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Wieża
Eiffla
z ŁomnicY
Nad Sekwaną słynną budowlę
postawił inżynier Gustave Eiffel.
Nad Popradem jej pięciometrową
kopię zbudował emerytowany
policjant Mirosław Długosz, który
nigdy nie był w Paryżu. W jego
ogrodzie można zwiedzić 
cały świat… STR 35
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Szczę ściu trze ba umieć po móc
Mo ja de wi za ży cio wa za wie ra się w krót kim zda niu, iż nic nie dzie je się
bez przy czy ny. Jed ni na zy wa ją to szczę ściem, in ni twier dzą, że zna leź li się
w od po wied nim miej scu i w od po wied nim cza sie – pi sze są de czan ka Ka -
ta rzy na Pu cha ła, asy stent ka gu ber na to ra sta nu Il li no is w USA.

Wie ża Eif fla z Łom ni cy
Wie ża Eif fla i gród sło wiań ski – oczy wi ście w mi nia tu rze, już sto ją w ma -
low ni czym za kąt ku Łom ni cy -Zdro ju, ale w ogro dzie Mi ro sła wa Dłu go sza,
znaj dzie się tam jesz cze miej sce na frag ment mu ru chiń skie go, czy za mek
Ca me lot – pi sze Iga Mi cha lec.
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Parytet płci 
to najgłupszy
przepis ordynacji
wyborczej
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S łyn na na ca łą Pol skę hi sto ria
„Ha lin ki z PO”, nie do szłej po -
słan ki z Bie cza, któ ra wy wo ła -
ła skan dal w po cią gu

po wrot nym z kon wen cji par tyj nej
w Gdań ska, jest ostrze że niem dla szta -
bow ców wszyst kich ugru po wań. Bo ta -
kie „Ha lin ki” są praw do po dob nie
w ka żdym stron nic twie. Pa no wie szta -
bow cy, nie bierz cie kan dy da tów na li sty
z ła pan ki, bo bę dzie kom pro mi ta cja. Za -
nim ko goś usta wi cie je sie nią te go ro ku
w blo ku star to wym wy ści gu do Sej mu,
to wcze śniej go prze świe tl cie, kto zacz? 

Przy pa dek nie szczę snej „Ha lin ki
z PO” po ka zu je ta kże do cze go pro wa -
dzą pa ry te ty płci w po li ty ce, wy wal czo -
ne przez na wie dzo nych le wi cow ców.
Nor mal na ko bie ta ra czej nie zaj mu je się
po li ty ką. Nor mal na ko bie ta prze wa żnie
wy cho wu je dzie ci, go tu je mę żo wi
obiad a w pol skich wa run kach łą czy to
jesz cze – mę żnie i dziel nie – z pra cą za -
wo do wą, gdyż jed na pen sja nie wy star -
cza na opę dze nie po trzeb do mo wych.
Gdzie ta ka za go nio na Po lka ma gło wę
do kan dy do wa nia? Kie dy już znaj dzie
pięć mi nut dla sie bie, to po to, aby po -
pra wić ma ki jaż, „zro bić so bie oko”,
ewen tu al nie uro nić łzę przy ulu bio nym
se ria lu o mi ło ści, bo Po lki o uro dę dba -
ją (naj ład niej sze na świe cie), ko chać
po tra fią i szyb ko się wzru sza ją. 

Po li ty ka za wsze by ła do me ną mę -
żczyzn. Ko bie ta sta ła na stra ży ogni ska
do mo we go i cze ka ła na po wrót mę ża

z na ra dy wo jen nej. Ta ki był ide ał Po lki
w wie kach mi nio nych: wier nych, od da -
nych, lecz apar tyj nych, choć nie apo li -
tycz nych (przy kła dem – Po lka
w Po wsta niu Stycz nio wym, pięk ny te -
mat). Są na tu ral nie wy jąt ki od re gu ły.
Ko bie ty nie tu zin ko we, umie ją ce łą czyć
dom z po li ty ką, lecz są to nie licz ne
przy pad ki. Ze współ cze snych Po lek
na myśl mi przy cho dzi Han na Gron kie -
wicz -Waltz i Zy ta Gi low ska. Obie pa nie
nie wąt pli wie się gnę ły wy żyn po li ty ki:
są słu cha ne przez mę żczyzn, a przy tym,
jak do no si pra sa plot kar ska, pro wa dzą
nor mal ny dom swo im mę żom. 

Wpro wa dzo ny nie daw no mo cą usta -
wy sej mo wej obo wią zek ob sa dze nia 30
proc. miejsc na li ście po sel skiej płcią
pięk ną pro wa dzi do ta kich sy tu acji, jak
w słyn nym już po cią gu z Gdań ska.
Na li stach po ja wia ją się su fra żyst ki
w ro dza ju na szej „Ha lin ki”, bo in nych
pań chęt nych do kan dy do wa nia po pro -
stu nie ma. 

Sło wem: pa ry tet płci to naj głup szy
za pis or dy na cji wy bor czej, ukłon
w stro nę zwa rio wa nych po stę pow ców,
pra gną cych po sta wić świat do gó ry no -
ga mi. Ten prze pis po za wszyst kim ob -
ra ża ko bie ty, bo je że li ja kaś bia ło gło wa
chce się „re ali zo wać” w po li ty ce, ma
w tym kie run ku po ciąg i ta lent, to i bez
pa ry te tu so bie po ra dzi, na co przy kła -
dów nie bra ku je. Na 19. peł no krwi -
stych mi ni strów rzą du Do nal da Tu ska
pię cio ro no si spód ni cę.
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Fal start Ha lin ki
Po pu bli ka cji ar ty ku łu na por ta lu www.sa de -

cza nin.in fo, Ha li na Wą sow ska -Schir mer z Bie -
cza zre zy gno wa ła z kan dy do wa nia do Sej mu
z po zy cji nr 3 na li ście Plat for my Oby wa tel skiej
po skan da lu, ja ki wy wo ła ła swo im za cho wa niem
w po cią gu w dro dze po wrot nej z kon wen cji PO
w Gdań sku.

De sant z Bruk se li
Nasz kra jan, To masz Po rę ba ze Stróż w gmi -

nie Gry bów, obec nie eu ro de pu to wa ny z okrę gu
pod kar pac kie go, zo stał sze fem kam pa nii wy bor -
czej Pra wa i Spra wie dli wo ści. T. Po rę ba ma 38
lat, na Aka de mii Pe da go gicz nej w Kra ko wie
ukoń czył naj pierw hi sto rię, a póź niej po li to lo -
gię, zro bił też stu dia spe cjal ne z za kre su dzien -
ni kar stwa. Od był rów nież po dy plo mo we stu dia
eu ro pej skie zor ga ni zo wa ne wspól nie przez Uni -
wer sy tet w Ma astricht i Uni wer sy tet War szaw -
ski. Pra co wał w De par ta men cie Ana liz
Pro gra mo wych Kan ce la rii Pre ze sa Ra dy Mi ni -
strów (2000 r.), a póź niej przez pe wien czas
w IPN. Bie gle wła da ję zy ka mi an giel skim i fran -
cu skim. Jest sy nem zna ne go dzia ła cza klu bu
spor to we go Ko le jarz Stró że, An to nie go Po rę by,
grał w tej dru ży nie, a po tem w trze cio li go wych
klu bach m.in. Ka blu Kra ków, Kar pa tach Sie praw
oraz Gór ni ku Wie licz ka. W 2004 r. wy je chał
do Bruk se li, gdzie pra co wał ja ko do rad ca w se -
kre ta ria cie gru py po li tycz nej Unia na rzecz Eu -
ro py Na ro dów. Od 2009 re pre zen tu je Pol skę
w Par la men cie Eu ro pej skim. Uwa ża ny jest za za -
ufa ne go czło wie ka pre ze sa Ka czyń skie go.
Od wie lu lat zwią za ny jest z Miel cem skąd po -
cho dzi żo na Agniesz ka. Po rę bo wie ma ją dwie
cór ki: An to ni nę i Zo się.

No wy wi ce ko men dant
Ma ło pol ski ko men dant po li cji insp. An drzej Ro -

ki ta na sta no wi sko za stęp cy ko men dan ta miej skie -

go po li cji w No wym Są czu mia no wał nad ko mi sa -
rza Ja ro sła wa To kar czy ka, któ re mu po wie rzył
od po wie dzial ność za pion pre wen cji i ru chu dro go -
we go. No wy za stęp ca ko men dan ta jest są de cza ni -
nem, ma 39 lat, a w po li cji słu ży od 1995 r., za czy nał
od pra cy w ko mi sa ria cie w Piw nicz nej. Po przed nio
był m.in. kie row ni kiem re fe ra tu Kon wo jo wo -
-Ochron ne go szta bu po li cji i ofi ce rem dy żur nym ko -
men dy w No wym Są czu. Jest ab sol wen tem
Aka de mii Pe da go gicz nej w Kra ko wie na kie run ku
wy cho wa nie obron ne oraz Wy ższej Szko ły Po li cyj -
nej w Szczyt nie.

Za kim gło so wał A. Czer wiń ski?
Z 9 po słów wy wo dzą cych się z okrę gu no wo są -

dec kie go, tyl ko An drzej Czer wiń ski (PO) gło so wał
za od rzu ce niem przez Sejm po praw ki Se na tu
do usta wy o wspie ra niu ro dzi ny i pie czy za stęp -
czej, któ ra za ka zy wa ła ho mo sek su ali stom peł nie -
nia funk cji ro dzi ców za stęp czych i pro wa dze nia
ro dzin nych do mów dziec ka. Pod czas zwo ła nej
w No wym Są czu kon fe ren cji pra so wej po seł A.
Czer wiń ski opo wie dział się ja ko zwo len nik tra dy -
cyj ne go mo de lu ro dzi ny, a swo je gło so wa nie tłu -
ma czył oba wą przed od rzu ce niem ca łej usta wy
ja ko nie kon sty tu cyj nej i utrwa le nia daw ne go sys -
te mu opie ki na ko lej ne mie sią ce.

– Oso bi ście je stem wiel kim tra dy cjo na li stą
i w tym za kre sie kon ser wa ty stą – za pew nił po seł.
– Nie bę dę uczest ni czył w pro ce sie roz mięk cza nia
za sad mo ral nych. Bę dę za wsze stał na stra ży kon -
ser wa ty zmu, ro dzi ny i te go, co jest za pi sa ne w kon -
sty tu cji.

Pi kie ta pod po mni kiem
18 czerw ca garst ka dzia ła czy z Kra ko wa i No we -

go Są cza z krę gu tzw. or ga ni za cji kom ba tanc kich,

Ka czyń ski przy po mniał „Ti ta ni ka”
Pod czas Fo rum Mło dych PiS w War sza wie Ja ro sław Ka czyń ski przy rów nał rzą dy PO do schył ko we -

go okre su ko mu ni zmu koń ca lat 70. ub. stu le cia i bez błęd nie za cy to wał „z gło wy” re fren po wsta łej
w tam tym okre sie Bal la dy o ma ry na rzach z Ti ta ni ca, au tor stwa są de cza ni na An drze ja Górsz czy ka.
Ti ta nic zdo mi no wał prze kaz me dial ny z war szaw skiej kon wen cji. Ta kiej pro mo cji zna ny są dec ki ka -
ba re ciarz i bal la dzi sta chy ba się nie spo dzie wał. Ostat ni raz au tor pu blicz nie wy ko nał swój szla gier
pod czas ob cho dów 30-le cia straj ku oku pa cyj ne go w są dec kim ra tu szu w stycz niu 2011 r.

– Ko niec lat 70., koń czy się epo ka usta bi li zo wa ne go ko mu ni zmu. Wte dy krą ży ło po kra ju wie le ró żnych
pio se nek po li tycz nych. Jed na z nich cho dzi mi po gło wie: „A gdy Ti ta nic to nął, to też or kie stra gra ła, a gdy
Ti ta nic to nął, to też był wiel ki szpan, jak tam. Ka pi tan miał do koń ca ko szu lę śnie żno bia łą, a pa ra szła
za pa rą w tan”. Tyl ko nie wiem, czy Do nald Tusk ma śnie żno bia łą ko szu lę... – za cy to wał Ka czyń ski
i przy bu rzy okla sków zszedł z mów ni cy.
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b. Kon fe de ra cji Nie pod le głej Pol ski i Klu bu Ga ze ty
Pol skiej do ma ga ło się li kwi da cji po mni ka żoł nie -
rzy ra dziec kich przy al. Wol no ści w No wym Są czu.
Pod ad re sem pre zy den ta mia sta pa dły nie wy bred -
ne epi te ty. Pi kie ta nie wzbu dzi ła za in te re so wa nia
są de czan. Czytaj także – str. 84, artykuł pt. „Na
chwałę ruskiego oręża”.

Opat nu mer 49
No wym opa tem (wy bra nym przez wspól no tę

mni chów) opac twa Cy ster sów w Szczy rzy cu zo stał o.
Do mi nik Chu cher. Uro czy ste go wpro wa dze nia
(tzw. be ne dyk cji) do ko na li: or dy na riusz tar now ski bp
Wik tor Skworc i ge ne rał za ko nu cy ster sów o. Maur
Jo seph Le po ri. O. Do mi nik Chu cher jest 49. opa tem
w Szczy rzy cu. W la tach 1999-2003 stu dio wał
w Gdań sku -Oli wie, póź niej był m.in. wi ka rym w fi lii
opac twa Cy ster sów w Hen ry ko wie. Od po nad ro ku,
po re zy gna cji po przed nie go opa ta, był ad mi ni stra -
to rem opac twa w Szczy rzy cu. Opac two w Szczy rzy -
cu k. Li ma no wej zo sta ło za ło żo ne w 1234 r.

„Te raz Pol ska” dla Szu bry ta
W 21. edy cji kon kur su „Te raz Pol ska” lau re atem

i wła ści cie lem Pol skie go Go dła Pro mo cyj ne go
wśród firm zo sta ły Za kła dy Mię sne Szu bryt
z Chełm ca, za ło żo ne w 1996 r., spe cja li zu ją ce się
głów nie w pro duk cji wy ro bów tra dy cyj nych, opar -
tej o sta re, spraw dzo ne, re gio nal ne re cep tu ry. Uro -
czy stość wrę cze nia na gród odbyła się w Te atrze
Wiel kim – Ope rze Na ro do wej w War sza wie. 

Że gie stów do zwro tu
Pod se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Zdro wia

Ma rek Ha ber pod pi sał de cy zję o zwro cie ma jąt ku
spad ko bier com przed wo jen nej spół ki Że gie stów -
-Zdrój. Po sta no wie nie z mar ca 1948 r. o na cjo na -
li za cji uzdro wi ska wy da no – jak stwier dził
– z na ru sze niem pra wa. Obiek ty zdro jo we, w tym
zbu do wa ny w 1929 r. we dług pro jek tu wy bit ne go

ar chi tek ta kra kow skie go prof. Adol fa Szysz ko -Bo -
hu sza No wy Dom Zdro jo wy, wró cą do re ak ty wo -
wa nej w 2001 r. spół ki i do ro dzi ny Ce chi ni
z Mu szy ny, któ ra już wcze śniej wy ku pi ła przed wo -
jen ne sa na to ria „War sza wian ka” i„Wik tor”.

W do wód uzna nia
Pod czas uro czy stej se sji Ra dy Po wia tu No wo są -

dec kie go Od zna ka mi Ho no ro wy mi „Za słu żo ny dla
Zie mi Są dec kiej” wy ró żnio no na stę pu ją ce oso by:
Ja na Dzie dzia ka, Jó ze fa Fiu ta, Ta de usza
Frącz ka, Wła dy sła wa Ja rzą ba, Be ne dyk ta Ka -

fla, Ma rię Leb do wicz, Ry szar da Mar cin ka, Ma -
rię Ry sie wicz, ks. pra ła ta Bo gu sła wa Sko tar -
ka, Zo fię Skwar ło, Jó ze fa Sta ni sła wa Ste ca,
Alek san drę Szur miak -Bo guc ką i Sta ni sła wa
Wy soc kie go.

Sztandar dla „Strzelca”
20-le cie dzia łal no ści świę to wał Zwią zek Strze -

lec ki „Strze lec” w No wym Są czu. Z tej oka zji pod -
czas uro czy sto ści na ryn ku Sła wo mir
Szczer kow ski, do wód ca Jed nost ki Strze lec -
kiej 2006 No wy Sącz ode brał z rąk pre zy den ta Ry -
szar da No wa ka no wy sztan dar. Ju bi la ci
zor ga ni zo wa li też Fe styn Mun du ro wy na „Sta rej
San de cji”.

Pa nie – spo łecz nicz ki
Bo że na Kie my sto wicz – pre zes sto wa rzy sze -

nia Eu ro pa Don na z No we go Są cza oraz Bo że -
na Mści wu jew ska -Kruk – za ło ży ciel ka i od 20
lat re dak tor rocz ni ka „Al ma nach Mu szy ny” zwy cię -
ży ły w ple bi scy cie Sto wa rzy sze nia No wo są dec ka
Wspól no ta na Spo łecz ni ka Ro ku 2010. 

Fi nał re mon tu ul. Ja dwi gi
Za koń czył się wiel ki re mont ul. Kró lo wej Ja dwi gi w No wym Są czu. Jed na z naj bar dziej ob cią żo nych

ar te rii ko mu ni ka cyj nych mia sta zo sta ła przy wró co na do ru chu. Pra ce trwa ły od lip ca 2010 r. i kosz to -
wa ły ok. 20 mln zł (w tym 17 mln zł z fun du szy unij nych). Prze bu do wano na wierzch nie jezd ni i chod -
ni ki, zbu do wa no ka na li za cję desz czo wą (ka nał opa do wy wraz z urzą dze niem oczysz cza ją cym i wy lo tem
do rze ki Ka mie ni ca), zwięk szo no bez pie czeń stwo jaz dy i no śność od cin ka do 115 kN/oś. No wą ja ko ścią
jest też ście żka ro we ro wa, czer wo ne przej ścia dla pie szych, a w miej scach naj więk sze go ru chu no wa sy -
gna li za cja świetl na i ele men ty dla osób nie do wi dzą cych (kar bo wa ne kost ki na chod ni kach i żół te opa -
ski za mon to wa ne na zna kach). Pod czas uro czy ste go otwar cia prze bu do wa nej uli cy dy rek tor Miej skie go
Za rzą du Dróg Grze gorz Mi rek, na szczę ście, roz bił bu tel kę szam pa na o be to no wy krąg i wrę czył pre -
zent dla pierw sze go kie row cy, któ ry prze je chał wy re mon to wa nym trak tem.
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Są dec kie mar ki
Sześć pod mio tów tu ry stycz nych otrzy ma ło

przy zna ny po raz pierw szy cer ty fi kat Są dec kiej
Mar ki Tu ry stycz nej: Dwie Do li ny Mu szy na -Wier -
chom la Sp. z o. o., Ko lej Gon do lo wa Ja wo rzy -
na Kry nic ka S.A. w Kry ni cy -Zdro ju, Pa sie ka Barć
w Ka mian nej, Ho tel Per ła Po łu dnia w Ry trze, Go -
spo dar stwo Pa siecz ne Są dec ki Bart nik w Stró żach,
Go spo dar stwo Agro tu ry stycz ne „U Grze go rza”
w Ty li czu.

– Cer ty fi kat ma speł niać dwie funk cje: gwa ran -
cję wy so kiej ja ko ści oraz pro mo cję da nej fir my na tle
in nych – stwier dził prof. Zbi gniew Śli pek, prze -
wod ni czą cy Ka pi tu ły, rek tor Pań stwo wej Wy ższej
Szko ły Za wo do wej w No wym Są czu. – Przed się -
bior stwa zo sta ły do kład nie spraw dzo ne, a na stęp -
nie, człon ko wie Ka pi tu ły gło so wa li na po szcze gól ne
pod mio ty tu ry stycz ne. Chce my, aby fir my z cer ty fi -
ka tem da wa ły klien tom gwa ran cję usług świad czo -
nych na naj wy ższym po zio mie.

Ko lej od „kuch ni”
Pod czas Dni Tech ni ki Ko le jo wej ko le ja rze i pra -

cow ni cy są dec kie go Ne wa gu od kry li taj ni ki swo -
jej pra cy, opro wa dza jąc po za kła dzie
pro duk cyj nym, za pro si li do lo ko mo tyw i wa go -
nów. Mo żna by ło z bli ska obej rzeć spe cja li stycz ne
sprzę ty i eks po na ty w sa lach tra dy cji ko lei.

Lau re at ka z I LO
Do mi ni ka Ta basz re pre zen tu ją ca I Li ceum

Ogól no kształ cą ce im. Ja na Dłu go sza w No wym Są -
czu zwy cię ży ła w kon kur sie hi sto rycz nym „Żoł nie -
rze Wy klę ci – Bo ha te ro wie An ty ko mu ni stycz ne go
Pod zie mia” skie ro wa nym do uczniów li ce ów i tech -
ni ków z No we go Są cza i po wia tu no wo są dec kie -
go, a zor ga ni zo wa nym przez rad ne go
wo je wódz kie go An drze ja Ro man ka. Opie ku nem
lau re at ki, któ ra opra co wa ła re fe rat pt. „Po staw cie
mi krzyż brzo zo wy” jest na uczy ciel hi sto rii Piotr

Ry chlew ski. W na gro dę za pro szo no ich do zwie -
dze nia Bruk se li wraz z Par la men tem Eu ro pej skim.
W uro czy stym ogło sze niu wy ni ków w są dec kim
ra tu szu uczest ni czy li m.in. eu ro de pu to wa ny Zbi -
gniew Zio bro i kpt. Kon stan ty Kopf – prze wod ni -
czą cy Ra dy Na czel nej Związ ku Żoł nie rzy
Na ro do wych Sił Zbroj nych.

Park Strze lec ki w rę kach MO SiR
Wła dze No we go Są cza zre zy gno wa ły z usług

do tych cza so we go dzie rżaw cy Par ku Strze lec kie go,
spół ki Eu ro bud Da riu sza Bo rzęc kie go prze ka zu -

jąc te ren we wła da nia Miej skie go Ośrod ka Spor tu
i Re kre acji. Po wsta ły przed woj ną park, któ ry
w ostat nich la tach po padł w za nie dba nie i ru inę,
zo sta nie pod da ny re wi ta li za cji (bu do wa no we go
am fi te atru wraz z za ple czem, ale jek spa ce ro wych,
par kin gów wzdłuż ul. Ogro do wej).

No wy bank
Ko lej ny bank w No wym Są czu: swój od dział

w Cen trum Han dlo wym Go łąb ko wi ce otwo rzył
BRE Bank.

Ko niec cy gań skie go get ta
Li kwi da cji uległ re likt prze szło ści: 11 ba ra ków

przy ul. Za wi szy Czar ne go w osie dlu Ka duk w No -
wym Są czu, w któ rych od pół wie ku miesz ka ło po -
nad 80 Ro mów. Do tych cza so wi lo ka to rzy zo sta li
prze sie dle ni do miesz kań so cjal nych w ró żnych re -
jo nach mia sta.

Od zna cze nia dla po gra nicz ni ków
Pod czas uro czy ste go ape lu (z de fi la dą) z oka -

zji 20-le cia Kar pac kie go Od dzia łu Stra ży Gra nicz -

Sta rzy dy rek to rzy i no wa dy rek tor ka
W se rii kon kur sów na dy rek to rów pla có wek oświa to wych w No wym Są czu w więk szo ści szkół

na na stęp ną 5-let nią ka den cję wy ło nie ni zo sta li po przed ni dy rek to rzy, któ rzy nie mie li kon ku ren -
tów: w Ze spo le Szkół Elek trycz no -Me cha nicz nych im. gen. Jó ze fa Ku stro nia – Wa len ty Sza rek, SP
nr 2 im. św. Kró lo wej – Ka ta rzy na Fa łow ska, SP nr 18 im. Ka ro la Szy ma now skie go – Wło dzi -
mierz Strze lec, Ze spo le Szkół Pod sta wo wo -Gim na zjal nych nr 1 im. Bo ha te rów Są dec czy zny – Ja -
dwi ga Ko peć, Ze spo le Szkół Pod sta wo wo -Gim na zjal nych nr 2 im. Or ląt Lwow skich – Ja nusz
Chru ślic ki i Ze spo le Szkół Eko no micz nych im. Oska ra Lan ge go – Gra cjan Foł ta. W Ze spo le Szkół
Bu dow la nych im. Ze no na Re mie go na dru gą ka den cję wy bra no Grze go rza Bar na sia. W II LO im.
Ma rii Ko nop nic kiej na uczy ciel ka ma te ma ty ki Do ro ta Sma ga za stą pi ła Ta de usza Or li cza, któ ry
kie ro wał szko łą od 1991 r.
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nej w No wym Są czu zło ty mi Me da la mi za dłu go -
let nią słu żbę zo sta li na gro dze ni: st. chor. sztab. Jó -
zef Sza bla i An drzej Żyt ko wicz z pla ców ki
w Piw nicz nej -Zdro ju.

Świę to „eko no ma”
85-le cie dzia łal no ści ob cho dził w au li no wo są -

dec kiej Pań stwo wej Wy ższej Szko ły Za wo do wej Ze -
spół Szkół Eko no micz nych im. Oska ra Lan ge go.
Ju bi le usz uczczo no uro czy stą aka de mią, wspo -
mnie nio wym fil mem oraz wy stę pa mi mło dzie ży,
m.in. szkol ne go te atru Ar ka i ze spo łu mu zycz ne -
go The Pul pets. Dy rek tor Gra cjan Foł ta wy ró żnił
na gro da mi pra cow ni ków szko ły: Ja na Bo cheń -
skie go, Re na tę Ba stę, Ma rię Mę doń, Gra ży -
nę Gan car czyk -Haj duk, Te re sę Mi ko łaj czuk,
s. Ha li nę Choj nac ką, Elżbie tę Go lec, Mar tę
Za jąc, Re na tę Po gwizd i Ja dwi gę Gar bacz.

Fe sti wal Na uki PWSZ
VI Fe sti wal Na uki przy go to wa li na są dec kim

ryn ku stu den ci i pra cow ni cy na uko wi Pań stwo wej
Wy ższej Szko ły Za wo do wej w No wym Są czu. Go -
spo da rza mi „kra mów z wie dzą” by ły in sty tu ty
zdro wia, kul tu ry fi zycz nej ję zy ków ob cych, eko no -
micz ny, pe da go gicz ny i tech nicz ny. Prze bo jem fe -
sti wa lu oka za ły się po ka zy do świad czeń fi zycz nych
oraz pre lek cje i dys ku sje po świę co ne no win kom ze
świa ta mo to ry za cji.

Trzeci Wiek na wakacjach
Wy kła dem au dy to ryj nym pt. „Głów ne nur ty

w pol skiej kul tu rze na ro do wej” prof. Ta de usza
Alek san dra po łą czo nym z ce re mo nią roz da nia
dy plo mów w sa li im. Lu cja na Li piń skie go MCK „So -
kół” za koń czył się rok aka de mic ki Są dec kie go Uni -
wer sy te tu Trze cie go Wie ku. Od je sie ni 2010 r.
słu cha cze mie li oka zję wy słu chać 9 wy kła dów au -
dy to ryj nych i 42 wy kła dów spe cja li stycz nych, a ta -
kże wziąć udział w licz nych za ję ciach
do dat ko wych: warsz ta tach mu zycz nych, te atral -
nych, pla stycz nych i li te rac kich. Zor ga ni zo wa no też
wie le do dat ko wych im prez jak np. Fo rum Trze cie -
go Wie ku w Kry ni cy Zdroju, Ma ło pol ski Rajd Uni -
wer sy te tów Trze cie go Wie ku.

Zjazd Sy bi ra ków
W No wym Są czu od był się I kra jo wy zjazd szkół

i pla có wek no szą cych imię upa mięt nia ją ce Ze -
słań ców Sy bi ru. Do Mia stecz ka Ga li cyj skie go przy -
by li de le ga ci z 20 miast, któ rzy wzię li udział
w kon fe ren cjach, dys ku sjach i zwie dza niu mia sta.
Pod czas zjaz du Me da lem „Pro Me mo ria” przy zna -
wa nym przez Urząd ds. Kom ba tan tów oso bom,
któ re dzia ła ją na rzecz za cho wa nia pa mię ci o lo -
sach Po la ków na nie ludz kiej zie mi, uho no ro wa -
no: Wa len ty nę Bo ga czyk z Piw nicz nej
i Alek san drę Po to czek z Rdzio sto wa oraz wi ce -
dy rek to ra Ze spo łu Szkół nr 2 im. Sy bi ra ków w No -
wym Są czu, Mak sy mi lia na Wil ka. Ho no ro wą

Od zna ką Sy bi ra ka wy ró żnio no wi ce pre zy dent Bo -
że nę Ja wor.

De ba ta gim na zja li stów
Pod czas za in spi ro wa nych Dniem Dziec ka ob -

rad XI Gim na zjal nej Ra dy Mia sta pod ję to uchwa łę
do ty czą cą roz po wszech nia nia wie dzy o wo lon ta -
ria cie i wspie ra nia ak tyw nych spo łecz nie mło dych
lu dzi za koń czy ły się wczo raj ob ra dy XI Gim na zjal -
nej Ra dy Mia sta. De ba cie 130 uczniów z 13 są dec -
kich gim na zjów prze wod ni czył Da riusz Łę czyc ki
z Gim na zjum nr 2 im. ks. Ja na Twar dow skie go.

Kres nar ko biz ne su
Funk cjo na riu sze Cen tral ne go Biu ra Śled cze go

i gru py an ty ter ro ry stycz nej Kar pac kie go Od dzia łu
Stra ży Gra nicz nej roz bi li w No wym Są czu dzia ła ją cą
od 2009 r. zor ga ni zo wa ną gru pę prze stęp czą, któ ra
roz pro wa dza ła wiel kie ilo ści nar ko ty ków (ma ri hu -
anę, am fe ta mi nę, LSD i ec sta sy) na Są dec czyź nie.
W 2010 r. gang „upłyn nił” nar ko ty ki war to ści przy -
naj mniej 2 mln zł. Po sia dał roz bu do wa ną sieć di le -
rów: uczniów są dec kich szkół śred nich i gim na zjów
Za trzy ma no 9 osób. Plan ta cję ko no pi in dyj skich od -
kry to na jed nej z po se sji w re jo nie ulic Su char skie go
i Ba ta lio nów Chłop skich. Wła ści ciel był uzbro jo ny.

Brat za bił bra ta
Za bój stwo w cen trum No we go Są cza: w miesz -

ka niu przy ul. So bie skie go Pa weł K. pod czas li ba -
cji za bił swe go 37-let nie go bra ta. Za bój ca zna ny
był z ter ro ry zo wa nia mat ki i ro dzeń stwa, a ta kże
na ga by wa nia prze chod niów w tej oko li cy.

Tur niej im. A. Siei
Na bo iskach KS He le na z udzia łem 27 dru żyn ro -

ze gra no V mię dzy na ro do wy tur niej pił ki no żnej
chłop ców im. Ada ma Siei. Pierw sze miej sce za jął
Du na jec No wy Sącz, dru gie FK Ju nior Ko szy ce,

Uro dzi ny pre ze sa 
kom ba tan tów

Z oka zji 90. uro dzin Le opol da La chow skie -
go, od 1982 r. pre ze sa Miej skie go Ko ła Związ -
ku Kom ba tan tów RP i Więź niów Po li tycz nych
(po przed nio: ZBo WiD), ju bi la ta od wie dzi li z ży -
cze nia mi ko le dzy kom ba tan ci oraz wi ce prze -
wod ni czą cy Ra dy Mia sta i za ra zem szef
woj sko wej Ko men dy uzu peł nień ppłk. Grze -
gorz Do bosz i dy rek tor Wy dzia łu Kul tu ry
i Spor tu UM Jó zef Kan tor. St. sie rż. L. La chow -
ski ja ko sa per roz mi no wy wał m.in. War sza wę,
Wro cław oraz Sta ry i No wy Sącz, w któ rym
osiadł na sta łe po woj nie. Za słu żył się na rzecz
ochro ny miejsc pa mię ci na ro do wej w No wym
Są czu i w nie ustan nej tro sce o pod opiecz nych
związ ku. 

WYDARZENIA
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a trze cie Mo tor Lu blin. Naj lep szym za wod ni kiem
wy bra no Oli wie ra Sen de lę (Du na jec). Kon kurs
„ka pek” wy grał Ma te usz Gó row ski (He le na).

Marsz Do bre go Ki bi ca
Dzia ła ją ce przy Pa ła cu Mło dzie ży w No wym Są -

czu sto wa rzy sze nie „Fa bry ka Ma rzeń” zor ga ni zo -
wa ło Marsz Do bre go Ki bi ca, zwień czo ny im pre zą
spor to wo -roz ryw ko wą na sta dio nie San de cji.

San de cja w czo łów ce
Zwy cię stwem nad KSZO Ostro wiec Świę to krzy -

ski 3-1 za koń czy ła pierw szo li go we roz gryw ki dru ży -
na pił kar ska San de cji. W dru gim se zo nie wy stę pów
na bez po śred nim za ple czu eks tra kla sy są de cza nie za -
ję li czwar te miej sce (po przed nio: trze cie) z do rob -

kiem 56 pkt., za Łódz kim Klu bem Spor to wym, Pod -
be ski dziem Biel sko -Biała i Flo tą Świ no uj ście, od no -
sząc 15 (w tym 10 u sie bie i 5 na wy jeź dzie)
zwy cięstw, 11 re mi sów i 8 po ra żek (sto su nek go -
li: 52:34). Na past nik Ar ka diusz Alek san der zo stał
wi ce kró lem strzel ców I li gi, zdo by wa jąc 15 bra mek.

Ka ry dla ki bo li
Dwu let nim za ka zem wstę pu na me cze San de -

cji i grzyw ną w wy so ko ści 2400 zł zo sta li uka ra ni
czte rej „ki bi ce” są dec kie go klu bu, któ rzy pró bo wa li
wnieść na sta dion al ko hol. Mę żczyź ni zo sta li za -
trzy ma ni przez po li cję 28 ma ja w oko li cach sta dio -
nu w No wym Są czu, pod czas me czu pierw szej li gi
pił kar skiej po mię dzy San de cją a ŁKS. Sąd roz pa -
trzył spra wę w try bie przy spie szo nym (na za jutrz
w nie dzie lę).

Ode szli
22 ma ja w Gor li cach

zmarł Jan Twar dow ski.
uro dzo ny 6 lu te go 1944
r. w No wym Są czu, ab -
sol went tu tej sze go Tech -
ni kum Ko le jo we go
(1964). W la tach 1964–
1987 pra co wał ja ko kie -
row nik dzia łu obron ne go
ZNTK, a od 1991 do 2007

r. w Urzę dzie Mia sta No we go Są cza, ja ko kie row -
nik Re fe ra tu Spraw Obron nych i Obro ny Cy wil nej
i dy rek tor Wy dzia łu Za rzą dza nia Kry zy so we go
i Ochro ny Lud no ści. Zo stał po cho wa ny w ro dzin -
nym gro bow cu w No wym Są czu – Za wa dzie.

***
15 czerw ca zmar ła

Jo lan ta Ser wiń ska,
wdo wa po śp. bur mi -
strzu Mu szy ny Wal de -
ma rze Ser wiń skim.
Mia ła 64 la ta. By ła eme -
ry to wa ną na uczy ciel ką.
Przez wie le lat uczy ła
ma te ma ty ki i fi zy ki

w Ze spo le Szkół Ogól no kształ cą cych w Mu szy nie.

***
20 czerw ca w No -

wym Są czu zmar ła Ka -
ta rzy na Za łu ska,
fil mo znaw ca, po my sło -
daw czy ni i or ga ni za tor -
ka Fe sti wa lu Fil mo we go
„Lu dzie ki na” i Mło dzie -
żo wej Aka de mii Fil mo -
wej przy MCK „So kół”. K.

Za łu ska uro dzi ła się 9 kwiet nia 1973 r. w Kra ko -
wie. By ła ab sol went ką fil mo znaw stwa (UJ).
Wcze śniej uczęsz cza ła do Szko ły Pod sta wo wej
nr 1 im. Ada ma Mic kie wi cza i do I Li ceum Ogól -
no kształ cą ce go im. Ja na Dłu go sza w No wym Są -
czu. Po stu diach pra co wa ła ko lej no w Są dec kiej
Stre fie Usług Pu blicz nych, w Cen trum In for ma -
cji Kul tu ral nej i re dak cji in for ma to ra kul tu ral ne -
go „Kar net” w Kra ko wie, w re dak cji mie sięcz ni ka
„Ar chi tek tu ra and Biz nes” w Kra ko wie. W sierp -
niu 2004 r. tra fi ła do MCK „So kół”, gdzie ob ję ła
funk cję star sze go in struk to ra ds. upo wszech nia -
nia sztu ki fil mo wej. Z oka zji ju bi le uszu 100-le -
cia ki na „So kół” w No wym Są czu zor ga ni zo wa ła
prze gląd po świę co ny kla sy ce ki na.

REDAKTORZY „SĄDECZANINA”

Srebr ne siat kar ki
Srebr ne me da le w za wo dach o Pu char Pre ze sa Pol skie go Związ ku Pił ki Siat ko wej, bę dą cych mi -

strzo stwa mi kra ju w ka te go rii mło dzi czek, zdo by ły za wod nicz ki STS San de cja. Są de czan ki po po ko -
na niu dru żyn UKS Orzeł Mal bork, MKS Dą bro wa Gór ni cza, Au gu styn ki Ka lisz, Ener ga Ge da nia Gdańsk,
ule gły w fi na le ry wal kom z eli mi na cji Orzeł Mal bork 0-2. Trzon dru ży ny two rzy ły: Szczy gieł, Cię ci -
wa, Ja nusz, Ko szyk, Wań czyk, Zoń, Fy da – li be ro.
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Młodzi Polacy są przeciwni aborcji 
Zde cy do wa na więk szość Po la ków uwa ża, że pra wo po win no bez wa run ko wo chro nić ży cie dziec -
ka od po czę cia. Naj wy ższe po par cie dla te go po glą du wy stę pu je w gru pie wie ko wej 15-24 la ta.
Tak wy ni ka z ba dań, prze pro wa dzo nych na po cząt ku czerw ca br. na zle ce nie „Fun da cji PRO – pra -
wo do ży cia”. Spra wę ko men tu je Ma rek Gra bow ski z gru py IQS, któ ra prze pro wa dzi ła ba da nia. 

65 proc. re spon den tów zga dza się ze stwier dze niem, że pra wo po win no bez wa run ko wo
chro nić ży cie wszyst kich dzie ci od po czę cia. 23 pro cent uwa ża, że po win no ono umo żli wiać
abor cję w przy pad ku wy kry cia po wa żnej cho ro by, ale je dy nie przed 24 ty go dniem cią ży. 12
pro cent ba da nych nie mia ło zda nia w tej spra wie. Naj więk sze po par cie dla bez wa run ko wej
ochro ny ży cia dzie ci nie na ro dzo nych od no to wa no w gru pie wie ko wej 15-24 la ta. „Za” opo -
wie dzia ło się aż 76 pro cent ba da nych, a je dy nie co pią ty (19 pro cent) do pusz czał za bi cie
dziec ka w przy pad ku wy kry cia po wa żnej cho ro by. Po glą dy mło dych są efek tem ich du żej
wie dzy na ten te mat. Ma ją oni kon takt z no wo cze sną tech ni ką, w tym USG, któ re una ocz nia
im, że dziec ko w pło do wej fa zie roz wo ju jest czło wie kiem. Słu ży te mu też więk szy do stęp

do naj now szej wie dzy na uko wej – cho cia żby po przez in ter net, co spra wia, że wie dza na te mat na uko wej de fi ni cji by cia czło -
wie kiem jest bar dziej ak tu al na. Mło dzi ma ją ta kże więk szą świa do mość o prze bie gu abor cji i kon se kwen cji zdro wot nych i emo -
cjo nal nych ja kie nie sie ona dla ko bie ty i jej ro dzi ny. (KB) źró dło: de on.pl

15 me trów nad zie mią do peł nił się los Tu po le wa
Antoni Macierewicz, szef parlamentarnego zespołu badającego katastrofę smoleńską,
powiedział w Nowym Sączu (12 czerwca br.),  że 15 metrów nad ziemią zostały zablokowane
wszystkie systemy sterujące samolotem i wtedy dopełnił się los prezydenckiego Tupolewa. Na
spotkanie z Macierewiczem i innymi parlamentarzystami PiS przyszły tłumy. Sala im. Romana
Sichrawy w MCK „Sokół” pękała w szwach. 

– Wie my to z od czy ta nia twar de go dys ku przez spe cja li stów ame ry kań skich, pro du cen tów
cen tral ne go kom pu te ra w Red mont, w Sta nach Zjed no czo nych. Zo stał za blo ko wa ny do pływ
ener gii i za si la nia. Za rów no do kom pu te ra, jak i do czar nych skrzy nek. By ło to wy ni kiem wy -
da rze nia, któ re mia ło miej sce mniej wię cej 10 me trów przed słyn ną brzo zą, a któ re cha rak te -
ry zo wa ło się gi gan tycz nym wstrzą sem, bę dą cym wy ni kiem ja kie goś ze wnętrz ne go ude rze nia
al bo ol brzy mich tur bu len cji w sil ni ku. Mo gła być to awa ria sil ni ka, mo gło to być ude rze nie
z ze wnątrz. 

– Nie by ło by tra ge dii smo leń skiej, gdy by nie roz dzie le nie wi zyt pre mie ra Tu ska i pre zy den ta
Ka czyń skie go w Ka ty niu. Obóz rzą dzą cy naj pierw ro bił wszyt ko, że by do wi zy ty pre zy den ta w Ka ty niu nie do szło, a po tem nie zro -
bi li nic, aby gło wie pań stwa za pew nić mi ni mum bez pie czeń stwa. Ani je den funk cjo na riusz BOR nie po ja wił się wcze śniej na lot ni -
sku w Smo leń sku, nie obej rzał pa sa star to we go, nie zo ba czył jak wy glą da ta pseu do wie ża kon tro li lo tu. Pa mię ta my, ile lu dzi i środ ków
by ło za an ga żo wa nych w za bez pie cze nie nie daw nej wi zy ty pre zy den ta Oba my w War sza wie. Gdy by je den pro cent te go za sto so wa -
no przy wi zy cie pre zy den ta Pol ski w Ka ty niu, to Lech Ka czyń ski do dzi siaj by żył. (HSZ)

Przyjmę medal od prezydenta Komorowskiego
Do kil ku na stu dzia ła czy są dec kiej So li dar no ści, re pre sjo no wa nych w sta nie wo jen nym i póź niej -
szych la tach, tra fi ło pi smo Mar ka Las so ty, dy rek to ra kra kow skie go od dzia łu IPN z in for ma cją, że
„Pre zes In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej za mie rza wy stą pić do Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej
z wnio skiem o od zna cze nie Pa na Krzy żem Wol no ści i So li dar no ści.” Ad re sa ci ma ją wy ra zić pi sem ną
zgo dę. Nie wszy scy so li dar no ściow cy w Pol sce chcą przy jąć or der z rąk pre zy den ta Bro ni sła wa Ko -
mo row skie go. Co zro bi An drzej Szka ra dek, przy wód ca są dec kiej „S”? 

– Za sta na wiam się, jest to bar dzo trud na de cy zja, ale ra czej wy ra żę zgo dę i przyj mę me dal
od pre zy den ta Bro ni sła wa Ko mo row skie go. Trze ba wie dzieć, że z ini cja ty wą usta no wie nia te go
od zna cze nia wy stą pi ła ma ło pol ska So li dar ność wspól nie z kra kow skim śro do wi skiem nie pod -
le gło ścio wy m jesz cze za ży cia świę tej pa mię ci pre zy den ta Le cha Ka czyń skie go. Ja ko związ kow -
cy prze ko ny wa li śmy ma ło pol skich po słów z PO, aby po par li na szą ini cja ty wę i to się uda ło.
Po za tym cho dzi o sza cu nek dla in sty tu cji pre zy den ta RP, nie za le żnie od te go, kto spra wu je naj -
wy ższy urząd w pań stwie. Bro ni sław Ko mo row ski zo stał wy bra ny na pre zy den ta RP w wol nych,

de mo kra tycz nych wy bo rach i ja ten wy bór sza nu ję, choć gło so wa łem na ko goś in ne go. 
(HSZ)
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J uż po raz trze ci ze spół pra cow ni -
ków In sty tu tu Eko no micz ne go
Pań stwo wej Wy ższej Szko ły Za -
wo do wej w No wym Są czu wziął

pod lu pę, na zle ce nie Fun da cji Są dec -
kiej, bu dże ty 17 gmin są dec kich. Tym
ra zem cho dzi ło o rok 2010. 

Fi nan se i go spo dar kę sa mo rzą dów
spe cja li ści z PWSZ ana li zo wa li
z uwzględ nie niem 8. wskaź ni ków cząst -

ko wych (re la cja nad wy żki ope ra cyj nej
do wy dat ków bie żą cych, wiel kość nad -
wy żki ope ra cyj nej per ca pi ta, udział do -
cho dów wła snych w do cho dach ogó łem,
do cho dy wła sne per ca pi ta, udział wy -
dat ków ma jąt ko wych w wy dat kach ogó -
łem, do cho dy wła sne per ca pi ta, udział
wy dat ków ma jąt ko wych w wy dat kach
ogó łem, wy dat ki ma jąt ko we per ca pi ta,
środ ki unij ne per ca pi ta, sko ry go wa ny

wskaź nik re la cji wy dat ków ma jąt ko -
wych do wy dat ków na ob słu gę za dłu że -
nia). Da ne po cho dzi ły z Re gio nal nej
Izby Ob ra chun ko wej w Kra ko wie i mo -
żna się z nich do wie dzieć na przy kład,
że naj wy ższe do cho dy wła sne per ca pi -
ta w ub. r. mia ła Kry ni ca -Zdrój
– 3084 zł; Mu szy na – 1857 zł, a No wy
Sącz – 1844 zł. Z ko lei naj wy ższy udział
wy dat ków ma jąt ko wych w wy dat kach
ogó łem od no to wa no w Mu szy nie – 0,46
proc.; Kry ni ca -Zdrój – 0,34 proc.; Na -
wo jo wa – 0,32 proc. Mu szy na wy ka za -
ła się rów nież naj więk szą sku tecz no ścią
w po zy ski wa niu środ ków unij nych
na miesz kań ca – 1106 zł; Kry ni ca -Zdrój
– 949 zł, Ła bo wa – 490 zł. Ale też ta sa -
ma Mu szy na by ła naj bar dziej za dłu żo -
ną gmi ną – 40,43 proc. w sto sun ku
do do cho dów. Mia sto Gry bów nie po -
sia da ło żad nych dłu gów, w przy pad ku
Sta re go Są cza wskaź nik za dłu że nia wy -
no sił tyl ko 1,70 proc., a Ko rzen nej
– 5,03 proc. 

Pro ce du ra wy ło nie nia naj ak tyw niej -
szych sa mo rzą dów prze bie ga ła dwu eta -
po wo. Naj pierw wy ło nio no zwy cięz ców
w 3. ka te go riach cząst ko wych. 

Pod wzglę dem „ge ne ro wa nia do cho -
dów” naj le piej w 2010 ro ku wy pa dła
Kry ni ca -Zdrój, na dru gim miej scu upla -
so wał się Cheł miec, a na trze cim – Sta -
ry Sącz. 

Je śli cho dzi o „in we sty cje”, to prym
w ze szłym ro ku wio dła Mu szy na,
przed Kry ni cą -Zdrój i Na wo jo wą.

W ka te go rii „dy na mi ka roz wo ju”
zwy cię ży ło mia sto Gry bów, na II miej -
scu zna la zła się Ła bo wa, a na III – gmi -
na Gry bów. 

Oce ny cząst ko we w tych trzech ka te -
go riach zło ży ły się na uogól nio ną oce -
nę ak tyw no ści gmin Są dec czy zny
w ro ku 2010. Pierw sza trój ka, jak

Ran king gmin są dec kich 

Krynica-Zdrój najaktywniejszą
gminą Sądecczyzny w 2010 roku

Kry ni ca -Zdrój na I miej scu, na II miej scu ex aeqou Mu szy -
na i mia sto Gry bów, ta kie są wy ni ki „Oce ny ak tyw no ści gmin
Są dec czy zny w 2010 ro ku” ogło szo ne w so bo tę 25 czerw ca
pod czas ga li w Miej skim Ośrod ku Kul tu ry w No wym Są czu.
Sa mo rzą do wej fe cie to wa rzy szy ło se mi na rium pt. „Eko no mia
po są dec ku”, któ re go gwiaz dą by ła prof. Ha li na Wa si lew ska -
-Trenk ner, mi ni ster fi nan sów w rzą dzie Je rze go Buz ka.

GOSPODARKA
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na wstę pie, na czwar tym miej scu upla -
so wa ła się Na wo jo wa, na pią tym – Ła -
bo wa, a szó stym – gmi na Gry bów.

***
W imie niu nie obec ne go bur mi strza

Kry ni cy -Zdro ju Da riu sza Reś ki dy plom
za za ję cie pierw sze go miej sca ode brał
je go za stęp ca To masz Wo ło wiec, choć
wy da je się, że sta ło by się le piej, gdy by
to tro feum tra fi ło w rę ce by łe go go spo -
da rza Kry ni cy Emi la Bo dzio ne go, któ -
ry był na ga li, po nie waż wy ró żnie nie
do ty czy ło ro ku 2010, a Reś ko ob jął ster
wła dzy pod Gó rą Par ko wą w koń ców ce
tam te go ro ku. 

Wi ce bur mistrz Mu szy ny Wło dzi -
mierz To kar czyk dzię ku jąc za dy plom,
po świad cza ją cy za ję cie przez mu szyń -
ski sa mo rząd dru gie go miej sca w ran -
kin gu ak tyw no ści są dec kich gmin,
po wie dział, że na suk ces gmi ny zło ży ła
się przede wszyst kim pra ca i in wen cja,
rów nież nie obec ne go na uro czy sto ści,
bur mi strza Ja na Gol by, któ ry twór czo
roz wi nął i wzbo ga cił pro gram roz wo ju
gmi ny swo je go po przed ni ka, Wal de ma -
ra Ser wiń skie go. Mu szy na w ostat nim
cza sie roz kwi tła, co do strze ga ją i miesz -
kań cy, i go ście.

Pierw szy z gra tu la cja mi po spie szył
do zwy cięz ców ran kin gu je go ini cja tor
Zyg munt Ber dy chow ski, b. pre zes Fun -
da cji Są dec kiej. – Ce lem te go ra por tu
– mó wił obec ny rad ny wo je wódz ki
– jest z jed nej stro ny do ce nie nie ogrom -
nych wy sił ków gmin na rzecz po pra wy
wa run ków ży cia ich miesz kań ców
i wzro stu kon ku ren cyj no ści na szych ma -
łych oj czyzn, a z dru giej – kre owa nie do -
sko na łych wzor ców do na śla do wa nia,
któ rych w na szym re gio nie nie bra ku je. 

Wło da rzom wy ró żnio nych w ran kin -
gu gmin do bre go go spo da ro wa nia pu -
blicz ny mi pie niędz mi gra tu lo wa li ta kże
po sło wie: Ta de usz Pa ta li ta, Ar ka diusz
Mu lar czyk, Wie sław Jan czyk, Bar ba ra
Bar tuś i An na Pa luch.

***
Ogło sze niu wy ni ków ran kin gu to wa -

rzy szy ło se mi na rium pt. „Eko no mia
po są dec ku”, prze pro wa dzo ne go pod au -
spi cja mi Na ro do we go Ban ku Pol skie go.

– Ja ka jest sy tu acja fi nan so wa na sze -
go kra ju? My ślę, że do bra, ale nie ste ty to
co jest do bre, ni gdy nie trwa wiecz nie

GOSPODARKA

4. Dochody własne per capita 

Tab. 6 

Dochody własne per capita i dynamika zmian w tym zakresie 

L.p. Gmina Wielkość wskaźn..  L.p. Gmina Dynamika 

1. Krynica-Zdrój 3084  1. Muszyna 1,35 

2. Muszyna 1857  2. Łącko 1,32 

3. Nowy Sącz 1844  3. Rytro 1,27 

4. Chełmiec 1101  4. Grybów 1,26 

5. Rytro 956  5. Grybów (miasto) 1,22 

6. Łabowa 935  6. Krynica-Zdrój 1,21 

 

5. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 

Tab. 7 
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem i dynamika zmian w tym zakresie 
L.p. Gmina Wielkość wskaźn.  L.p. Gmina Dynamika 

11. Muszyna 0,46  1. Piwniczna-Zdrój 3,71

2. Krynica-Zdrój 0,34  2. Łabowa 3,67

3. Nawojowa 0,32  3. Rytro 3,20

4. Grybów (miasto) 0,29  4. Grybów (miasto) 1,61

5. Łososina Dolna 0,27  5. Łososina Dolna 1,59

6. Piwniczna-Zdrój 0,26  6. Grybów 1,38

 

6. Wydatki majątkowe (per capita)  

Tab. 8 

Wydatki majątkowe per capita (w zł) i dynamika zmian w tym zakresie 

L.p. Gmina Wielkość wskaźn.  L.p. Gmina Dynamika 

11. Muszyna 2682  1. Piwniczna-Zdrój 5,23 

2. Krynica-Zdrój 1893  2. Łabowa 4,99 

3. Nawojowa 1011  3. Rytro 4,49 

4. Grybów (miasto) 996  4. Łososina Dolna 2,21 

5. Piwniczna-Zdrój 994  5. Grybów (miasto) 2,18 

6. Łososina Dolna 993  6. Grybów 1,72 
Tab. 12 

Wskaźnik zadłużenia (w %) i dynamika zmian w tym zakresie 

L.p. Gmina Wielkość wskaźn.  L.p. Gmina Dynamika 

11. Chełmiec 8,69  1. Chełmiec 0,66 

2. Gródek n/Dunajcem 11,38  2. Gródek n/Dunajcem 0,78 

3. Grybów 0,00  3. Grybów - 

4. Grybów (miasto) 21,57  4. Grybów (miasto) 0,77 

5. Kamionka Wielka 11,32  5. Kamionka Wielka 2,31 

6. Korzenna 5,03  6. Korzenna 0,74 

7. Krynica-Zdrój 19,73  7. Krynica-Zdrój 0,79 

8. Łabowa 30,62  8. Łabowa 0,99 

9. Łącko 38,96  9. Łącko 1,11 

10. Łososina Dolna 21,00  10. Łososina Dolna - 

11. Muszyna 40,43  11. Muszyna 1,29 

12. Nawojowa 12,28  12. Nawojowa 29,24 

13. Nowy Sącz 25,53  13. Nowy Sącz 1,20 

14. Piwniczna-Zdrój 26,74  14. Piwniczna-Zdrój 7,58 

15. Podegrodzie 10,34  15. Podegrodzie - 

16. Rytro 20,26  16. Rytro 1,29 

17. Stary Sącz 1,79  17. Stary Sącz 0,50 
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– roz po czę ła swój wy kład prof. Ha li -
na Wa si lew ska-Tren kner, a po tem dłu go
mó wi ła, ja kie za gro że nie na przy szłość
nie sie dług pu blicz ny Pol ski wy no szą cy
na ko niec ub. r. 778 mld zł! Ja sne, kla row -
ne wy wo dy pa ni pro fe sor, wy po wie dzia -
ne pięk ną pol sz czy zną, a wszyst ko
do ty czy ło za wi łych kwe stii eko no micz -
nych – tra fi ły do słu cha czy. Sa lę Miej skie -
go Ośrod ka Kul tu ry wy peł ni ły okla ski.

Na stęp ny z pre le gen tów Zyg munt Ber -
dy chow ski mó wił o wpły wie bu dże tu
pań stwa na roz wój go spo dar czy. Mów ca
pod kre ślił ro lę pań stwa w pro wa dze niu
du żych, in fra struk tu ral nych in we sty cji,
prze ra sta ją cych mo żli wo ści sa mo rzą du.
Ta ki mi są m.in. pro jek to wa na dro ga
szyb kie go ru chu Brze sko – No wy Sącz

i no we po łą cze nie ko le jo we Kra ków
– Pie kieł ko. – Bez tych in we sty cji nasz re -
gion nie roz wi nie się, sta nie my w miej scu
– prze ko ny wał Ber dy chow ski. 

An drzej Ro ma nek, ta kże rad ny wo je -
wódz ki, któ ry sku pił się na bu dże cie sa -
mo rzą du re gio nal ne go, po wie dział, że
środ ki unij ne zmie ni ły w ostat nich la tach
ob li cze Ma ło pol ski. Bez nich nie by ło -
by m.in. 7,5 tys. km no wych dróg
i 750 km ob wod nic w woj. ma ło pol -
skim. Ro ma nek wy ra ził za nie po ko je nie
ini cja ty wą mi ni stra fi nan sów, usta wo we -
go ogra ni cze nie do pusz czal ne go de fi cy -
tu sa mo rzą dów do po zio mu 1 proc.
do cho dów w ro ku 2015. – To jest nie
do za ak cep to wa nia, ta ki za pis za ha mu -
je roz wój gmin – uznał mów ca. 

Po seł Ja ro sław Go win, któ ry za te mat
wy kła du miał „fun da men ty eko no micz -
ne pol skiej go spo dar ki”, przy po mniał,
że Pol ska pod wzglę dem wol no ści go -
spo dar czej znaj du je się na 163. po zy cji
w świe cie. Gość z Kra ko wa ubo le wał,
że ani Bal ce ro wi czo wi, ani Hau sne ro wi,
ani obec nej ko ali cji rzą dzą cej nie uda ło
się uwol nić go spo dar ki z gor se tu krę pu -
ją cych ją prze pi sów. Kra kow ski po seł
za rze kał sie, że tym ra zem już na pew -
no, po zwy cię skich dla PO wy bo rach
par la men tar nych – w co Go win go rą co
wie rzy – go spo dar ka zo sta nie wresz cie
od blo ko wa na, cze mu bę dzie to wa rzy -
szyć uszczel nie nie KRUS, znie sie nie

przy wi le jów eme ry tal nych oraz zrów na -
nie wie ku eme ry tal ne go ko biet i mę -
żczyzn. – Po za wszyst kim, że by
go spo dar ka do brze się roz wi ja ła, to na -
le ży chro nić ro dzi nę, bo zdro wa, sil -
na ro dzi na jest fun da men tem zdro wej,
sil nej go spo dar ki – tak za koń czył swo je
wy stą pie nie li der kon ser wa tyw ne go
skrzy dła w PO. 

Atrak cją ga li w MOK -u, spraw nie
pro wa dzo nej przez du et: Mał go rza ta
Bor czyk i Je rzy Bo chyń ski (wi ce pre zes
Fun da cji Są dec kiej), był kwin tet Or kie -
stry Re pre zen ta cyj nej Kar pac kie go Od -
dzia łu Stra ży Gra nicz nej.

(HSZ)
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Warto wiedzieć

„Oce nę ak tyw no ści gmin Są dec czy zny
w 2010 ro ku” przy go to wał ze spół pra cow ni -
ków In sty tu tu Eko no micz ne go Pań stwo wej
Wy ższej Szko ły Za wo do wej w No wym Są czu
w skła dzie: prof. dr hab. Ta de usz Ku dłacz (dy -
rek tor In sty tu tu), dr Ma rek Re ichel (za stęp ca
dy rek to ra), dr Ka ta rzy na Pe ter -Bom bik, dr
Piotr Li tyń ski, mgr Na ta lia Jaś kie wicz, mgr
Pa weł Jur czak, mgr Mo ni ka Ma ko wiec ka
i mgr Agniesz ka Zwo le nik.
„Oce na” przy ję ła po stać zgrab nej bro szu ry
z 18 ta be la mi i ko men ta rzem na 31 stro nach
for ma tu B5.
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IV. Uogól nio na oce na ak tyw no ści
gmin Są dec czy zny za rok 2010

Ma jąc na uwa dze ko niecz ność do ko -
na nia syn te tycz nej oce ny ak tyw no ści
gmin Są dec czy zny, zde cy do wa no się
wy ko rzy stać na stę pu ją ce wskaź ni ki
szcze gó ło we wraz z od po wia da ją cy mi
im wskaź ni ka mi dy na mi ki:

1. Re la cja nad wy żki ope ra cyj nej
do wy dat ków bie żą cych

2. Nad wy żka ope ra cyj na per ca pi ta
3. Udział do cho dów wła snych w do -

cho dach ogó łem
4. Do cho dy wła sne per ca pi ta
5. Udział wy dat ków ma jąt ko wych

w wy dat kach ogó łem
6. Wy dat ki ma jąt ko we per ca pi ta
7. Środ ki unij ne per ca pi ta
8. Sko ry go wa ny wskaź nik re la cji wy -

dat ków ma jąt ko wych do wy dat ków
na ob słu gę za dłu że nia

Me to dy ka oce ny uogól nio nej ba zu je
na su mie war to ści wy mie nio nych
wskaź ni ków cząst ko wych w od nie sie niu
do ka żdej gmi ny. Jed no cze śnie przy ję to
ście żkę dwu stop nio wej oce ny ak tyw no -
ści gmin.

Pierw sza, to oce na w trzech mo du -
łach – ge ne ro wa nie do cho dów, in we sty -
cje, dy na mi ka. W tym przy pad ku
ska ta lo go wa no gmi ny, któ re zaj mu ją
sześć pierw szych miejsc w ka żdej
z trzech pod grup. W ra mach pierw sze -

go mo du łu ze sta wio no wskaź ni ki do -
cho do we (ce chy nr 1-4), mo duł dru gi
obej mu je wskaź ni ki in we sty cyj ne (ce -
chy nr 5-8), na to miast mo duł trze ci za -
wie ra wskaź ni ki dy na mi ki (ce chy
nr 1-8). Wy ja śnić na le ży, iż dwa pierw -
sze mo du ły za wie ra ją po czte ry wskaź -
ni ki, na to miast mo duł trze ci aż osiem
wskaź ni ków. Dla te go zde cy do wa no się,
by su mę punk tów pod gru py trze ciej sko -
ry go wać wskaź ni kiem 4/8, tak by mo -
żli wym by ło po rów na nie wszyst kich
mo du łów. 

Na to miast dru ga ście żka, to su ma
uzy ska nych punk tów w ra mach trzech
wy mie nio nych mo du łów, bę dąc za ra -
zem głów ną oce ną koń co wą. Tu rów nież
w od nie sie niu do mo du łu trze cie go do -
ty czą ce go dy na mi ki su mę punk tów ko -
ry go wa no wskaź ni kiem 4/8, tak by
ka żdy mo duł jed na ko wo wpły wał
na osta tecz ną oce nę. 

Ma jąc na uwa dze pierw szą część
oce ny, czy li pre zen ta cję wy ni ków
w mo du łach, war to za uwa żyć, że mak -
sy mal na war tość wskaź ni ka w ra mach
ka żde go mo du łu wy no si 68 (17 punk -
tów x 4 wskaź ni ki szcze gó ło we). Wy ni -
ki ocen w pod gru pach za pre zen to wa no
w tabeli 16.

Oce nia jąc mo duł do ty czą cy „ge ne ro -
wa nia do cho dów” w gmi nach Są dec -
czy zny za 2010 rok ob ser wu je się spo re

ró żni ce w zaj mo wa nych przez ba da ne
jed nost ki po zy cjach w ran kin gu w po -
rów na niu do dwóch wcze śniej szych lat
(2008 i 2009 ro ku). 

Li de rem w mo du le „ge ne ro wa nia
do cho dów” w 2010 ro ku oka za ła się
gmi na Kry ni ca -Zdrój z wy ni kiem 64.
Awan so wa ła ona tym sa mym z dru giej
po zy cji w 2009 ro ku na miej sce pierw -
sze, któ re zaj mo wa ła rów nież w 2008
ro ku (z wy ni kiem 63). Ko lej ną (dru gą)
po zy cję pod wzglę dem „ge ne ro wa nia
do cho dów” w 2010 ro ku za ję ła gmi -
na Cheł miec z wy ni kiem 61. Spa dła
tym sa mym o jed no miej sce w ran kin -
gu (z jed no punk to wym zmniej sze niem
wskaź ni ka) w po rów na niu do 2009 ro -
ku. Nie jest to jed nak tak zna czą ca
zmia na, ja ka mia ła miej sce w przy pad -
ku tej jed nost ki w 2009 ro ku (w po rów -
na niu do 2008 ro ku). Gmi na Cheł miec
z po zy cji szó stej awan so wa ła wów czas
na miej sce pierw sze w kla sy fi ka cji. 

W ka żdym z trzech ana li zo wa nych
okre sów (2008-2010) ten den cję spad ko -
wą ob ser wu je się w gmi nie Mu szy na,
któ ra upla so wa ła się z wy ni kiem 49
na trze ciej po zy cji w ran kin gu. Jed no -
cze śnie na le ży wspo mnieć, że w przy -
pad ku tej jed nost ki od no to wa no
zmniej sze nie wy ni ku o 11 punk tów
w po rów na niu do 2009 ro ku i o 9 punk -
tów w sto sun ku do ro ku 2008. Po zy tyw -
ne zmia ny za no to wa no na to miast
w od nie sie niu do gmi ny Sta ry Sącz, któ -
ra osią ga jąc wy nik 46 punk tów awan so -
wa ła tym sa mym o jed no miej sce
w po rów na niu do 2009 ro ku, zaj mu jąc
(po dob nie jak w 2008 ro ku) czwar tą po -
zy cję wśród li de rów kla sy fi ka cji. 

W gru pie li de rów pod wzglę dem wy -
so ko ści wskaź ni ka „ge ne ro wa nie do cho -
dów” w 2010 ro ku zna la zła się ta kże
gmi na Na wo jo wa, nie obec na w czo łów -
ce ran kin gu za rok 2008.

In we sty cje to istot ny czyn nik wpły -
wa ją cy na wzrost go spo dar czy re gio nu.
Roz miesz cze nie in we sty cji na te re nie
kra ju, wo je wódz twa czy po wia tu jest
zró żni co wa ne, za le ży bo wiem od sze ro -
ko po ję te go oto cze nia in we sto ra,
a zwłasz cza cech de mo gra ficz nych spo -
łe czeń stwa lo kal ne go. Istot nym czyn ni -
kiem roz wo ju gmi ny, któ ry de cy du je
o przy szło ści, jest więc jej ak tyw ność in -

Tab.16 

Oceny cząstkowe (w modułach) 

Lp Gmina 
Generow. 
dochod.  Lp Gmina Inwest.  Lp Gmina Dynamika 

1. KKrynica-Zdrój 64  1. Muszyna 54 1. Grybów (miasto) 56 

2. Chełmiec   61  2. Krynica-Zdrój 53 2. Łabowa   53 

3. Muszyna   49  3 Nawojowa 50 3. Grybów 49 

4. Stary Sącz 46  4. Grybów (miasto) 46 4. Łącko 48 

5. Nawojowa 42  5. Łabowa   42 5. Rytro 43 

6. Gródek n/D. 39  Łososina 

Dolna 

6. Piwniczna Z. 41 

    Piwniczna Z.  

 

Źródło: opracowanie własne. 

Ocena aktywności gmin
Sądecczyzny w 2010 r. (fragment)

GOSPODARKA
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we sty cyj na. Do ko nu jąc ana li zy zmian,
któ re na stą pi ły w la tach 2008-2009
w ob sza rze ak tyw no ści in we sty cyj nej
gmin Są dec czy zny mo żna wy cią gnąć
kil ka wnio sków. Na pierw szym miej scu
w ro ku 2010 znaj du je się gmi na Mu szy -
na, któ ra w la tach 2008 i 2009 zaj mo wa -
ła dru gie miej sce. Na to miast dru gie
miej sce za ję ła gmi na Kry ni ca -Zdrój,
któ ra w mi nio nych la tach ta kże za li cza -
ła się do gru py li de rów. Do czo łów ki
w oku 2010 do łą czy ły rów nież ta kie
gmi ny jak Ła bo wa, Ło so si na Dol na oraz
Piw nicz na -Zdrój. 

Ana li zu jąc wy ni ki w mo du le „dy na -
mi ka” ob ser wu je się, iż pierw sze miej -
sce w ro ku 2010 za ję ła gmi na Gry bów
(mia sto), osią ga jąc 56 punk tów na mo -
żli we 68. Na le ży za zna czyć, że w ro ku
wcze śniej szym (2009) gmi na ta nie za -
ję ła żad ne go miej sca w czo ło wej szó st -
ce, na to miast w ro ku 2008, osią gnę ło
dru gą po zy cję z wy ni kiem 59 punk tów,
prze gry wa jąc je dy nie z gmi ną Po de gro -
dzie, któ ra w oce nie za 2008 rok za ję ła
pierw sze miej sce, z wy so kim wy ni -
kiem 65 punk tów. 

W bie żą cej oce nie (2010) 53 punk ty
zdo by ła gmi na Ła bo wa, co za pew ni ło
jej dru gą lo ka tę w kla sy fi ka cji. Jed no -
cze śnie na le ży pod kre ślić, iż w po -
przed nich oce nach, gmi na Ła bo wa nie
zaj mo wa ła miejsc w czo łów ce. Gmi -
na Gry bów uzy ska ła 49 punk tów, po -
pra wia jąc wy nik z 2009 ro ku o 5
punk tów, co spra wi ło, iż w bie żą cej
oce nie (2010) za ję ła miej sce trze cie.
Czwar te miej sce, z wy ni kiem 48 punk -
tów, uzy ska ła gmi na Łąc ko, któ ra po -
przed nio by ła po za czo łów ką. Pią te
i szó ste miej sce za ję ły gmi ny Ry tro
i Piw nicz na -Zdrój, osią ga jąc ko lej no 43
i 41 punk ty. Za rów no gmi na Ry tro, jak
i Piw nicz na Zdrój, we wcze śniej szych
la tach nie uzy ska ły czo ło wych miejsc
w ran kin gu, lecz war to wska zać iż
w ro ku 2008 gmi na Ry tro za ję ła trze -
cie miej sce, z wy so kim wy ni kiem 50
punk tów.

Pod su mo wu jąc wy ni ki bie żą cej i po -
przed niej oce ny stwier dzić na le ży, iż
czo ło wa szóst ka zna czą co się zmie ni ła.
Je dy nie gmi na Gry bów zna la zła się
w oby dwu oce nach wśród li de rów, zaj -
mu jąc trze cie miej sce w bie żą cej oce nie

(2010) i tym sa mym po pra wia jąc swo je
miej sce w czo łów ce w sto sun ku do ro -
ku 2009 aż o trzy miej sca.

Pre zen tu jąc wy ni ki dru giej czę ści,
czy li oce ny uogól nio nej, trze ba przy po -
mnieć, iż jest ona pro stą agre ga cją ocen
w ra mach trzech mo du łów.

***
Tabela 17. pre zen tu je osta tecz ne wy -

ni ki oce ny ak tyw no ści gmin Są dec czy -
zny w ro ku 2010, na to miast Tab. 18
po ka zu je kształ to wa nie się tej oce ny
na prze strze ni lat 2008-2010.

W ro ku 2010 naj bar dziej ak tyw ną
jed nost ką lo kal ną na Są dec czyź nie by ła
Kry ni ca -Zdrój, któ ra uzy ska ła oce nę
koń co wą 156. Na le ży wy raź nie zwró cić
uwa gę, że jest to je dy na gmi na, któ ra już
od trzech lat utrzy mu je się w ści słej czo -
łów ce, bo wiem w 2008 ro ku za ję ła rów -
nież pierw sze miej sce, a w ro ku 2009
trze cie miej sce.

Dru gą pod wzglę dem war to ści oce -
ny koń co wej jest Mia sto Gry bów, któ -

re go oce na koń co wa wy no si 135 punk -
tów. W tym przy pad ku, rów nież
na uwa gę za słu gu je fakt, że w 2008 ro -
ku jed nost ka ta po zy cjo no wa na by ła
wy so ko – pią te miej sce, osią ga jąc 126
punk tów. Po mi mo, iż w 2009 ro ku Gry -
bo wa (mia sta) nie by ło w czo łów ce
gmin, to w 2010 ro ku wy nik koń co wy
jest wy raź nie wy ższy niż w 2008 ro ku.
Miej sce dru gie ex aequo – uzy sku jąc tą
sa mą licz bę punk tów – za ję ła gmi -
na Mu szy na. Jed nost ka ta na le ży rów -
nież do wy raź nych li de rów ak tyw no ści
na Są dec czyź nie, po nie waż w 2009 ro -
ku za ję ła pierw sze miej sce. Po dob nie
jak Mu szy na wśród li de rów ob sza ru jest
gmi na Na wo jo wa, któ ra w 2009 ro ku
ale rów nież 2010 ro ku za ję ła czwar te
miej sce.

Do wy mie nio ne go gro na li de rów
Są dec czy zny w 2010 ro ku do łą czy ły
rów nież gmi ny Ła bo wa i Gry bów zaj -
mu jąc od po wied nio pią te i szó ste
miej sce.

Rys.1 

Graficzna ilustracja komponentów oceny 

Tab. 17   

Uogólniona ocena aktywności gmin Sądecczyzny w raku 2010 

Lp. Gmina Ocena końcowa 

1. KRYNICA-ZDRÓJ 156 

2. 
GRYBÓW (miasto) 

135 
MUSZYNA 

4. NAWOJOWA 126 

5. ŁABOWA 123 

6. GRYBÓW 122 

   

Tab. 18 

Wskaźniki uogólnionej oceny aktywności samorządów w latach 2008-2010 

Miejsce 2008 2009 2010 

Gmina Ocena 
końcowa 

Gmina Ocena 
końcowa

Gmina Ocena 
końcowa

11. Krynica-Zdrój 162 Muszyna 166 Krynica-Zdrój 156 

2. Stary Sącz 153 Chełmiec 162 Grybów (miasto) 135 

3. Podegrodzie 137 Krynica-Zdrój 154 Muszyna 

4. Łososina Dolna 128 Nawojowa   137 Nawojowa 126 

5. Grybów (miasto) 126 Gródek n/Dun. 132 Łabowa 123 

6. Rytro 123 Korzenna 122 Grybów 122 

Kamionka 

Wielka 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Ne wag zdo by wa kon trak ty, 
za ło ga żą da pod wy żki 

Ne wag zdo był dwa ko lej ne kon trak ty
na na pra wy i mo der ni za cję ta bo ru ko le -
jo we go. No wo są dec ka fir ma wy ko -
na na pra wy re wi zyj ne 22 wa go nów
na le żą cych do spół ki PKP In ter ci ty: 5
re stau ra cyj nych i 17 oso bo wych. 

War tość kon trak tu to pra wie 5,3 mln
zł, a czas re ali za cji za mó wie nia wy no -
si 4 mie sią ce. Ne wag wy grał też prze -
targ ogło szo ny przez spół kę Pol -Miedź
Trans z Lu bi na na mo der ni za cję czte -
rech lo ko mo tyw spa li no wych SM 42
do stan dar du 6Dg. Za kres prac bę dzie
zbli żo ny do te go, ja ki jest wy ko ny wa ny
dla PKP Car go, a po nad to za mon to wa -
ny zo sta nie w ka żdej lo ko mo ty wie sys -
tem zdal ne go ste ro wa nia ra dio we go.
Wszyst kie zmo der ni zo wa ne lo ko mo ty -
wy zo sta ną do star czo ne spół ce Pol -
-Miedź Trans jesz cze w tym ro ku. 

***
Jest i dru ga stro na me da lu. W związ -

ku z od no szo ny mi suk ce sa mi spół ki,
o czym sze ro ko in for mu ją me dia, za ło -
ga Ne wa gu chce wię cej za ra biać, gdyż
uwa ża, że ma wal ny udział w tych do ko -
na niach. Za rząd mó wi „Nie, jesz cze nie

czas na pod wy żki!”. Związ kow cy wsz -
czę li spór zbio ro wy i pro to kół roz bie -
żno ści tra fił do Mi ni ster stwa Pra cy
i Po li ty ki Spo łecz nej. Re sort wy zna czy
me dia to ra, co jest nor mal ną pro ce du rą
przy roz wią zy wa niu spo rów zbio ro -
wych. Ta ka oso ba mia ła by za za da nie
po kie ro wać dal szy mi ne go cja cja mi, któ -
re być mo że przy czy ni ły by się do wy -
pra co wa nia kom pro mi su.

Zda niem związ kow ców pła ce są zbyt
ni skie. Obec nie się ga ją one od prze dzia -
łu 1400 do 1800 zł brut to dla osób z ni -
ższym sta żem do 2100–2400 zł brut to
dla do świad czo nych pra cow ni ków.

Krysz ta ło wa „Mu szy nian ka”
Spół dziel nia Pra cy „Mu szy nian ka”

z Mu szy ny, pro du cent zna nej w ca łej
Pol sce i nie tyl ko wo dy mi ne ral nej świę -
to wa ła 11 czerw ca w ho te lu „Pre zy dent”
w Kry ni cy -Zdro ju ju bi le usz 60-le cia. 

Pre zes „Mu szy nian ki”, Ma ria Ja nas
ode bra ła od Ja na Go lon ki naj wy ższą na -
gro dę sta ro sty – Krysz ta ło we Jabł ko Są -
dec kie. Bur mistrz Kry ni cy Zdro ju,
Da riusz Reś ko wrę czył pa ni pre zes upo -
mi nek w po sta ci wy rzeź bio nej w so li
bu tel ka „Mu szy nian ki”. Gra tu la cje zło -
żył pra cow ni kom spół dziel ni ta kże bur -
mistrz Mu szy ny, Jan Gol ba. 

Spół dziel nia Pra cy „Mu szy nian ka”
po wsta ła w czerw cu 1951 r. Na po cząt -
ku zaj mo wa ła się usłu ga mi kra wiec ki -
mi, wte dy na zy wa ła się „Po stęp”.
W 2005 r. zmie nio no ją na „Mu szy nian -
kę”. Dzi siaj fir ma jest w sta nie pro du ko -
wać 18 tys. bu te lek wo dy na go dzi nę,
któ ra póź niej tra fia do od bior ców w Pol -
sce i na ca łym świe cie.

Na gro da Pre zy den ta RP 
dla fir my Fa kro

Ry szard Flo rek, pre zes fir my Fa kro
z No we go Są cza, ode brał 14 czerw ca
w Po zna niu z rąk Bro ni sła wa Ko mo row -
skie go Na gro dę Go spo dar czą Pre zy den -
ta RP. 

Na gro da zo sta ła przy zna na w czte rech
ka te go riach: in no wa cyj ność, ład kor po -
ra cyj ny i spo łecz na od po wie dzial ność
biz ne su, obec ność na ryn ku glo bal nym
oraz zie lo na go spo dar ka. No mi na cje
do na gro dy uzy ska ło 13 firm i in sty tu cji.

Gru pa Fa kro z No we go Są cza zdo by -
ła na gro dę w ka te go rii „obec ność
na ryn ku glo bal nym”. Od kil ku lat
utrzy mu je dru gą po zy cję na świe cie,
z 15 proc. udzia łem w glo bal nym ryn ku
okien da cho wych. W skład Gru py za -
trud nia ją cej dziś po nad 3,3 tys. osób
wcho dzi 12 firm pro duk cyj nych, zlo ka -
li zo wa nych w Pol sce i za gra ni cą, a ta -
kże 14 firm dys try bu cyj nych.

Na gro da Go spo dar cza Pre zy den ta RP
jest pre sti żo wym wy ró żnie niem go spo -
dar czym, któ re jest for mą uho no ro wa nia
i pro mo cji naj lep szych pol skich firm
oraz in sty tu cji ba daw czych pro wa dzą -
cych dzia łal ność go spo dar czą. Zo sta ła
usta no wio na w 1998 r. przez pre zy den -
ta Alek san dra Kwa śniew skie go, by ła
przy zna wa na do 2005 r. Pre zy dent Ko -
mo row ski pod jął de cy zję o kon ty nu acji
przy zna wa nia na gro dy od 2011 r.

Kra kow skie Du ka ty 
dla Są de czan

Aż czte ry sta tu et ki na gro dy go spo -
dar czej Kra kow ski Du kat tra fi ły
do przed sta wi cie li Są dec czy zny: Ja -
na Gol by – bur mi strza Mu szy ny, Li lia -
ny Ki kli cy – pre ze sa kry nic kiej fir my
In stel, Mar ka Sma gi – wła ści cie la Agen -
cji Pro jek to wej A4 z No we go Są cza
oraz Ka zi mie rza Żyt ko wi cza – sze fa są -
dec kiej fir my Wi kar. Ce re mo nia roz da -
nia Kra kow skich Du ka tów od by ła się 17

GO SPO DAR CZE 
LU STRO RE GIO NU

GOSPODARKA

Prezes Fakro, Ryszard Florek
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czerw ca br. w te atrze PWST w Kra ko -
wie. Na gro dy wrę cza li Ma rek So wa,
mar sza łek woj. ma ło pol skie go i An drzej
Zdeb ski, pre zy dent Izby Prze my sło wo -
-Han dlo wej w Kra ko wie. 

Me dal ma cha rak ter pro mo cyj ny
i przy zna wa ny jest nie przed się bior stwu,
lecz oso bie, któ ra je za ło ży ła lub nim za -
rzą dza. Cho dzi rów nież o sa mo rzą dow -
ców. Kra kow ski Du kat wy ró żnia
i ho no ru je oso by za wy ni ki eko no micz -
ne, in wen cję, a zwłasz cza za umie jęt ność
dzie le nia się suk ce sa mi z oto cze niem,
w któ rym przed się bior ca pro wa dzi swą
dzia łal ność. W cią gu ostat nich 20 lat ka -
pi tu ła uho no ro wa ła Kra kow skim Du ka -
tem oko ło 140 osób. 

Wiel ki ka nał
Trwa bu do wa sie ci ka na li za cyj nej

i wo do cią go wej w No wym Są czu. Cho -
dzi o 174 km sie ci ka na li za cyj nej
i 70 km wo do cią go wej, a wszyst ko to
po chło nie aż 337 mln zł. Część tej kwo -
ty po cho dzi ze środ ków unij nych. 

– Jest to bar dzo du ża in we sty cja,
w któ rą za an ga żo wa ni są wy ko naw cy
wy ło nie ni w po stę po wa niu prze tar go -
wym – mó wi Ja nusz Ada mek, pre zes za -
rzą du spół ki Są dec kie Wo do cią gi.

Ska la prac jest ogrom na, a po za my -
ka ne dro gi i roz ko pa ne chod ni ki po wo li
wpi su ją się w kra jo braz mia sta. Pre zes
uspo ka ja jed nak, że wszyst kie utrud nie -
nia zwią za ne z bu do wą znik ną wraz
z za koń cze niem prac.

– Umo wa za war ta po mię dzy spół ką,
a wy ko naw ca mi zo bo wią zu je ich
do przy wró ce nia te re nu do sta nu pier -
wot ne go, czy li sta nu sprzed roz po czę cia
in we sty cji – wy ja śnia J. Ada mek.

Nie pew na przy szłość 
są dec kie go PKS? 

Za rząd Wo je wódz twa Ma ło pol skie go
chce od dać upa da ją cą fir mę pra cow ni -
kom za kła du. Ci z ko lei przed sta wi li
wła sną pro po zy cję, któ ra w po ło wie
czerw ca tra fi ła do Urzę du Mar szał kow -
skie go. Za ło ga chce zmia ny w PKS
opóź nić na wet o rok. Przez te 12 mie się -
cy sa mo rząd wo je wódz ki mu siał by do -
pła cać do nie ren tow nej fir my. Po tem
pra cow ni cy mie li by po now nie prze my -
śleć to, czy war to przej mo wać fir mę. 

We dług nie ofi cjal nych sza cun ków,
wpły wy w wy so ko ści 2 mln zł po win ny
fir mie za gwa ran to wać fi nan so wą rów no -
wa gę. Na ra zie PKS jest jed nak pod kre -
ską. Do utrzy ma nia, moc no nad gry zio ne go
zę bem cza su, ta bo ru w mia rę do brym sta -
nie i za pew nie nia pen sji za ło gi trze ba te raz
do pła cać. Do te go do cho dzą jesz cze spo -
re, bo mi lio no we dłu gi.

Utrzy ma nie PKS na wet tyl ko przez
rok mo że być trud nym za da niem, szcze -
gól nie przy pla no wa nych w Ma ło pol sce
cię ciach bu dże to wych.

Kto, je śli nie za ło ga, ura tu je za dłu żo -
ny po uszy i nie ren tow ny PKS? W grze
naj praw do po dob niej po zo sta ną już tyl -
ko: gmi na Cheł miec i Sta ro stwo Po wia -
to we w No wym Są czu, któ re rów nież
otrzy ma ły od Wi tol da La tu ska, człon ka
Za rzą du Wo je wódz twa Ma ło pol skie go,
ofer tę prze ję cia PKS.

– Ja ko or ga ni za tor ryn ku usług prze -
wo zo wych sta li by śmy się tym sa mym
uczest ni kiem te goż ryn ku, co na kła da ło -
by na po wiat do dat ko wą od po wie dzial -
ność. Prze ję cie ta kiej ro li i zwią za nych
z tym zo bo wią zań by ło by po dyk to wa ne
szcze gól ną tro ską o ja kość ży cia miesz -
kań ców i za cho wa nie miejsc pra cy
na Są dec czyź nie – twier dzi Jan Go lon -
ka, sta ro sta no wo są dec ki.

– Wy sto so wa łem do pa na mar szał ka
pi smo in for mu ją ce go o du żym za in te re -
so wa niu prze ję ciem spół ki w ca ło ści
za sym bo licz ną od płat no ścią. PKS
w No wym Są czu mo że być ren tow nym
i do cho do wym przed się bior stwem przy -
no szą cym ko rzy ści pra cow ni kom, wła -
ści cie lo wi, jak i sa mym miesz kań com,
trze ba tyl ko za sto so wać spraw dzo ne już
roz wią za nia i nie bać się sta wić czo ła
za sa dom wol ne go ryn ku – mó wi Ber -
nard Sta wiar ski, wójt Chełm ca.

Za in te re so wa nia ofer tą nie wy ka za -
ły po zo sta łe sa mo rzą dy, do któ rych
zwró cił się La tu sek: No wy i Sta ry
Sącz, Ka mion ka Wiel ka, Na wo jo wa
i Po de gro dzie.

***
Przed się bior stwo Ko mu ni ka cji Sa -

mo cho do wej w No wym Są czu za trud -
nia obec nie ok. 250 osób, w la tach
świet no ści by ło tu na wet 1500 pra cow -
ni ków. Spółka jest za dłu żo na i nie ren -
tow na. 2010 rok za koń czy ła na du żym
mi nu sie. Z po przed nich lat uzbie ra ły
się po tę żne zo bo wią za nia, są kło po ty
z płyn no ścią fi nan so wą i mi lio no we
dłu gi. Pro gram re struk tu ry za cji, któ ry
za kła dał du że zwol nie nia gru po we nie
zo stał wdro żo ny, bo nie by ło pie nię dzy
na od pra wy dla pra cow ni ków.
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Ko lej ka li no wą na Gó rę Par ko wą
w Kry ni cy na sprze daż

100 proc. ak cji spół ki Pol skie Ko le je
Li no we zo sta nie sprze da ne w ofer cie
pu blicz nej. In for ma cja prze ka za na przez
Pol skie Ko le je Pań stwo we wy wo ła ła
ogrom ne za in te re so wa nie nie tyl ko
wśród pry wat nych in we sto rów, ale
i wśród sa mo rzą dów, któ re rów nież bę -
dą mo gły wy ku pić ak cje spół ki. W czy -
je rę ce tra fi kry nic ka ko lej ka li no wa
na Gó rę Par ko wą?

– Do kup na ak cji PKL bę dą mo gli
zgła szać się ró żni ofe ren ci, bę dą to mo -
gły być rów nież lo kal ne sa mo rzą dy – in -
for mu je Łu kasz Kur piew ski, rzecz nik
PKP. Za zna czył, że ak cje PKL zo sta ną
sprze da ne w ca ło ści. Za ku pem ak cji za -
in te re so wa na jest m.in. Ta try Mo un ta in
Re sorts, naj więk sza fir ma bra nży tu ry -
stycz nej na Sło wa cji, wła ści ciel sta cji
nar ciar skich oraz ho te li w Ta trach sło -
wac kich.

Rów nież sa mo rzą dy otrzy ma ją mo -
żli wość na by cia ak cji spół ki, a co za tym
idzie mo gą stać się wła ści cie la mi ko lej -
ki li no wej, któ ra dzia ła w ich miej sco -
wo ści. – Jest to bar dzo in te re su ją cy
po mysł, któ ry z pew no ścią we źmie my
pod uwa gę. Rów nie wa żne jest to, że by
miesz kań cy Kry ni cy mo gli się wzbo ga -
cić, więc je śli bę dzie ta ka mo żli wość, je -
stem jak naj bar dziej za tym po my słem

– mó wi Da riusz Reś ko, bur mistrz Kry -
ni cy -Zdrój.

Kto wy ku pi PKL? Kto bę dzie wła ści -
cie lem ko lej ki li no wej na Gó rę Par ko wą?
Prze ko na my się już na prze ło mie 2011
i 2012 r., kie dy trans ak cja zo sta nie ofi -
cjal nie sfi na li zo wa na.

Drugi etap odnowy
„Zapopradzia” w Muszynie

Bur mistrz Mu szy ny ogło sił prze targ
na wy ko na nie II eta pu re wi ta li za cji Par -
ku Zdro jo we go „Za po pra dzie” w Mu -
szy nie. Oświe tle nie par ku, plat for ma
wi do ko wa, alej ki ro we ro we i dro gi spa -
ce ro we ma ją po wstać do 10 li sto pa da br. 

– W ro ku 2012 Mu szy na bę dzie in -
nym mia stem – za pew nia Jan Gol ba.

Plat for ma wi do ko wa sta nie na sztucz -
nie utwo rzo nym na sy pie. Bę dzie mia ła
kształt ko ła i zo sta nie wy ko na na z drew -
na. Dru ga plat for ma zo sta nie wy po sa żo -
na w po dest dla osób nie peł no spraw nych.
Na te re nie par ku po ja wi się 58 ła wek
z opar cia mi, do te go doj dzie 50 ko szy
na śmie ci. Tu ry stów przy je żdża ją cych
na ro we rach z pew no ścią ucie szy mo żli -
wość zo sta wie nia po jaz du na jed nym
z 28 sto ja ków dla ro we rów.

Ka mie ni ca pu sto szy Fry co wą 
Je że li Re gio nal ny Za rząd Go spo dar -

ki Wod nej nie zdo bę dzie 10 mln zł
na umoc nie nie brze gów Ka mie ni cy, to
więk sza wo da mo że tym ra zem za brać
od ci nek dro gi kra jo wej we Fry co wej.
Jak za pew nia Sta ni sław Kieł ba sa, wójt
Na wo jo wej, jest du ża szan sa na to, że
jed nak re mont na brze ża zo sta nie prze -
pro wa dzo ny. 

Mi nął rok od wiel kiej wo dy, któ ra na -
wie dzi ła nasz re gion. Na dal jed nak nie
na pra wio no brze gów rze ki Ka mie ni ca
w gmi nie Na wo jo wa. Sy tu acja w tym
re jo nie jest bar dzo trud na, po nie waż rze -
ka pły nie w są siedz twie dro gi kra jo wej
łą czą cej No wy Sącz z Kry ni cą -Zdrój.

– Jest to od ci nek, któ ry wy ma ga na -
tych mia sto we go re mon tu, po nie waż tam
nie ustan nie wy stę pu je du ża ero zja brze -
gu – alar mu je wójt Kieł ba sa.

Pra ce ma ją ob jąć na pra wę 10 stop ni
wod nych, któ re zo sta ły kom plet nie
znisz czo ne. Ich koszt sza co wa ny jest
na rów ne 10 mln zł. 

Pa łac Stad nic kich nie wró ci
do spad ko bier ców wła ści cie li 

Ośmio ro spad ko bier ców daw nych wła -
ści cie li od zy ska ło już ma jąt ki w Ma ło pol -
sce, za gar nię te przez ko mu ni stycz ne
wła dze. Obec nie u wo je wo dy ma ło pol -
skie go to czy się po nad 60 spraw re win dy -
ka cyj nych. Na Są dec czyź nie w pry wat ne
rę ce mo że tra fić na wet kil ka na ście ma jąt -
ków. Wia do mo już, że Stad nic cy nie od -
zy ska ją pa ła cu w Na wo jo wej.

Daw nym wła ści cie lom, dzię ki de cy -
zji Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, ła twiej
sta rać się te raz o od zy ska nie mie nia.
W wy ni ku re for my rol nej po II woj nie
świa to wej wy dzie dzi czo no wła ści cie li
ma jąt ków ziem skich w ca łym kra ju. Ro -
dzin ne po sia dło ści zo sta ły im ode bra ne
i prze ka za ne na wła sność pań stwa.
W 2010 r. Try bu nał Kon sty tu cyj ny
uznał, że re for ma rol na prze sta ła obo -
wią zy wać już w 1958 ro ku. Dzię ki te mu
po tom ko wie daw nych wła ści cie li ma ją
więk sze szan se na od zy ska nie ma jąt ku

Już ogło szo no, że przed wo jen ni wła -
ści cie le ma jąt ków w Że gie sto wie (na le -
żą cych kie dyś do przed wo jen nej spół ki
Że gie stów -Zdrój) oraz ma ją tek
w Szczaw ni cy (ro dzi na Stad nic kich) od -
zy ska ją to, co za bra no im na mo cy de -
cy zji władz PRL.. – Od de cy zji
wo je wo dy przy słu gu je stro nom od wo ła -
nie do mi ni stra rol nic twa i roz wo ju wsi
– przy po mi na Mo ni ka Fren kiel z biu ra
pra so we go wo je wo dy ma ło pol skie go.

Na de cy zję cze ka ją wciąż spad ko bier -
cy daw nych wła ści cie li ma jąt ków m.in.

GOSPODARKA

Pa łac Stad nic kich w Nawojowej
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w Ro żno wie (znów Stad nic cy), w Mar -
cin ko wi cach (ro dzi na Mo raw skich) oraz
po tom ko wie przed wo jen ne go mi ni stra
Jó ze fa Bec ka (je go daw na re zy den cja
w Li ma no wej) oraz dwo ru Wet tin gów
w Chełm cu. Wa żą się ta kże lo sy grun -
tów w Trze trze wi nie, Bi czy cach, Klim -
ków ce, Bo bo wej i Tyl ma no wej.

Bez zmian po zo sta nie na to miast sta -
tus wła sno ścio wy ma jąt ku w Na wo jo -
wej, też kie dyś na le żą cy do ro dzi ny
Stad nic kich. De cy zją Mi ni ster stwa Rol -
nic twa i Roz wo ju Wsi tam tej szy park
i pa łac nie zmie nią wła ści cie la. Tu jed -
nak sy tu acja jest wy jąt ko wa. Mi ni ster -
stwo pod trzy ma ło bo wiem wcze śniej szą
de cy zję wo je wo dy ma ło pol skie go w tej
spra wie. Wo je wo da po wo łał się na wy -
da ne w 2006 r. roz po rzą dze nie, na mo -
cy któ re go ośrod ki do radz twa
rol ni cze go, któ re od lat zaj mu ją ró żnie
sie dzi by, mo gą je prze jąć na wła sność.

Obec nie ma ją tek na le ży do po wia tu
no wo są dec kie go. Sta ro stwo wy naj mu je
bu dy nek Ma ło pol skie mu Ośrod ko wi
Do radz twa Rol ni cze go i Agen cji Roz -
wo ju i Mo der ni za cji Rol nic twa. 

Opóźnia się otwarcie galerii
Romana Kluski pod Górą
Parkową 

Opóź ni się o dwa mie sią ce, za pla no -
wa ne na li piec te go ro ku, otwar cie
w Kry ni cy -Zdro ju ga le rii han dlo wo -usłu -
go wej, któ rej wła ści cie lem jest Ro man
Klu ska. Py ta nie, czy bu dow lań cy zdą żą
jesz cze przed Fo rum Eko no micz nym? 

– Ga le ria zo sta nie otwar ta w sierp -
niu lub we wrze śniu – in for mu je pra cow -
nik spół ki „Praw dzi we Je dze nie”, któ ra
na le ży do Ro ma na Klu ski.

Po śli zgiem za nie po ko je ni są przed -
się bior cy za in te re so wa ni wy naj mem
miej sca han dlo we go w no wym obiek -
cie. Choć nie do koń ca wia do mo, ja kie
fir my bę dą ofe ro wa ły swo je usłu gi
w tym obiek cie, znaj dą się tam ró żne
pro duk ty, a asor ty ment bę dzie atrak cyj -
ny za rów no dla tu ry stów, jak i dla
miesz kań ców Kry ni cy. Pew ne jest na to -
miast to, że w ga le rii znaj dzie się sklep
z owczy mi se ra mi po cho dzą cy mi z go -
spo dar stwa Ro ma na Klu ski.

Po kil ku la tach za ła twia nia biu ro kra -
tycz nych for mal no ści, R. Klu ska roz po -
czął w ubie głym ro ku prze bu do wę
daw ne go biu row ca Uzdro wi ska Kry ni -
ca -Że gie stów SA (wcze śniej PPU). Za -
ło że nie by ło pro ste: roz bu do wać,
wy re mon to wać i wy na jąć do stęp ne
miej sca han dlo we. Zna ny z do bre go wy -
czu cia w sfe rze biz ne su Ro man Klu ska
na rzu cił bar dzo szyb kie tem po bu do wy.
Re ali za cja tak du żej in we sty cji, w tak
krót kim cza sie, to by ło du że wy zwa nie.

Odmładzanie
Jeziora Rożnowskiego 

Roz po czął się dru gi etap prac przy re -
kul ty wa cji Je zio ra Ro żnow skie go
w Bart ko wej. Ro bo ty ma ją się za koń czyć
do 2013 r., a ich koszt to ok. 12 mln zł. 

W Bart ko wej wy ko na ny zo stał do -
tąd I etap prac obej mu ją cy frag ment za -

to ki od skrzy żo wa nia do po to ku. Jest to
te ren o po wierzch ni 1,28 ha. Re ali zo wa -
ny obec nie II etap prac fi nan so wa ny jest
w 85 proc. z Ma ło pol skie go Re gio nal -
ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go. Pra ce
roz po czę to w 2010 r., a war tość wy ko -
na nych ro bót wy nio sła 2,5 mln zł.
W tym ro ku do wy ko na nia są pra ce
o war to ści 5 mln zł, a w ko lej nym – ro -
bo ty bę dą kosz to wać 4,5 mln zł. W su -
mie re kul ty wa cja po chło nie 12 mln zł.

– Na tym eta pie zre kul ty wo wa na ma
zo stać za to ka na od cin ku oko ło 850 m.
Na utwo rzo nym te re nie po wsta nie pla ża
wy sy pa na z pia sku, ście żka dla pie szych
i ro we rzy stów oraz ław ki i al tan ka, two -
rzą ce ma łą ar chi tek tu rę. Do dat ko wo po -
wsta nie ba sen por to wy dla sprzę tu
pły wa ją ce go, zgod nie z po ni ższym pro -
jek tem – in for mu ją urzęd ni cy z gmi ny
Gró dek nad Du naj cem.

Po śred niak nie za dba 
o bez ro bot nych

Są dec ki Urząd Pra cy (dla mia sta No -
we go Są cza) po in for mo wał, że li mit
środ ków z Fun du szu Pra cy prze zna czo -
ny w tym ro ku na or ga ni za cję sta ży zo -
stał już w ca ło ści roz dy spo no wa ny.
Z te go po wo du pra cow ni cy po śred nia ka
pro szą o nie skła da nie wnio sków o opła -
ce nie sta ży. 

Ta in for ma cja to cios dla wszyst kich,
któ rzy te raz za mie rza li sta rać się o od -
by cie płat nych prak tyk u jed ne go z no -
wo są dec kich pra co daw ców. Na wet je śli
mo żli wość od by cia sta żu już so bie sa miBudowa galerii R. Kluski w Krynicy-Zdroju
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„wy cho dzi li”, nie bę dą mo gli go pod jąć,
po nie waż SUP nie dys po nu je pie niędz -
mi na wy pła ty dla sta ży stów.

To efekt ob cię cia przez rząd pie nię -
dzy z Fun du szu Pra cy na ak ty wi za cję
bez ro bot nych. Sza cu je się, że nie któ re
po śred nia ki dys po nu ją w tym ro ku kwo -
ta mi o ok. 70 proc. mniej szy mi niż
w ubie głym ro ku.

Brak środ ków w są dec kim po śred nia -
ku nie prze kre śla jesz cze zu peł nie szans
na od by cie sta żu. Mo żli we bo wiem, że
Urząd Pra cy do sta nie do dat ko we środ ki,
jak sta ło się to w Po wia to wym Urzę dzie
Pra cy w Li ma no wej. W ostat nim cza sie
urząd do stał tam do dat ko we 3,4 mln zł.

Pieniądze na obwodnicę
zachodnią Nowego Sącza

Jesz cze w tym ro ku po wiat no wo są -
dec ki ma otrzy mać pra wie 300 tys. zł
na bu do wę za chod niej ob wod ni cy No -
we go Są cza, czy li po łą cze nie Brze znej

z dro gą kra jo wą nr 28 (szo sa li ma now -
ska). Do ce lo wo, do 2013 r., sta ro stwo
otrzy ma jesz cze 7 mln zł na tą in we sty -
cję. Ta ką de cy zję pod jął Sej mik Wo je -
wódz twa Ma ło pol skie go. 

Po wiat mo że też li czyć na 13 mln eu ro
wspar cia na ob wod ni cę za chod nią z UE.
Bu do wa po win na więc ru szyć peł ną pa rą.
Po mi mo, że rad ni wo je wódz cy w uchwa -
le wy ra zi li na ra zie wo lę udzie le nia Po wia -
to wi No wo są dec kie mu 7,3 mln zł
po mo cy, a po zo sta łe (po wy pła ce niu

owych 300 tys. zł) 7 mln zł na bu do wę ma
zo stać przy zna ne w la tach 2012–2013
w od ręb nych uchwa łach. Pie nią dze za czną
ka pać co raz moc niej szym stru mie niem.

Adam Czer wiń ski, dy rek tor Po wia to -
we go Za rzą du Dróg w No wym Są czu,
przy po mi na, że za nim doj dzie do pod -
pi sa nia „gru bej” umo wy mię dzy Po wia -
tem No wo są dec kim a Urzę dem
Ma ło pol skim jest jesz cze spo ro for mal -
nych pro ble mów do roz wią za nia. Umo -
wy pod pi sać też mu szą gmi ny Cheł miec

i Po de gro dzie, któ re ma ją współ fi nan so -
wać bu do wę ob wod ni cy.

– Oprócz de cy zji śro do wi sko wej, któ -
rej mo że my się spo dzie wać w po ło wie
lip ca, mu si być jesz cze wy ko na na do ku -
men ta cja pro jek to wa, wy ku pio ne grun ty.
De cy zja ma ło pol skich rad nych spo wo do -
wa ła, że pra cu je my na peł nych ob ro tach.
W cią gu naj bli ższych ty go dni bę dzie my
mo gli po dać wię cej kon kre tów – mó wi
Czer wiń ski.

Je że li bę dzie de cy zja śro do wi sko wa
to be ne fi cjent, czy li po wiat no wo są dec -
ki, mu si wy ku pić grun ty. Z mo cy pra wa
sta ną się one wła sno ścią sta ro sty no wo -
są dec kie go, ale w cią gu 30 dni mu si on
wy pła cić środ ki ty tu łem od szko do wa nia
za za bra ny grunt. Wte dy bę dzie mo żna
roz po cząć pro ce du rę prze tar go wą, zwią -
za ną z wy ło nie niem wy ko naw cy, w sys -
te mie „Za pro jek tuj i wy bu duj”.

Pra ce bu dow la ne ma ją ru szyć w przy -
szłym ro ku. Ob wod ni ca bę dzie li czyć nie -
co po nad 6 km dłu go ści. Po wsta ną m.in.
trzy mo sty oraz dwa no we skrzy żo wa nia.

In we sty cja ma zo stać zre ali zo wa -
na do 30 wrze śnia 2014 r. To kon ty nu -
acja obec nie bu do wa nej ob wod ni cy
Po de gro dzia w cią gu dro gi wo je wódz -
kiej 969. Łą czyć się ma się w przy szło -
ści z pół noc ną ob wod ni cą No we go
Są cza w cią gu dro gi kra jo wej 28. Przed -
się wzię cie znaj du je się w wy ka zie „Pro -
jek tów Klu czo wych – dro gi o zna cze niu
re gio nal nym” Ma ło pol skie go Re gio nal -
ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go na la -
ta 2007–2013.

Polsko-słowacki most
w Piwnicznej pod znakiem
zapytania 

Ter min roz po czę cia bu do wy mo stu
nad Po pra dem, łą czą ce go Piw nicz ną ze
sło wac ką miej sco wo ścią Mni szek, Mi -
ni ster stwo In fra struk tu ry uza le żnia
od do dat ko wych pie nię dzy na tą in we -
sty cję. Nie ste ty, nic nie wska zu je, że
fun du sze się znaj dą. 

Tym sa mym los pla no wa nej od lat pol -
sko – sło wac kiej in we sty cji wy da je się
być prze są dzo ny. Zda niem sa mo rzą dow -
ców z obu stron gra ni cy brak tej prze pra -
wy ude rza w fir my trans por to we i bra nże
tu ry stycz ną. Za pew nio ne już na ten cel
pie nią dze stra cić mo że stro na sło wac ka.

Stan obec nej dro gi łą czą cej uzdro wi -
sko wą miej sco wość i Mni szek jest tra -
gicz ny. Mo gą nią jeź dzić tyl ko po jaz dy
do 2,5 to ny. Do dat ko wo, w tym re jo nie
uak tyw ni ły się osu wi ska, co mo że do -
pro wa dzić do cał ko wi te go uszko dze nia
obec nej tra sy.

RE POR TE RZY „SĄ DE CZA NI NA”

GOSPODARKA
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Z po cząt kiem czerw ca spół ka
Geo fi zy ka Kra ków roz po czę ła
ba da nia, któ rych re zul ta tem
bę dzie zdję cie sej smicz ne 2D,

słu żą ce roz po zna niu bu do wy geo lo gicz -
nej ba da ne go te re nu. Pra ce pro wa dzo ne
są przy uży ciu tzw. me to dy mie sza nej,
czy li za rów no wi bra to ro wej, jak i strza -
ło wej wzbu dza nia fal. Po wsta ła fa la sej -
smicz na, po od bi ciu się od ko lej nych
warstw pod ło ża, re je stro wa na jest przez
spe cjal ne czuj ni ki – geo fo ny, któ re po -
łą czo ne są ka bla mi z bar dzo czu łą apa -
ra tu rą te le me trycz ną. Na pod sta wie tak

uzy ska nych, a na stęp nie od po wied nio
prze two rzo nych da nych, po wsta je ob raz
geo lo gicz nej bu do wy pod ło ża.

Po pię ciu mie sią cach prac bę dzie już
wia do mo, czy w na szym re gio nie znaj -
du ją się od po wied nio du że, war te eks -
plo ato wa nia zło ża ro py naf to wej i ga zu.
Gdy by tak by ło, na ko rzy ści z te go ty tu -
łu – mo gli by li czyć i przed się bior cy
i miesz kań cy. Oprócz in we sto ra, za ro -
bił by rów nież re gion, dzię ki wpły wom
z po dat ku od nie ru cho mo ści oraz opłat
eks plo ata cyj nych. Miesz kań cy m.in.
gmin: Msza na Dol na, Li ma no wa i Cheł -

miec, mo gli by li czyć na za trud nie nie,
zwią za ne z po wsta niem no wych miejsc
pra cy. To oczy wi ście na ra zie ma rze nia,
ale ma rze nia nie raz się zisz cza ją. 

War to za dać py ta nie, czy pro wa dzo -
ne pra ce nie bę dą ne ga tyw nie od dzia ły -
wać na śro do wi sko na tu ral ne? Geo fi zy ka
za pew nia, że za rów no sprzęt, jak i sa ma
me to da ba dań są bez piecz ne dla lu dzi
i zwie rząt. Pra cow ni cy spół ki sta ra ją się,
aby ba da nia nie sta no wi ły utrud nie nia
w ży ciu mieszkań ców oko li cy ani nie
mia ły szko dli we go wpły wu na śro do wi -
sko na tu ral ne. Zdo by li kil ku na sto let nie
do świad cze nie w pra cy na te renie ca łej
Pol ski, a ta kże po za jej gra ni ca mi.

Eki pa kra kow skiej Geo fi zy ki pe ne -
tru je też po la pod Cy co wem (wieś
w wo je wódz twie lu bel skim). Tam
miesz kań cy ska rżą się, że cię żki sprzęt
nisz czy im upra wy. Fir ma bro ni się. 

– Wła dze lo kal ne te re nie ma ją kon -
tak ty do wła ści wych osób, z któ ry mi za -
ła twia się spra wy od szko do wań.

Po 100 la tach kra kow ska fir ma po dą ża śla da mi Igna ce go Łu ka sze wicza

Czy na Są dec czyź nie 
try śnie ro pa naf to wa?
Geo fi zy ka Kra ków ru szy ła na po szu ki wa nia „czar ne go zło ta”
w na szym re gio nie. 300 pra cow ni ków fir my przez naj bli ższe
pięć mie się cy bę dzie pró bo wa ło zlo ka li zo wać miej sca, w któ -
rych znaj du ją się zło ża ro py naf to wej i ga zu. Pro jekt, re ali zo wa -
ny pod na zwą „Ka ni na 2D”, mo że przy nieść wy mier ne
ko rzy ści nie tyl ko dla nie miec kie go in we sto ra, któ rym jest spół -
ka RWE Dea, ale rów nież dla miesz kań ców na sze go re gio nu.
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Sta ra my się in for mo wać miesz kań ców
o pla no wa nych po szu ki wa niach. A szko -
dę mo żna zgło sić za rów no do biu ra gru -
py sej smicz nej na miej scu, jak
i do wy dzia łu prac sej smicz nych w Kra -
ko wie – tłu ma czy Mag da le na Pa choc ka,
rzecz nik fir my.

Mo żna więc li czyć na po dob ną pro -
ce du rę, kie dy do znisz czeń doj dzie
w na szym re gio nie. Po szko do wa ni po -
win ni zwra cać się do li ma now skie go
biu ra fir my. Obec nie pra ce pro wa dzo ne
są w te re nie od Li ma no wej do No we go

Są cza. Fir ma nie wy klu cza, że po szu ki -
wa nia mo gą się roz sze rzyć ta kże
na Kry ni cę -Zdrój.

***
Skąd po mysł, by w szu kać cen nych su -

row ców wła śnie w na szym re gio nie?
Z hi sto rii. Już kil ka dzie siąt lat te mu
w gmi nie Cheł miec pro wa dzo ne by ły od -
wier ty w po szu ki wa niu złóż ga zu i ro py
naf to wej. W Klę cza nach ro pę naf to wą
za czę to wy do by wać w 1858 r. Igna cy
Łu ka sie wicz, wy na laz ca lam py naf to wej
i pio nier prze my słu naf to we go na świe -

cie, wła śnie w Klę cza nach otwo rzył
pierw szą na świe cie ra fi ne rię. Z ro py pro -
du ko wał naf tę, sma ry, ole je smar ne i as -
falt. (Pi sał o tym, w kwiet nio wym
nu me rze „Są de cza ni na” red. Wła dy sław
Bał da). Do dziś za cho wa ły się śla dy szy -
bów i reszt ki ra fi ne rii, a miesz kań cy wsi
wy ko rzy stu ją klę czań ską ro pę do ce lów
lecz ni czych, m.in. na po rost wło sów i ja -
ko le kar stwo na ból gar dła. Ro pa, ze
wzglę du na swo je wła ści wo ści, by ła i jest

wy ko rzy sty wa na m.in. do za bez pie cze -
nia i kon ser wa cji kon struk cji drew nia -
nych. Wła śnie ze wzglę du na szcze gól ne
wa lo ry te go su row ca, Ko pal nia KSS Klę -
cza ny, Gmin ny Ośro dek Kul tu ry wraz ze
sto wa rzy sze niem LGD Ko ro na Są dec ka,
wy da ły bro szur kę pro mu ją cą Klę cza ny.

***
Geo fi zy ka Kra ków to pol ska fir ma,

któ ra dzia ła ta kże na świa to wych ryn -

GOSPODARKA

W Klę cza nach ro pę naf to -
wą za czę to wy do by wać
w 1858 r. Igna cy Łu ka sie -
wicz, wy na laz ca lam py
naf to wej i pio nier prze my -
słu naf to we go na świe cie,
wła śnie w Klę cza nach
otwo rzył pierw szą na świe -
cie ra fi ne rię. 
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kach. Pra cu je w wie lu kra jach: Ro sji,
Cze chach, Au strii, Wę grzech, Tur cji, Pa -
ki sta nie, Li bii. Jej klien ci to mię dzy na -
ro do we kon cer ny naf to we: OMV, Eni,
Fal con, FX Ener gy, Me du za, MND. 

Tyl ko w tym ro ku fir ma zdo by ła dwa
kon trak ty na re ali za cję prac sej smicz -
nych. W lu tym ze spół ką Strze lec ki
Ener gia. Zle ce nie obej mu je ok. 75 km
sej smi ki 2D zlo ka li zo wa nej w re jo nie
Pra bu ty Po łu dnio wej na pół no cy Pol ski.
Dru gi kon trakt – na re ali za cję zdję cia
sej smicz ne go 2D dla Va bush Ener gy Sp.
z o. o., spół ki na le żą cej do fir my San Le -
on Ener gy. Zlo ka li zo wa ny w oko li cach
Piń czo wa w wo je wódz twie świę to krzy -
skim pro jekt, obej mu je oko ło 100 km
sej smi ki 2D. 

Pod ko niec ma ja fir ma wzię ła udział
w 73. Wy sta wie i Kon fe ren cji EAGE
w Wied niu. Wy sta wa zgro ma dzi ła naj -
wa żniej sze fir my z bra nży geo fi zycz nej
oraz po nad 6000 zdwie dza ją cych. Te mat
prze wod ni kon fe ren cji brzmiał: „Zło ża
nie kon wen cjo nal ne i ro la tech no lo gii
w ich po szu ki wa niu”. 

Geo fi zy ka Kra ków to kon trak tor geo -
fi zycz ny ofe ru ją cy sze ro ki za kres usług
dla po szu ki wań złóż wę glo wo do rów,
wód geo ter mal nych oraz mo ni to ro wa nia
złóż i zbior ni ków ga zu. Za da nia, ja ki mi
zaj mu je się fir ma to m. in.: akwi zy cja
da nych sej smicz nych, prze twa rza nie
i in ter pre ta cja tych da nych, a ta kże po -
mia ry geo fi zy ki wiert ni czej wraz z prze -
twa rza niem i in ter pre ta cją oraz po mia ry
sej smo me trii wiert ni czej wraz z prze -
twa rza niem i in ter pre ta cją. 

Najbliższe szkolenie 
odbędzie się w Nowym SączuSej smi ka

(z gr. se ismós = trzę sie nie) – me to dy ba da -
nia sko ru py ziem skiej po le ga ją ce na wzbu -
dza niu (za po mo cą ma te ria łów
wy bu cho wych lub spe cjal nych urzą dzeń) lub
wy ko rzy sty wa niu po wsta łych na tu ral nie
w wy ni ku trzę sie nia zie mi fal sej smicz nych
i ich re je stra cji za po mo cą sej smo gra fów lub
geo fo nów. Me to da ta wy ko rzy sty wa na jest
w geo fi zy ce po szu ki waw czej i w ana li zie bu -
do wy Zie mi.
Do ta kich me tod na le żą: pro fi lo wa nie sej -
smicz ne oraz to mo gra fia sej smicz na.

O fir mie zro bi ło się gło śno w 2008 r.,
kie dy je den z jej pra cow ni ków zo stał po -
rwa ny i za mor do wa ny przez ta li bań skich
ter ro ry stów. Piotr Stań czak, in ży nier -geo -
log prze by wał w Pa ki sta nie re ali zu jąc
kon trakt „So gh ri 3D” dla pa ki stań skie go
przed się bior stwa Oil & Gas De ve lop -
ment Com pa ny Li mi ted (OGDCL). Zo -
stał po rwa ny przez ter ro ry stów
z ugru po wa nia Teh rik -i -Ta li ban Pa ki -
stan, 28 wrze śnia 2008 ro ku. Ne go cja cje

z po ry wa cza mi nie po wio dły się (żą da li
uwol nie nia 110 ta li bów wię zio nych
w Pa ki sta nie). 7 lu te go 2009 ta li bo wie
oświad czy li, że za bi li Pio tra Stań cza ka.
Po pa ru ty go dniach wła dze pa ki stań skie
prze ka za ły pol skiej pla ców ce dy plo ma -
tycz nej w Is la ma ba dzie cia ło za bi te go
Po la ka. Po tej tra ge dii Geo fi zy ka Kra ków
wy co fa ła się z Pa ki sta nu. 

MA REK JAŚ KIE WICZ
MAŁ GO RZA TA CY GNA RO WICZ

R E K L A M A
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Fundusze Europejskie dla Małopolski

„Na targu i z wizytą w miasteczku”

Imprez plenerowa
9 lipca 2011
Miasteczko Galicyjskie
ul. Lwowska 226, Nowy Sącz

„Dzień powszedni w małym miasteczku”

1 lipca – 11 września 2011
Dom Gotycki
ul. Lwowska 3, Nowy Sącz

Wy sta wa pre zen tu je pra ce ma lar skie, gra fi ki, ry sun -
ki i fo to gra fie, któ rych te ma ty ką jest at mos fe ra ma -
łych ga li cyj skich mia ste czek two rzo na przez ich

miesz kań ców, ma low ni cze ulicz ki, ar chi tek tu rę, wnę trza
do mów i pra cow ni rze mieśl ni czych. Dzie ła m.in. Wła dy sła -
wa Śle wiń skie go, Jó ze fa Pan kie wi cza, Jac ka Mal czew skie -
go, Fran cisz ka Ko strzew skie go, Wa cła wa Ko niusz ki,
An to nie go Pio trow skie go i Win cen te go Smo kow skie go po -
cho dzą z ko lek cji Mu ze ów Na ro do wych w War sza wie
i w Kra ko wie. Karcz ma Sa lo mo na Fe igla, J. Brandt

10.00 – 19.00
• Pokazy i warsztaty rzemiosła, rękodzieła i sztuki
• Scenki teatralne, ożywione pracownie
• Muzykanci, szczudlarze i popisy mima
• Kiermasz produktów regionalnych – gospodarskich

i odpustowych
• Regionalna kuchnia oraz świeżo palona kawa
• Inscenizacja plenerowa pt. „Pewnego razu w Galicji – 1915”

oraz pokazy grup rekonstrukcji historycznej z Austrii,
Czech i Polski opracowane i koordynowane przez
Tradycyjny Oddział C. i K. Regimentu Artylerii Fortecznej
No.2 barona Edwarda von Beschi – Twierdza Kraków

11.00 – 15.00
Zabawa taneczna w plenerze

17.00 – 21.00
Bal w plenerze
Dodatkowe, całodzienne atrakcje: 

• Fotografie w strojach „galicyjskich”
• Podziwianie widoków z wieży ratuszowej
• Przejażdżki bryczką
• Gry, zabawy i konkursy dla dzieci

W dniu imprezy będą uruchomione dwie dodatkowe
linie autobusów MPK.
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Fragment uliczki, St. Dębicki
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T E K S T  S P O N S O R O W A N Y
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G ru pa 38 dziew cząt i chłop ców
wraz z na uczy cie la mi na cze -
le z dy rek to rem Bo gu sła wem
Koł czem od wie dzi ła w pierw -

szej ko lej no ści sie dzi bę sław nej pa ry skiej
„Kul tu ry” w Ma isons -Laf fit te, gdzie
przyj mo wa li ich na stęp cy Je rze go Gie -
droy cia – Woj ciech Si ko ra i Le szek Czar -
nec ki oraz zna ny am ba sa dor ksią żki
pol skiej An drzej Pa lu chow ski, eme ry to -
wa ny dy rek tor bi blio te ki KUL w Lu bli -
nie. Oto re la cja z ich wy pra wy
opra co wa na przez sa mych uczest ni ków.

W Ma isons -Laf fit te, nie wiel kim mia -
stecz ku na za chód od Pa ry ża, zna nym
we Fran cji przede wszyst kim z to rów
wy ści gów kon nych i pa ła cu ban kie ra
Laf fit te'a, spę dzi li śmy nie mal ca ły dzień.
Tu w do mu przy ave nue Cor ne il le, wy -
naj mo wa nym nie gdyś przez biu -
ro II Kor pu su Pol skie go na ma ga zyn
ksią żek i żyw no ści, a na stęp nie w za ku -
pio nym dzię ki po mo cy czy tel ni ków
dwor ku przy ave nue de Po is sy 91, mie -
ścił się In sty tut Li te rac ki Je rze go Gie -
droy cia. 

Przez po nad 50 lat miej sce to by ło
osto ją du cha wol no ści. To wła śnie tu
przy je żdża li naj więk si po eci, pi sa rze i ar -
ty ści prze by wa ją cy na emi gra cji: Cze -
sław Mi łosz, Ma rek Hła sko, Zbi gniew
Her bert, An drzej Bob kow ski, Je rzy
Stem pow ski, Kon stan ty A. Je leń ski, Gu -
staw Her ling -Gru dziń ski. Tu po wsta wa -

ła „Kul tu ra”, bę dą ca je dy nym wol nym
cza so pi smem re da go wa nym przez Po la -
ków, a czy ta nym rów nież przez Ukra iń -
ców, Ży dów, Li twi nów, Niem ców. 

Do mu „Kul tu ry” nie wi dać z uli cy.
Ca ła fa sa da bu dyn ku po ro śnię ta jest
blusz czem i bar dziej przy po mi na wiej -
ski do mek, niź li cen trum wol nej my śli
pol skiej. Go spo da rze tej ostoi pol sko ści
wpro wa dzi li nas do hal lu, peł ne go pa -
mią tek zwią za nych z dzia łal no ścią re -
dak cji. Na ścia nach wi szą por tre ty
by łych do mow ni ków, ar ty stów i ob ra zy
Jó ze fa Czap skie go. Po mi mo bie gu cza -
su, czu je się du cha tam tych lat. Na za -
ple czu skwer, na zwa ny nie daw no
imie niem Je rze go Gie droy cia i prze past -
na bi blio te ka, obej mu ją ca ok. 100 tys.
po zy cji i prze cho wu ją ca wszyst kie nu -
me ry cza so pi sma oraz pu bli ka cje In sty -
tu tu Li te rac kie go. Mo żna tam zna leźć
ksią żki z ca łe go świa ta, w ró żnych ję zy -
kach i o prze ró żnej te ma ty ce.

Sam dwo rek już od pro gu ro bi nie -
zwy kłe wra że nie. Tuż przy wej ściu,
po le wej stro nie znaj du je się sław ny ga -
bi net Re dak to ra – Je rze go Gie droy cia.
W trze cim nu me rze mie sięcz ni ka
z 1955 r. uka za ła się je go żar to bli wa od -
po wiedź na py ta nie o skład ze spo łu re -
dak cyj ne go pi sma: 

„Sze reg czy tel ni ków pro si nas o po -
da nie skła du oso bo we go Kul tu ry. Do ze -
spo łu na le żą: Re dak tor Je rzy Gie droyc;

W cen trum kul tu ry pol skiej na ob czyź nie

Tu Jerzy Giedroyc
redagował Polskę

WOKÓŁ NAS

Pa ry ski mi szla ka mi Mic kie wi cza, Sło wac kie go, Cho pi na,
Nor wi da, Skło dow skiej -Cu rie po dą ża li tuż przed wa ka cja mi
ucznio wie Aka de mic kie go Li ceum i Gim na zjum im. Kró la
Bo le sła wa Chro bre go z No we go Są cza. Tra sa wy pra wy, jak
za wsze w przy pad ku tej szko ły, mia ła cha rak ter au tor ski i je -
dy ny w swo im ro dza ju.

Następca J. Giedroyca, Wojciech
Sikora (z lewej) zaprasza…

Miłosz Olchawski przy tablicy Giedroyca 

W saloniku redakcji paryskiej
„Kultury”
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Re dak tor Gie droyc Je rzy; Je rzy Gie -
droyc; Re dak tor; Gie droyc; Je rzy oraz
in ni człon ko wie ze spo łu „Kul tu ry”.

Udo stęp nio no nam do zwie dza nia
po miesz cze nia bi blio tecz ne i pry wat ne
(z biur kiem Je rze go Gie droy cia i sa lo ni -
kiem Zo fii Hert zo wej), bo ga te zbio ry:
ksią żki, ko re spon den cję Re dak to ra (m.
in. z Mi ło szem, Gom bro wi czem i Wań -
ko wi czem), do ku men ty, ory gi nal ne pa -
miąt ki, a kli mat te go nie co dzien ne go

spo tka nia two rzy ły zdo bią ce ścia ny do -
mu ob ra zy sław nych ma la rzy m.in.
Czap skie go i Le ben ste ina, por tre ty Hła -
ski i Ki sie la. By ła oka zja do za da wa nia
py tań, spo rzą dze nia ob szer nych no ta tek,
przy swo je nia do rob ku i mi sji Je rze go
Gie droy cia, jed nej z naj więk szych po -
sta ci pol skiej hi sto rii XX wie ku, sym bo -
lu trwa nia i pie lę gno wa nia pol skie go
du cha i sło wa na emi gra cji. By li śmy rze -

czo wy mi part ne ra mi w roz mo wie, bo
do te go wy jąt ko we go spo tka nia zo sta li -
śmy przy go to wa ni na wcze śniej szych
za ję ciach lek cyj nych z wy ko rzy sta niem
ma te ria łów przy wie zio nych z dwóch po -
przed nich wi zyt w sie dzi bie „Kul tu ry”
w 2004 i 2007 ro ku. 

***
– In sty tut Li te rac ki na ro dził się

w Rzy mie w 1946 r., tam też w czerw -
cu 1947 ro ku uka zał się pierw szy nu mer

„Kul tu ry”. Ze szyt zre da go wa li Je rzy
Gie droyc i Gu staw Her ling -Gru dziń ski,
opra wę gra ficz ną przy go to wał Sta ni sław
Gli wa. Ze szyt miał oko ło ty sią ca eg zem -
pla rzy na kła du, for mat A4, okład kę
w pia sko wo żół tym ko lo rze, z in for ma cją
o za war to ści nu me ru i re dak to rach
– opo wia dał nam Woj ciech Si ko ra. 

W swo jej Au to bio gra fii Je rzy Gie -
droyc wspo mi nał po cząt ki pi sma: 

„Pier wot nie „Kul tu ra” mia ła być bi -
le tem wi zy to wym, kwiat kiem do ko żu cha
i by ła po my śla na od po wied nio do te go
ja ko kwar tal nik ra czej czy sto li te rac ki.
Pierw szy nu mer przy go to wa li śmy ra zem
z Gu sta wem. Ale na praw dę wa żne by ły
dla nas wte dy ksią żki.” 

***
Z oka zji stu le cia uro dzin Je rze go

Gie droy cia, 27 lip ca 2006 r. w do mu
„Kul tu ry” przy ave nue de Po is sy 91 od -
sło nię to ta bli cę z na pi sem w ję zy ku
fran cu skim: „Je rzy Gie droyc (1906–
2000) za ło ży ciel „Kul tu ry”, pol skie go
mie sięcz ni ka po li tycz ne go i In sty tu tu Li -
te rac kie go. Miesz kał i pra co wał w tym
do mu”. 

Obec ny pod czas uro czy sto ści An -
drzej Prze woź nik (zgi nął 10 kwiet -
nia 2010 r. w ka ta stro fie w Smo leń sku)
po wie dział o Je rzym Gie droy ciu: 

– My ślę, że był to czło wiek, któ re go
Po la cy czę sto nie do ce nia li, któ ry – jak
za pi sał Ka je tan Mo raw ski – po tra fił
umie jęt nie ad mi ni stro wać wiel kim bo -
gac twem, ja kim by li lu dzie. I są dzę, że to
wszyst ko, co zro bił Je rzy Gie droyc:
„Kul tu ra” pa ry ska, In sty tut Li te rac ki,
„Ze szy ty Li te rac kie” to jest przede
wszyst kim umie jęt ność wy ko rzy sta nia
ogrom nej wie dzy, do świad cze nia, ta len -
tu bar dzo wie lu lu dzi – jak po wie dzia -
łem ró żnej na ro do wo ści, ró żnej tra dy cji,
ró żnej kul tu ry. Lu dzi, któ rzy po tra fi li

WOKÓŁ NAS

Przez po nad 50 lat miej sce to by ło osto ją du cha wol no ści.
To wła śnie tu przy je żdża li naj więk si po eci, pi sa rze i ar ty ści
prze by wa ją cy na emi gra cji: Cze sław Mi łosz, Ma rek Hła sko,
Zbi gniew Her bert, An drzej Bob kow ski, Je rzy Stem pow ski,
Kon stan ty A. Je leń ski, Gu staw Her ling -Gru dziń ski. Tu po -
wsta wa ła „Kul tu ra”, bę dą ca je dy nym wol nym cza so pi -
smem re da go wa nym przez Po la ków, a czy ta nym rów nież
przez Ukra iń ców, Ży dów, Li twi nów, Niem ców.

Przy biurku J. Giedroyca Sądeczanie w Maisons-Laffitte
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roz ma wiać ze so bą, po tra fi li kre ślić wi -
zje przy szłej Pol ski, ale też przy szłej Eu -
ro py Środ ko wo -Wschod niej, wi zje, któ re
są ca ły czas ak tu al ne.” 

Po dob ne sło wa sły szy my z ust Lesz -
ka Czar nec kie go, któ ry opo wia da nam
o dzia łal no ści In sty tu tu i rów nież pod -
kre śla tę nie zwy kłą umie jęt ność Re dak -
to ra – uru cha mia nia tkwią ce go
w lu dziach po ten cja łu.

Re li kwie li te rac kie
Onie śmie le ni pa trzy li śmy na ręcz nie

pi sa ne li sty Cze sła wa Mi ło sza do Je rze -
go Gie droy cia. Po zna li śmy taj ni ki ko -
rek ty, oglą da jąc ma nu skrypt
„Dzien ni ka” Wi tol da Gom bro wi cza
z na nie sio ny mi pió rem po praw ka mi.
Mo żna by ło zo ba czyć ró żne wy da nia
„Kul tu ry”: kie szon ko we, któ re ła two by -
ło prze my cić za gra ni cę, pierw szy i dru -
gi nu mer „Kul tu ry”, wy da nia ro syj skie
dla ro syj skich emi gran tów prze by wa ją -
cych w ró żnych kra jach m.in. Au stra lii
i Ka na dzie. Roz glą da li śmy się z na bo -
żnym sku pie niem po ga bi ne cie – po ko -
ju, w któ rym Je rzy Gie droyc przez
kil ka dzie siąt lat „re da go wał Pol skę”.
Wi dzie li śmy po zo sta wio ne od dzie się -
ciu lat pió ro, no żyk do roz ci na nia ko re -
spon den cji, wi zy tów ki, no tat ki. Wo ko ło
pół ki z ksią żka mi, fo to gra fie, upo min ki
otrzy my wa ne od ró żnych od wie dza ją -
cych Re dak to ra. Przed drzwia mi ga bi ne -

tu pół ka z ka se ta mi wi deo. Po dob no Je -
rzy Gie droyc oglą dał z za in te re so wa -
niem i przy jem no ścią je dy nie we ster ny
z udzia łem Joh na Way ne’a…

We dług re la cji Woj cie cha Si ko ry,
Gie droyc był nie zwy kle pra co wi tym
czło wie kiem. Po tra fił ca łe dnie spę dzać
w swo im ga bi ne cie, prze glą da jąc, po -
pra wia jąc i czy ta jąc na de sła ne mu przez
au to rów tek sty. Do dat ko wo wy ró żniał
się nie zwy kle roz le głą wie dzą i re da gu -
jąc na wet bar dzo spe cja li stycz ne ar ty ku -
ły po świę co ne hi sto rii czy świa to wej
po li ty ce, rzad ko ko rzy stał z po mo cy fa -
chow ców. Po mi mo obo wiąz ków znaj do -
wał za wsze czas na ko re spon den cję
z przy ja ciół mi. Jesz cze za je go ży cia
uka za ły się zbio ry li stów do i od: Wi tol -
da Gom bro wi cza, Kon stan te go Je leń -
skie go, Mel chio ra Wań ko wi cza i wie lu
in nych, a ze bra nie jed ne go to mu ko re -
spon den cji z prze past nych ar chi wów In -
sty tu tu mo że za jąć na wet kil ka lat.
War to do dać, że Je rzy Gie droyc spo rzą -
dzał ko pie wszyst kich pi sa nych przez
sie bie li stów, a jest ich w ar chi wum ok. 5
tys. Dzię ki te mu w ogrom nym ar chi -
wum sta le pra cu ją do dziś ba da cze, a ko -
lej ne to my ko re spon den cji Re dak to ra
uka zu ją się dru kiem.

Wie le osób za bie ga ło o spo tka nie
z Re dak to rem. Naj wię cej kon tro wer sji
wzbu dzi ły wi zy ty w „Kul tu rze” Alek -
san dra Kwa śniew skie go. Jed nak Gie -

droyc uwa żał, że by ło by błę dem nie wy -
ko rzy stać oka zji do roz mo wy z pre zy -
den tem Pol ski i oso bą o od mien nych
po glą dach. Po 1989 r. Gie droyc do Pol -
ski nie wró cił. Py ta ny o przy czy ny od -
po wia dał naj czę ściej, że jest „za sta ry”.
Wia do mo jed nak, że był rów nież bar dzo
roz cza ro wa ny kie run kiem, w któ rym
Pol ska post ko mu ni stycz na po dą ża ła.
Przy zna wał, że ob ser wo wa nie Pol ski
z ze wnątrz za pew nia ło mu przy wi lej dy -
stan su oraz pra wo i mo żli wość obiek -
tyw nej oce ny i kry ty ki zja wisk
i wy da rzeń, któ re na stą pi ły po ro -
ku 1989.

Przy ja cie le – współ pra cow ni cy
W do mu przy ave nue de Po is sy 91 ra -

zem z Gie droy ciem miesz ka li je go przy -
ja cie le i współ pra cow ni cy: ma łżeń stwo
Zo fia i Zyg munt Hert zo wie oraz ro dzeń -
stwo Jó zef i Ma ria Czap scy. 

Zo fia Hertz by ła gło wą do mu. Zaj -
mo wa ła się nie tyl ko go to wa niem
i sprzą ta niem, ale ta kże ra chun ka mi, ka -
są i ko re spon den cją. Je śli cho dzi o „Kul -
tu rę”, to do niej na le żał np. wy bór
ko lo ru okła dek. Czę sto też ona de cy do -
wa ła, któ ry tekst za słu gu je na za miesz -
cze nie w „Kul tu rze”, a któ ry nie. 

Wnętrza zdobią m.in. portrety
polskich pisarzy
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Czap ski, Gie droyc, Her ling -Gru dziń -
ski mie li nie zwy kłe ży cio ry sy, wspa nia -
łą for ma cję du cho wą i in te lek tu al ną
– wspo mi na Le szek Czar nec ki – ale nie
by li ludź mi prak tycz ny mi. Dla te go Zo -
fia Hert zo wa oka za ła się bar dzo po ży -
tecz nym „na byt kiem”, gdyż by ła
nie zwy kle dy na micz na i do brze ra dzi ła
so bie z pro wa dze niem fir my.

Je rzy był mó zgiem i twór cą kon cep -
cji ca łe go przed się wzię cia. Nie bał się
ry zy ka, miał wspa nia łe po my sły. [...]
Zyg munt był bar dzo in te li gent ny, oczy -
ta ny, i to on stwa rzał at mos fe rę wo kół
„Kul tu ry”. Był ma gne sem, któ ry przy -
cią gał do nas lu dzi. Jó zio był „am ba sa -
do rem” „Kul tu ry” i Je rze go. Je go
kon tak ty i au to ry tet, ja kim się cie szył
w śro do wi sku ar ty stów, in te lek tu ali stów,
po li ty ków, by ły nam wie lo krot nie przy -
dat ne i po zwa la ły „Kul tu rze” unik nąć
wie lu kło po tów. Ja z ko lei umia łam ich
wszyst kich, bez wzglę du na ró żni ce cha -
rak te rów, łą czyć i ła go dzić kon flik ty.
Na mo ich bar kach spo czy wa ła też ca ła
prak tycz na stro na dzia łal no ści „Kul tu -
ry”. My ślę, że gdy by nie by ło mnie
i Zyg mun ta, ca łe przed się wzię cie mo gło -
by się nie udać. Sa ma „Kul tu ra” oczy -
wi ście mo gła by wy cho dzić, ale nie
mo gła by się prze ro dzić w dom, in sty tu -
cję – mó wi ła Zo fia Hertz w roz mo wie
z Izą Chru śliń ską.

In ny sław ny miesz ka niec do mu
przy ave nue de Po is sy 91, Jó zef Czap -

ski, zy skał roz głos dzię ki ksią żce wspo -
mnie nio wej Na nie ludz kiej zie mi. To
wła śnie on ja ko je den z pierw szych do -
ma gał się wy świe tle nia praw dy o zbrod -
ni ka tyń skiej. Je go twór czość ja ko
ma la rza by ła rów nież zna na i do ce nia -
na na wy sta wach w Wiel kiej Bry ta nii,
Bra zy lii i Fran cji. 

Le szek Czar nec ki wspo mi na Jó ze fa
Czap skie go ja ko nie zwy kle cie płe go
i uczu cio we go czło wie ka, któ ry z ra cji
bar dzo wy so kie go wzro stu i szczu płej
syl wet ki przy po mi nał nie co Don Ki cho -
ta. Czap ski miał ła god ne uspo so bie nie
i był ob da rzo ny du żym po czu ciem hu -
mo ru. Ja ko ar ty sta kie ro wał się za sa dą:
Dwa pro cent gór ne go lo tu, dzie więć -
dzie siąt osiem pro cent cię żkie go po tu.
Py ta ny o to, za ja ki bo ha ter ski czyn

w cza sie woj ny pol sko -bol sze wic kiej
otrzy mał or der Vir tu ti Mi li ta ri, po wia -
dał, że ni cze go wiel kie go nie do ko nał.
Po pro stu, był uła nem, a mie rzył ja kieś
dwa me try wzro stu. Wy je chał na wzgó -
rze na swo im ko ni ku i uj rzał na cie ra ją -
cą z na prze ciw ka wiel ką licz bę
nie przy ja ciół. Po my ślał wów czas, że nie
ma dla nie go ra tun ku. Nie ma jąc nic
do stra ce nia, strze lił z pi sto le tu, po ma -
chał sza bel ką i wów czas ku je go zdzi -
wie niu wro go wie rzu ci li się do uciecz ki. 

Fe no men „Kul tu ry”
W la tach sześć dzie sią tych „Kul tu ra”

sta ła się fe no me nem na świa to wą ska lę.
By ła je dy nym cza so pi smem na emi gra -
cji, któ re mia ło na kład osią ga ją cy 10 tys.
eg zem pla rzy. Łącz nie uka za ło się 637
nu me rów „Kul tu ry”. Pi smo pre nu me ro -
wał na wet Jan Pa weł II. Jed nak po cząt -
ki nie by ły ła twe. Je rzy Gie droyc mu siał
na wią zać kon takt z pol ski mi pi sa rza mi
i po eta mi po roz rzu ca ny mi po ca łym
świe cie, a ta kże po zy skać środ ki nie -
zbęd ne do wy da wa nia pi sma. Dla te go
na nie któ rych nu me rach „Kul tu ry” mo -
że my od na leźć na zwi sko spon so ra. Za -
zwy czaj jed nak zysk ze sprze da nych
eg zem pla rzy po kry wał kosz ty na kła du.

In sty tut wy da wał ta kże „Ze szy ty Hi -
sto rycz ne” i ksią żki z se rii „Bi blio te ka
Kul tu ry”. Te pierw sze by ły zbio rem do -
ku men tów, pa mięt ni ków i re la cji do ty czą -
cych naj now szej hi sto rii Pol ski. Ja ko że

War to do dać, że Je rzy Gie -
droyc spo rzą dzał ko pie
wszyst kich pi sa nych przez
sie bie li stów, a jest ich w
ar chi wum ok. 5 tys. Dzię ki
te mu w ogrom nym ar chi -
wum sta le pra cu ją do dziś
ba da cze, a ko lej ne to my
ko re spon den cji Re dak to ra
uka zu ją się dru kiem.

Leszek Czernecki pokazuje maszynopisy Miłosza i Gombrowicza

WOKÓŁ NAS
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po wsta wa ły na emi gra cji, nie by ły ob ję te
cen zu rą. Sta no wi ły rze tel ne źró dło in for -
ma cji do ty czą cych kra ju. Ostat ni – 171
nu mer „Ze szy tów” uka zał się w 2010 r.

Na to miast w se rii „Bi blio te ka Kul tu -
ry” uka za ło się w su mie 512 to mów.
Pierw szy tom za wie rał Trans -Atlan tyk
i Ślub Wi tol da Gom bro wi cza. Na stęp ną
ksią żką pol skie go au to ra był Znie wo lo ny
umysł Cze sła wa Mi ło sza, przy szłe go lau -
re ata li te rac kiej na gro dy No bla. Po -
za ksią żka mi ca łej ple ja dy wiel kich
pi sa rzy pol skich, któ rych utwo ry zo sta ły
za ka za ne przez cen zu rę w kra ju (Mi łosz,
Gom bro wicz, Hła sko, Her bert, Her ling -
-Gru dziń ski), w „Bi blio te ce Kul tu ry”
w Pa ry żu wy da wa ne by ły rów nież prze -
tłu ma czo ne na ję zyk pol ski dzie ła pi sa -
rzy za gra nicz nych, znaj du ją cych się
na in dek sie, jak Bo rys Pa ster nak, Alek -
san der So łże ni cyn, Si mo ne We il, Geo r -
ge Or well, Al do us Hux ley. Mi mo że nie
tra fia ły one do po wszech ne go obie gu,
go ści ły na pół kach naj więk szych i naj -
bar dziej pre sti żo wych pol skich bi blio tek.

Te sta ment Gie droy cia
„Ni gdy nie za sta na wia łem się

nad kan dy da tem na me go na stęp cę.
Wszyst kie plot ki na ten te mat są bez za -
sad ne. Po mo jej śmier ci „Kul tu ra”
prze sta nie wy cho dzić. Zo sta nie na to -
miast In sty tut Li te rac ki ja ko ar chi wum
i bi blio te ka. Kie ro wać nim bę dą Zo fia
Hertz i mój brat Hen ryk. By ło by do brze,

gdy by zna la zły się ja kieś pie nią dze
na sty pen dia, któ re by umo żli wi ły pro -
wa dze nie tu ba dań i na sty pen dia
„twór cze”. Mo że uda mi się jesz cze
przed odej ściem tę spra wę za ła twić”.

Zgod nie z wo lą Je rze go Gie droy cia
po je go śmier ci w 2000 r. wy da ny zo stał
ostat ni (637) nu mer „Kul tu ry”, w któ -
rym czy ta my: 

„Kul tu ra” by ła pi smem wy jąt ko wym
ze wzglę du na to, że by ła pro wa dzo -
na przez jed ne go czło wie ka z po mo cą
garst ki lu dzi, któ ra z Nim za czy na ła.
Wie lu Czy tel ni ków i Przy ja ciół mó wi, że
„Kul tu rę” na le ża ło by za cho wać, ale czy
jest gdzieś ktoś, kto mógł by ją pro wa dzić
w tym du chu, co Je rzy Gie droyc? To jest
na praw dę nie mo żli we. 

Chcie li by śmy jed nak za cho wać nasz
dom – za wsze otwar ty dla wszyst kich
– nie ja ko mu zeum, ale ja ko ośro dek tęt -
nią cy ży ciem i pra cą. Chcie li by śmy,
że by na sza bi blio te ka, na sze do ku men -
ty, zbie ra ne przez ty le lat, na sze ob ra zy
i pa miąt ki, słu ży ły na dal mło dym i star -
szym, któ rzy chcie li by za po znać się
z praw dzi wą hi sto rią Pol ski. Chcie li by -
śmy, jak do tąd, przyj mo wać stu den tów,
sty pen dy stów i au to rów, któ rzy mo gli by
ko rzy stać z na szych zbio rów. Chcie li by -
śmy, że by nasz ośro dek – In sty tut Li te -
rac ki – po zo stał w pa mię ci star szych
i mło dych, któ rzy nas od wie dza li. 

Zgod nie z ży cze niem Je rze go Gie -
droy cia kie row nic two In sty tu tu Li te rac -

Na skwerze J. Giedroyca 

B. Kołcz i W. Sikora z monografią
szkoły Chrobrego autorstwa
Jerzego Leśniaka

Pro memoria… Przy grobie Jerzego Giedroyca

SADECZANIN lipiec 2011_SADECZANIN  29-06-2011  07:41  Strona 31



32 Sądeczanin LIPIEC 2011 v www.sadeczanin.info

kie go ob ję ła Zo fia Hertz, a po jej śmier -
ci w 2003 r., Hen ryk Gie droyc (zm.
w 2010 r.). 

***
Cza sy się zmie ni ły, dla te go na stęp ca

Hen ry ka Gie droy cia, Woj ciech Si ko ra,
pod kre śla dziś ar chi wal no -dy dak tycz ną
ro lę „Kul tu ry”. In sty tut Li te rac ki jest
praw dzi wą ko pal nią wie dzy o li te ra tu rze
i hi sto rii po wo jen nej Pol ski. Spę dzi li śmy
wśród osób chro nią cych do ro bek Je rze go
Gie droy cia za le d wie kil ka go dzin, ale po -
zo sta nie my pod uro kiem miej sca i lu dzi,
któ rzy uwa żnie słu cha li te go, co ma my
do po wie dze nia i z wiel kim za an ga żo wa -
niem opo wia da li nam o dzia łal no ści
„Kul tu ry”. Na pew no nie bę dzie to na sza
ostat nia wi zy ta w Ma isons -Laf fit te.

I na ko niec smut na re flek sja: Nie
dzi wi nas, że we Fran cji dzia łal ność
„Kul tu ry” nie jest zna na, dzi wi nas na -
to miast, że w Pol sce po za spe cja li sta -
mi pra wie nikt nie wie, kim był Je rzy
Gie droyc i w ja kim ce lu zo stał stwo -
rzo ny In sty tut Li te rac ki. Wpraw dzie
rok 2006 był ogło szo ny „Ro kiem Gie -
droy cia”, ale na tym po prze sta no.

Szko ła nie uczy li te ra tu ry współ cze -
snej. Szki ce o li te ra tu rze emi gra cyj nej
Ma rii Da ni le wicz -Zie liń skiej po zo sta -
ją po zy cją nie zna ną, w in ter ne cie nie
ma jesz cze stro ny, na któ rej pre zen to -
wa ne by ły by zbio ry ar chi wal ne In sty -
tu tu Li te rac kie go, mi mo za po wie dzi,
że bę dą udo stęp nio ne. W 2008 ro ku
mo gli śmy prze czy tać w ga ze tach, że
Bi blio te ka Na ro do wa i Na czel na Dy -
rek cja Ar chi wów Pań stwo wych prze -
pro wa dzą in wen ta ry za cję oraz
kon ser wa cję spu ści zny In sty tu tu Li te -
rac kie go „Kul tu ra” w Ma isons -Laf fit -
te. Ofi cy ny, ma ga zy ny i pra cow nia
zo sta ną wy re mon to wa ne. Ka ta log
zbio rów In sty tu tu bę dzie do stęp ny ta -
kże w in ter ne cie. W Ma isons -Laf fit te
zo stał pod pi sa ny list in ten cyj ny w tej
spra wie. Miej my na dzie ję, że obiet ni -
ce te zo sta ną zre ali zo wa ne. 

Na sza szko ła w cią gu ostat nich sied -
miu lat od wie dzi ła Ma isons -Laf fit te trzy
ra zy. Dzię ki re ali zo wa ne mu w szko le pro -
gra mo wi edu ka cji kul tu ro wo -li te rac kiej
i pa sji je go twór cy, dy rek to ra Bo gu sła wa
Koł cza, na le ży my do gro na szczę śliw -

ców, któ rzy mie li za szczyt od wie dzić
i po znać twór ców i pra cow ni ków pa ry -
skiej „Kul tu ry”. 

***
Hołd czło wie ko wi, któ ry przez pół

wie ku „re da go wał Pol skę” zło żo no na po -
bli skim cmen ta rzu w Le Me snil -le -Roi,
gdzie spo czy wa ją wszy scy twór cy In sty -
tu tu Li te rac kie go z je go ostat nim, za przy -
jaź nio nym z mło dzie żą Chro bre go
dy rek to rem i bra tem Je rze go, Hen ry kiem
Gie droy ciem. Na cmen ta rzu pol skim
w po bli skim Mont mo ren cy są dec kie zni -
cze za pło nę ły na gro bach pa trio tów, pi sa -
rzy i ma la rzy, m.in. Cy pria na Nor wi da,
Ju lia na Ur sy na Niem ce wi cza, gen. Ka ro -
la Knia zie wi cza, Ol gi Bo znań skiej, Ta de -
usza Ma kow skie go, gen. Ka zi mie rza
Sosn kow skie go, a ta kże na gro bow cu ro -
dzin nym Ada ma Mic kie wi cza, gdzie nasz
wieszcz spo czy wał przed prze nie sie niem
na Wa wel do 1890 r. 

KA TA RZY NA BER KO WICZ, MI CHAŁ CHA BIŃ SKI
Aka de mic kie Li ceum Ogól no kształ cą ce 

im. Kró la Bo le sła wa Chro bre go w No wym Są czu
współ pra ca i kon sul ta cja: MGR ELŻBIE TA SZU DEK

Fot. uczest ni cy wy pra wy

WOKÓŁ NAS

Po dob ne wi zy ty, jak w Ma isons -Laf fit te, zło ży li śmy na pa ry skich ne kro po liach: Mont mar tre przy pierw szym gro bow cu Ju liu sza Sło wac kie go oraz
Perè La cha ise, gdzie le żą Fry de ryk Cho pin, Ma ria Wa lew ska, a w nie da le kim są siedz twie Edith Piaf, Ho no riusz Bal zac (z żo ną Ewe li ną Hań ską), La
Fon ta ine, Mo lier, Jim Mor ri son – psy cho de licz ny li der gru py The Do ors (któ re mu po zo sta wi li śmy na drze wie uro czy sym bol pa cy fi zmu), a ta kże naj -
sław niej si ko chan ko wie śre dnio wie cza He lo iza i Abe lard. Nie bra kło wy kła dów o twór cach i ich twór czo ści, re cy ta cji po ezji, opi sów po chów ków. 

Są dec ki wie niec z bia ło -czer wo ną szar fą po ło żo no na mar mu ro wej mo gi le no blist ki Ma rii Skło dow skiej -Cu rie w pa ry skim Pan te onie. Przy sar ko -
fa gu je dy nej ko bie ty i Po lki w miej scu wiecz ne go spo czyn ku naj sław niej szych Fran cu zów dy rek tor Bo gu sław Kołcz uświa do mił nam, że ro dzi na Cu rie
jest ewe ne men tem wśród świa to wych ge niu szy i wie dzie prym w ran kin gu lau re atów na gro dy No bla: otrzy ma li ją Ma ria (dwu krot nie!), jej mąż
Piotr, cór ka Ire na i zię cio wie: Frédéric oraz Hen ry (ja ko dy rek tor UNI CEF).

Sądecki wieniec przy grobie Chopina Montmorency, przy grobie Mickiewicza
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I my zwa bie ni wi zją uj rze nia ze
szczy tu wie ży pa ry skiej ca łe go glo -
bu ziem skie go, wy ru szy li śmy
w czerw cu br. do sto li cy Fran -

cji. I cho ciaż oka za ło się, że wbrew te -
mu, co pi sał au tor „Fa ra ona”, z wie ży
nie wi dać ca łe go glo bu ziem skie go, wi -
dok i tak był wspa nia ły. Mie li śmy ca ły
Pa ryż u stóp!

Na tra sie na sze go li te rac ko -ar ty stycz -
ne go wo ja żu zna la zły się przede wszyst -
kim pa ry skie mu zea: Luwr, d’Or say,
mu zeum Ro di na, wy bit ne go ar ty sty, któ -
re go rzeź by na wią zu ją do eks pre syj nej
sztu ki Mi cha ła Anio ła. Przyj rze li śmy się
z bli ska je go dzie łom, ta kim jak: „My -
śli ciel”, „Ka te dra”, „Po ca łu nek” czy
„Bra ma pie kieł”.

W Luw rze, choć spę dzi li śmy tu pół
dnia, zo ba czy li śmy nie wiel ką część

z ok. 35 ty się cy znaj du ją cych się tu dzieł
sztu ki. Na naj więk szą uwa gę za słu gi wa -
ły bez wąt pie nia „Mo na Li sa” Le onar da
da Vin ci, Ni ke z Sa mo tra ki i We nus
z Mi lo. Do wie dzie li śmy się, że ob raz Le -
onar da pier wot nie był więk szy, ale zo stał
przez ar ty stę przy cię ty, że Ni ke z Sa mo -
tra ki mia ła gło wę zwró co ną w le wą stro -
nę i sta ła się in spi ra cją dla De la cro ix,
kie dy two rzył słyn ną „Wol ność wio dą cą
lud na ba ry ka dy”. In ter pre to wa li śmy
rów nież dzie ła Mi cha ła Anio ła, Ra fa ela
San ti i ślicz ną „Ko ron czar kę” Ver me era,
o któ rej wiersz na pi sa ła Wi sła wa Szym -
bor ska. Wi dzie li śmy „Tra twę Me du zy”
Ge ri cault i „Ko ro na cję Na po le ona” Da -
vi da. Już wie my, co miał na my śli Zbi -
gniew Her bert, gdy w wier szu „Pan
Co gi to ob ser wu je w lu strze swo ją twarz”
pi sał o „zie le ni Ve ro ne se’a”.

Mu zeum d’Or say mie ści się w bu dyn -
ku, któ ry pier wot nie miał być dwor cem
ko le jo wym. Po dzi wia li śmy w nim ob ra -
zy Vin cen ta van Go gha, Ja me sa Whi stle -
ra i naj wy bit niej szych im pre sjo ni stów:
Re no ire’a, Mo ne ta, De ga sa i in nych. 

Po tem by ły uczel nie – Sor bo -
na i Collège de Fran ce oraz fir mo we wi -
zy tów ki sto li cy Fran cji – wie ża Eif fla
i ka te dra No tre Da me, ser ce tu tej szej
bo he my – Mont mar tre z Pla cem du Ter -
tre i kul to wą ka wiar nią Des 2 Mo ulins
przy Rue Le pic, w któ rej krę co no zdję -
cia do gło śne go fil mu Ame lia z Au drey
Tau tou i ka ba ret Mo ulin Ro uge,
przed któ rym ocze ki wa ła dłu ga ko lej ka
za bi le ta mi na ko lej ny spek takl. Na pla -
cu przed ra tu szem (Ho tel de Vil le) ty -
sią ce ki bi ców oglą da ło na wiel kim
te le bi mie trwa ją cy aku rat na pa ry skich
kor tach Ro land Gar ros fi nał po mię dzy
gwiaz da mi te ni sa Ra fa elem Nada lem
i Ro ge rem Fe de re rem.

Są dec ka gru pa zo sta ła go ścin nie
przy ję ta przez sio stry sza ryt ki, pro wa -
dzą ce od dwóch stu le ci w Pa ry żu Dom
św. Ka zi mie rza – przy tu łek, w któ rym
zmarł Cy prian Ka mil Nor wid. W bli -
skim są siedz twie, przy rue Che va le ret
w XIII dziel ni cy, znaj du je się świe żo
urzą dzo ny Skwer Nor wi da z ta bli cą -po -
mni kiem po ety dłu ta prof. Alek san dra
Śli wy z kra kow skiej ASP. Na nim wy -
ku to zna mien ny frag ment nor wi dow -
skie go me men to:

Co raz to z cie bie, ja ko z drza zgi smol nej,
Wo ko ło le cą szma ty za pa lo ne;
Go re jąc nie wiesz, czy sta wasz się wol ny,
Czy to, co two je, ma być za tra co ne?
Czy po piół tyl ko zo sta nie i za męt,
Co idzie w prze paść z bu rzą? – czy zo sta nie 
Na dnie po pio łu gwiaź dzi sty dy ja ment,
Wie ku iste go zwy cię stwa za ra nie…

Wę drów ki na pa ry skim bru ku zwień -
czył noc ny rejs stat kiem po Se kwa nie,
któ ry mi mo desz czu do star czył nie za po -
mnia nych wra żeń. Na po kła dzie za cie -
śni li śmy wię zy ze świe żo po zna ny mi
Ka na dyj czy ka mi. Roz pę ta na bu rza by ła
do dat ko wą, nie pla no wa ną atrak cją wy -
ciecz ki, zwa żyw szy, że zaj mo wa li śmy
miej sca na gór nym, nie za da szo nym po -
kła dzie stat ku.

Mię dzy Mo ulin Ro uge a wie żą Eif fla

Na pa ry skim bru ku
„Wia do mo, że w ro ku 1889 ma od być się wy sta wa po -
wszech na w Pa ry żu. Ce lem zaś zwa bie nia jak naj więk szej
licz by wi dzów, któ rych już prze sta ły za cie ka wiać zwy kłe
wy sta wy, Fran cu zi wy my śli li szcze gól ne go ro dza ju przy nę -
tę, mia no wi cie wie żę – aż na trzy sta me trów wy so ką…”
– pi sał Bo le sław Prus.

Sądeczanie przed Moulin Rouge
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– Nie za po mni my te go wy jaz du
do koń ca ży cia, to bę dzie w nas tkwić już
na za wsze – mó wi li śmy wra ca jąc
do kra ju. – Ni gdy nie zo ba czy li by śmy ta -
kie go Pa ry ża i nie po zna li by śmy ty lu
wa żnych dla pol skiej kul tu ry miejsc pod -
czas „nor mal nej” wy ciecz ki.

***
W dro dze po wrot nej zo sta li śmy przy -

ję ci w Par la men cie Eu ro pej skim
w Bruk se li, we szli śmy na sa lę ple nar ną,
na któ rej ob ra dy pro wa dzi od dwóch lat
Je rzy Bu zek, w to wa rzy stwie asy sten -
tów eu ro po seł Ró ży Thun wzię li udział
w in te re su ją cej de ba cie o przy szło ści eu -
ro pej skiej wspól no ty pod ką tem zbli ża -
ją cej się pol skiej pre zy den cji w UE.
W sto li cy Bel gii, w są siedz twie li czą ce -
go so bie już 400 lat si ka ją ce go chłop -
czy ka Man ne ken Pis, ku pi li śmy
mnó stwo sło dy czy (słyn na bel gij ska
cze ko la da!).

***
Do daj my, że w dro dze do Fran cji

i Bel gii spę dzi li śmy kil ka na ście go dzin
w sto li cy Czech – Pra dze, gdzie zwie -
dzi li śmy Hrad cza ny i Sta re Mia sto. Wę -
dro wa li śmy śla da mi Fran za Kaf ki,
jed ne go z naj więk szych pi sa -
rzy XX wie ku, któ re go ca łe ży cie ści śle
zwią za ne by ło z Pra gą. Na cmen ta rzu
na Ol sza nach od wie dzi li śmy je go grób,
a prze wod nik przy bli żył nam po stać te -
go pre kur so ra eg zy sten cja li zmu – au to -
ra Pro ce su, Zam ku i Prze mia ny.

Dzień zwień czy li śmy spa ce rem
po Mo ście Ka ro la i po ko la cji uda li śmy
się tram wa jem na spek takl Křižiko vej
Fon tan ny.

Lo gi sty kę wo ja żu szla kiem trzech sto -
lic (Pra gi, Pa ry ża i Bruk se li) kom for to -
wym au to ka rem zor ga ni zo wał Wie sław
Wy ro stek z no wo są dec kiej „Gro ma dy”,
a fa cho wy pi lo taż za pew nił Ja cek Za lew -
ski. Po Pa ry żu mło dzież opro wa dza ła
zna ko mi ta ro ma nist ka An na De rec ka.

BE ATA SU DOŁ, TO MASZ DUT KA
przy współ pra cy po zo sta łych uczest ni ków wy pra wy

Fot. arch. Aka de mic kie go Li ceum i Gim na zjum 
im. Kró la Bo le sła wa Chro bre go w No wym Są czu

Sza leń stwo na Mont mar tre

Lek cja w Luw rze

„Chro bry” na Tro ca de ro

Ka ro li na i Anna Śli wów ne przy po -
mni ku Nor wi da dłu ta… Alek san dra
Śli wy, pro fe so ra kra kow skiej ASP

W Parlamencie Europejskim 

Ania Szu dek i Franz Kaf ka
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To tam mo żna od być pod róż
do oko ła glo bu i zo ba czyć
po nad 50 mo de li cu dów ar -

chi tek to nicz nych świa ta, m. in.: świą ty -
nię na Akro po lu, rzym skie Co lo seum,
Krzy wą Wie żą w Pi zie, Ba zy li kę św.
Pio tra, Sta tuę Wol no ści, Mur Chiń ski,
Wie żę Eif fla, Łuk Trium fal ny, Big Ben,
Sfink sa i Bia ły Dom. Ni gdy nie był też
we Fran cji i nie po dzi wiał pa no ra my Pa -
ry ża, roz po ście ra ją cej się z wie ży Eif fla.
– Mo że kie dyś się tam wy bio rę – mó wi
eme ry to wa ny po li cjant. – Zo ba czę, po -
oglą dam. Cze mu nie! 

Za okna mi swo je go do mu, w przy -
siół ku „Po tok”, w pięk nie za go spo da ro -
wa nym ogro dzie na sto ku, pan
Mi ro sław ma swój wła sny, ma ły „In -
wałd” (Park Mi nia tur k. Wa do wic):
Wie żę Eif fla i gród sło wiań ski, śre dnio -
wiecz ną ga le rę i Ti ta ni ca – bry tyj skie -
go trans atlan ty ka, któ ry w no cy z 14
na 15 kwiet nia 1912 ro ku, pod czas swo -
je go dzie wi cze go rej su na tra sie So -
uthamp ton -Cher bo urg -Qu een stown -No
wy Jork, zde rzył się z gó rą lo do wą i za -
to nął. Wszyst ko w mi nia tu rze, mo że nie
wier nie od wzo ro wa ne, ale w ka żdym
de ta lu, w naj mniej szym ele men cie
– wi dać pa sję go spo da rza. Stok za do -
mem, pan Mi ro sław ozda bia
wła sno ręcz nie wy ko na ny mi z drew -
na kon struk cja mi i rzeź ba mi. 

– Zaw sze wy cho dzi łem z za ło że nia, że
czło wiek, po za pra cą za wo do wą po wi -
nien mieć ja kieś za ję cie, pa sję, hob by
– uwa ża.

Eme ry to wa ny po li cjant miesz ka z ro -
dzi ną w Łom ni cy -Zdro ju, w ma łej ko -
tlin ce nad po to kiem Ma ła Łom ni czan ka,
oto czo nej la sem, do któ re go pro wa dzi
wą ska, bi ta dro ga. To je go uko cha ne
miej sce – oj co wi zna. Ci sza, aż świ dru je
w uszach. W od da li sły chać szum wo dy
w po to ku. 

***
Z po li cyj nym mun du rem go spo darz

po że gnał się w ubie głym ro ku, po 20 la -
tach pra cy w Ko mi sa ria tach Po li cji w:
Kry ni cy, Mu szy nie i Piw nicz nej -Zdro -
ju. Pro wa dze niu spraw do cho dze nio -
wych po wie dział pas, czas
na od po czy nek. Od 1 paź dzier ni ka za -
wo do we obo wiąz ki za mie nił na in ne,
któ re nie sie ze so bą ka żdy no wy dzień.

– Choć na eme ry tu rze je stem za le d -
wie od kil ku mie się cy, to za czy nam so -
bie uświa da miać, że w po wie dze niu, iż
na eme ry tu rze ma się mniej cza su, niż
pra cu jąc, nie ma prze sa dy – przy zna je
pan Mi ro sław. – Wy da wa ło by się, że te -
raz po wi nie nem go mieć wię cej na re ali -
zo wa nie swo ich pa sji, ma rzeń...

Swój wła sny świat z drew na i ka mie -
nia two rzy od 10 lat. Pó ki pra co wał to
swo jej pa sji od da wał się w wol nych
chwi lach i pod czas urlo pu. Ko lej ne kon -
struk cje da wa ły mu wie le sa tys fak cji.
Ma wspar cie w żo nie Ja dwi dze i dzie -
ciach: 17-let niej Pa try cji, uczen ni -
cy I Li ceum Ogól no kształ cą ce go im.
Ja na Dłu go sza w No wym Są czu i 12-let -
nie go Ka mi la, ucznia miej sco wej Szko -
ły Pod sta wo wej. Nie opusz cza
pa na wier ny Rex, pies ra sy goń czej, któ -
ry nie prze pa da za ko ta mi. 

Kil ka me trów od do mu, pod ja bło nią
znaj du je się ką cik wy po czyn ko wy, któ -
re go ozdo bą jest zro bio na z ma leń kich
li ste wek mi nia tu ra okrę tu – mo że śre -
dnio wiecz nej ga le ry, a mo że póź niej szej
ka ra we li. Trud no po wie dzieć. To od po -
cząt ku do koń ca au tor ski po mysł pa -
na Mi ro sła wa. Okręt pre zen tu je się

Po li cjant na eme ry tu rze re ali zu je swo je pa sje 

Wie ża Eif fla z Łom ni cy
Wie ża Eif fla i gród sło wiań ski – oczy wi ście w mi nia tu rze, już
sto ją w ma low ni czym za kąt ku Łom ni cy -Zdro ju, ale z po wo -
dze niem znaj dzie się tam jesz cze miej sce na frag ment mu ru
chiń skie go, czy za mek Ca me lot, w któ rym we dług le gen dy
wy cho wał się król Ar tur, a mo że jesz cze na in ne po my sły
eme ry to wa ne go po li cjan ta z Piw nicz nej Mi ro sła wa Dłu go sza,
bo o nim mo wa.
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świet nie. Ma zwi nię te, płó cien ne oża -
glo wa nie i wie le de ta li. I tyl ko bra ku je
majt ka wy pa tru ją ce go z bo cia nie go
gniaz da za ry sów lą du. Pra co wał
nad nim ca łą zi mę. Wio sną, go spo darz
„zwo do wał” sta tek.. Efekt cie szy oko
ka żde go, kto za pusz cza się do ogro du.

– To cał ko wi cie mój po mysł, po par ty
tro chę wie dzą za czerp nię tą z ksią żek
– przy zna je pan Mi ro sław. – Oli no wa nie

po mo gła mi przy mo co wać żo na, a sio stra
uszy ła ża gle. Gdy by zo ba czył go znaw ca
sta rych okrę tów, na pew no zro bił by mi
wy tyk, że nie zga dza ją się de ta le hi sto -
rycz ne, ale jesz cze raz pod kre ślam, jest to
mo ja wi zja. Nie cho dzi ło mi o to, by zro -
bić wier ną re pli kę okrę tu.

Kil ka me trów da lej, w ogro dzie,
na be to no wych pod sta wach stroi drew -
nia na mi nia tu ra wie ży Eif fla. Pan Mi ro -
sław zbu do wał ją w cią gu za le d wie

trzech ty go dni. Po tem, już po po sta wie -
niu kon struk cji, w czym po mo gła mu
żo na, przez czte ry dni ma lo wał swo je
dzie ło im pre gna tem z wo skiem.

– Dla cze go wła śnie wie ża Eif fla?
– za sta na wia się eme ry to wa ny po li -
cjant? – Trud no po wie dzieć. Nie by łem
we Fran cji. Po pro stu, przy szedł po mysł
i już. Trze ba by ło za cho wać pro por cje.
Wie ża skła da się bo wiem z trzech czę ści:
pod pór, ele men tu środ ko we go i gór ne -
go. To też nie jest wier na mi nia tu ra słyn -
ne go na ca ły świat za byt ku.

Wie ża zbu do wa na w ska li 1:150 ma 5
me trów wy so ko ści i jest od środ ka pod -
świe tla na. 

Nie opo dal wi dzi my mi nia tur kę gro du
sło wiań skie go, a kil ka me trów od do mu,
pod ja bło nią znaj du je się baj ko wy do mek
dla dzie ci. Ogród zdo bi rów nież ga le ria
rzeźb: or ła, so wy, są śre dnio wiecz ne ule
i wia trak. Jest na wet ar ma ta.

W przy do mo wej sto lar ni, na na pra wę
cze ka mi nia tu ra Ti ta ni ca, bry tyj skie go
li niow ca w ska li 1:200. On też jest
w środ ku pod świe tla ny.

– Nad nim pra co wa łem ta kże ca łą zi -
mę – do da je pan Mi ro sław. – Pew ne go
dnia przy szła wi chu ra i po ry wi sty wiatr
strą cił go z pod sta wy. Wy ma ga na pra -
wy. Wcze śniej, czy póź niej bę dzie tak,
jak no wy. 

Bu dow le kosz to wa ły twór cę wie le
tru du i nie mal ze gar mi strzow skiej do -

kład no ści. Ale dzię ki te mu po wstał tu
nie mal ba śnio wy świat, wy cza ro wa ny
naj czę ściej z to po lo wych li ste wek, ka -
mie nia i ko ry. Pan Mi ro sław ni gdy nie
za sta na wiał się nad tym, ile li ste wek zu -
żył, aby mo gły po wstać ta kie dzie ła, ile
wbił gwoź dzi ków, zu żył kle ju i in nych

Za okna mi swo je go do mu,
w przy siół ku „Po tok”,
w pięk nie za go spo da ro wa -
nym ogro dzie na sto ku, pan
Mi ro sław ma swój wła sny,
ma ły „In wałd”: Wie żę Eif fla
i gród sło wiań ski, śre dnio -
wiecz ną ga le rę i Ti ta ni ca.

WOKÓŁ NAS
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ma te ria łów. Tym nie za przą ta so bie gło -
wy.

***
W tym ogro dzie jest jesz cze spo ro

miej sca na ko lej ne po my sły pa na Mi ro -
sła wa. Go spo darz w pla nach ma bu do -
wę śre dnio wiecz ne go zam ku, w któ rym
we dług le gen dy wy cho wy wał się król
Ar tur.

– To bę dzie za mek ta ki, ja ki ja so bie
wy obra żam – wy ja śnia. – Z fo są, basz -
ta mi, mo stem zwo dzo nym. Chciał bym
po łą czyć tu taj ka mień i drew no. Nad wy -
mia ra mi tej bu dow li jesz cze się nie za -
sta na wia łem. Tro chę ma te ria łu mam już
ze bra ne. 

Nasz kon struk tor chciał by ta kże zbu -
do wać frag ment mu ru chiń skie go. Przez
ba śnio wy ogród pa na Mi ro sła wa pro wa -

dzą sta ran nie wy ko na ne i za bez pie czo -
ne ście żki ka mien ne. Nie któ re skrę ca ją
do oczka wod ne go, w któ rym pły wa ją
ka ra sie, in ne do staw ku, gdzie za do mo -
wi ły się pstrą gi. 

Pan Mi ro sław twier dzi, że nie za mie -
nił by swo jej pa sji na in ną, bo ona da je
mu ol brzy mią sa tys fak cję. Z mę ża dum -
na jest je go dru ga po ło wa – Ja dwi ga, któ -
ra wspie ra mę ża jak mo że. To jej za słu gą
jest prze pięk ne ukwie ce nie ogro du.

– Jak trze ba ta cie po móc, chęt nie się
z dzieć mi an ga żu je my – mó wi pa ni Ja -
dwi ga. 

Do do mu pa na Mi ro sła wa pu ka ło już
wie le osób za cie ka wio nych drew nia ny -
mi bu dow la mi zdo bią cy mi ogród. Nie -
jed na z nich pstryk nę ła so bie
pa miąt ko we zdję cie przy wie ży Eif fla,
czy gro dzie sło wiań skim, al bo ar ma cie.
Wieść o kon struk to rze mi nia tur ro ze szła
się da le ko. Pu ka ją na stęp ni go ście. 

IGA MI CHA LEC

Kil ka me trów od do mu,
pod ja bło nią znaj du je się ką -
cik wy po czyn ko wy, któ re go
ozdo bą jest zro bio na z ma -
leń kich li ste wek mi nia tu ra
okrę tu – mo że śre dnio -
wiecz nej ga le ry, a mo że póź -
niej szej ka ra we li. 

P o nie waż je stem rów nież oso -
bą nie cier pli wą, to chcia ła -
bym, że by te puz zle w mia rę
szyb ko ukła da ły się w sen -

sow ną ca łość, pra gnę, aby przed sta wia -
ły one wy raź ny kształt czy kon tur
cze goś więk sze go. Przez więk szość ży -
cia tra fia ją się puz zle nie wy raź ne, za -
ma za ne, do ni cze go nie po dob ne,
jed na kże co ja kiś czas nad cho dzi mo -
ment w sty lu „Eu re ka!” i wte dy wszyst -
ko sta je się ja sne, wszyst ko ukła da się
w pięk ną ca łość i ma sens.

Tak w me ta fo rycz ny spo sób mo żna
opi sać to, co mi się przy da rzy ło
i przy da rza. Po mi mo te go, że uro dzi -
łam się w Chi ca go i mam po dwój ne
oby wa tel stwo, ro dzi ce zde cy do wa li
się wró cić do Pol ski, kie dy mia łam
nie speł na dwa la ta. Więk szość ży cia
spę dzi łam więc w No wym Są czu,
gdzie uczęsz cza łam do Aka de mic kie -
go Li ceum im. Kró la Bo le sła wa Chro -
bre go, a na stęp nie pod ję łam stu dia
li cen cjac kie z za rzą dza nia i mar ke tin -
gu w Wy ższej Szko le Biz ne su -Na tio -
nal Lo uis Uni ver si ty (WSB -NLU).
Po nie waż wszyst kie wy kła dy pro wa -
dzo ne by ły w ca ło ści w ję zy ku an giel -
skim, mia łam oka zję nie ru sza jąc się
z No we go Są cza stu dio wać z ludź mi
z nie mal ca łe go świa ta. 

Był czer wiec, koń czy łam wła śnie
dru gi rok stu diów, kie dy rek tor Krzysz -
tof Paw łow ski za pro po no wał mi wy -
jazd na prak ty kę do am ba sa dy pol skiej
w Wa szyng to nie. Jesz cze do brze nie
zdą ży łam się oswo ić z tą no wi ną, kie -
dy zo sta łam wraz z kil ko ma in ny mi
stu den ta mi po pro szo na o opro wa dze -
nie po uczel ni de le ga cji, któ ra za kil ka
dni mia ła przy le cieć z Chi ca go. By ły
to oso by re pre zen tu ją ce part ner ską
uczel nię, przed sta wi cie le Pol sko -Ame -
ry kań skiej Izby Go spo dar czej, no
i wresz cie wi ce gu ber na tor sta nu Il li no -
is Pat Qu inn. 

Ka ta rzy na Pu cha ła – z No we go Są cza 
do biu ra gu ber na to ra 

Szczę ściu trze ba
umieć po móc
Mo ja de wi za ży cio wa za wie ra się w krót kim zda niu, iż nic
nie dzie je się bez przy czy ny. Jed ni na zy wa ją to szczę ściem,
in ni twier dzą, że zna leź li się w od po wied nim miej scu
i w od po wied nim cza sie. Ja pa trzę na ży cie jak na jed ną
wiel ką ukła dan kę, a ka żda mi nu ta jest ko lej nym z puz zli. 

Z konsulem Zygmuntem Matynią
i jego malżonką Bożeną
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Mo że był to przy pa dek, ja jed nak nie
wie rzę w przy pad ki, ktoś jed nak wrę -
czył wi ce gu ber na to ro wi wy da wa ną
w ję zy ku an giel skim ga ze tę stu denc ką
„Am per sand”. Wer tu jąc stro ny za trzy -
mał się on na chwi lę na ar ty ku le po świę -
co nym od na wial nym źró dłom ener gii
i ocie ple niu glo bal ne mu. Tak się aku rat
zło ży ło, że ar ty kuł ten wy szedł spod
mo je go pió ra. Roz po czę ła się więc dys -
ku sja, gdyż jak się póź niej oka za ło, Pat
Qu inn jest zna ny ze swo je go za in te re so -
wa nia pro ble ma mi śro do wi ska na tu ral -
ne go i wszel kich zwią za nych z tym
ini cja tyw. 

Po pa ru mi nu tach na sza roz mo wa ze -
szła nie co na in ny te mat. Wi ce gu ber na -
tor był cie ka wy skąd mo ja zna jo mość
an giel skie go, za cie ka wił go fakt, iż mam
po dwój ne oby wa tel stwo, a na ko niec
spy tał rów nież o mo je pla ny na przy -
szłość, za rów no tą bli ższą, jak i tą bar -
dziej od le głą. Opo wie dzia łam mu więc
o tym, że mie siąc póź niej, czy li w lip cu
bę dę w Chi ca go na kil ka ty go dni, aby
na stęp nie udać się na prak ty kę do Wa -
szyng to nu. Mój roz mów ca wrę czył mi
swo ją wi zy tów kę i po pro sił o kon takt,
kie dy przy le cę do Chi ca go.

Tak też zro bi łam, za dzwo ni łam do je -
go asy sten tów od po wie dzial nych za gra -
fik i umó wi łam się na spo tka nie.
Roz wa ża łam w tym cza sie pod ję cie stu -
diów MBA (ma gi ster w biz ne sie) na jed -

nym z chi ca gow skich uni wer sy te tów.
Wi ce gu ber na tor przy go to wał więc dla
mnie bro szu ry i fol de ry re kla mo we
uczel ni.

***
W te le gra ficz nym skró cie; po prak ty -

ce w Wa szyng to nie wró ci łam do Pol ski,
aby ukoń czyć ostat ni rok stu diów li cen -
cjac kich i nie mal rok po mo jej roz mo -
wie z Pa tem Qu in nem by łam

na po kła dzie sa mo lo tu do… Lon dy nu.
Nie do Chi ca go, nie prze ję zy czy łam się.
Co się więc wy da rzy ło? Otóż ko lej ny
puz zel w ukła dan ce się po ja wił. Tym ra -
zem był to je den z mo ich na uczy cie li
z li cen cja ta, któ ry za szcze pił we mnie
po mysł stu dio wa nia na jed nej z uczel ni
eu ro pej skich. Po trwa ją cym kil ka mie -
się cy pro ce sie apli ko wa nia, do sta łam się
na wy ma rzo ne stu dia ma gi ster skie
na ESCP Eu ro pe, Eu ro pe an Scho ol of
Ma na ge ment. Wa run kiem by ło rów nież
zro bie nie ka żde go z se me strów w in nym

kra ju gdzie uczel nia mia ła swój od dział.
Do wy bo ru by ły Lon dyn, Pa ryż (głów -
na sie dzi ba, gdyż uczel nia jest ge ne ral -
nie fran cu ska), Ma dryt, Tu ryn i Ber lin.
Uczel nie part ner skie znaj du ją się na to -
miast w Mek sy ku, Taj lan dii i In diach.
W apli ka cji po da łam Lon dyn na pierw -
szy se mestr, Pa ryż na dru gi se mestr.
Kie dy w ostat niej kla sie li ceum pro fe sor
Bo gu sław Kołcz za brał nas na wy ciecz -
kę do Pa ry ża, to w ży ciu nie po dej rze -
wa łam, że na stęp nym ra zem jak tam
bę dę, czy li czte ry la ta póź niej, to już ja -
ko stu dent ka jed nej z czo ło wych uczel -
ni biz ne so wych w Eu ro pie we dług
ran kin gów ga ze ty „Fi nan cial Ti mes”. 

Okres stu diów ma gi ster skich prze le -
ciał, przy szedł czas na prak ty kę. W po -
ło wie li sto pa da po za ję ciach sie dzia łam
z gru pą stu den tów w Lon dy nie i pra co -
wa li śmy nad pro jek tem kon sul tin go -
wym. Na gle za dzwo nił te le fon,
na wy świe tla czu zo ba czy łam: Pat Qu inn
był cie ka wy, co ro bię, gdzie stu diu ję. Pa -
mię tał o mo ich za in te re so wa niach od na -
wial ny mi źró dła mi ener gii, więc
po wie dzia łam, że tak się skła da, iż wła -
śnie sie dzę z gru pą lu dzi i two rzy my pro -
jekt na za li cze nie dla władz Lon dy nu,
ma ją cy edu ko wać lu dzi o szko dli wo ści
pew nych ich po stę po wań na śro do wi sko
na tu ral ne. „No to przy jedź na prak ty kę
do Ame ry ki!” – pa dła pro po zy cja. My -
ślę, że mój roz mów ca szu kał oso by aku -

WOKÓŁ NAS

Po mi mo te go, że uro dzi łam
się w Chi ca go i mam po -
dwój ne oby wa tel stwo, ro -
dzi ce zde cy do wa li się
wró cić do Pol ski, kie dy mia -
łam nie speł na dwa la ta.
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rat z mo imi za in te re so wa nia mi, stu dia -
mi, z wie dzą o Unii Eu ro pej skiej, wła da -
ją cą ję zy ka mi, ma ją cą pew ne
do świad cze nie w pra cy z ludź mi z ró -
żnych krę gów kul tu ro wych, z żył ką
do mar ke tin gu.

Po trzech mie sią cach Pat Qu inn zo -
stał gu ber na to rem sta nu Il li no is.

Prak ty kę roz po czę łam we wrze śniu
po La bor Day, czy li tu tej szym świę cie
pra cy. Skie ro wa no mnie do dzia łu han -
dlu i roz wo ju go spo dar cze go. Im port,
eks port, współ pra ca z kon su la ta mi
w Chi ca go. Po trzech mie sią cach do sta -
łam ofer tę sta łe go za trud nie nia w biu rze
gu ber na to ra, zaj mu jąc się spra wa mi
zwią za ny mi z bu dże tem i za rzą dza niem.
Po nie waż ana li ty kiem fi nan so wym nie
je stem, to przy dzie lo no mnie do pra cy
z rzecz ni ka mi pra so wy mi gu ber na to ra
i spe ca mi od PR. Do dat ko wo mia łam
być przed sta wi cie lem gu ber na to ra
do Po lo nii, któ ra, jak wia do mo, jest nie -
zwy kle licz na w Chi ca go. 

I tak mo je ży cie wy wró ci ło się do gó -
ry no ga mi. Kie dy czte ry la ta te mu przy -
wi ta łam się z oso ba mi z de le ga cji
z Chi ca go w No wym Są czu, nie są dzi -
łam, że po zna ny wów czas czło nek za -

rzą du z Pol sko -Ame ry kań skiej Izby Go -
spo dar czej bę dzie jed ną z osób, z któ ry -
mi bę dę współ pra co wać w związ ku
z wy da rze nia mi po lo nij ny mi w Chi ca -
go. Ko bie ta, któ ra pod czas lun chu z de -
le ga cją w No wym Są czu sie dzia ła obok
mnie, by ła kil ka lat póź niej jed nym
z kon tak tów w mo jej ba zie da nych. Wy -
sła łam jej więc za pro sze nie na ob cho dy
Dnia Kon sty tu cji 3 ma ja or ga ni zo wa ne
przez gu ber na to ra w bu dyn ku rzą do -
wym, kie dy jed nak po łą czy łam imię
z twa rzą, zo rien to wa ły śmy się, że prze -
cież po zna ły śmy się w No wym Są czu.
Do pie ro pra cu jąc ja ko przed sta wi ciel ka
Po lo nii mia łam oka zję po znać bli żej
tych lu dzi i m.in. jej hi sto rię. Oka za ła się
ona być mat ką Po la ka słu żą ce go z ra -
mie nia ar mii ame ry kań skiej w Ira ku,
któ ry po niósł tam śmierć w 2004. 

***
Mo żli we więc jest otwar cie so bie

okna na świat i na wią za nie kon tak tów
z ludź mi z naj wy ższej pół ki miesz ka jąc
w osiem dzie się cio ty sięcz nym mie ście.
Mo żli we jest uzy ska nie tam na ty le do -
brej edu ka cji i pod staw, aby móc ko lej -
no kształ cić się w naj lep szych
uczel niach eu ro pej skich i nie tyl ko. Mo -
żli we jest w koń cu do sta nie ofer ty wy -
ma rzo nej prak ty ki jesz cze
przed ukoń cze niem stu diów, a na stęp nie
za trud nie nie w sie dzi bie władz sta no -
wych, gdzie ścia ny mo je go biu ra zdo bią
zdję cia z ro dzi ną na są dec kim ryn ku,
nad Mor skim Okiem i w pa ru in nych
uro kli wych za kąt kach Pol ski.

Mo ja hi sto ria jest do syć nie tu zin ko -
wa, jed nak fakt, że pra cu ję w biu rze gu -
ber na to ra nie jest te ma tem prze wod nim
mo ich roz mów pod czas urlo pów w Pol -
sce. Lu dzie prze wa żnie py ta ją o co -
dzien ne ży cie, spra wy zwią za ne ze
sty lem ży cia, na ro do wy mi świę ta mi,
słu żbą zdro wia, no i oczy wi ście czy kry -
zys jest tu taj rze czy wi ście wi docz ny? Je -

śli aku rat roz ma wiam z mo imi by ły mi
na uczy cie la mi, to py ta ją o tu tej szą edu -
ka cję, wa run ki kształ ce nia, ko le żan ki
za sta na wia ją się jak wy glą da ją klu by
i im pre zy w Chi ca go. Zna jo mi ro dzi ców
zaj mu ją cy się ga stro no mią są cie ka wi,
ja kie da nia kró lu ją w tu tej szych re stau -
ra cjach i jak wy glą da ob słu ga klien ta?
Ko le ga bę dą cy w Pol sce tre ne rem fit -
ness jest cie kaw jak wy glą da ją si łow nie
i jak kształ tu ją się ce ny kar ne tów? Któ -
re spor ty cie szą się naj więk szym po wo -
dze niem wśród Ame ry ka nów?

Mo że o tym na pi szę w ko lej nych nu -
me rach „Są de cza ni na”?

KATARZYNA PUCHAŁA
Chicago

Mo żli we więc jest otwar cie
so bie okna na świat i na -
wią za nie kon tak tów z ludź -
mi z naj wy ższej pół ki
miesz ka jąc w osiem dzie się -
cio ty sięcz nym mie ście.

Pod czas Dnia Kon sty tu cji... Z prawnikiem Markiem Kupcem, związanym z Polonią
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P ięk ne, zdol ne i ob da rzo ne du -
żym po czu ciem hu mo ru – tak
naj ogól niej mo żna scha rak te ry -
zo wać sio stry Sza frań skie. Iza -

be la, Lau ra i Ga brie la to ko lej ny przy kład
na to, że Są dec czy znę, a zwłasz cza Lip -

ni cę Wiel ką w gmi nie Ko rzen na, mo żna
na zwać za głę biem ta len tów. 

Czy za in te re so wa nia dziew czyn mo -
gły by pójść w in nym kie run ku niż sztu -
ka? Naj praw do po dob niej nie, bo
za mi ło wa nia ar ty stycz ne ma ją w ge -

nach. Jak mó wi ma ma sióstr Agniesz ka
Sza frań ska: – Je ste śmy ro dzi ną z tra dy -
cja mi lu do wy mi. W na szej wsi ist nie je
Ze spół Re gio nal ny „Lip ni cza nie”,
do któ re go na le że li pra wie wszy scy z ro -
dzi ny. To wła śnie tam dziew czę ta, gdy
tyl ko na uczy ły się mó wić, za czę ły śpie -
wać – od ra zu na trzy gło sy, i tam roz -
po czę ła się ich przy go da ze sztu ką
wo kal ną.

Okres dzie ciń stwa nie od łącz nie zwią -
za ny był z mu zy ką (grą na in stru men -
tach, śpie wem i tań cem) oraz wy stę pa mi
– czy to w ko ście le, czy „na lu do wo”.
Do strze gal ne go łym okiem zdol no ści ar -
ty stycz ne spo wo do wa ły, że sio stry roz -

WOKÓŁ NAS

Mło de, ład ne i wszech stron nie uta len to wa ne 

Lip nic kie trio wo kal ne
Na Są dec czyź nie ta len ty cho dzą pa ra mi. Spod No we go Są cza
wy szły w Pol skę bliź niacz ki Ka ro li na i Pau li na Chap ko (ich
młod sze sio stry Alek san dra i Ali cja też sta wia ją już pierw sze
kro ki na sce nie), a z Mu szyn ki sio stry Ju sty na Schne ider i Jo -
an na Ku lig. Te raz czas na trój kę – bliź niacz ki: Iza be lę i Lau -
rę, i ich star szą o rok sio strę Ga brie lę. Pan ny Sza frań skie to
wiel ki ta lent, przede wszyst kim wo kal ny.
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po czę ły na ukę w Pań stwo wej Szko le
Mu zycz nej I stop nia w No wym Są czu,
choć nie wszyst kie ją ukoń czy ły (Iza be -
la prze rwa ła). A trze ba za uwa żyć, że dla
Lip ni czan nie by ło to ła twym za da niem.
Ro dzi ce, na prze mian ma ma lub ta ta
(Le opold) 4 ra zy w ty go dniu mu sie li po -
ko ny wać sa mo cho dem 30 ki lo me trów
tam i z po wro tem, by cór ki mo gły się
kształ cić mu zycz nie w No wym Są czu
(Ga brie la – skrzyp ce, a Lau ra – skrzyp -
ce a po tem al tów ka), nie mó wiąc już
o zwy kłej szko le. Iza be la i Lau ra
uczęsz cza ją do li ceum ogól no kształ cą -
ce go przy Ze spo le Szkół Elek trycz no -
-Me cha nicz nych im. J. Ku stro nia,
a Ga brie la ukoń czy ła wła śnie LXXV Li -
ceum Ar ty stycz ne im. Ja na III So bie -
skie go i kon ty nu uje edu ka cję mu zycz ną
w Ze spół PSM im. F. Cho pi na w War -
sza wie, gdzie miesz ka u stry jo stwa Ro -
ma na i Ka ri ny Sza frań skich (ak to rów). 

Wszech stron ne ta len ty i uro da spra -
wi ły, że dziew czę ta już od naj młod szych
lat pre zen to wa ły się więk szej pu bli ce niż

tyl ko naj bli ższa ro dzi na. Kon cer ty,
przed sta wie nia, prze glą dy i fe sti wa le,
a na wet ślu by – to tyl ko jed ne z wie lu
form ak tyw no ści ar ty stycz nej sióstr Sza -
frań skich. – Zaw sze, kie dy by ły wa żne
miej skie im pre zy w No wym Są czu
i oko li cach, w na szym do mu dzwo nił
wcze śniej te le fon z py ta niem, czy mo -
gły by wy stą pić – opo wia da Agniesz ka
Sza frań ska. To ma ma zresz tą w pew nym
mo men cie przy ję ła na sie bie ro lę swo -
iste go ro dza ju im pre sa rio có rek – to ona
kie ru je tym oso bli wym mu zycz nym
trio, choć oczy wi ście Iza be la, Lau ra
i Ga brie la roz wój ta len tu za wdzię cza ją
ta kże wie lu in nym oso bom, m.in. na -
uczy cie lom i in struk to rom mu zycz nym
oraz lu do wym (Ma ria Kieł ba sa, Ma ria
Ja wo rec ka, Do ro ta Szym ba ra, ks. Mar -

cin Mi nor czyk, ks. Al bin Sam bor ski, Jo -
lan ta Tu pik, Ewa Wal czyń ska, Sta ni sław
Dud ka i in ni).

***
Do Miej skie go Ośrod ka Kul tu ry

w No wym Są czu dziew czę ta tra fi ły
przez wy gry wa ne kon kur sy, fe sti wa le
oraz ko le żan kę Na ta lię Gó row ską, co
otwo rzy ło im dro gę do co raz to no wych
zma gań ar ty stycz nych. Re pre zen to wa ły
mia sto za gra ni cą m.in. na Wę grzech,
Sło wa cji, Niem czech. 

– Śpie wa ły śmy na kon cer cie „La ta
z Ra diem” – wspo mi na Iza be la. – Za po -
wia dał nas sam Zbi gniew Wo dec ki,
po któ re go wy stę pie wcho dzi ły śmy i mia -
ły śmy przy jem ność za śpie wać „No wą
baśń”, obok ta kich gwiazd jak Per fect
czy Ka sia Ce re kwic ka. 

Za so bą ma ją rów nież przy go dę te -
atral ną. W spek ta klu Te atru Ro bot ni cze -
go im. Bo le sła wa Bar bac kie go Igrasz ki
z dia błem za gra ły śpie wa ją ce anie li ce,
Lau ra na wet z no gą w gip sie (jak po ra -
dził Ja nusz Mi cha lik).

Choć jak za uwa ża ma ma Agniesz ka,
có recz ki czę sto się wa dzą ze so bą, jak to
mło de dziew czę ta, to jed nak mu zy ka za -
wsze je go dzi i jed no czy. Ćwi czą i kon -
cer tu ją wspól nie, jak rów nież
in dy wi du al nie. – Jed nak w kwe stii wy -
stę pów so lo wych ma my swo ją fa wo ryt -
kę, Izę – opo wia da Lau ra. – Po cząt ko wo
by ła to star sza od nas o rok Ga bry sia,
ale z cza sem oka za ło się, że Iza ma naj -
moc niej szy z nas głos i do sko na le so bie
ra dzi w ka żdym re per tu arze.

– Od kie dy Ga bry sia miesz ka w War -
sza wie, nie ma my za wie le mo żli wo ści,
że by ćwi czyć ra zem. Dla te go czę sto tak
wy cho dzi, że do wy stę pu przy go to wu je -
my się do pie ro pod czas dro gi, w sa mo -
cho dzie. I tam śpie wa my so bie na trzy
gło sy – do da je Lau ra. 

***
Jak wy glą da ży cie co dzien ne Ga brie -

li, Lau ry i Iza be li? W ro ku szkol nym na -
uka, ćwi cze nia, roz ma ite kon cer ty
i kon kur sy, a pod czas wa ka cji warsz ta ty
mu zycz ne. Na szczę ście w szko le ma ją
fo ry – do sta ją zwol nie nia na wy jaz dy,
w za mian śpie wa ją na wszyst kich aka -
de miach i uro czy sto ściach szkol nych.
Jed ni po wie dzie li by, że to zbyt du żo dla
mło dych osób, ale nie one.

– Mu zy ka to wa rzy szy mi za wsze
i od za wsze – opo wia da Lau ra. – To chy -
ba ta ki od ruch. Śpie wam czy nu cę w ró -
żnych miej scach i chwi lach. Ukła da my
też pio sen ki, ale ich na ra zie nie ujaw -
nia my. 

Czy za in te re so wa nia
dziew czyn mo gły by pójść
w in nym kie run ku niż sztu -
ka? Naj praw do po dob niej
nie, bo za mi ło wa nia ar ty -
stycz ne ma ją w ge nach.
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Z ko lei Iza be la mó wi, że jak wcho dzi
na sce nę to nic po za mu zy ką się dla niej
nie li czy. – Chcę tyl ko prze ka zać emo -
cje. Nic in ne nie jest dla mnie wa żne jak
śpie wam. Pod da ję się te mu cu dow ne mu
uczu ciu – zwie rza się dziew czy na. 

Sio stry z po wo dze niem się ga ją
po nie mal ka żdą mu zycz ną sty li sty kę:
folk lor, jazz, rock po ezja śpie wa na czy
na wet co un try, a cze go się nie do tkną lub
ra czej, cze go nie za śpie wa ją, to za wsze
z wy mier nym skut kiem. Do wo dem jest

stos dy plo mów, na gro dy i wy ró żnie nia
na kon kur sach lo kal nych, re gio nal nych
oraz mię dzy na ro do wych. Ale to nie
wszyst ko. Oprócz śpie wa nia i to w wie -
lu ję zy kach (an giel ski, hisz pań ski, nie -
miec ki, a na wet espe ran to) sio strzycz ki
bie ga ją, gra ją w siat ków kę i te nis sto ło -
wy i we wszyst kich tych kon ku ren cjach
zdo by wa ją me da le i dy plo my. 

Al bum sióstr, to zdję cia od naj młod -
szych lat w stro jach lu do wych, z in stru -
men ta mi i na licz nych wy stę pach.
Iza be la dwa la ta te mu pró bo wa ła swych
sił w ko mer cyj nym pro gra mie Shi buya
(VI VA Pol ska), ale od pa dła w pół fi na le,
choć w oce nie wi dzów by ła nie mal zwy -
cię żczy nią. Zde cy do wa nie le piej ra dzi
so bie wraz z sio stra mi w nie ko mer cyj -
nych kon kur sach i prze glą dach. Wśród
naj wa żniej szych ich ar ty stycz nych do ko -
nań wy mie nić trze ba przede wszyst -
kim: I miej sce w Ma ło pol skim
Kon kur sie „Dru żbac ka” w Po de gro -
dziu, II miej sce w Ogól no pol skim Kon -
kur sie „Sa ba ło we Ba ja nia”
w Bu ko wi nie Ta trzań skiej, Grand
Prix XII Sta ro są dec kie go Kon kur su
Mło dych Wo ka li stów w Sta rym Są -
czu, I miej sce w XV Ogól no pol skim Fe -
sti wa lu Ko lęd i Pa sto ra łek w Bę dzi nie
(śpiew – Iza be la, akom pa nia ment – Lau -
ra), dwu krot nie by ły sty pen dyst ka mi
Ma ło pol skiej Fun da cji „SA PE RE AU -

SO”, a oprócz te go zdo by ły no mi na cję
do Na gro dy im. Dra Je rze go Ma sio ra.
Naj now szym i naj więk szym do tych cza -
so wym osią gnię ciem Iza be li sta ło się
zdo by cie Brą zo wej Ma jo wej Nut ki pod -
czas XX Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu

Pio sen ki i Tań ca „Ma jo wa Nut ka”
w Czę sto cho wie. 

– Udział w tym fe sti wa lu za pro po no -
wa ła mi Ire na Gó row ska, a do Czę sto -
cho wy po je cha łam ra zem z ta tą
– wspo mi na Iza. – Bar dzo cie szę się z tej
na gro dy, po nie waż był to naj po wa żniej -
szy kon kurs w ja kim star to wa łam, tym
bar dziej, że kon ku ren cja by ła nie zwy kle
du ża – po nad 100 wo ka li stów z 7 kra -
jów. Fe sti wal ten cie szy się du żym pre -
sti żem wśród po cząt ku ją cych ar ty stów,
a swo je ka rie ry za czy na ły tam choć by
Pa try cja Mar kow ska czy Ali cja Ba chle -
da -Cu ruś.

Jaka bę dzie przy szłość sióstr Sza -
frań skich? To za le ży chy ba tyl ko
od nich sa mych, bo w dzi siej szych cza -
sach nie ła two jest się prze bić. Pol ska
ob ro dzi ła w ta len ty mu zycz ne. Trze ba
jednak umieć się po ru szać na ko mer -
cyj nym ryn ku mu zycz nym. Nie mniej
wszyst kie dziew czy ny de kla ru ją chęć
stu diów ar ty stycz nych: wo kal ne – Iza,
in stru men tal ne – Lau ra, Ga bry sia
– mo że ak tor skie (wzo rem wspo mnia -
ne go stry jo stwa czy ku zy na Bar to sza
Bu lan dy). Jak bę dzie, prze ko na my się
nie ba wem, gdy wy nio są gdzieś da lej
w Pol skę lub świat nut kę lip nic kie go
folk lo ru.

JA NUSZ BO BREK 
Fot. ar ch. ro dzi ny, Cen trum Kul tu ry w Ko rzen nej, JB

WOKÓŁ NAS

Ja ka bę dzie przy szłość
sióstr Sza frań skich? To za le -
ży chy ba tyl ko od nich sa -
mych, bo w dzi siej szych
cza sach nie ła two jest się
prze bić. Pol ska ob ro dzi ła
w ta len ty mu zycz ne. Trze -
ba jed nak umieć się po ru -
szać na ko mer cyj nym ryn ku
mu zycz nym. 
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Dr Krzysz tof Ku tak zaj mu je się
wy ko rzy sta niem teo re tycz -
nych wy li czeń do ana li zy

wy ni ków eks pe ry men tów, pro wa dzo -
nych w Wiel kim Zder za czu Ha dro nów
(LHC) znaj du ją cym się w ośrod ku ba -
daw czym CERN pod Ge ne wą. 

– Za mie rzam ba dać cząst ki, wy pro -
du ko wa ne w LHC i roz kła dy par to nów,
czy li jak by skład ni ków pro to nów, któ re
ini cju ją po wsta nie czą stek w zder za czu
– po wie dział mło dy fi zyk ją dro wy z są -
dec kim ro do wo dem, od bie ra jąc cze k
na 1 mln zł.

Przy go to wy wa ny przez Krzysz to fa
Ku ta ka pro gram kom pu te ro wy po zwo li
eks pe ry men ta to rom prze ana li zo wać da -
ne ze bra ne w cza sie do świad cze nia
i oce nić, czy zja wi ska, z któ ry mi ma ją
do czy nie nia mo gą ozna czać po ja wie nie
się cze goś cie ka we go, np. po szu ki wa nej
przez nich cząst ki Hig g sa. 

– Że by do brze zro zu mieć, co się dzie je,
trze ba na to mieć spoj rze nie z ró żnych
punk tów wi dze nia, że by wy eli mi no wać
błąd, wy ni ka ją cy z przy ję tej per spek ty wy.
Mój mo del kła dzie na cisk na in ne niż stan -
dar do we opi sy – tłu ma czy na uko wiec.

Mi ni ster na uki i szkol nic twa wy ższe -
go Bar ba ra Ku dryc ka, gra tu lu jąc lau re -
atom kon kur su „Li der” po wie dzia ła, że

przy szłość pol skiej go spo dar ki po win -
na być opar ta na tech no lo giach wy pra -
co wa nych w Pol sce. 

– Pań stwo je ste ście ty mi mło dy mi
ludź mi, któ rzy nie tyl ko są wy bit ny mi na -
ukow ca mi, ale jed no cze śnie ma cie od -
wa gę i de ter mi na cję, któ ra po trzeb na jest
w dzia łal no ści twór czej – po wie dzia ła
pa ni mi ni ster. Ku dryc ka oce ni ła, że mi -
lion zło tych na ba da nia nad no wą tech -
no lo gią to zna czą ca kwo ta, sta no wią ca
„fun dusz za sie wo wy” na roz po czę cie
ba dań ze spo ło wych. 

– My ślę, że ka żdy z mło dych na ukow -
ców cze ka na te go ty pu wspar cie – do -
da ła mi ni ster na uki.

***

Krzysz tof Ku tak po cho dzi z Dą brów -
ki (ur. 20 mar ca 1977 r.) ze zwy kłej są -
dec kiej ro dzi ny. Oj ciec, An drzej Ku tak,
pro wa dzi fir mę trans por to wo -spe dy cyj -
ną. Je go wy cho waw czy nią w Szko le
Pod sta wo wej nr 9 by ła na uczy ciel ka
geo gra fii Jo li ta Szo fer -Flo rek. Po pod -
sta wów ce po szedł do II Li ceum Ogól -
no kształ cą cym im. M. Ko nop nic kiej
w No wym Są czu. Do fi zy ki czuł po ciąg
od dzie ciń stwa, ale w li ceum za pi sał się
nie do kla sy ma te ma tycz no -fi zycz nej,
lecz z po sze rzo nym pro gra mem ję zy ka
an giel skie go i do dziś nie ża łu je.

Uwa ża, że to by ło naj lep sze, co mu
się mo gło przy tra fić. 

– W li ceum fi zy ką zaj mo wa łem się
hob bi stycz nie, in te re so wa łem się tym
sam dla sie bie, a dzię ki na szej wy cho -
waw czy ni, an gli st ce, pro fe sor Ma rii
Ochel opa no wa łem w ta kim stop niu ję -
zyk an giel ski, że na stu diach nie mu sia -
łem cho dzić na lek to rat, tyl ko od ra zu
uzy ska łem cer ty fi kat Cam brid ge i swo -
bod nie czy ta łem li te ra tu rę fa cho wą
– wspo mi na mło dy na uko wiec. 

Krzysz tof Ku tak w wie ku 29 lat 
obro nił pra cę dok tor ską 

Fi zy ka ją dro wa 
ma przy szłość
Po nie mal mi lio nie zło tych do sta ło na swo je ba da nia 36. lau -
re atów kon kur su „Li der”, zor ga ni zo wa ne go przez Na ro do we
Cen trum Ba dań i Roz wo ju. Mło dzi na ukow cy pro wa dzą ba -
da nia, któ rych wy ni ki mo gą być za sto so wa ne w prak ty ce.
Wśród lau re atów na gro dy jest 34-let ni są de cza nin, dr Krzysz -
tof Ku tak z In sty tu tu Fi zy ki Ją dro wej PAN w Kra ko wie.

Do fi zy ki czuł po ciąg
od dzie ciń stwa, ale w li -
ceum za pi sał się nie do kla -
sy ma te ma tycz no -fi zycz nej
lecz z po sze rzo nym pro gra -
mem ję zy ka an giel skie go
i do dziś nie ża łu je. 

Krzysz tof Ku tak
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Fi zy ki w dru giej bu dzie uczy ła
Krzysz to fa Ku ta ka prof. He le na Rams.
Chy ba nie wie dzia ła, że jej uczeń,
w wol nych od wku wa nia an giel skich
słó wek chwi lach, dla przy jem no ści roz -
wią zu je za da nia z fi zy ki, na przy kład
wy zna cza dłu gość fa li po cho dzą cej z so -
du lam py rtę cio wej. 

Po ma tu rze w 1996 r. tra fił na Uni wer -
sy tet Ja giel loń ski. Przez 3 la ta stu dio wał
fi zy kę ogól ną, a na IV ro ku wy brał spe -
cjal ność – fi zy ka teo re tycz na. Dy plom
ma gi ster ski uzy skał w 2001 r. Je go pro -
mo to rem był prof. Jan Kwie ciń ski z In -
sty tu tu Fi zy ki Ją dro wej w Kra ko wie,
wy bit na po stać w świe cie pol skich fi zy -
ków. Zdol ny ma gi strant wpadł w oko
pro fe so ra. Po stu diach, wła śnie u prof.
Kwie ciń skie go Krzysz tof Ku tak od był
rocz ny staż na uko wy, a póź niej z je go
bło go sła wień stwem po je cha ła na stu dia
dok to ranc kie do pre sti żo we go Ośrod ka
Fi zy ki Czą stek Ele men tar nych „De sy”
w Ham bur gu (czy taj w ram ce – red.).

Roz pra wę dok tor ską obro nił w 2006 r.
Miał wte dy 29 lat! 

– Pra ca dok tor ska do ty czy ła stu diów tak
zwa ne go roz kła du glu onów, z obiek tów,
z któ rych w zde cy do wa nej więk szo ści skła -
da się pro ton, je den z pod sta wo wych skład -
ni ków ma te rii – wy ja śnia Krzysz tof Ku tak. 

Po dok to ra cie jesz cze przez 3 la ta
pra co wał w Ham bur gu w cha rak te rze
asy sten ta. Po Ham bur gu był rok spę dzo -
ny na uni wer sy te cie w An twer pii. 

– Mo głem zo stać w An twer pii, ale do -
wie dzia łem się, że ist nie je mo żli wość
pro wa dze nia sa mo dziel nych ba dań
w Pol sce i zde cy do wa łem się na po wrót
– mó wi. 

Wró cił się do In sty tu tu Fi zy ki Ją dro -
wej w Kra ko wie, gdzie już nie by ło prof.
Kwie ciń skie go (pro mo tor Ku ta ka zmarł
pod czas wy ciecz ki na Tur bacz w 2003
r.; prof. Kwie ciń skie go upa mięt nia głaz
z ta bli cą, po sta wio ny ko ło oł ta rza pa pie -
skie go przy szla ku z Tur ba cza w kie run -
ku Rab ki). In sty tu tem kie ro wał już
wte dy prof. Ma rek Je ża bek, są de cza nin. 

Na Za cho dzie mło dy na uko wiec
otrzy my wał wy na gro dze nie na po zio -
mie przy zwo itej wy pła ty. W Pol sce
na ta kie pie nią dze nie mógł by li czyć,
mło dzi na ukow cy u nas kle pią bie dę.
Sy tu acja ra dy kal nie zmie nia ła się
po zdo by ciu gran tu Na ro do we go Cen -
trum Ba dan i Roz wo ju. 

***
Co nasz fi zyk ją dro wy my śli o ener -

ge ty ce ato mo wej, go rą cy ostat nio te mat? 
– Je stem za – tłu ma czy – to naj tań sza

ener gia. W po rów na niu z tra dy cyj ny mi
źró dła mi ener gii, spraw ność elek trow ni
ato mo wych jest du żo wy ższa. Ca ły świat
idzie w tym kie run ku. Fran cja 80 pro cent
swo jej ener gii po zy sku je z te go źró dła.
Pol ska jest oto czo na elek trow nia mi ato -
mo wy mi. Są w Niem czech, Cze chach,
na Sło wa cji, Ukra inie i Bia ło ru si. No wo -
cze sne tech no lo gie za pew nia ją bez pie -
czeń stwo ener ge ty ki ją dro wej. Ostat nia
awa ria elek trow ni ją dro wej w Ja po nii to
zły ar gu ment prze ciw ko ener gii ją dro wej,
bo to nie by ła no wo cze sna elek trow nia. 

Wy bran ką ser ca mło de go na ukow ca
zo sta ła lu bli nian ka Edy ta, z wy kształ ce -
nia in for ma tyk. Ma ją 3-let nia có recz kę
We ro ni kę. Dr Krzysz tof Ku tak z przy -
jem no ścią od wie dza ro dzin ne mia sto.

Mó wi, że Ham burg ma swój urok, An -
twer pia jest pięk na, wia do mo – Kra ków
to Kra ków, ale nie ma dru gie go ta kie go
mia sta na świe cie, jak No wy Sącz, lecz
o bu do wie elek trow ni ją dro wej w Dą -
brów ce na ra zie nie my śli. 

HEN RYK SZEW CZYK 

WOKÓŁ NAS

Warto wiedzieć

Zda niem dy rek to ra Na ro do we go Cen trum
Ba dań i Roz wo ju prof. Krzysz tof Ku rzy dłow -
ski po ziom wszyst kich 113 zgło szo nych
na kon kurs „Li der” pro jek tów był wy so ki.
Wy bra ne zo sta ły naj lep sze, ale to nie zna czy,
że tyl ko ta kie, któ rych suk ces jest z gó ry za -
gwa ran to wa ny. – Na uka mu si mieć w so bie
wpi sa ne ry zy ko. Ina czej to nie jest na uka, tyl -
ko oczy wi stość. Na uka ma za wsze pier wia stek
nie zna ny i mo że coś nie wyjść. Na gra dza my
tych, któ rzy po dej mu ją mo żli wie du że ry zy ko,
czy li się ga ją tam, gdzie in ni jesz cze nie się ga li
– pod kre śla dy rek tor NCBiR. Za pew nia, że
pro gram bę dzie kon ty nu owa ny w przy szłych
la tach. W ra mach pro gra mu „Li de rzy” fi nan -
so wa ne są pro jek ty ba daw cze mło dych na -
ukow ców (nie póź niej niż czte ry la ta
po dok to ra cie), któ rzy chcą zor ga ni zo wać
wła sne ze spo ły na uko we. Pro jekt po wi nien
za kła dać wy pra co wa nie roz wią zań apli ka -
cyj nych, czy li mo żli wych do za sto so wa nia
w go spo dar ce. Ba da nia trze ba zre ali zo wać
w cią gu trzech lat. Pro gram roz po czął się
w ubie głym ro ku. 

DE SY 

(skrót od Deut sches Elek tro nen -Syn chro tron
– Nie miec ki Syn chro tron Elek tro no wy) – la -
bo ra to rium fi zy ki i ośro dek ba daw czy, zlo ka -
li zo wa ny w Ham bur gu. Ta kże na zwa
jed ne go z ak ce le ra to rów wy bu do wa nych
w tym la bo ra to rium. DE SY na le ży do naj -
więk szych eu ro pej skich ośrod ków na uko -
wych, po sia da dru gi co do wiel ko ści
w Eu ro pie ak ce le ra tor czą stek. Pod sta wo wy -
mi za da nia mi DE SY są: pro wa dze nie ba dań
pod sta wo wych w dzie dzi nie fi zy ki czą stek
ele men tar nych, bu do wa ak ce le ra to rów czą -
stek i roz wój tech no lo gii ak ce le ra to ro wej,
oraz pro wa dze nie ba dań z uży ciem pro mie -
nio wa nia syn chro tro no we go.
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Ra da Mia sta No we go Są cza
na se sji ab so lu to ryj nej 28
czerw ca jed no gło śnie pod ję ła
uchwa łę o spra wie nada nia we -
wnętrz nej uli cy w Do mu Po -
mo cy Spo łecz nej w Za wa dzie
imie nia Fran cisz ki Piszt ko wej. 

P ro jekt uchwa ły zgło si ła gru pa
rad nych na cze le z wi ce prze -
wod ni czą cym ra dy Ste fa nem
Cho mon ci kiem, któ ry też ją

uza sad niał na po sie dze niu RM. 
Tym sa mym do ko nał się akt dzie jo -

wej spra wie dli wo ści, bo Fran cisz ka
Piszt ko wa, jak ma ło kto, za słu ży ła so bie
na uli cę w No wym Są czu, a w dziel ni cy
Za wa da w szcze gól no ści. Gdy by nie ta
hoj na i bo go boj na Są de czan ka, ży ją ca
na prze ło mie XIX i XX wie ku, to dzi -
siaj nie by ło by kom plek su bu dyn ków
w Za wa dzie słu żą cych lu dziom cho rym
i opusz czo nym. 

Uza sad nie nie uchwa ły, przy go to wa -
ne w re dak cji „Rocz ni ka Są dec kie go”,
przy ję ło for mę so lid ne go ar ty ku łu hi sto -
rycz ne go. Po słu chaj my. 

***
Te sta men tem z dnia 3 lu te go 1897 ro -

ku Fran cisz ka z Su wal skich Piszt ko wa ca -
ły swój nie ru cho my ma ją tek,
a mia no wi cie do bra ta bu lar ne Za wa da
część I. wh. 787 Ks. gr. Są du Okrę go we -
go w No wym Są czu prze ka za ła na Za kład
dla nie ule czal nie cho rych.

Za kład ten miał sta no wić pa miąt kę ży -
cia fun da tor ki i miał być od da ny w Za rząd
za kon ni com Fe li cjan kom lub Sza ryt kom.
Za kład miał funk cjo no wać w ma jąt ku Za -
wa da bez mo żli wo ści sprze da ży lub da ro -
wi zny oraz miał no sić imię fun da tor ki. 

Fun da tor ka po zo sta wi ła rów nież kwo -
ty pie nię żne z prze zna cze niem na od pra -
wie nie mszy świę tych, spra wie nie
po grze bu.

Po śmier ci fun da tor ki 5 grud nia 1915
ro ku ma ją tek był dzie rża wio ny przez 3

la ta przez Ja na Cheł mec kie go. Po je go
śmier ci de cy zją za rzą du Fun da cji zło żo -
ne go z dr. Wła dy sła wa Bar bac kie go, in -
fu ła ta dr. Aloj ze go Gó ra li ka oraz Ada ma
hra bie go Stad nic kie go ze wzglę du
na brak fun du szy na dzia łal ność oraz
ogo ło ce nie ma jąt ku z in wen ta rza ży we -
go i mar twe go wy dzie rża wio no ma ją tek
je go żo nie do koń ca 1926 ro ku i przed -
łu żo no do 1927 ro ku.

Po re zy gna cji osób Za rzą du Fun da cji
po wo ła no no wy Za rząd w oso bach ks.
pra ła ta Ro ma na Ma zu ra, dr Ro ma na Si -
chra wy i rad cy An to nie go Bru dzia ny.

Za rząd ten za pro po no wał SS Fe li -
cjan kom, a na stęp nie SS Sza ryt kom ob -
ję cie za rzą du nad ma jąt kiem
i utwo rze nie za kła du dla cho rych, lecz
za ko ny te od mó wi ły pod ję cia się utwo -
rze nia za kła du dla nie ule czal nie cho -
rych. Ma ją tek nisz czał, fun da cja nie
po sia da ła środ ków na je go utrzy ma nie.

W Kra ko wie utwo rzo no Mię dzy ko -
mu nal ny Zwią zek Opie ki Spo łecz nej,
któ ry za in te re so wał się fun da cją, ana li -
zu jąc jej sy tu ację oraz mo żli wo ści dzia -
ła nia w ra mach te sta men tu fun da tor ki.

De cy zją z dnia 13 stycz nia 1932 ro -
ku Kra kow ski Urząd Wo je wódz ki przy -
znał fun da cji po now ne ist nie nie
za zna cza jąc, że do tej po ry nie uda ło się
speł nić wo li fun da tor ki i w związ ku
z tym prze zna cza ten ma ją tek na uru -
cho mie nie Za kła du dla opusz czo nych
i za nie dba nych chłop ców.

Za da nia pod jął się ks. Jó zef Ka li ciń -
ski udzie la jąc za kła do wi kil ka na ście ty -
się cy zło tych bez pro cen to wej po życz ki
na uru cho mie nie dzia łal no ści. Wy re -
mon to wa no dwo rek, wy bu do wa no spi -
chlerz, wo zow nię, wy re mon to wa no
staj nię i bu dy nek dla słu żby. 

W ce lu uru cho mie nia za kła du sprze -
da no grun ty, aby uzy skać środ ki na re -
mon ty i nie zbęd ne za ku py. Od 1936
ro ku w za kła dzie prze by wa ły SS Słu -
żeb nicz ki z Dę bi cy, któ re zaj mo wa ły się
pro wa dze niem go spo dar stwa fun da cji.

Do wy bu chu II woj ny świa to wej
w za kła dzie prze by wa ło kil ka lub kil ka -
na ście osób wy ko nu jąc pra ce po lo we
w ra mach po by tu i za miesz ki wa nia
w za kła dzie.

W cza sie oku pa cji umiesz cza no tu
oso by cho re psy chicz nie i upo śle dzo ne
z te re nu Są dec czy zny w ilo ści kil ku na -
stu osób otrzy mu ją cych przy dział żyw -
no ści od oku pan ta.

W okre sie po wo jen nym ma ją tek zin -
wen ta ry zo wa no i przy ję to na skarb pań -
stwa two rząc Za kład dla Umy sło wo
Upo śle dzo nych w Za wa dzie.

Z bie giem lat, w mia rę zmian prze pi -
sów w obo wią zu ją cym pra wie w za kre -
sie po mo cy spo łecz nej, wo la fun da tor ki
by ła re ali zo wa na w zbli żo nym do jej za -
my słu spo so bie, aż do osią gnię cia obec -
ne go kształ tu. (HSZ)

Ma ją tek: 

Grun ty rol ne: 52 ha 33 ar, łą ki: 4 ha 92 ar
ogro dy: 1 ha 40 ar, pa stwi ska: 5 ha 35 ar
la sy: 27 ha 21 ar, grun ty bu dow la ne: 39 ar
nie użyt ki: 1 ha 41 ar

Fran cisz ce Piszt ko wej na le ża ła się uli ca w No wym Są czu, jak ma ło ko mu

No wa uli ca w Za wa dzie
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R oz po czy na my od spa ce ru
po No wym Są czu. Fa ra z ob ra -
zem Prze mie nie nia Pań skie go,
ko ściół oj ców je zu itów z wi ze -

run kiem Mat ki Bo żej Po cie sze nia, Ry -
nek z ra tu szem, po mni kiem bł.
Ja na Paw ła II i fon tan ną, da lej ru iny
zam ku Ja giel lo nów – te go nie mu si my
się wsty dzić. Je że li moi go ście na le żą
do ran nych ptasz ków, to pro wa dzę ich
bla dym świ tem na most he leń ski, bo ta -
kie go wi do ku, ja ki o brza sku roz po ście -
ra się z tej prze pra wy, gdy słoń ce
wy ła nia się z du naj co wej fa li, nie ma ni -
gdzie na świe cie. Obo wiąz ko wo bio rę

swo ich go ści na lo dy do Ar ga siń skie go
lub Le li ty, al bo le piej tu i tam. Gdzie
na ku li ziem skiej po da ją smacz niej sze
lo dy, py tam się? A wie czo rem na kaw -
kę na Plan ty lub na ta ta ra do „Pa no ra -
my”. Du żą atrak cją jest ta kże skan sen
na Fal ko wej, a od nie daw na ta kże Mia -
stecz ko Ga li cyj skie. 

Dru gie go dnia za bie ram go ści do Sta -
re go Są cza. Roz po czy na my od oł ta rza
pa pie skie go, gdzie oglą da my pa miąt ki
po bł. Ja nie Paw le II, a po tem klasz tor
Pa nien Kla ry sek, ko ściół św. Trój cy
i źró deł ko św. Kin gi. Po ta kich du cho -
wych do zna niach do brze nam zro bi spa -

cer ulicz ka mi Sta re go Mia sta, pięk nie
w ostat nich la tach od no wio ny mi przez
bur mi strza Ma ria na Cy co nia. Na ko niec
mo żna przy siąść w ka wia ren ce w Ryn -
ku sta ro są dec kim. 

Trze cie go dnia za bie ram go ści
do Kry ni cy -Zdro ju. Wia do mo, Dep tak,
de gu sta cja zdro jów „Zu be ra” i „Ja na”
w Pi jal ni Głów nej, wi zy ta w Sta rym
Do mu Zdro jo wym i, gdzie by wa ły ko -
ro no wa ne gło wy, „Pa trii” Ja na Kie pu ry,
Mu zeum Ni ki fo ra, no i wresz cie wy jazd
ko lej ką na Gó rę Par ko wą. Po ta kiej mar -
szru cie sia da my pod pa ra sol ką w „Zie -
lo nej Górce” i za ma wia my ry dze

sma żo ne, a po tem idzie my do „Wi sły”
na szar lot kę. A gdy by te go by ło ma ło, to
w dro dze po wrot nej do Są cza sta je my
na pstrą ga w No wej Wsi. Go ście bę dą
wnie bo wzię ci. 

Czwar te go dnia zmia na kie run ku
– Je zio ro Ro żnow skie. Naj pierw je -
dzie my do Tro pia zo ba czyć naj star szy
na Są dec czyź nie ko śció łek św. Świe ra -
da z XI wie ku i pu stel nię apo sto ła Do -
li ny Du naj ca, a po tem sia da my
na ła wecz ce nad za po rą w Ro żno wie.
Wi dok, ja ki się stam tąd roz ta cza za pie -
ra dech w pier si. Niech się scho wa ją
wszyst kie Ita lie i Dal ma cje. Na stęp nie

Co po ka zać go ściom, gdzie ich za brać?

Atrakcje Są dec czy zny
Wa ka cje. Przy je żdża ją zna jo mi lub ro dzin ka z Pol ski i ze świa -
ta. Co im po ka zać na Są dec czyź nie, gdzie ich za brać, czym się
po chwa lić, jak wy peł nić czas mi łym go ściom? Oto co ja ro bię,
kie dy zwa li mi się „na gło wę” z żo ną i dzieć mi daw no nie wi -
dzia ny, ser decz ny kum pel z aka de mi ka za miesz ka ły w Ło mży,
al bo uko cha na cio cia, osia da ła od 30 lat w Niem czech.

Je że li moi go ście na le żą
do ran nych ptasz ków, to
pro wa dzę ich bla dym świ -
tem na most he leń ski, bo
ta kie go wi do ku, ja ki
o brza sku roz po ście ra się
z tej prze pra wy, gdy słoń ce
wy ła nia się z du naj co wej
fa li, nie ma ni gdzie
na świe cie.

TURYSTYKA
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fun du je my so bie kurs sta tecz kiem
do Gród ka nad Du naj cem, wo kół Mał -
piej Wy spy, i z po wro tem. W dro dze
po wrot nej za ha cza my o drew nia ny ko -
śció łek Mat ki Bo żej Ró żań co wej
z XVI wie ku w Przy do ni cy z ob ra zem
po da ro wa nym przez wra ca ją ce go spod
Wied nia Ja na III So bie skie go. 

Pią ty dzień prze zna czam na wy -
ciecz kę ob jaz do wą Do li ną Po pra du
z przy stan ka mi w Ry trze (Gó ra Zam ko -
wa), Piw nicz nej (Pi jal nia Ar ty stycz na),
Że gie sto wie (Ło pa ta Pol ska), Mu szy nie
(Za po pra dzie), a je że li jesz cze czas po -
zwo li, to skok do źró deł ka w Mło do wie,
na Su chą Do li nę w Ko sa rzy skach lub
pod dol ną sta cję ko lej ki li no wej
w Wier chom li. Mo żna je chać do Są cza
przez Kry ni cę, ale le piej wró cić się tą
sa mą tra są, aby go ściom utrwa li ła się
wstę ga Po pra du. Wte dy nie mo żna za -
po mnieć o plac ku po zbój nic ku na ta ra -
sie Karcz my Re gio nal nej w Ry trze. Ten
przy by tek ga stro no micz ny wy glą da, jak
wy glą da, ale fak tem jest, że po da ją tam
wy śmie ni te plac ki ziem nia cza ne z gu -
la szem. 

Szó ste go dnia idzie my w gó ry. Wy -
bie ram spo koj ną tra sę, że by się go ście
nie zmor do wa li za nad to. Wy je żdża my
w Czar nym Po to ku gon do lą na Ja wo -
rzy nę Kry nic ką, na stęp nie Ru nek, Ba -
ców ka nad Wier chom lą i zej ście
do Szczaw ni ka. W in nym wa rian cie
ma sze ru je my na Ha lę Ła bow ską i scho -
dzi my do Ry tra, po dro dze wstę pu je my
w go ścin ne pro gi Cha ty pod Cyr lą. Za -
ma wia my kieł ba sę po ła bow sku al bo
pie ro go wą mi chę pi ja ne go zbó ja. 

Siód me go dnia wdra pu je my się
na Prze hy bę od stro ny Ga bo nia, po tem
Ra dzie jo wa, Niem co wa i Piw nicz na.
Po dro dze opo wia dam go ściom, ja kie
oso bi sto ści i ja kie woj ska tym szla kiem
wę dro wa ły. 

Ósme go dnia od wie dza my Ka mian -
ną, sto li cę pol skie go pszcze lar stwa, ale
miód i pro duk ty pszcze le ku pu je my ra -
czej w Są dec kim Bart ni ku w Stró żach
u Ja nu sza Kasz te le wi cza. W Gry bo wie
pro wa dzę go ści do ko ścio ła św. Ka ta rzy -
ny Alek san dryj skiej, gdyż to pięk -
na świą ty nia, a po tem po ka zu ję im
wia dukt ko le jo wy nad Bia łą Tar now ską,
cud ga li cyj skiej my śli tech nicz nej. 

Dzie wią te go dnia po dą ża my szla -
kiem cer kie wek łem kow skich: Ła bo wa,
Be rest, Po la ny, Pio run ka, Czyr na,
Moch nacz ka Ni żna, Ty licz, Mu szyn ka,
Kry ni ca, Po wroź nik, Szczaw nik, Dub -
ne, Le lu chów, Mi lik, Ja strzę bik, Wier -
chom la. Ile z tym się wią że opo wie ści… 

Dzie sią te go dnia za bie ram go ści
do Kro ścien ka. Idzie my na Ko pią Gór -
kę, cen trum oa zo we w Pol sce, gdzie pra -

co wał ks. Fran ci szek Blach nic ki,
kan dy dat na oł ta rze, i by wał bi skup,
a po tem kar dy nał Ka rol Woj ty ła. Z Kro -
ścien ka tyl ko krok do wy pięk nia łej
w ostat nim cza sie Szczaw ni cy. Te stu je -
my świe żo otwar ty szlak spa ce ro wy
nad Graj car kiem, a na stęp nie uda je my
się do Wą wo zu Ho mo le, że by na ko niec
po krze pić się grza nym wi nem w po bli -
skiej karcz mie. W dro dze po wrot nej
oglą da my sztucz ny tor ka ja ko wy
w Wietrz ni cach i ro bi my przy sta nek
w Łąc ku. Je śli moi go ście ma ją ta kie ży -
cze nie, to pro wa dzę ich do za ufa ne go
go spo da rza, u któ re go mo gą so bie ku pić
spraw dzo ną śli wo wi cę, a przy oka zji
obej rzeć za byt ko wą apa ra tu rę do pę dze -
nia bim bru. Za trzy mu je my się też
na chwi lę w Po de gro dziu, ko leb ce La -
chów Są dec kich. 

Kie dy wszyst ko, co mo żna by ło zo -
ba czyć na Są dec czyź nie, moi go ście już
wi dzie li, a do do mu się jesz cze nie spie -
szą, to na po do rę dziu są sło wac kie ku -
pe le: Wy żne Ru żba chy lub le piej Vrbov.
A jak nie cie pli ce, to wy pad do Smo -
kow ca pod Ta try i wy jazd ko lej ką
na Hre bie nok. Sło wem, moi go ście nie
ma ją pra wa się nu dzić. 

WŁO DZI MIERZ SZYM BAR SKI

Szó ste go dnia idzie my
w gó ry. Wy bie ram spo koj -
ną tra sę, że by się go ście nie
zmor do wa li za nad to. Wy je -
żdża my w Czar nym Po to ku
gon do lą na Ja wo rzy nę Kry -
nic ką, na stęp nie Ru nek,
Ba ców ka nad Wier chom lą
i zej ście do Szczaw ni ka. 
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Gor li ce ko ja rzą się ze słyn ną
bi twą z 1915 ro ku i prze my -
słem naf to wym, ale dziś są
przede wszyst kim uro czym
mia stem ku szą cym ota cza ją -
cą go, świe żą i wciąż dzi ką
zie le nią Be ski du Ni skie go.

Gor li ce za ło żył w XIV wie ku
kra kow ski ban kier Der sław
Kar wa cjan i mia sto sły nę ło
z tar gów, na któ re przy je żdża li

kup cy z Bie cza, Są cza, Kra ko wa, Bar -
de jo wa, Pesz tu, De bre czy na. Na po cząt -
ku XIX wie ku na zy wa no je wręcz
„ma łym Gdań skiem”, bo mia ło przy wi -
lej or ga ni zo wa nia co ty go dnio wych tar -
gów i co mie siąc – jar mar ku.
W XIX wie ku Gor li ce prze ży wa ły
ogrom ny roz kwit, gdyż w oko li cach od -
kry to ob fi te zło ża ro py naf to wej. To dla -
te go Igna cy Łu ka sie wicz prze niósł się
z Lwo wa do Gor lic. Roz po czął pra cę
w ap te ce Ja na To ma sze wi cza przy ryn -
ku. Ele ment daw nej ap te ki Łu ka sze wi -
cza, ścien ne ma lo wi dło grec kiej bo gi ni
zdro wia Hy gie ji, znaj du je się dziś w ho -
lu miej skie go ra tu sza.

Po tem Łu ka sie wicz w po bli skich Klę -
cza nach za ło żył pierw szą na świe cie ra fi -
ne rię. Za kła dał pierw sze spół ki i ko pal nie
ro py w re jo nie Gor lic, Ja sła i Kro sna.

W Gor li cach znaj du je się je den z naj -
star szych pol skich par ków miej skich,
za ło żo ny w 1900 ro ku. War to też obej -
rzeć wy sta wę w Ga le rii Sztu ki „Dwór
Kar wa cja nów” a na wet za miesz kać
w ho te li ku w tym prze pięk nie od re stau -
ro wa nym XVI -wiecz nym dwo rze Kar -
wa cja nów. W mie ście są też za byt ko we
ka plicz ki – naj star sza przy ul. Krę tej,
ufun do wa na ja ko wo tum wdzięcz no ści
jed ne go z miesz czan za oca le nie ży cia
pod czas na jaz du wojsk Je rze go II Ra ko -
cze go w 1657 ro ku. Do za byt ków mia -
sta na le żą też: dwu stu let ni cmen tarz
z Po mni kiem Po wstań ców 1863 ro ku
i kir kut ży dow ski przy ul. Stró żow skiej.
A ta kże neo re ne san so wa Fa ra, ko ściół
pw. Na ro dze nia Naj święt szej Ma rii Pan -
ny, któ re go fa sa dę zdo bią ka mien ne
rzeź by ewan ge li stów i na pis „GOR LI -
CEN SES VIR GI NI DE IPA RAE”, czy li
„Gor li cza nie Bo gu ro dzi cy Dzie wi cy”.

Przy wjeź dzie do mia sta go ści wi ta
ta bli ca upa mięt nia ją ca pół rocz ne wal ki
w cza sie I woj ny świa to wej. 2-5 ma -
ja 1915 r. pod Gor li ca mi zo stał prze rwa -
ny front ro syj ski. Bi twę pod Gor li ca mi
na zwa no „ma łym Ver dun”. Po le gło
w niej po nad 20 tys. żoł nie rzy. Przy po -
mi na ją o tym dra ma cie żoł nier skie
cmen ta rze, w tym ne kro po lia na Gó rze
Cmen tar nej, gdzie spo czy wa ją żoł nie rze
ar mii au stro -wę gier skiej, pru skiej i ro -
syj skiej.

Pa miąt ki z cza su woj ny oraz wo sko -
we fi gu ry mo żna obej rzeć w mu zeum
przy gor lic kim ryn ku.

A za raz po tem udać się obok do pu -
bu, na pysz ną kaw kę lub obiad. Bo Gor -
li ce dziś chcą ko rzy stać z ży cia i ofe ru ją
tu ry stom przede wszyst kim wa lo ry swej
uro czej oko li cy.

To mia sto stoi na po gra ni czu pol sko -
-sło wac kim i jest miej scem wy pa dów

Cu da zie mi gor lic kiej 

Naf to wa po tę ga
w be skidz kiej
zie le ni

TURYSTYKA

Dwór Karwacjanów

Ratusz w Gorlicach
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po Zie mi Gor lic kiej. Zwie dza nia Kar -
pac ko -Ga li cyj skie go Szla ku Naf to we go,
któ ry prze bie ga z Klę czan aż po Ukra -
inę. Bo to tu – w gor lic kiej dziel ni cy Za -
wo dzie, na skrzy żo wa niu ulic
Wę gier skiej i Ko ściusz ki – Igna cy Łu -
ka sie wicz uru cho mił w 1854 r. pierw szą
na świe cie ulicz ną lam pę naf to wą. Pra -
co wał w gor lic kiej ap te ce, a upa mięt nia -
ją ca to miej sce ma ła la tar nia w ka plicz ce
z rzeź bą Chry stu sa Fra so bli we go stoi
przy dro dze pro wa dzą cej w kie run ku se -
ce syj ne go pa ła cu Dłu go szów i ota cza ją -
ce go go par ku w Sia rach, do Ma gu ry
Ma ła stow skiej – par ku i ośrod ka nar -
ciar skie go, a po tem wprost na Sło wa cję.
Z dru giej stro ny Gor lic na tu ry stów cze -
ka ją ska ły w „Ska mie nia łym Mieście”
pod Cię żko wi ca mi, zie lo ne wzgó rza
na Fo lu szu, śre dnio wiecz ny ry nek
w Bie czu i go tyc ko -re ne san so wy ra tusz
z wie żą, w któ re go piw ni cy – zwa nej
tur ma – trzy ma no ska za nych na ścię cie.
Trwa ją spo ry, czy w Bie czu ist nia ła
szko ła ka tów. Dziś to uro cze mia stecz -
ko z pięk ny mi ka mie nicz ka mi i ba ro ko -
wy mi ko ścio ła mi.

Gor lic ka zie mia łem kow ska przy cią -
ga też tu ry stów do swych cer kwi i Ma -
ło pol skie go Szla ku Ar chi tek tu ry
Drew nia nej. Do nie da le kich Stróż za pra -
sza Mu zeum Pszcze lar stwa, a do Szym -
bar ku – dwo ry i lu do we cha ty. Mo żna
też spę dzić czas na łód ce np. na Je zio -
rze Klim ków ka lub na ko niu w Stad ni -
nie Ko ni Hu cul skich „Gła dy szów”
w Re gie to wie. al bo wy brać się
do uzdro wisk Wy so wa-Zdrój (źró dła
mi ne ral ne) czy Wa pien ne (wo dy siarcz -

ko wej do ką pie li). Miejsc war tych od -
wie dze nia jest wię cej. Czy mo żna więc
do Gor lic nie przy je żdżać i nie wra cać
co ja kiś czas, by obej rzeć wszyst kie
atrak cje? Rzecz ja sna mo żna, ale na -
praw dę nie war to re zy gno wać z tych
wy cie czek!

Beskidzkie Morskie Oko
w Państwie Ropskim

Je śli je dzie cie do Szym bar ku obej -
rzeć dwo ry lub chłop skie za gro dy, war -
to też wspiąć się na zbo cze Ma śla nej
Gó ry, by zo ba czyć Be skidz kie Mor skie
Oko.

Be skidz kie Mor skie Oko to jed no
z naj więk szych fli szo wych je zior osu wi -
sko wych w pol skich Kar pa tach. Po wsta -
ło w ni szy naj więk sze go osu wi ska
w oko li cy Szklar ki. Utwo rzy ło się
w 1784 ro ku, a w 1913 zo sta ło od no -
wio ne. Po wsta ło nie du że je zior ko, 50
na 20 me trów, któ re w le cie czę ścio wo
lub cał kiem wy sy cha. Wi dać ni szę osu -
wi ska i nie sta bil ny ję zor po ro śnię ty
drze wa mi.

Przy je zio rze po sta wio no plat for mę
wi do ko wą. Skrę ca się w je go kie run ku
w Szym bar ku, ale pod sa mo je zio ro
zwy kłym au tem pod je chać się nie da.
W desz czo we dni do brze jest się za opa -
trzyć w ka lo sze i uwa żać, by nie ugrzę -
znąć w bło cie. Trze ba po ko nać ście żkę
z czar ny mi zna ka mi. Mo żna też wy brać
od da ną nie daw no do użyt ku ście żkę tu -
ry stycz no – przy rod ni czo – edu ka cyj ną,
ozna ko wa ną na nie bie sko i bia ło. Ru sza
ona spod Cer kwi na Wól ce, wie dzie
przez las do kasz te lu, cen trum wsi oraz

skan sen i ko ściół św. Woj cie cha, a po -
tem zmie nia się w szlak zie lo ny z Szym -
bar ku do re zer wa tu „Je le nia Gó ra”
i scho dzi do je zior ka. Tym sa mym szla -
kiem mo żna wró cić do cen trum Szym -
bar ku lub ście żką do przy siół ka Łę gi. 

Od wie dzi ny dwo rów w Szym bar ku
to obo wiąz ko wy ele ment wy pra wy.
Znaj du je się tu fi lia Mu zeum Dwo ry
Kar wa cja nów i Gła dy szów w Gor li cach.
W Szym bar ku, wśród zie le ni nad rze ką
Ro pą, stoi kur na cha ta, kuź nia, dwo rek
i re ne san so wy dwór obron ny.

W XV wie ku Jan Gła dysz her bu Gryf
za ło żył w oko li cy miej sco wo ści Ro pa,
Zdy nia, Hań czo wa i Wy so wa „Do mi -
nium Ro pae”, czy li Pań stwo Rop skie.
Sy no wie Gła dy sza – Mi ko łaj, Pa weł
i Piotr – za sie dzi bę ro du ob ra li wła śnie
Szym bark. Zbu do wa li zna ny ro dzin ny
dwór obron ny zwa ny kasz te lem. Krą ży
o nim mnó stwo le gend, m.in. ta, że
w pod zie miach ukry to skar by Gła dy -
szów, a że strze żą ich dia bły, mo żna
do pod zie mi zejść tyl ko w cza sie mszy
świę tej w Pal mo wą Nie dzie lę.

Czy mo żna więc do Gor lic
nie przy je żdżać i nie wra cać
co ja kiś czas, by obej rzeć
wszyst kie atrak cje? Rzecz
ja sna mo żna, ale na praw dę
nie war to re zy gno wać
z tych wy cie czek!

Podcienie Stary cmentarz Kościół w Gorlicach FOT. WACŁAW KUBINIEC
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Pań stwo Gła dy szów upa dło
w XVII wie ku, a Szym bark prze szedł
w rę ce ko lej nych ro dów. Dziś w miej -
sco wo ści stoi więc kil ka dwo rów
– na tzw. Miast ku (prze nie sio ny
z Gor lic), gdzie znaj du je się mu zeum
pa mią tek dwor skich; na Łę gach, bę dą -
cy dziś szko łą; na tzw. Fol war ku
(przy skrzy żo wa niu z dro gą na Bie lan -
kę) i Dwór Gro blew skich na tzw. By -
strzy cy, przy dro dze do By strej
(obec nie to Sta cja Ba daw cza In sty tu tu
Geo gra fii PAN).

W Szym bar ku jest też Ośro dek Bu -
dow nic twa Lu do we go, skan sen pre zen -
tu ją cy kul tu rę Po gó rzan gor lic kich.
No si li oni czap ki ma gier ki i bia łe ko szu -
le mę skie, tzw. płót nian ki – czy li rze czy
cha rak te ry stycz ne dla te re nów ni zin nych

– ale w po łą cze niu z ty po wy mi dla
miesz kań ców gór su kien ny mi spodnia -
mi i kierp ca mi. Mo żna ich by ło po znać
po cha rak te ry stycz nej kur cie, tzw. cu -
wie. By ła gład ka, w od ró żnie niu od łem -
kow skiej czu chy ozdo bio nej na ple cach
frędz la mi i trze ma bia ły mi, po przecz ny -
mi pa sa mi. Ró żni ce po mię dzy Po gó rza -
na mi i Łem ka mi wi dać też
w ar chi tek tu rze: ci pierw si sta wia li sto -
do ły i obo ry od dziel nie od czę ści miesz -
kal nej, a Łem ko wie – wszyst ko mie li
pod jed nym da chem. Po gó rza nie kry li
cha ty strze chą, a Łem ko wie nie gon tem.

W szym bar skim par ku et no gra ficz -
nym znaj du ją się m.in. cha łu py – w tym
z Gród ka, Mosz cze ni cy (bo gat sza, za -
miast kle pi ska ma pod ło gi), Siar (ubo -
ga, kur na), Szym bar ku; obo ra i sto do ła
ze Stró żnej oraz sto do ła ple bań ska z Za -
gó rzan; ole jar nia z Gród ka, kuź nia z Tu -
rzy, wia tra ki z Kry gu i Ro py, a ta kże ule
i ka plicz ki.

Nie da le ko, w Bart nem, znaj du je się
cer kiew grec ko ka to lic ka pod we zwa -
niem Świę tych Ko smy i Da mia na. Ma
cha rak te ry stycz ną, łem kow ską bry łę
i ba ro ko we wnę trze.

Go dzi ny otwar cia mu zeum:
wto rek – pią tek 9.00 – 17.00
so bo ta, nie dzie la 9.00 – 18.00
od paź dzier ni ka do kwiet nia czyn ne tyl ko do 15.
Bi le ty od 2 do 7 zł (z prze wod ni kiem), we
czwart ki wstęp bez płat ny 
Do jazd dro gą kra jo wą nr 28.

W plenerach 
z „Ogniem i mieczem”

Je den z naj więk szych zbior ni ków
wod nych w oko li cy to Je zio ro Klim kow -
skie – zbior nik re ten cyj ny ko ło miej sco -
wo ści Ło sie i Klim ków ka, utwo rzo ny 16
lat te mu na rze ce Ro pa. Stąd nie da le ko
do Wy so wej, ofe ru ją cej wo dy mi ne ral -
ne i wy ciecz ki kon ne, ro we ro we, pie sze.
Ta kże na Sło wa cję.

„Klim ków ka” to wod na per ła Be ski du
Gor lic kie go, kra iny Łem ków. Bu do wę
zbior ni ka roz po czę to w la tach 70. ze szłe -
go wie ku i trwa ła 20 lat. Za po ra prze gra -
dza do li nę Ro py w naj wę ższym miej scu.
W po rów na niu ze zbior ni kiem ro żnow -
skim mo że się nie wy da wać ogrom ny
– ma oko ło 400 me trów sze ro ko ści

Pań stwo Gła dy szów upa dło
w XVII wie ku, a Szym bark
prze szedł w rę ce ko lej nych
ro dów. Dziś w miej sco wo ści
stoi więc kil ka dwo rów
– na tzw. Miast ku, gdzie
znaj du je się mu zeum pa -
mią tek dwor skich; na Łę -
gach, bę dą cy dziś szko łą;
na tzw. Fol war ku i Dwór Gro -
blew skich na tzw. By strzy cy,
przy dro dze do By strej.

TURYSTYKA

Gorlice, wzgórze Golgoty Beskidzkie Morskie Oko – widok z trasy FOT. WACŁAW KUBINIEC

SADECZANIN lipiec 2011_SADECZANIN  29-06-2011  07:41  Strona 50



LIPIEC 2011 Sądeczanin 51

v www.sadeczanin.info

i oko ło 5 ki lo me trów dłu go ści. Cof ka do -
cho dzi pod Uście Gor lic kie. W naj głęb -
szym miej scu je zio ro ma 25 me trów.
W su mie 310 hek ta rów po wierzch ni, a za -
po ra, któ ra utrzy mu ję wo dę w tej do li nie
–34 me trów wy so ko ści i roz pię -
tość 210 m. Dzia ła przy niej ma ła, szczy -
to wa elek trow nia o mo cy 1,1 MW.

Ty le su chych in for ma cji. Ale wła śnie
dla te go, że nie jest to zbior nik przy tła -
cza ją cy tu ry stów swą wiel ko ścią, do sko -
na le spraw dza się ja ko miej sce let nie go
czy week en do we go wy po czyn ku. Za po -
ra na Ro pie w swej gór nej czę ści za my -
ka tzw. Gor lic kie Pie ni ny. Mo żna
wy po czy wać w ma łych za tocz kach, któ -

re cią gną się wzdłuż ca łe go brze gu. Li -
nia brze go wa jest bar dzo uroz ma ico na.

Je zio ro ota cza ją pięk ne la sy, peł ne ry -
dzów i bo ro wi ków, oraz ko lo nie dom ków
let ni sko wych, pen sjo na tów i ośrod ków
wod nych. Ka żdy znaj dzie coś dla sie bie,
ce ny za czy na ją się od 25 zł od oso by
za noc leg. Wo kół wie dzie kil ka cie ka -
wych szla ków ro we ro wych. To ta kże do -
sko na łe miej sce do upra wia nia spor tów
wod nych, w tym wind sur fin gu.

W oko li cy, głów nie w Ło siach, mo -
żna zjeść pysz ne pstrą gi. War to po le cić
zwłasz cza ry bę świe żo wy cią gnię tą
z wę dzar ni i po da ną na cie pło.

Pięk no oko li cy do ce ni li twór cy fil mu
„Ogniem i mie czem”, któ rzy tu taj krę -
ci li sce ny dzie ją ce się nad rze kę Dniepr.
Wy bra no do zdjęć czas tuż po spię trze -
niu wo dy na za le wie, by wy glą dał groź -
nie i dzie wi czo.

W oko li cy cią gnie się ta kże Szlak Ar -
chi tek tu ry Drew nia nej z urze ka ją cy mi
cer kwia mi i ko ścio ła mi, a ta kże Szlak
Naf to wy. Znad za le wu mo żna też wy -
sko czyć do Wy so wej Zdro ju, po pu lar ne -
go miej sca nie dziel nych wy cie czek.
Przez Wy so wą w śre dnio wie czu prze -
bie gał wa żny szlak ku piec ki na Wę gry.
Dziś w miej sco wo ści znaj du ją się dwa
tu ry stycz ne przej ścia gra nicz ne ze Sło -
wa cją, a wieś ku si sa na to ria mi, pen sjo -
na ta mi i bo ga tą ofer tą lecz ni czych wód
mi ne ral nych.

W tej uzdro wi sko wej wsi znaj du ją się
źró dła rze ki Ro py. Miej sco wość, po ło -

żo na w do li nie i oto czo na z trzech stron
gó ra mi, ofe ru je w par ku ogól no do stęp -
ne uję cia wód mi ne ral nych (so lan ki)
Alek san der, Fran ci szek, Jó zef I. Na to -
miast płat ne – Hen ryk, Jó zef II i Sło ne
– są do stęp ne w Pi jal ni Wód Mi ne ral -
nych w Wy so wej. To tu roz le wa na jest
zna na wo da mi ne ral na Wy so wian ka
oraz lecz ni cze wo dy Fran ci szek, Hen ryk
i Jó zef. Wszyst kie wo dy zdo by wa ły me -
da le na ró żnych tar gach.

W Wy so wej jest co ro bić. Są ko rty te -
ni so we, ba se nik na po to ku Szum niak
i wy cią gi nar ciar skie. Do sko na ły do spa -
ce rów jest Park Zdro jo wy w cen trum
wsi, a ta kże Do li na Ło pa ciń skie go
na wschód od cen trum, Hu ta Wy sow ska
– za chod nia czę ści miej sco wo ści, a ta -
kże wzgó rza Wy so ty. Na gó rze Ja wor
znaj du je się ka plicz ka łem kow ska, zna -
ne świę te miej sce.

Wo kół wsi są szla ki pie sze, ro we ro -
we i kon ne. W Re gie to wie znaj du je się
naj więk sza w Eu ro pie ho dow la ko ni hu -
cul skich.

Do Wy so wej mo żna do je chać dro gą
kra jo wą nr 28 lub dro gą wo je wódz ką
nr 977 i zje chać na dro gę po wia to wą
do Uścia Gor lic kie go. Do Kry ni cy
z Wy so wej jest za le d wie 20 km. Pod róż
au to bu sem z No we go Są cza trwa pół to -
rej go dzi ny (od le głość 50 km). Z Gor lic
– 45 mi nut (37 km).

Szla ki kon ne:
Wy so wa – Do li na Ło pa ciń ska – Hań czo wa (5,2 km)
Izby – Bie licz na – Prze łęcz Pu ła skie go (4 km)
Szla ki pie sze:
żół ty Wy so wa – Blech nar ka – Prze łęcz Wy sow -
ska (610 m n.p.m.) – Prze łęcz Re ge tow ska
(646 m n.p.m.) – Re ge tów

Zbior nik przy tła cza ją cy tu -
ry stów swą wiel ko ścią, do -
sko na le spraw dza się ja ko
miej sce let nie go czy week -
en do we go wy po czyn ku.
Za po ra na Ro pie w swej
gór nej czę ści za my ka tzw.
Gor lic kie Pie ni ny. 

Beskidzkie Morskie Oko FOT. WACŁAW KUBINIEC
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nie bie ski Rop ki – Hu ta Wy sow ska – Wy so wa
– Prze łęcz Re ge tow ska (646 m n.p.m.) – Ja wo rzy -
na Ko niecz niań ska (881 m n.p.m.) – Ko niecz na
zie lo ny Lac ko wa (997 m n.p.m.) – Ostry Wierch
(938 m n.p.m.) – Wy so wa – Ko zie Że bro (847 m
n.p.m.) – Skwirt ne (Szlak im. Win cen te go Po la)
czar ny od dro gi do Blech nar ki do cmen ta rza
nr 50 na Wy so cie (szlak cmen tar ny)

Szla ki ro we ro we:
czar ny 27,5 km (9 km to dro gi as fal to we, po zo -
sta łe są le śne i grun to we): Wy so wa ko ściół
– prze łęcz Hut niań ska – Rop ki – prze łęcz Lip ka
– Czer ty żne – Izby – Bie licz na – prze łęcz Pe re -
hy ba – Rop ki – Hań czo wa – Wy so wa -Zdrój
żół ty 26,5 km (9,8 km –as falt): Wy so wa cer -
kiew – Hań czo wa – Skwirt ne – Re gie tów Ni żny
– Re gie tów Wy żny – prze łęcz (mię dzy Obi cem
a Ja wo rzyn ką) – Blech nar ka – Wy so wa -Zdrój
czer wo ny (głów nie as falt): Prze łęcz Wy sow ska
(610 m n. p. m.) – Blech nar ka – Wy so wa -Zdrój
– Hań czo wa – Śniet ni ca – Bru na ry.

Mo ty le i wy cią gi na Ma gu rze
To ma być je den z hi tów Be ski du Ni -

skie go – Ma gur ski Park Na ro do wy sły -
ną cy ze skał i mo ty li oraz ośro dek
nar ciar ski na Ma gu rze, z kil ko ma ki lo -
me tra mi tras i wy cią giem krze seł ko -
wym, któ ry ru szył w ze szłym ro ku.

Ma gu ra Ma ła stow ska wzno si się
na wy so kość 813 me trów nad po zio mem
mo rza. Szczyt po kry wa las i prze cho dzi
prze zeń krę ta dro ga do przej ścia gra nicz -
ne go ze Sło wa cją w Ko niecz nej. Wo kół

gó ry, we wsi Ma ła stów, Sę ko wej, No wi -
cy i in nych oko licz nych miej sco wo ściach,
ener gicz nie roz bu do wu je się in fra struk -
tu ra tu ry stycz na. Wy ra sta ją pen sjo na ty,
od na wia ne są knaj py, roz bu do wy wa -
na jest in fra struk tu ra oko licz nych stocz -
ków – dość krót kich (kil ka set me trów),
o ła god nym na chy le niu, by do sko na le
nada wa ły się do na uki jaz dy na nar tach
czy wy po czyn ku z dzieć mi. 

Na gó rze, przy tu lo ne do la su i do sko -
na le wta pia ją ce się w tło, stoi schro ni -

sko PTTK. Na szczy cie Ma gu ry war to
obej rzeć sta ry cmen tarz woj sko wy.
Przez grzbiet w pierw szej woj nie świa -
to wej, w la tach 1914-1915, prze bie ga ła
bo wiem li nia fron tu au striac ko -ro syj -
skie go. 

Ale Ma gu ra jest też pięk na la tem.
Mo żna na gó rę po dejść: od stro ny Gor -

Magurski Park Narodowy
ma 20 tys. hektarów i jest
bogaty w roślinności
i zwierzęta. Powstał
w 1995 r., obejmuje
zbiorowiska buczyny
karpackiej i lasy jaworowe,
które są rzadkością
w polskiej części Karpat. 

TURYSTYKA

Szymbark Zalew w Klimkówce FOT. WACŁAW KUBINIEC

Stadnina koni w Regietowie
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l Supermarket „Rafa” w Nowym Sączu,
l Bar „Małgorzatka” w Nowym Sączu;
l Centrum Rekreacji WSB-NLU „OLIMP” w Nowym Sączu;
l „UŚMIECH DZIECKA” s. c. Dorota Pierzga, Marta Mikulska w Nowym Sączu;
l Sklep Zielarsko-Medyczny „MELISA” s. c. w Nowym Sączu;
l Zakład Fryzjerski Stanisława Jasińska w Nowym Sączu;
l Salon Cosmetic Ewa Elster w Nowym Sączu;
l Galeria Obrazów oraz Salon Fryzjerski „Rene” w Nowym Sączu;
l Salon Fryzjerski „OLIVIA” Dorota Kosal w Nowym Sączu;
l Gabinet Kosmetyki Estetycznej „LAWENDA” Ewa Żygłowicz

w Nowym Sączu;
l Angielskie ABC/Centrum Korepetycji Joanna Tomyślak w Nowym Sączu;
l „SARA” Fryzjer Damsko-Męski Elżbieta Najduch w Nowym Sączu;
l Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu;
l Fryzjer P. P. H. U. „NATALIA” Beata Kania w Nowym Sączu;
l „Multimed Sp. z o. o.” w Nowym Sączu;
l Salon Fryzjerski Barbara Pawlik w Nowym Sączu;
l F. H. U. „KRYSZTAŁ” Anna Plata w Nowym Sączu;
l Lecznica Weterynaryjna „SERWIN” Szpital Weterynaryjny w Nowym Sączu;
l Gabinet Kosmetyki Dłoni „LAWENDA” Beata Małgorzata Chrzan

w Nowym Sączu;
l „SYDA” Daniel Truszkowski w Nowym Sączu;
l Firma Handlowo – Usługowa „Kręgielska” w Nowym Sączu;
l Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu;
l „Bizart” – biżuteria, Wioletta Olszowska w Nowym Sączu;
l Salon fryzjerski, Anna Pietrzak w Nowym Sączu;
l NZOZ „TWOJE ZDROWIE” Chirurgia Jednego Dnia w Nowym Sączu;
l SPA dla PSA Sylwia Micigolska w Nowym Sączu.
l Salon Fryzjerski „Jola” Jolanta Sikorska w Nowym Sączu;
l Handel Artykułami Przemysłowymi i Spożywczymi – Kwiaty Irena

Ptaczek w Nowym Sączu;
l Gabinet Stylizacji Paznokci Edyta Dobosz w Nowym Sączu;
l Studio Zdrowia – Gabinet Rolletic Elżbieta Górecka w Nowym Sączu;
l Salon Fryzjerski „Karin”, stylizacja paznokci, wizaż w Nowym Sączu;
l Gabinet stylizacji paznokci i wizażu „Joanna” w Nowym Sączu;
l Salon Fryzjerski „JAROLA” s. c. Aleksandra Hajnosz-Michalik,

Aleksandra i Jarosław Wingralek w Nowym Sączu;

l „HABART” Stacja Kontroli Pojazdów w Powroźniku;
l Zakład Fryzjerski Czesława Olszak w Nowym Sączu;
l Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu;
l Krynicka Organizacja Turystyczna w Krynicy – Zdroju;
l Salon Fryzjerski „Ewa” Grzegorz Wańczyk w Nowym Sączu;
l Osiedle „Zielony Gaj” (Chełmiec – Gaj);
l Szkoła Podstawowa nr 21 w Nowym Sączu.
l Gabinet Masażu i Neuromobilizacji „FizjoMed” Marta Ryfiak w N. Sączu;
l Salon fryzjerski „Revolution”, Katarzyna Gargas w Nowym Sączu;
l Gabinet Kosmetyczny Wiesława Wokacz w Nowym Sączu;
l „TB” Tomasz Baliczek z Nowego Sącza;
l Centrum Usług Pielęgniarsko-Opiekuńczych „RÓŻA” Marta Głąbińska;
l FRAMESI BEAUTY CENTER Karol Fedko w Nowym Sączu;
l ART-AN Estetyka Ciała w Nowym Sączu;
l Centrum Kosmetyczne Karolina Zasowska w Nowym Sączu;
l Studio Fryzur i Urody „LAWENDA” Beata Iwańska w Nowym Sączu; 
l EDDAR Edyta i Dariusz Wielocha z Królowej Górnej;
l Galeria Fryzur „COSMO” Bożena Ryba w Nowym Sączu;
l „Elite nails” Stylizacja paznokci Katarzyna Giedroń w Nowym Sączu;
l „Mały Robinson” w Nowym Sączu;
l Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu;
l Gabinet Kosmetyczny Agnieszka Sołoduszkiewicz w Nowym Sączu;
l Sądeckie Towarzystwo Sportowe w Nowym Sączu;
l Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Sączu.

Sądeczanin
MIESIĘCZNIK I PORTAL INTERNETOWY

Reklama i prenumerata:

Kamila Jeleń, tel. (18) 415 70 77 w. 12

e-mail: k.jelen@sadeczanin.info

Reklama i dystrybucja:

Karol Trojan, tel. (18) 415 72 29 w. 20

e-mail: dystrybucja@sadeczanin.info

lic szla kiem żół tym i po tem nie bie skim
przez Bart nią Gó rę (ok. 5 godz. mar -
szu) lub nie bie skim przez Sia ry i Sę ko -
wą (też 5 godz.). Są też po dej ścia
od stro ny Kun ko wej (4 godz.), Uścia
Gor lic kie go (3,5 godz.) i Sme re kow ca
(1.5 godz.)

Ma gur ski Park Na ro do wy ma 20 tys.
hek ta rów i jest bo ga ty w ro ślin no ści
i zwie rzę ta. Po wstał w 1995 r., obej mu -
je zbio ro wi ska bu czy ny kar pac kiej i la -
sy ja wo ro we, któ re są rzad ko ścią
w pol skiej czę ści Kar pat. Aż 59 ga tun -

ków ro ślin w par ku jest ob ję tych ści słą
ochro ną, 12 znaj du je się na „czer wo nej
li ście” za gro żo nych wy gi nię ciem.
W par ku ży ją nie to pe rze oraz 117 ga tun -
ków pta ków, chro nio ne ga dy, pła zy
i owa dy. Przy tra sach są wy zna czo ne
miej sca wy po czyn ku i na pik nik.

W ra mach par ku ist nie ją trzy ob sza -
ry ochro ny ści słej: Ka mień (378 ha),
Zim na Wo da (841 ha) i Ma gu ra Wąt -
kow ska (1189 ha), gdzie znaj du je się
po mnik przy ro dy Dia bli Ka mień oraz
nie sa mo wi ty re zer wat skal ny Kor nu ty,

utwo rzo ny już w 1938 ro ku. Jest zbu -
do wa ny głów nie z pia skow ca, a pro ce -
sy ero zyj ne wy rzeź bi ły w nich
nie zwy kłe kształ ty i ja ski nie. Ja ski nia
Mrocz na ma 175 m dłu go ści i 17 m
głę bo ko ści. Ska ły ota cza las bud ko wy,
w któ rym ro sną też ja wor, pa klon,
brzo za, li pa i cze re śnia. Dzię ki re zer -
wa to wi ro sną ce tu pa pro cie osią ga ją
ogrom ne roz mia ry. Ale Kor nu ty to nie
tyl ko la sy – są to łą ki sły ną ce z mnó -
stwa pięk nych mo ty li.

(BW)
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We dług ostat nich da nych, któ re
opra co wał In sty tut Sta ty sty ki
Ko ścio ła Ka to lic kie go (ISKK),
die ce zja tar now ska jest naj po -
bo żniej sza w Pol sce.

Na nie dziel ną mszę świę tą
przy cho dzi tu taj 70,5 proc.
wier nych, a do Ko mu nii

świę tej przy stę pu je 23,1 proc. W kra ju
wskaź ni ki te wy no szą od po wied nio: 41
proc. i 16,4 proc.

Da ne do ty czą ce prak tyk re li gij nych
w Pol sce opra co wa no na pod sta wie li -
cze nia wier nych w ko ścio łach 24 paź -
dzier ni ka ubie głe go ro ku. Po rów nu jąc je
z ro kiem 2009, to w die ce zji tar now skiej
nie wie le się zmie ni ło. Licz ba osób

uczest ni czą cych w nie dziel nych mszach
świę tych spa dła o 0,4 proc (z 70,9 proc.
do 70,5 proc.), a przyj mu ją cych Ko mu -
nię świę tą o 1,9 proc. (z 25 proc. na 23,1
proc.). 

Zda niem ks. Ja na Bar tosz ka, za stęp -
cy dy rek to ra Wy dzia łu Dusz pa ster stwa
Ogól ne go Ku rii Die ce zjal nej w Tar no -
wie, wy so kie wskaź ni ki, to efekt pra cy
ka pła nów w pa ra fiach i w szko łach. Jest
też wie le pro po zy cji pa ra fial nych do za -
an ga żo wa nia się w ru chach i sto wa rzy -
sze niach ka to lic kich oraz gru pach
mo dli tew nych.

Na tle ca łej die ce zji do sko na le wy pa -
da de ka nat Uja no wi ce, po dzie lo ny po -
mię dzy dwa po wia ty: no wo są dec ki
i li ma now ski. Do ko ścio łów w je de na -
stu pa ra fiach te go de ka na tu cho dzi

na nie dziel ną mszę świę tą 90 proc. osób.
Nie wie le mniej sza, bo po nad 80. proc.
fre kwen cja jest w de ka na tach: Li ma no -
wa, Pil zno, Sta ry Sącz i Cię żko wi ce.
Naj wię cej osób – 43,5 proc. przy stę pu -
je do Ko mu nii świę tej w de ka na cie Bo -
bo wa. Po nad 30-pro cen to wy wskaź nik
od no to wa ły de ka na ty Tu chów, Uja no wi -
ce i Szcze pa nów.

Zmia ny na prze strze ni ostat nich kil ku
lat nie są du że. Trend spad ko wy wi docz -
ny jest do pie ro, kie dy po rów na się je z da -
ny mi, ja kie Ko ściół tar now ski od no to wał
w la tach osiem dzie sią tych i dzie więć dzie -
sią tych ubie głe go wie ku. Dla przy kła du:
w ro ku 1982 w nie dziel nej Eu cha ry stii
uczest ni czy ło 87 proc. wier nych, w 1990
by ło ich 77,5 proc. a w 2000 – 77,2 proc.
W ostat nim dzie się cio le ciu naj ni ższy
wskaź nik od no to wa no w 2008 ro ku – 67,8
proc., naj wy ższy w 2003 – 75,1 proc.
W la tach osiem dzie sią tych w die ce zji tar -
now skiej do Ko mu nii świę tej przy stę po -
wa ło je dy nie od 9 do 12,5 proc. wier nych,
w dzie więć dzie sią tych – od 19,6 do na -
wet 30,6 proc. w 1998 ro ku. Pierw sze
dzie się cio le cie XX wie ku przy nio sło spa -
dek – śred nia licz ba osób w peł ni uczest -
ni czą cych w mszy świę tej to ok. 25 proc. 

Stop nio we zmniej sza nie się licz by
osób re gu lar nie cho dzą cych do ko ścio ła
mo że być, zda niem au to rów ba da nia –.
ks. prof. Wi tol da Zda nie wi cza SAC oraz
ks. Woj cie cha Sa dło nia SAC z ISKK,

Pro ce sy la icy za cyj ne omi ja ją Są dec czy znę 

Diecezja
tarnowska
najpobożniejsza

RELIGIA

FO
T.

 K
B
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zwią za ne ze zmia na mi spo łecz ny mi, ja -
kie na stą pi ły w Pol sce. Mi gra cja lud no -
ści ze wsi do miast, wzrost za mo żno ści
spo łe czeń stwa, ale ta kże nie trwa łość ro -
dzin, to pew ne nie któ re spo łecz no -de -
mo gra ficz ne przy czy ny spad ku
do mi ni can tes (licz by wier nych uczest ni -
czą cych we mszy św.). Osła bie niu pod -
le ga też przy wią za nie do za sad oraz
na ka zów mo ral nych – w tym obo wiąz -
ku nie dziel nej mszy świę tej. Wi docz ny
jest ta kże pro ces zry wa nia wię zi z pa ra -
fią, cze go jed nym z symp to mów jest
wy bie ra nie so bie ko ścio ła do któ re go
cho dzi my w nie dzie lę i świę ta we dług
wła snych kry te riów – ze wzglę du
na księ dza, at mos fe rę czy wy strój. Dla
przy kła du, w dniu kie dy prze pro wa dza -
no ba da nie, w No wym Są czu, w ko ście -
le pa ra fial nym pw. Du cha Świę te go
(sank tu arium Mat ki Bo żej Po cie sze nia),
od no to wa no 141 proc. licz bę wier nych,
pod czas gdy w po zo sta łych świą ty niach
wy no si ła ona od 40 do 76 proc.

Li cze nie wier nych da ło ta kże ob raz
o udzia le ko biet i mę żczyzn w nie dziel -
nej mszy Świę tej. W Pol sce ko bie ty
prak ty ku ją nie mal dwa ra zy czę ściej niż
mę żczyź ni: śred nio na dzie sięć pań przy -
cho dzą cych do ko ścio ła przy pa dło sze -
ściu mę żczyzn. W die ce zji tar now skiej
na dzie sięć ko biet by ło ośmiu pa nów.

KIN GA BED NAR CZYK
(na pod sta wie ba dań ISKK oraz Die ce zjal ne go

Ser wi su In for ma cyj ne go)

Warto wiedzieć

In sty tut Sta ty sty ki Ko ścio ła Ka to lic kie go SAC
pro wa dzi ba da nia so cjo lo gicz no -sta ty stycz -
ne na te mat re li gij no ści w Pol sce od ro -
ku 1972. W ro ku 1979 roz po czął ba da nie
nie dziel nych prak tyk re li gij nych – do mi ni -
can tes: licz ba osób uczest ni czą cych w Mszy
Świę tej i com mu ni can tes – licz ba osób przy -
stę pu ją cych do Ko mu nii Świę tej. Ba da nia te
w ta kiej sa mej for mie pro wa dzo ne są do dzi -
siaj. W jed nym dniu (wy bra na nie dzie la paź -
dzier ni ka lub li sto pa da) we wszyst kich
pa ra fiach w Pol sce li cze ni są wier ni. Wy ni ki
tych ba dań są do ku men to wa ne i słu żą ja ko
do dat ko wy ma te riał w ba da niach nad pol -
ską re li gij no ścią.

Wprzed ostat nim dniu ma ja
br. gru pa Są de czan wy po -
czy wa ją cych w Chor wa cji
od wie dzi ła Me dju go rie,

osła wio ne miej sce ob ja wień ma ryj nych,
po ło żo ne w są sied niej Bo śni i Her ce go -
wi nie. O ile na si wy ciecz ko wi cze po je -
cha li do Me dju go rie w na stro ju
pla żo wym, to wró ci li jak pąt ni cy. Au to -
kar na są dec kich re je stra cjach wy peł ni -
ły we zwa nia Li ta nii Lo re tań skiej
i śpiew: Chwal cie łą ki uma jo ne, Po gó -
rach, do li nach... Gdzieś się ulot nił wa -
ka cyj ny luz. 

Pierw sze co się rzu ca w oczy w Me -
dju go rie, to nie ste ty biz nes piel grzym -
ko wy. Rzę dy kra mów z set ka mi
roz ma itych fi gu rek Ma ryi, me da lio -
nów, ob ra zów. Naj więk szym po wo dze -
niem cie szą się la ski, któ re przy da ją się
w wspi nacz ce na gó rę. Dzię ki przy je -
żdża ją cym tu pąt ni kom z ca łe go świa -
ta ubo ga miej sco wość roz kwi tła. Ale
mo żna przejść po mię dzy stra ga na mi
z za mknię ty mi ocza mi, po czym otwo -
rzyć po wie ki i wte dy od sła nia się zu -
peł nie in na rze czy wi stość: świat lu dzi
roz mo dlo nych. 

Do gó ru ją ce go nad oko li cą miej sca
ob ja wień na wzgó rzu Pod brdo pro wa -
dzi stro ma, ska li sta i wy bo ista dro ga.
Ka mie nie lśnią w słoń cu, wy tar te
do po ły sku przez mi lio ny pąt ni ków,
któ rzy od 30 lat wdra pu ją się na tą gó -
rę. Tra fi li śmy tam w zwy kły ro bo czy
dzień, przed se zo nem wa ka cyj nym,
a w Me dju go rie by ło wie lu piel grzy -
mów: Niem cy, Wę grzy, Sło wa cy, Wło -
si, Hisz pa nie, wresz cie Po la cy, m.in.

mło dzież z LO nr 3 im. ks. prof. J. Ti -
sch ne ra w Wa do wi cach. 

Na miej scu ob ja wień stoi fi gu ra
Kró lo wej Po ko ju – dar ka to li ków z Ko -
rei, po świę co na w 2001 ro ku. Ma ry ja
le wą rę kę ma ge ście jak by w ge ście za -
chę ty, a pra wa – spo czy wa na pier si.
Są sied nie wzgó rze opla ta ją sta cje Dro -
gi Krzy żo wej. 

Sta rzy i mło dzi wspi na ją się w gó -
rę, mo dli twa i śpiew roz brzmie wa ją
w ró żnych ję zy kach. Piel grzy mi trzy -
ma ją w rę kach ró ża niec al bo dźwi ga ją

Czy war to je chać do Me dju go rie? 
War to, tam kwit nie wiel ka po bo żność 

Miliony pielgrzymów
wytarły kamienie
do połysku
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ka wa łek ska ły, któ rą za bie ra ją na pa -
miąt kę do do mu. Lu dzie wspie ra ją się
la ska mi i po ma ga ją so bie wza jem nie
w po ko ny wa niu stro mej gó ry. Wi dzie li -
śmy trój kę mło dych lu dzi (dwie dziew -
czy ny i chło pak) na bo sa ka, co w tych
wa run kach za kra wa ło na bo ha ter stwo.
Nad sta wia my ucha i sły szy my Zdro waś
Ma rio… po pol sku. 

Pięk nie mo dli li się star si Niem cy i...
mło dzi Ja poń czy cy. Sło wem, w Me dju -
go rie kwit nie wiel ka po bo żność. Je że li
tyl ko są dzić po ze wnętrz nych for mach,
to trze ba po wie dzieć, że ta nie wiel ka
miej sco wość w Bo śni i Her ce go wi nie

wy ro sła na przo du ją cy ośro dek mo dli -
tew ny w świe cie ka to lic kim. Wie le osób
twier dzi, że w Me dju go rie wy mo dli li so -
bie ró żne ła ski. Trud no im nie wie rzyć. 

Stanowisko Kościoła w sprawie
Medjugorie 

Sto li ca Apo stol ska nie uzna ła do tąd
ofi cjal nie ob ja wień. Pa vao Žanić, by ły
bi skup or dy na riusz die ce zji Mo star -Du -
vno, na te re nie któ rej znaj du je się pa ra -
fia Me dju go rie, po cząt ko wo uwie rzył
w ob ja wie nia, ale póź niej twier dził, iż są
one fał szy we. Po wo ła na przez te go bi -
sku pa ko mi sja die ce zjal na, pra cu ją ca
w la tach 1984-1986, opo wie dzia ła się
zde cy do wa ną więk szo ścią gło sów
za non con stat de su per na tu ra li ta te (nie
stwier dza się nad przy ro dzo no ści).

W 1991 ro ku Kon fe ren cja Epi sko pa tu
Ju go sła wii wy da ła De kla ra cję, w któ rej
za pi sa no: W re zul ta cie do tych cza so wych
ba dań nie jest mo żli we stwier dze nie ob -
ja wień o cha rak te rze nad przy ro dzo nym.

Kon gre ga cja Na uki Wia ry w la -
tach 1995-1996 po wtó rzy ła opi nię Kon -
fe ren cji Epi sko pa tu do da jąc: „Z te go
wy ni ka, że nie na le ży or ga ni zo wać ofi -
cjal nych, tak pa ra fial nych, jak die ce zjal -
nych piel grzy mek do Me dju go ria,
ro zu mia ne go ja ko miej sce au ten tycz -
nych ob ja wień ma ryj nych, bo by ło by to
nie zgod ne z tym, co stwier dzi li po przed -
nio bi sku pi by łej Ju go sła wii”. Do Me -
dju go rie do zwo lo ne są piel grzym ki

or ga ni zo wa ne przez oso by świec kie.
Ko ściół za le ca też, aby ta kim piel grzym -
kom to wa rzy szy li du chow ni.

***
W li ście z 2 paź dzier ni ka 1997 r.

miejscwy bi skup Ratko Pe rić stwier dził,
że ob ja wie nia nie są nad przy ro dzo ne.
Bi skup za de kla ro wał jed nak otwar tość
na wszel kie ba da nia, ja kie Sto li ca Świę -

ta ja ko naj wy ższa in stan cja Ko ścio ła ka -
to lic kie go chcia ła by prze pro wa dzić.

W 2009 ro ku bi skup Rat ko Pe rić
przy po mniał ne ga tyw ne sta no wi sko Ko -
ścio ła do ty czą ce rze ko mych ob ja wień,
zse ku la ry zo wał ko ściół wy bu do wa ny
w związ ku ty mi wi zja mi i zwró cił uwa -
gę, że ko ściół św. Ja ku ba w Me dju go rie
nie jest sank tu arium. Za strzegł rów nież
dla sie bie udzie la nie zgo dy na pra cę
dusz pa ster ską w tym miej scu. Po nad to

RELIGIA

Na miej scu ob ja wień stoi fi -
gu ra Kró lo wej Po ko ju – dar
ka to li ków z Ko rei, po świę -
co na w 2001 ro ku. Ma ry ja
le wą rę kę ma ge ście jak by
w ge ście za chę ty, a pra wa
– spo czy wa na pier si. Są -
sied nie wzgó rze opla ta ją
sta cje Dro gi Krzy żo wej. 
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To mi slav Vlašić, opie kun du cho wy
i pro mo tor wi zjo ne rów, ze wzglę du
na pro pa go wa nie błę dów dok try nal nych,
nie po słu szeń stwo i zła ma nie ce li ba tu zo -
stał wy da lo ny z za ko nu ka pu cy nów i su -
spen do wa ny, a Be ne dykt XVI za bro nił
mu pod groź bą eks ko mu ni ki wy po wia -
da nia się w ja kich kol wiek spra wach dok -
try ny ka to lic kiej.

W ro ku 2010 przy Kon gre ga cji Na uki
Wia ry po wo ła no ko mi sję ds. Me dju go -
rie pod prze wod nic twem kard. Ca mil la
Ru inie go.

HEN RYK SZEW CZYK

Co się zdarzyło
w chorwackiej
wiosce? 
Me dju go rie to nie wiel ka, li czą ca
ok. 4 tys. miesz kań ców miej sco -
wość w chor wac kiej czę ści Bo śni
i Her ce go wi ny (d. Ju go sła wia).

24 czerw ca 1981 r. ok. godz. 18
szóst ka dzie ci w wie ku od 10 do 16 lat
zo ba czy ła na wzgó rzu Pod brdo pięk ną
mło dą ko bie tę z dziec kiem na rę ku.
Wte dy nie po wie dzia ła im nic, tyl ko rę -
ką da wa ła zna ki, aby się zbli ży ły. Jed na -
kże dzie ci, za sko czo ne i prze ra żo ne, nie
po de szły bli żej, choć za raz po my śla ły,
że jest to Mat ka Bo ża. 

Na stęp ne go dnia, 25 czerw ca, o tej
sa mej po rze, dzie ci po szły w to sa mo
miej sce. Na gle roz bły sła świa tłość i uj -
rza ły Pa nią, ale bez dzie ciąt ka na rę kach.
By ła pięk na, ra do sna i uśmiech nię ta, da -
wa ła rę ka mi zna ki, aby się przy bli żyć.
Dzie ci na bra ły od wa gi i po de szły. Za raz
pa dły na ko la na i za czę ły się mo dlić: Oj -
cze nasz, Zdro waś Ma ry jo i Chwa ła Oj -
cu. Po mo dli twie Pa ni roz po czę ła
z dzieć mi roz mo wę, a po tem po że gna ła
je sło wa mi: „Z Bo giem, anio ły mo je”.
Przed tem na py ta nie dzie ci, czy ze chce
im się uka zać po now nie w dniu ju trzej -
szym, ski nę ła po twier dza ją co gło wą. 

26 czerw ca już w dro dze na wzgó rze
dzie ci zo ba czy ły trzy bły ski. Tym ra zem
Pa ni uka za ła się nie co wy żej niż w po -
przed nich dniach. W pew nym mo men -
cie na ja kiś czas za ni kła, a gdy dzie ci
za czę ły się mo dlić, po ja wi ła się zno wu. 

Jesz cze przed wyj ściem z do mu pe -
wien czło wiek z gru py osób, któ ra dzie -
ciom to wa rzy szy ła na miej sce
ob ja wie nia, za brał z so bą wo dę świę co -
ną, że by dzie ci po kro pi ły nią zja wę
i ochro ni ły się w ten spo sób przed sza -
ta nem. Gdy by ły z Pa nią, Vic ka wzię ła
tę wo dę i po kro pi ła Po stać mó wiąc: „Je -
że li je steś Ma ry ją, zo stań z na mi, je że li

nie je steś, odejdź od nas!” Po stać
uśmiech nę ła się tyl ko i zo sta ła z dzieć -
mi. Wte dy Mir ja na za py ta ła Ją, jak ma
na imię, a ona od po wie dzia ła: „Je stem
Bło go sła wio na Ma ry ja Dzie wi ca”. 

W tym sa mym dniu, pod czas scho -
dze nia dzie ci z Pod brda, Pa ni uka za ła
się jesz cze raz, ale tyl ko Mirjanie mó -
wiąc: „Po kój, po kój i tyl ko po kój”. Pła -
cząc dwa ra zy po wtó rzy ła: „Po kój mu si
za pa no wać po mię dzy czło wie kiem
i Bo giem, a ta kże po mię dzy ludź mi”. 

(S)
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D zię ki Fun du szo wi aż 163.
gim na zja li stów i uczniów
szkół śred nich osią ga ją cych
bar dzo do bre wy ni ki w na -

uce, a po cho dzą cych z ro dzin nie za mo -
żnych otrzy ma ło wspar cie fi nan so we
w mi ja ją cym ro ku szkol nym. Fun dusz
Sty pen dial ny im. Bra ci Po tocz ków
wspie ra na ukę zdol nej mło dzie ży wiej -
skiej znaj du ją cej się w trud nej sy tu acji
ma te rial nej. Je go ce lem jest rów nież
pro mo wa nie mło dych ta len tów, uczniów
twór czych, pra gną cych ro bić wię cej
i wie dzieć wię cej dla wła sne go roz wo ju
i do sko na le nia się.

– Chęt nych na sty pen dia z ro ku
na rok przy by wa, a my sta ra my się po -
zy ski wać więk sze środ ki. Część pie nię -
dzy po cho dzi od in sty tu cji i urzę dów,
któ re z na mi współ pra cu ją, a resz tę Fun -
da cja po zy sku je od spon so rów – tłu ma -
czy Je rzy Bo chyń ski, wi ce pre zes
Fun da cji Są dec kiej.

Ucznio wie, któ rzy uzy ska ją sty pen -
dium (120-150 zł mie sięcz nie) mo gą go
prze zna czyć na co tyl ko chcą, choć – jak
pod kre śla Je rzy Bo chyń ski: – Sty pen dia
wy da wa ne są naj czę ściej przez mło dzież
na po mo ce na uko we, czy choć by do jaz -
dy do szko ły.

Mło dzież po bie ra ją ca sty pen dium
w za mian zo bo wią za na jest do wo lon ta -
ria tu.

– Jed nym z pod sta wo wych wa run ków
przy zna wa nia sty pen dium jest udział
uczniów w wo lon ta ria cie. To uczy mło -
dych lu dzi, że nie do sta ją pie nię dzy

za dar mo, tyl ko mu szą to w ja kiś spo sób
od pra co wać na rzecz in nych lu dzi. Bar -
dzo pe da go gicz ne po dej ście – po wie -
dział pod czas aka de mii Alek san der
Ryb ski, dy rek tor dłu go szo we go li ceum
i czło nek ka pi tu ły Fun du szu Sty pen dial -
ne go im. Bra ci Po tocz ków. 

Fun dusz Sty pen dial ny im. Bra ci Po tocz ków ma już 19 lat 

Sty pen dia od Ber dy chow

EDUKACJA

Uro czy stą aka de mią w Ze spo le Szkół Ogól no kształ cą cych
nr 1 im. Ja na Dłu go sza w No wym Są czu za koń czył 20 czerw -
ca br. ko lej ny rok dzia ła nia Fun dusz Sty pen dial ny im. Bra ci
Po tocz ków, po wsta ły w 1992 ro ku przy Fun da cji Są dec kiej
z ini cja ty wy ów cze sne go po sła na Sejm RP Zyg mun ta Ber dy -
chow skie go. Z te go wzglę du wśród mło dzie ży utar ło się po ję -
cie „sty pen dium od Ber dy chow skie go”. – Sty pen dia wy da wa ne są

naj czę ściej przez mło dzież
na po mo ce na uko we, czy
choć by do jaz dy do szko ły.

JE RZY BO CHYŃ SKI
WI CE PRE ZES FUN DA CJI SĄ DEC KIEJ
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Pod czas uro czy sto ści wy stą pi li
ucznio wie Gim na zjum nr 5 oraz I LO.
By ły pio sen ki, gra na in stru men tach
oraz ta niec to wa rzy ski. Po czę ści ar ty -
stycz nej na stą pi ło pod su mo wa nie te go -
rocz ne go pro gra mu Fun du szu
Sty pen dial ne go im. Bra ci Po tocz ków
oraz na gro dze nie wy ró żnio nych
uczniów.

Za pro sze ni go ście, m.in. bur mistrz
Sta re go Są cza Ma rian Cy coń pod kre śla -
li du żą ro lę Zyg mun ta Ber dy chow skie -
go w po wsta niu i dzia ła niu Fun du szu
Sty pen dial ne go i je go spo łecz ne za an -
ga żo wa nie w edu ka cję mło dzie ży po -
cho dzą cej ze wsi.

Go ście i spon so rzy prze ka za li ufun -
do wa ne przez sie bie na gro dy dla wy ró -
żnio nych sty pen dy stów. Na gro dę
za zdo by cie I miej sca w kon kur sie „I ty
mo żesz zo stać przed się bior cą” (czek
na 1500 zł) ode bra ła Ja dwi ga Je liń ska,
te go rocz na ma tu rzyst ka w VI LO w No -
wym Są czu.

(JB)

Warto wiedzieć

W cią gu 19 lat dzia łal no ści Fun du szu Sty pen dial ne go im. Bra ci Po tocz ków sty pen dia o łącz nej
war to ści 2 868 600 zł otrzy ma ło 4 717 uczniów. W ro ku szkol nym 2010/2011 be ne fi cjen ta mi
Fun du szu by ło 163 uczniów – war tość udzie lo nej po mo cy wy nio sła 220 200 zł – z na stę pu ją cych
szkół: Ze spo łu Szkół Ogól no kształ cą cych nr 1 w No wy Są czu, Ze spo łu Szkół w Mar cin ko wi cach,
Ze spo łu Szkół Rol ni czych CKP w Na wo jo wej, Ze spo łu Szkół nr 3 w No wym Są czu, Ze społu Szkół
nr 1 w No wym Są czu, Ze społu Szkół Po nad gim na zjal nych w Kry ni cy -Zdro ju oraz Gim na zjum nr 5
w No wym Są czu. 
Po nad to Pre zes Fun da cji Są dec kiej ufun do wał sty pen dia uczniom o naj wy ższych osią gnię ciach
spor to wych z ta kich klu bów spor to wych jak: STS Wi kar, Olim pia Są de cza nin oraz uczniom bio rą -
cym udział w kon kur sach m.in. „Mar ke ting we współ cze snej go spo dar ce”, „Stan Wo jen ny w Pol -
sce i je go na stęp stwa”, „I Ty mo żesz zo stać przed się bior cą”.
Mło dzież wiej ska ko rzy sta rów nież z fun du szu po życz ko we go dla stu den tów. Do koń ca ro ku 2010 z tej
for my po mo cy sko rzy sta ło 128 stu den tów na łącz ną kwo tę 345 600 zł. Po życz ki stu denc kie są przy -
zna wa ne w wy so ko ści śred nio 3000 zł w ro ku aka de mic kim i są spła ca ne po za koń cze niu stu diów.

ow skie go
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W śród uczniów szkół pod sta -
wo wych zwy cię ży ła Li dia
Wa stag (SP nr 21 w No -
wym Sączu); gim na zjów

– Mar ty na Gi le wicz i Ju sty na Kul pa
(obie z Gim na zjum nr 1 im. J. Dłu go sza
w No wym Są czu); szkół po nad pod sta -
wo wych – Le szek Se ku ła (II LO) i Ali -
cja Ja gosz (I LO).

Peł na li sta fi na li stów kon kur su:
Szko ły pod sta wo we
1. Li dia Wa stag – Szko ła Pod sta wo wa nr 21

w No wym Są czu – Ko ściół św. Ka zi mie rza w No -
wym Są czu 

2. Pa tryk Klat ka – Ka to lic ka Szko ła Pod sta wo -
wa w No wym Są czu – Ko ściół św. Du cha OO Je -

zu itów w No wym Są czu
2. Mał go rza ta Rams – Szko ła Pod sta wo wa

nr 20 w No wym Są czu – Mu ry obron ne na sze go
mia sta 

3. Ja kub Cie siel ka – Ka to lic ka Szko ła Pod sta wo -
wa w No wym Są czu – Ra tusz w No wym Są czu 

Wy ró żnie nia:
1. Mar cin Lis – Ka to lic ka Szko ła Pod sta wo wa

w No wym Są czu – Ba zy li ka św. Mał go rza ty
w No wym Są czu 

2. Jo an na Da mian – Szko ła Pod sta wo wa nr 3
w No wym Są czu – Ko ściół Ewan ge lic ko -Au gs -
bur ski w No wym Są czu 

3. Krzysz tof Kar czew ski – Szko ła Pod sta wo wa
nr 7 w No wym Są czu – Za mek Są dec ki

4. Ja dwi ga Szlag – Szko ła Pod sta wo wa w Ko -
rzen nej – Ra tusz w No wym Są czu

5. Pa try cja Po pie la – Szko ła Pod sta wo wa nr 9
w No wym Są czu – Re zy den cja Lu bo mir skich

6. Ar ka diusz Chu dy – Szko ła Pod sta wo wa nr 9
w No wym Są czu – Ga le ria i dom Ma rii Rit ter

7. Prze my sław Bucz kow ski – Szko ła Pod sta -
wo wa nr 7 w No wym Są czu – Dwo rzec ko le jo -
wy w No wym Są czu

Gim na zja
1. Mar ty na Gi le wicz – Gim na zjum nr 1 w No -

wym Są czu – Sy na go ga w No wym Są czu – hi -
sto ria i kul tu ra spo łecz no ści ży dow skiej;
Ju sty na Kul pa – Gim na zjum nr 1 w No wym Są -
czu – Za mek kró lew ski w No wym Są czu

2. To masz Wi deł – Gim na zjum nr 3 w No wym
Są czu – Ko ściół ko le jo wy pw. św. Elżbie ty (NSPJ)
w Nowym Są czu 

3. An ge li ka Lis – Gim na zjum w Tę go bo rzu
– Ko śció łek na Ju ście

Wy ró żnie nia:
1. Mo ni ka Ja rosz – Gim na zjum w Tę go bo rzu

– Pa łac tę go bor ski
2. Alek san dra Ma ciaś – Gim na zjum nr 5 w No -

wym Są czu – Bia ły Klasz tor w No wym Są czu
3. Ga brie la Pa jor – Aka de mic kie Gim na zjum

im. B. Chro bre go w No wym Są czu – Ko ściół p.w.
Wszyst kich Świę tych w Ptasz ko wej 

EDUKACJA

Kon kurs hi sto rycz ny „Zie mia Są dec ka – od prze szło ści do współ cze sno ści”

Ple ja da lau re atów
W po ło wie czerw ca w Mia stecz ku Ga li cyj skim w No wym
Są czu ogło szo no wy ni ki po wia to we go kon kur su hi sto rycz ne -
go „Zie mia Są dec ka – od prze szło ści do współ cze sno ści”, or -
ga ni zo wa ne go tra dy cyj nie przez Mu zeum Okrę go we, Ci vi tas
Chri stia na, Pol skie To wa rzy stwo Hi sto rycz ne, Urząd Mia sta
i Sta ro stwo Po wia to we. W trze cim eta pie uczest ni cy przy go -
to wa li opra co wa ne pre zen ta cje z dzie jów mia sta i re gio nu.

Laureaci i organizatorzy konkursu
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4. An ge li ka Wę grzy now ska – Gim na zjum
w Ko rzen nej – Ba zy li ka św. Mał go rza ty w No -
wym Są czu 

5. Ra fał Ga dzi na – Gim na zjum nr 11 w No -
wym Są czu – Hi sto ria zam ku no wo są dec kie go

6. Ga brie la Gon ciarz – Aka de mic kie Gim na -
zjum im. B. Chro bre go w No wym Są czu – Cer -
kiew w Czyr nej 

7. He le na Brdej – Aka de mic kie Gim na zjum im.
B. Chro bre go w No wym Są czu – Ko ściół św. Ka -
zi mie rza w No wym Są czu 

Szko ły po nad gim na zjal ne
1. Le szek Se ku ła – II Li ceum Ogól no kształ cą ce

w No wym Są czu – Bio gra fia gen. Jó ze fa Ku stro -
nia; Ali cja Ła gosz – I Li ceum Ogól no kształ cą ce
w No wym Są czu – Bł. o. Sta ni sław Pap czyń ski

2. Alek san der Bie lak – I Li ceum Ogól no kształ -
cą ce w No wym Są czu – Jó zef Gu cwa – żoł nierz
ZWZ i AK, ka te che ta, bi skup tar now ski 

3. Ka ro li na Kul pa – II Li ceum Ogól no kształ cą ce
w No wym Są czu – Bo le sław Bar bac ki

Wy ró żnie nia:
1. Mar cin En glert – I Li ceum Ogól no kształ cą ce

w No wym Są czu – Mi chał Sę dzi wój
2. Be ata Maj cher – II Li ceum Ogól no kształ cą ce

w N. Są czu – Bro ni sław Pie rac ki (RED)

Naj pięk niej szy ży wy po mnik
wy sta wi ły Oj cu Świę te mu
dzie ci ze Szko ły Pod sta wo -
wej im. Ja na Paw ła II nr 21

w No wym Są czu. Od no we go ro ku
szkol ne go 2010/ 2011 ucznio wie wraz
z na uczy cie la mi bra li udział w 10. ju -
bi le uszo wej edy cji Ogól no pol skie go
Kon kur su Mi syj ne go, or ga ni zo wa ne go
przez Dzie ło Po mo cy „Ad Gen tes”
i Pa pie skie Dzie ła Mi syj ne. Na si
ucznio wie w kon kur so wych szran kach
po ko na li po nad 450 szkół z ca łej Pol -
ski i za ję li 1. miej sce w ka te go rii dzia -
łal no ści cha ry ta tyw nej! 

Zwy cię stwo tym pięk niej sze, że by -
ło zwień cze niem trwa ją cej od 10. lat
dzia łal no ści mi syj nej. Szko ła Pod sta -
wo wa nr 21 im. Ja na Paw ła II przez ca -
ły rok re ali zu je sło wa Pa pie ża, któ re są
mot tem szko ły: „Wy ma gaj cie od sie bie,
choć by in ni od was nie wy ma ga li”.
Sło wa te nie są przy po mi na ne od świę -
ta, ale po brzmie wa ją w szko le przez
ca ły rok. 

***
Wszyst ko za czę ło się 10 lat te mu,

gdy na uczy ciel ki z „21” na wią za ły kon -
takt z Sa le zjań skim Wo lon ta ria tem Mi -
syj nym w Kra ko wie; chcia ły po znać
Afry kę. Dr Wan da Błeń ska, wie lo let nia
mi sjo nar ka w Ugan dzie pod po wie dzia -

ła: „Jedź cie i zo bacz cie”. Elżbie ta Go -
łąb i Mał go rza ta Ze lek ja ko wo lon ta -
riusz ki na swój koszt na 6 ty go dni
po le cia ły do Ugan dy. Tam, w ośrod ku
mi syj nym Bom bo - Na ma li ga opie ko -
wa ły się dzieć mi, ka te chi zo wa ły, jeź -
dzi ły po wio skach w bu szu, uczy ły
hi gie ny i szy cia. Wi dzia ły, że dzie ci
bar dzo chcą się uczyć, ale wszyst kie go
im bra ku je. Zgod nie z przy sło wiem
ugan dyj skim: „Niech uczy nią rę ce to,
co obie ca ły usta” przed po wro tem
do Pol ski na uczy ciel ki obie ca ły po moc.

1 ma ja w Wa ty ka nie od by ła się wspa nia ła be aty fi ka cja Ja -
na Paw ła II. Na tę oka zję przy go to wa no wie le uro czy stych
kon cer tów, przed sta wień. By ły ko lej ne od sła nia ne ta bli ce,
po mni ki. Wie lu z nas, do ro słych chcia ło uczcić ja koś szcze -
gól nie to hi sto rycz ne wy da rze nie, zwią za ne z po nad 26- let -
nim pon ty fi ka tem Pa pie ża – Po la ka.

Uczniowie „21” wystawili żywy 
pomnik bł. Janowi Pawłowi II

Kup pierniki
dla AfrykiMar ty na Gi le wicz przy go to wa ła

pre zen ta cję o dzie jach sy na go gi
w No wym Są czu

Le szek Se kuła udzie la wy wia du red.
Ja no wi Stęp nio wi z Ra dia Kra ków

Faworki na ostatki
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Dy rek tor Ha li na Wę grzyn w plan
pra cy szko ły wpi sa ła tzw. Ty dzień Mi -
syj ny, któ ry od paź dzier ni ka roz po czy -
na co rocz ną ak cję mi syj ną. Dzie ci mo gą
po znać mi sjo na rzy, ucznio wie spraw ni
ina czej z klas I - III, ja ko „Zu chy Ja -
na Paw ła II” przy go to wu ją przed sta wie -
nia i krót kie in sce ni za cje i wy sta wia ją je
za przy sło wio wą zło tów kę wła śnie
w Ty go dniu Mi syj nym. Ca łym ser cem
po ma ga ją du cho wo i fi nan so wo ró wie -

śni kom w Afry ce. Ucznio wie wraz z na -
uczy cie la mi przy go to wa li ga zet kę ścien -
ną, przy bli ża ją cą trud ną sy tu ację dzie ci
w Ugan dzie oraz za chę ca ją cą do za an -
ga żo wa nia w kon kur sie „Mój szkol ny
ko le ga z Mi sji”, roz pro wa dza li cza so pi -
sma mi syj ne. Dzie ci włą cza ły się
w zbiór kę fan tów na lo te rie, przy no si ły
przy bo ry szkol ne, ksią żki, za baw ki. Je -
śli te trze ba wy prać, do ak cji wkra cza ły
pa nie sprzą tacz ki. Swo ją pra cą
przy czysz cze niu fan tów i one przy łą -
cza ły się do kon kur su. 

Uczniom, za sym bo licz ną zło tów kę,
zo sta ła za pre zen to wa na wy sta wa,
na któ rą zło ży ły się zdję cia ob ra zu ją ce
re alia ży cia ró wie śni ków w Ugan dzie
oraz cie ka we eks po na ty – wy ro by rę ko -
dziel ni cze oraz przed mio ty co dzien ne -
go użyt ku z afry kań skiej wio ski. 

Pie nią dze zdo by wa ne są eta pa mi
w cza sie ro ku szkol ne go, nie od spon so -
rów, ale sa mo dziel nie, wśród spo łecz no -
ści szkol nej i osie dlo wej. Ucznio wie
klas IV–VI na za ję ciach tech nicz nych
wy ko na li kart ki, stro iki i ozdo by świą -
tecz ne, któ re zo sta ły sprze da ne na kier -
ma szach przed Bo żym Na ro dze niem
i Wiel ka no cą.

Sa mo rząd szkol ny bie rze za wsze
czyn ny udział w or ga ni zo wa niu lo so wa -
nia fan tów na dys ko te kach an drzej ko -
wych i no wo rocz no - kar na wa ło wych,
na któ rych „ka żdy los wy gry wa i po ma -

ga dziec ku w Afry ce”. W okre sie Bo że -
go Na ro dze nia, ra zem z na uczy ciel ką,
dzie ci w pięk nych stro jach od wie dza ją
do my i miesz ka nia ja ko ko lęd ni cy mi -
syj ni. Z ry mo wan ka mi:,, Kup pier ni ka

mi syj ne go, bę dziesz Afry kań czy ka ko -
le gą” oraz „Kup pier ni ki dla Afry ki”
sprze da wa ne są pier ni ki, któ re ucznio -
wie ku pu ją pro duk ty, po tem przy go to -
wu ją cia sto i pie ką w szko le z po mo cą
na uczy cie li.

Te go rocz ne ostat ki od by ły się pod ha -
słem: „Ka żdy spo sób jest do bry, by po -
ma gać, na wet w ostat ki. Dla te go
„Ostat ki” bę dą pierw szy mi”. oraz
„„Ostat ku” po móż Afry ce wy do stać się
z nie do stat ku”. Przez kil ka dni ucznio wie
sprze da wa li fa wor ki oraz lo sy na lo te rię
fan to wą, w któ rej ka żdy los wy gry wa
i po ma ga ró wie śni kom w Ugan dzie.

Dzię ki za an ga żo wa niu księ ży pro -
bosz czów pa ra fii Mat ki Bo żej Nie po ka -
la nej w No wym Są czu i Naj święt sze go
Ser ca Je zu sa w Żmią cej od by ły się
przy ko ście le lo te rie fan to we, pro wa dzo -
ne przez na uczy ciel ki z „21”. Fan ty rów -
nież ze bra li ucznio wie tej szko ły i chęt nie
po świę ci li swój wol ny czas na udział
w kier ma szu. By li ta kże w stu dio ra dio -
wym RDN Ma ło pol ska w No wym Są -
czu, gdzie za po zna wa li słu cha czy z ak cją
prze pro wa dza ną na rzecz mi sji.

***
Jak by te go wszyst kie go by ło ma ło, to

w Szko le Pod sta wo wej nr 21 im. Ja -
na Paw ła II w No wym Są czu re ali zo wa -
ny jest kon kret ny pro gram po mo cy
w kształ ce niu bied nych dzie ci z kra jów
mi syj nych. W ra mach ak cji „Ad op cja

EDUKACJA

Szko ła Pod sta wo wa nr 21
im. Ja na Paw ła II przez ca ły
rok re ali zu je sło wa Pa pie -
ża, któ re są mot tem szko ły:
„Wy ma gaj cie od sie bie,
choć by in ni od was nie wy -
ma ga li”. Sło wa te nie są
przy po mi na ne od świę ta,
ale po brzmie wa ją w szko le
przez ca ły rok. 

E. Gołąb i M. Zelek w Ugandzie
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na od le głość” dy rek cja, na uczy cie le oraz
ucznio wie za adop to wa li 10 dzie ci z Bom -
bo – Na ma li ga w Ugan dzie, któ re ma ją co
jeść, w co się ubrać i cho dzą do szko ły.
Mi sjo na rze przy sy ła ją li sty z po dzię ko wa -
nia mi i ry sun ka mi od swo ich ma łych,
czar no skó rych pod opiecz nych. 

Pod czas ogło sze nia wy ni ków Kon -
kur su Mi syj ne go w Tyl ma no wej, 21 ma -
ja br., ucznio wie z są dec kiej pla ców ki
mu sie li cze kać do sa me go koń ca, po nie -
waż zwy cięz ca kon kur su w ka te go rii
cha ry ta tyw nej był od czy ta ny ja ko ostat -
ni. Ale war to by ło cze kać i cie szyć się. 

Do chód ze wszyst kich tych dzia łań
zo stał w ca ło ści prze zna czo ny na bu do -
wę schro ni ska dla dzie ci uli cy z Oru ro
w Bo li wii. Or dy na riusz tej die ce zji, ks.
bi skup Krzysz tof Bia ła sik, wraz z su fra -
ga nem tar now skim bi sku pem An drze -
jem Je żem, wrę cza li dzie ciom na gro dy.
Na si ucznio wie przy wieź li do szko ły ca -
ły wo rek pi łek – peł ny kom plet
do wszyst kich ro dza jów dys cy plin oraz
pa miąt ko we puz zle dla ka żde go.

Wresz cie, Szko ła Pod sta wo wa nr 21
zo sta ła wy bra na do uczest nic twa w uro -
czy stym zło że niu re li kwii do Cen trum
bło go sła wio ne go Ja na Paw ła II w Kra -
ko wie - Ła giew ni kach, któ re pod prze -
wod nic twem kar dy na ła Sta ni sła wa
Dzi wi sza od by ło się 11 czerw ca br.

To do dat ko wa ra dość i po wód do du -
my dla uczniów i na uczy cie li tej szko ły. 

Sło wa uzna nia na le żą się pa ni dy rek -
tor i ka drze na uczy ciel skiej, któ rzy re -
ali zu ją ta ki pro gram przez ca ły rok,
a ta kże wszyst kim dzie ciom i ich ro dzi -
com, gdyż ni gdy nie na rze ka li, że „zno -
wu to sa mo? daj cie nam spo kój”, ale
za wsze chęt nie włą cza ją się do po mo cy
swo im dzie ciom, a przez to, rów nież
dzie ciom w Afry ce. 

Zwy cię stwo i pierw sze miej sce tej
szko ły to praw dzi wy strzał w dzie siąt kę
w dzie się cio le ciu Kon kur su Mi syj ne go,
to pięk ny dar dla bło go sła wio ne go Ja -
na Paw ła II i pięk na na gro da za sys te -
ma tycz ność i za an ga żo wa nie
od dzie się ciu lat w dzia łal ność mi syj ną
przez szko łę. A naj pięk niej sze jest to, że
spo łecz ność szko ły wy my śla już na stęp -
ne ak cje do zdo by wa nia no wych fun du -
szy na po moc ró wie śni kom w Ugan dzie. 

(RB)

Dę li w trą by
Grand Prix XXXIV Ma ło pol skie go

Fe sti wa lu Or kiestr Dę tych „Echo
Trom bi ty”, któ ry prze pro wa dzo no
w Mia stecz ku ga li cyj skim w No wym
Są czu otrzy ma ła Or kie stra Re pre zen -
ta cyj na Mia sta i Gmi ny Świąt ni ki Gór -
ne. W ry wa li za cji i kon cer tach m.in.
na są dec kim ryn ku wy stą pi ło 35 or -
kiestr i big ban dów (łącz nie aż 1322
mu zy ków).

Mi ty Ga li cji w „So ko le”
W Ga le rii Sztu ki BWA „So kół”

w No wym Są czu otwar to wy sta wę pt.
„Pa sja or ni to lo ga. Two rze nie mi tu”
z cy klu pię ciu pre zen ta cji pod wspól -
nym ty tu łem „Ga li cja. To po gra fia mi -
tu”. Kon cep cja pro jek tu na wią zu je
do tra dy cji i hi sto rii re gio nu – i ca -
łej XIX w. Ma ło pol ski – w któ rym No -
wy Sącz był przy kła dem ty po we go,
wie lo na ro do we go oraz wie lo kul tu ro -
we go mia sta Ce sar stwa Au stro -Wę gier -
skie go. Ten kon tekst w zna czą cy
spo sób wpły nął na je go to żsa mość,

kształt, roz wój i jest od czu wal ny rów -
nież dziś, mi mo że od cza sów ce sar -
stwa mi nę ło już pra wie 100 lat.
Eks po zy cję przy go to wał Adam Bu dak,
ku ra tor w Kun sthaus Graz w Au strii
i jed no cze śnie ku ra tor wie lu mię dzy -
na ro do wych przed się wzięć ar ty stycz -
nych w Eu ro pie. Na wy sta wie
po ka za no dzie ła na stę pu ją cych twór -
ców: Ne vin Ala dag, Jo sef Da ber nig,
An dre as Fo ga ra si, As saf Gru ber, Vlat -
ka Ho rvat, Franz Kap fer, Alek san der
Ko ma rov, Sväto pluk Mi ky ta, Pau li -
na Ołow ska, Agniesz ka Pol ska, Ma ria
Rit ter, Bru no Schulz, Slavs and Ta tars,
So fie Thor sen. 

„No wy Sącz to mia sto, któ re świe -
ci ło suk ce sa mi w kon tak tach z ca łą
środ ko wą Eu ro pą, mie dzy Lwo wem,
Wied niem, Bu da pesz tem a Bel gra dem.
Mia ło swo ją wiel ką po zy cję w mo nar -
chii habs bur skiej. Za rów no te kon tak -
ty, jak i wie lo kul tu ro wość mia sta,
po win ny zna leźć swo je od zwier cie dle -
nie w ga le rii” – po wie dzia ła na otwar -
ciu wy sta wy An da Rot ten berg,

KALEJDOSKOP
KULTURALNY

KULTURA
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wy bit ny hi sto ryk sztu ki, któ rej ro dzi -
na wy wo dzi się z No we go Są cza.

Pa ro wo zem w sta rym sty lu
No wo są dec kie Sto wa rzy sze nie Mi ło -

śni ków Ko lei zor ga ni zo wa ło prze jazd
po cią giem z pa ro wo zem i za byt ko wy mi
wa go na mi pa sa żer ski mi na od cin ku Ga -
li cyj skiej Ko lei Trans wer sal nej z No we -
go Są cza do Cha bów ki. Pod czas
po sto jów na sta cjach Li ma no wa, Do bra
k. Li ma no wej, Ka si na Wiel ka, Msza -
na Dol na, Rab ka Zdrój przy go to wa no
pik ni ki re gio nal ne po łą czo ne z pre zen ta -
cją wa lo rów tu ry stycz nych po szcze gól -
nych gmin re gio nu.

Dzień ma jo ra Po rwi ta
 Sto wa rzy sze nie Hi sto rycz ne Cy ta -

de la z War sza wy oraz Mu zeum Okrę go -
we w No wym Są czu za pro si ły
do Mia stecz ka Ga li cyj skie go na wy sta -
wę po świę co ną wy wo dzą ce mu się
z Gor lic płk. Ma ria no wi Po rwi to wi, żoł -
nie rzo wi trzech wo jen, wy bit ne mu do -
wód cy, hi sto ry ko wi, pi sa rzo wi.
Wy sta wie to wa rzy szył po kaz hi sto rycz -
nej musz try, bar wy i bro ni przed wo jen -
nej pie cho ty pod ha lań skiej. Od two rzo no
m.in. frag ment przy się gi i tzw. opie rzyn
re kruc kich w IV Puł ku Strzel ców Pod -
ha lań skich w Cie szy nie. Wy świe tlo no
też ar chi wal ne fil my ze zbio rów Bi blio -
te ki Na ro do wej m.in. pt. „Dzień pod cho -
rą że go w obo zie”.

Ju bi le usz „Do li ny Du naj ca” ...
W sa li Miej skie go Ośrod ka Kul tu ry

ju bi le usz 40-le cia dzia łal no ści ob cho dził
Re gio nal ny Ze spół Pie śni i Tań ca „Do -
li na Du naj ca”, po wsta ły na prze ło mie
lat 60. i 70. przy ów cze snych Są dec kich
Za kła dach Elek tro -Wę glo wych, obec nie
SBL Car bon. Ze spół w swej hi sto rii dał
ok. 900 kon cer tów w wie lu kra jach Eu -
ro py oraz w Li bii. Kie ru je nim pre zes
Ka zi mie ra Le gut ko.

i... „La chów”
Zło te Jabł ko Sta ro sty przy zna no

w związ ku z ju bi le uszem 55-lecia „La -
chów” Ma rii Waś ko, zwią za nej z naj -
słyn niej szym są dec kim ze spo łem
re gio nal nym od 47 lat, naj pierw ja ko
tan cer ką, a na stęp nie ja ko in struk tor ką,
cho re ogra fem i wy cho waw cą dzie cię -
cych ze spo łów „Ma łe La chy”. Ga la ju -
bi le uszo wa na sce nie MCK „So kół”
by ła oka zją do za pre zen to wa nia wszyst -
kich po ko le nia „La chów” – od kil ku lat -
ków do we te ra nów. 

Baj du rek na sce nie
Już po raz 26. MCK „So kół” był or -

ga ni za to rem Fe sti wa lu Te atrów Dzie ci
i Mło dzie ży Baj du rek, któ ry swo im za -
się giem ob jął ca łe wo je wódz two ma ło -
pol skie. Na sce nie „So ko ła”
za pre zen to wa no do ro bek dzie cię cych
i mło dzie żo wych grup te atral nych, pra -
cu ją cych w przed szko lach, szko łach

pod sta wo wych, gim na zjach, ogni skach
pra cy po zasz kol nej i ośrod kach kul tu ry.
Pro wa dzą cy mi by li: Cio cia Ba sia (Bar -
ba ra Po rzu cek) i Wu jek Alek (Alek san -
der Po rzu cek). Wśród wy ró żnio nych
przez ju ry zna la zły się „Tę czo we gwiaz -
decz ki” z przed szko la nr 14 w No wym
Są czu, do ce nio ne za pięk ne wi do wi sko
mu zycz ne pt. „Dwa świa ty”, opra wio ne
świet ny mi ko stiu ma mi i roz wią za nia mi
cho re ogra ficz no -in sce ni za cyj ny mi.

Lau ry dla „Są de czan”
Ze spół re gio nal ny „Są de cza nie”,

dzia ła ją cy pod pa tro na tem Miej skie go
Ośrod ka w No wym Są czu zdo był pierw -
sze miej sce w XXIV Prze glą dzie Ka pel

KULTURA
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i Ze spo łów Lu do wych Sty li zo wa nych
im. Ja na Der le ty, któ ry od był się
na zam ku w Szy dłow cu. Ko mi sji ar ty -
stycz nej, a ta kże pu blicz no ści, spodo bał
się do bór re per tu aru, in sce ni za cja wy -
stę pu, pre cy zyj na cho re ogra fia, opra co -
wa nie mu zycz ne, czy stość brzmie nia
ka pe li i jej tech ni ka gry. 

Z Li ma no wej do Opo la 
Na Kra jo wym Fe sti wa lu Pio sen ki Pol -

skiej w Opo lu wy stą pi ła Mar ta Flo rek
z Li ma no wej. Li ma no wian ka za śpie wa -
ła w dru gim dniu fe sti wa lu, 12 czerw ca,
pod czas kon cer tu po świę co ne mu twór -
czo ści Ewy De mar czyk pio sen kę
„Na mo ście w Avi gnon” (11 czerw ca). 

Mło da ar tyst ka ma na swo im kon cie
wie le na gród na fe sti wa lach w Pol sce,

a ta kże za gra ni cą (m. in. Grand Prix dla
naj lep sze go wo ka li sty, I miej sce za naj -
lep szą pio sen kę i Na gro da Dzien ni ka rzy
na Mię dzy na ro do wym Fe sti wa lu „Uni -
ver song” na Te ne ry fie (Hisz pa nia)
oraz I miej sce na Mię dzy na ro do wym
Fe sti wa lu Pio sen ki Li tew skiej „Pa lan ga”
(Li twa). Mar ta Flo rek wy gra ła pro gram
„Szan sa na suk ces” (gość: Ur szu la) i za -
li czy ła świet ny wy stęp w te le wi zyj nym
pro gra mie „Hit Ge ne ra tor”. By ła ta kże
o krok od wy stę pu na fe sti wa lu w So po -
cie w 2007 ro ku. Ra zem z ra pe rem
Owa lem do sta ła się do fi na ło wej dzie -
siąt ki, obok Mał go rza ty Ostrow skiej,
Car pe Diem i Fe el'a. Osta tecz nie nie by -
ło jej da ne za śpie wać w So po cie. Na co

dzień wy stę pu je na de skach kil ku pol -
skich te atrów. Od gry wa głów ne ro le
w mu si ca lach: „Je kyll & Hy de” – ro la
Lu cy (Te atr Roz ryw ki w Cho rzo wie),
„High Scho ol Mu si cal” – ro la Shar pay
(Gli wic ki Te atr Mu zycz ny), „Oli ver”
– ro la Nan cy (Te atr Roz ryw ki w Cho -
rzo wie), „No tre Da me de Pa ris” – ro la
Fleur -de -Lys (Ma kro kon cert).

Tań czył Tup tuś
W prze pro wa dzo nym w ha li spor to -

wo -wi do wi sko wej w No wym Są -
czu XII Mię dzysz kol nym Tur nie ju
Tań ca To wa rzy skie go „Tup tuś 2011” im.
Ja nu sza Głu ca trium fo wa li: w ka te go rii
przed szko la ków Kac per Ba sia ga i Mi le -
na Bor kow ska, w ka te go rii 7-12 lat
– Wik tor To ma siak i Ju lia Fec ko,

w ka te go rii 13-18 lat – Se ba stian Ku lig
i Jo an na Cho cho row ska. Pu char pu -
blicz no ści tra fił do Ka mi la Ko sa la i Na -
ta lii Struk, któ rzy za ję li rów nież
pierw sze miej sce w ka te go rii „Tup tuś”. 

Noc ar ty stów
25-26 czerw ca po raz pierw szy

w No wym Są czu zor ga ni zo wa no „Art
Ni ght”. Trzy pla ców ki MCK „So kół”,
Ma ła Ga le ria i Mu zeum Okrę go we udo -
stęp ni ły nie od płat nie w go dzi nach od 20
do 2 w no cy swo je po dwo je, przy go to -
wu jąc bo ga tą ofer tę kul tu ral ną: wy sta -
wy, kon cer ty, hap pe nin gi i ak cje
ar ty stycz ne, po ka zy te atru ulicz ne go,
pro jek cje fil mo we, za ba wy dla dzie ci,

zwie dza nie z prze wod ni kiem (np. „Noc -
na wi zy ta w do mu Rit te rów”).

II Fo rum Pra sy
1 lip ca w Mia stecz ku Ga li cyj skim

z ini cja ty wy Sto wa rzy sze nia Przy ja ciół
„Al ma na chu Mu szy ny” od by ło się II Fo -
rum Pra sy Są dec kiej de dy ko wa ne ro li
i part ner stwu pra sy lo kal nej, bi blio tek
i mu ze ów w umac nia niu ma łych oj czyzn
na Są dec czyź nie.

RE POR TE RZY „SĄ DE CZA NI NA”
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Ł ącz nie przed sta wio no 28 re fe ra tów
opra co wa nych przez wy bit nych
pra so znaw ców i kul tu ro znaw ców
z uczel ni kra kow skich i śro do wi -

ska no wo są dec kie go. Or ga ni za to ra mi sym -
po zjum – pod pa tro na tem pre zy den ta
No we go Są cza Ry szar da No wa ka – by li:
Ma ło pol ska Wy ższa Szko ła Za wo do wa im.
Jó ze fa Die tla w Kra ko wie i Wy daw nic two

Edu ka cyj ne kie ro wa ne przez prof. Bo le sła -
wa Fa ro na, po my sło daw cę se sji, a ta kże
Mu zeum Okrę go we w No wym Są czu
i Ka to lic kie Sto wa rzy sze nie „Ci vi tas Chri -
stia na”.

W otwar ciu udział wzię li: wi ce pre zy -
dent Je rzy Gwi żdż i rek tor MWSZ prof.
Hen ryk Lach. Ob ra dy po pro wa dzi li:
prof. B. Fa ron i red. Je rzy Le śniak. Do -

ro bek na uko wy znaj dzie swe miej sce
w pio nier skim wy daw nic twie po świę co -
nym dzie jom pra sy są dec kiej. 

Kon fe ren cję otwo rzy ły roz pra wy
prof. Ja na Szmy da pt. Me dia a sfe ra
war to ści etycz nych – mię dzy re gre sem
a „po stę pem” mo ral nym i prof. Je rze go
Ja ro wiec kie go pt. Kształ to wa nie się śro -
do wi ska pra so we go No we go Są cza i re -
gio nu. W bo ga tym pro gra mie wy stą pień
pierw sze są dec kie cza so pi smo „Szkol -
nic two Lu do we” (1891–1913) przed sta -
wił dr Adam Ru ta, uka zu ją cy się
od 1939 r. „Rocz nik Są dec ki” prof. An -
drzej Mą czyń ski (syn za ło ży cie la te go
pi sma), prof. Fran ci szek Le śniak i prof.
Fe liks Ki ryk. Na stęp nie omó wio no pra -
sę w okre sie I i II woj ny świa to wej,

Opi nia pro fe so rów: „Są de cza nin” bu du je lo kal ną to żsa mość

Pra sa są dec ka 
na warsz ta cie na ukow ców
Aż dwa wy kła dy po świę co no mie sięcz ni ko wi „Są de cza nin”
pod czas ogól no pol skiej kon fe ren cji na uko wej „Pra sa są dec ka
od za ra nia do dziś 1891–2011”, któ rą zor ga ni zo wa no 16 i 17
czerw ca w Mia stecz ku Ga li cyj skim w 120. rocz ni cę uka za nia
się pierw sze go cza so pi sma w No wym Są czu. Usły sze li śmy
kil ka bu du ją cych nas ocen, choć i tro chę wska zań do po pra wy.

KULTURA
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w okre sie mło do pol skim i mię dzy wo -
jen nym, pra sę tu ry stycz ną, szkol ną i pa -
ra fial ną.

Za pre zen to wa no też mo no gra fie:
„Wia do mo ści Są dec kich” (1954–1957)
opra co wa ną przez dr. Sła wo mi ra J. Tab -
kow skie go i ty go dni ka „Du na jec”
(w dys ku sji swo je „trzy gro sze” wspo -
mnień m.in. z gło śnych po le mik z ów -
cze snym rzecz ni kiem rzą du Je rzym
Urba nem – do rzu cił re dak tor na czel ny
te go pi sma Adam Ogo rza łek) pió ra red.
Je rze go Le śnia ka, a ta kże po wsta łe go
w ostat nim dwu dzie sto le ciu „Al ma na -
chu Mu szy ny” (dzie ło prof. B. Fa ro na).

Mar ta Tre it przed sta wi ła pra sę są dec -
ką w zbio rach Są dec kiej Bi blio te ki Pu -
blicz nej, a Elżbie ta Pa choń przy bli ży ła
skie ro wa ny do se nio rów „Biu le tyn Są -
dec kie go Uni wer sy te tu Trze cie go Wie -
ku”. Od kryw czy cha rak ter mia ły źró dła
wy do by te z akt PZPR przez Szcze pa -
na Świąt ka z Ar chi wum Pań stwo we go
w Kra ko wie. 

„Są de cza nin” ja ko „ago ra”
i „prze wod nik”

Ana li zę funk cjo nal ną na sze go mie -
sięcz ni ka „Są de cza nin” przed sta wi ła
prof. Agniesz ka Ogo now ska z Uni wer -
sy te tu Pe da go gicz ne go w Kra ko wie.
Omó wi ła kil ka me ta for, któ re opi su ją
dzia ła nia cza so pi sma. Pierw sza – tzw.
okna – po zwa la wej rzeć w spra wy re gio -
nu, a dru ga – „lu stra” – od zwier cie dla
lo kal ne pro ble my. 

Zda niem prof. .A. Ogo now skiej „Są -
de cza nin” uka zu je m.in. przy wią za nie
do tra dy cyj nych war to ści i świat mę skiej
ry wa li za cji, pro mu je po dej mo wa nie in -
dy wi du al nych ini cja tyw go spo dar czych
i wy chwa la wy bra ne po sta cie. Pi smo
peł ni też funk cję prze wod ni ka, in ter pre -
tu jąc czy kry ty ku jąc nie któ re dzia ła nia.
Jest rów nież „ago rą”, pre zen tu jąc opi nie
i po glą dy, da jąc głos czy tel ni kom. Tu
wska za ła uka zu ją cy się od 2010 r. do da -
tek do mie sięcz ni ka – „Pa no ra mę wsi
są dec kich” – któ ry, w jej oce nie, po zwa -
la miesz kań com tych ma łych spo łecz no -
ści od na leźć sie bie na ła mach.

We dług prof. Ogo now skiej „Są de cza -
nin” peł ni m.in. funk cje: do star cza nia
bie żą cej in for ma cji lo kal nej, fo rum wy -
mia ny opi nii oraz ko mu ni ka cji wła dzy
z oby wa te la mi, kon tro li wła dzy, ale też
wspie ra kul tu rę, in te gru je śro do wi sko lo -
kal ne i pro mu je swo ją „ma łą oj czy znę”.
Ma też mo żli wość wpły wa nia na ży cie
spo łecz no -po li tycz ne i go spo dar cze re -
gio nu, a wy ka zu jąc uzna nie dla ak tyw -
nych oby wa te li pro mu je ta kie po sta wy.

– Wpi su je się w ideę kro ni ki rze czy -
wi sto ści – po wie dzia ła na uko wiec
z Uni wer sy te tu Pe da go gicz ne go, któ ra
uwa ża też „Są de cza ni na” za „pi smo pa -
mię ci”, utrwa la ją ce wspo mnie nie lu dzi,
wy da rzeń, spraw, któ re mo żna ła two za -
trzeć w pa mię ci przy obec nym, co raz
szyb szym tem pie ży cia. 

– Two rzy pod wa li ny lo kal nej to żsa -
mo ści. Ak cen tu je, że hi sto ria re gio nu od -
kła da się w ludz kiej pa mię ci – do da ła.

Pro fe sor uzna ła też nasz roz wi ja ją cy
się por tal www.sa de cza nin.in fo za do -
dat ko wą for mę kul tu ro twór czą, po sze -
rza ją cą krąg po ru sza nych pro ble mów
i po zwa la ją cą na szer szy kon takt z czy -
tel ni ka mi.

Z ko lei prof. Ma ria Te re sa Li zi so wa
(ta kże kra kow ski UP) wy gło si ła re fe rat
pt. „Nar ra cja w Są de cza ni nie”. Na wy -
bra nych tek stach po ka za ła mno gość
form dzien ni kar skich, któ re sto su je my,
oraz spo so bów kon struk cji in for ma cji,
od któ rych za le ży jak bar dzo atrak cyj ny
jest tekst dla czy tel ni ka i jak moc no
skra ca ją dy stans mię dzy wy po wie dzią
dzien ni ka rza a jej od bior cą. (BW)

Zda niem prof. Ogo now skiej
„Są de cza nin” uka zu je m.in.
przy wią za nie do tra dy cyj -
nych war to ści  i świat mę -
skiej ry wa li za cji, pro mu je
po dej mo wa nie in dy wi du al -
nych ini cja tyw go spo dar -
czych i wy chwa la wy bra ne
po sta cie. Pi smo peł ni też
funk cję prze wod ni ka, in -
ter pre tu jąc czy kry ty ku jąc
nie któ re dzia ła nia.

Wiceprezydent J. Gwiżdż, rektor MWSZ prof. H. Lach, dyr. WKiS UM J. Kantor

Prof. Bolesław Faron
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Moc na re pre zen ta cja Re gio -
nal ne go Ze spo łu Pie śni i Tań -
ca „Ni sko wio ki” z Ni sko wej
ode bra ła 15 czerw ca br. z rąk
sta ro sty no wo są dec kie go Ja -
na Go lon ki wła sną pły tę. Pły tę
„mat kę” oraz 50 pierw szych
eg zem pla rzy, sta ro sta wrę -
czył de le ga cji ze spo łu pod -
czas uro czy ste go spo tka nia
w sta ro stwie.

J est to 101. krą żek CD w po wia to -
wej fo no te ce twór czo ści re gio nal -
nej, co jest fe no me nem na ska lę
ogól no pol ską, ża den in ny po wiat

nie mo że się po chwa lić ta kim do rob kiem. 
Pły ta „Ni sko wio ków” za wie ra 23

utwo ry: kra ko wia ki, po lki, wal czy ki.
Krą żek otwie ra ty tu ło wy kra ko wiak
„W ty Ni sko wej do brze”. Jest to pierw -
sza pły ta „Ni sko wio ków”, stąd ra dość
mu zy ków i tan ce rzy z pod są dec kiej wsi
jest ogrom na. Gra tu la cje i ży cze nia dal -
szych suk ce sów, oprócz sta ro sty Ja -
na Go lon ki, zło ży li ar ty stom: Jó zef
Broń ski, czło nek Za rzą du Po wia tu No -
wo są dec kie go oraz Zbi gniew Cze pe lak,
dy rek tor Wy dzia łu Kul tu ry, Edu ka cji
i Spor tu Sta ro stwa Po wia to we go w No -
wym Są czu. 

– Dzię ku ję Wam za trud i za an ga żo -
wa nie, któ re wkła da cie w kul ty wo wa nie
pięk nych tra dy cji zie mi są dec kiej – po -
wie dział sta ro sta. Gra tu la cje od bie ra li
człon ko wie ze spo łu, ubra ni w stro je re -
gio nal ne, w ja kich wy stę pu ją na sce nie:
Win cen ty To ma szek, Sta ni sła wa Szew -
czyk, Jó zef i So nia Za rycz ny oraz za ło -
ży ciel ze spo łu Jan Smo leń i je go
sze fo wa Ma ria Mi gacz. 

***
Spo tka nie w ma łej sa li kon fe ren cyj -

nej sta ro stwa sta ło się oka zją do cie ka -
wej dys ku sji o bo gac twie folk lo ru
są dec kie go. 

– Nasz re gion za miesz ku ją aż czte ry
gru py kul tu ro we: La chy Są dec kie, Gó -
ra le Bia li, Gó ra le Czar ni i Po gó rza nie,
stąd ta kie bo gac two ze spo łów i ka pel lu -
do wych. W fo no te ce po wia to wej zgro -
ma dzo ne są na gra nia wie lu czo ło wych

wy ko naw ców lu do wych z na sze go re gio -
nu – pod kre śli sta ro sta. Jan Go lon ka
mó wił, że te go bo gac twa nie mo żna za -
tra cić, na le ży je oca lić od za po mnie nia,
gdyż lu dzie szyb ko od cho dzą, stąd ini -
cja ty wa po wia to wej fo no te ki, któ ra tak
się roz ro sła, a to do pie ro uła mek twór -
czo ści re gio nal nej. W ko lej ce do na gra -
nia sto ją już na stęp ne ze spo ły. 

Zbi gniew Cze pe lak przy po mniał, że
Po la ków stra szo no, iż po wej ściu na sze -
go kra ju do Unii Eu ro pej skiej za tra ci my
to żsa mość i kul tu rę, a na ko niec roz my -
je my się w „eu ro pej sko ści”. – Oka za ło
się, że jest wręcz od wrot nie, gdyż w Unii

wy raź na jest ten den cja do pie lę gno wa -
nia wła snej kul tu ry i to żsa mo ści. Ka żdy
re gion chwa li się tym, co ma naj cen niej -
sze go, czy li wła sna tra dy cją i kul tu rą
i my ro bi my to sa mo – za uwa żył Zbi -
gniew Cze pe lak. 

Pre zes ni skow skiej jed nost ki OSP
i do bry duch ze spo łu Jan Smo leń mó wił
o pla nach wy da nia pu bli ka cji ksią żko wej
na te mat miej sco we go folk lo ru. W tym
ce lu po Ni sko wej i oko li cy ro ze sła no wi -
ci do miesz kań ców o prze trzą śnię cie
bab ci nych szaf i ku frów. Efekt prze szedł
naj śmiel sze ocze ki wa nia. – Uda ło nam
się zdo być mię dzy in ny mi ory gi nal ną

KULTURA

Powiatowa fonoteka twórczości 
regionalnej liczy już 101. pozycji 

Płyta matka
„Niskowioków”
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suk ma nę la chow ską z XVII wie ku – po -
in for mo wał z du mą Jan Smo leń. 

***
Re gio nal ny Ze spół Pie śni i Tań ca

„Ni sko wio ki” po wstał w 2005 ro ku
i dzia ła przy Ochot ni czej Stra ży Po żar -
nej w Ni sko wej. Je go za ło ży cie lem
i kie row ni kiem jest Jan Smo leń, pre zes
Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Ni sko -
wej, za wo do wy stra żak, pre zes Sto wa -

rzy sze nia La chów Są dec kich oraz
dzia łacz sa mo rzą do wy (przed sta wi ciel
słyn ne go ro du spo łecz ni ków z Mę ci ny). 

Kie row ni kiem ar ty stycz nym i cho re -
ogra fem ze spo łu jest Ma ria Mi gacz,
miesz kan ka Ni sko wej, wie lo let nia tan -
cer ka Re gio nal ne go Ze spo łu Pie śni
i Tań ca „Po de gro dzie”. Jej ogrom ny za -

sób wie dzy i do sko na łe umie jęt no ści po -
zwa la ją na stwo rze nie cie ka wych
i barw nych pro gra mów oraz utrzy ma nie
pro fe sjo nal ne go po zio mu ze spo łu.

„Ni sko wio ki” re pre zen tu ją folk lor
La chów Sa dec kich, któ rych tra dy cja,
ob rzę do wość, mu zy ka i bo ga te zdob nic -
two stro jów sy tu ują ten te ren wśród
naja trak cyj niej szych re gio nów et no gra -
ficz nych w Pol sce.

W cią gu sze ściu lat dzia łal no ści ze -
spół brał udział w wie lu fe sti wa lach,

prze glą dach i kon kur sach. Naj więk szym
suk ce sem by ło zdo by cie pierw sze go
miej sca w Kon kur sie Tra dy cyj ne go Tań -
ca Lu do we go w Rze szo wie. 

Człon ko wie ze spo łu to pra wie 100-
oso bo wa gru pa uzdol nio nych, za an ga -
żo wa nych i roz mi ło wa nych w ro dzi mej
kul tu rze dzie ci i mło dzież i do ro śli
w wie ku od 5 lat w gó rę. Ich głów nym
ce lem, a za ra zem wiel ką pa sją jest kul -
ty wo wa nie i po pu la ry za cja pięk ne go la -
chow skie go folk lo ru. Przy ze spo le
dzia ła rów nież Dziew czę ca Gru pa Śpie -
wa cza oraz Gru pa Sta ro stów.

Pró by ze spo łu od by wa ją się dwa ra -
zy w ty go dniu w re mi zie ni skow skiej. 

(DE), (HSZ)

Warto wiedzieć

Naj now szy mi po zy cja mi fo no te ki po wia to -
wej są ko lę dy i pa sto rał ki, na gra ne w grud -
niu 2010 r. przez: Ze spół Re gio nal ny
„Są de cza nie”, ze spół „Mszal ni cza nie”, Gru pę
Re gio nal ną „Mi chal czo wa”, Ze spół Re gio nal -
ny „Na wo jo wia cy”, Ze spół Re gio nal ny „Skal -
nik” z Ka mion ki Wiel kiej oraz utwo ry
„Ni sko wio ków”. Pły ty na gra no dzię ki ogrom -
nej pra cy sa mych au to rów, przy fi nan so wym
i or ga ni za cyj nym wspar ciu Sta ro stwa Po wia -
to we go w No wym Są czu. Na grań do ko na no
w Po wia to wym Mło dzie żo wym Do mu Kul tu -
ry w Sta rym Są czu, dla te go wiel ka w tym
za słu ga rów nież dy rek to ra tej pla ców ki Jó ze -
fa Pu ści zny. 

Człon ko wie ze spo łu to pra -
wie 100-oso bo wa gru pa
uzdol nio nych, za an ga żo -
wa nych i roz mi ło wa nych
w ro dzi mej kul tu rze dzie ci
i mło dzież i do ro śli w wie ku
od 5 lat w gó rę.
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Nie zwy kłe lo sy ro dzi ny Krza nów
„Mo ja ma ma, Ka ro li na, z do mu Pio -

trow ska, zmar ła z gło du, wy cień cze nia
i cho rób w Urga czu w Uz be ki sta nie. Ro -
sja nie nie po zwo li li jej wy je chać ze mną,
Oj cem oraz ar mią An der sa. Oj ciec, Sta -
ni sław, spo czął na cmen ta rzu w dzi siej -
szym Zim ba bwe. To był je go ko lej ny
przy sta nek na ob czyź nie w słu żbie dla
Pol ski. Sio stry Zyg mun ta i Ma ria, brat
Bro ni sław zo sta li po cho wa ni w Łu niń cu
i Łu ni nie (…) By łem tam pa rę lat te mu,
po 58 la tach. Pró bo wa łem zna leźć ich
gro by. Chcia łem po sta wić im krzy że. Nie
uda ło się. Cmen tarz dziś jest szkol nym
po dwór kiem wy bru ko wa nym za tar ty mi
pły ta mi na grob ny mi (…) Gro by mo ich
naj bli ższych roz rzu co ne są po trzech kon -
ty nen tach. W Sa no ku, gdzie uro dzi ła się
mo ja Mat ka, wy sta wi łem im sym bo licz ny
gro bo wiec. Zo sta wi łem miej sce na swo -
ją ta blicz kę. Cho ciaż tak je ste śmy, bę dzie -
my ra zem.”

Po wrót do ko rze ni – ksią żka za miesz -
ka łe go obec nie w Kry ni cy, Po la ka
i Ame ry ka ni na, żoł nie rza spod Mon te
Cas si no Fe lik sa An to nie go Krza -
na (z ro du Krza now skich) ob da rza nas
oso bi stym opi sem do świad czeń hi sto -
rycz nych, ja kie by ły udzia łem sę dzi we -
go dziś au to ra (rocz nik 1920). Ży wy
prze kaz, świa dec two do ku men tu ją ce los

i cier pie nia Po la ków, po świad cza ją ce to -
żsa mość i etos na sze go na ro du.

„Gdy by śmy po sia da li Mu zeum Pa -
mięt ni ków Pol skich, ta po zy cja szcze gól -
nie ob ra zo wa ła by los Sy bi ra ków
i żoł nie rzy spod Mon te Cas si no” – za -
uwa ża w przed mo wie prof. Bar ba ra Je -
dy nak, kie row nik Za kła du Kul tu ry
Li te rac kiej i Oby cza ju UMCS w Lu bli -
nie, re dak tor na czel na kwar tal ni ka „Na -
sza Ro ta”.

Fe liks A. Krzan po cho dzi z Kow la
na Wo ły niu, wy cho wał się w Łu niń cu
ko ło Piń ska na Po le siu. Uczył się w gim -
na zjum i li ceum w Łu niń cu i na stęp nie
w War sza wie. 1 czerw ca 1941 r., wraz
z ro dzi ca mi, wy wie zio ny zo stał przez
NKWD na Sy bir, a na stęp nie do Uz be -
ki sta nu, gdzie pra co wał w koł cho zie.
Z ze sła nia wró cił z ar mią An der sa, z któ -
rą prze szedł ca ły szlak bo jo wy do Bo lo -

nii, z mun du rem roz stał się w 1947 r. We
Wło szech ukoń czył wy ższe stu dia we te -
ry na ryj ne, oże nił się z pięk ną Włosz ką
Car men, z któ rą miał trzy cór ki. Z ro dzi -
ną wy emi gro wał do USA, pra co wał
w fa bry ce For da w Buf fa lo, a na stęp nie
ja ko we te ry narz w rzeź niach w Chi ca go.
Dzia łał w or ga ni za cjach po lo nij nych
i kom ba tanc kich. Po la tach osiadł na sta -
łe pod Gó rą Par ko wą. 

Ju bi le uszo we wspo mnie nia z UP
Z oka zji przy pa da ją ce go w 2011 r. 65-

le cia słu żby Uni wer sy te tu Pe da go gicz ne -
go pol skiej na uce i szko le uka zał się
zbiór wspo mnień pt. Uczel nia w mo jej
pa mię ci. Kart ki z dzie jów tej za słu żo nej
pla ców ki ze brał Ta de usz Bu dre wicz
przy po mo cy Mo ni ki Beł zy z uni wer sy -
tec kie go ar chi wum, a re dak to rem pro wa -
dzą cym by ła Mar ta Łu kasz czyk.

Spo ro w tej ksią żce są dec kich ak cen -
tów, gdyż wie lu eme ry to wa nych pra -
cow ni ków daw nej Pań stwo wej Wy ższej
Szko ły Pe da go gicz nej, a po tem Wy ższej
Szko ły Pe da go gicz nej i Aka de mii Pe da -
go gicz nej, zwią za nych jest ro do wo dem,
dzia łal no ścią za wo do wą i spo łecz ną
z na szym re gio nem. Ab sol wen ta mi
uczel ni jest też sze ro ka rze sza na uczy -
cie li są dec kich.

W ten spo sób po wsta ła księ ga oso bi -
stych okru chów wspo mnień i zbio ro -
wych na stro jów, pro ble mów i po ry wów
en tu zja zmu, dzie jów uczel ni od stro ny
dnia co dzien ne go. M. in. o swo ich stu -
diach w la tach 1948–1951 opo wia da
sta ła współ pra cow nicz ka „Rocz ni ka Są -
dec kie go” prof. Jó ze fa Ko by liń ska,
o po cząt kach pra cy na uko wo -dy dak -
tycz nej prof. Fe liks Ki ryk, od 20 lat szef
„Rocz ni ka”, o pół wie czu pra cy w uczel -
ni – prof. Bo le sław Fa ron, ro dem
z Czar ne go Po to ku, b. rek tor WSP. 

Ko lej nym „san de cja num” są wspo -
mnie nia prof. Jó ze fa Kuź my, po cho dzą -
ce go z Ło so si ny Dol nej, gdzie w 1948 r.
ukoń czył tu tej szą szko łę pod sta wo wą,
w la tach dzie więć dzie sią tych dzie ka -
na Wy dzia łu Pe da go gicz ne go.

Nowe książki – sandecjana

Kto czy ta, nie błą dzi
KULTURA

Byłem tam parę lat temu,
po 58 latach. Próbowałem
znaleźć ich groby. Chciałem
postawić im krzyże. Nie
udało się. Cmentarz dziś
jest szkolnym podwórkiem
wybrukowanym zatartymi
płytami nagrobnymi (…)
Groby moich najbliższych
rozrzucone są po trzech
kontynentach.
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Na szla ku ar chi tek tu ry
drew nia nej

Ma ło pol ska Or ga ni za cja Tu ry stycz -
na ura czy ła nas skrom nym, ale cen nym
wy daw nic twem: ma pą wraz z mi ni prze -
wod ni kiem szla ku ar chi tek tu ry drew nia nej,
ilu stro wa nym ko lo ro wy mi zdję cia mi wie -
lu au to rów, w tym księ ży re gio na li stów.
Re dak cją pu bli ka cji za ję ła się Agniesz ka
Tom ko wicz, a no wo cze sną, z czy tel ny mi
i atrak cyj ny mi pik to gra ma mi re dak cją kar -
to gra ficz ną – Ma riusz Ma ry niak.

Szlak Ar chi tek tu ry Drew nia nej
w Ma ło pol sce two rzy bli sko 250 naj cen -
niej szych i naj cie kaw szych za byt ko wych
obiek tów drew nia nych, więk szość z nich
znaj du je się w Be ski dzie Są dec kim i Ni -
skim. Są to ma low ni cze ko ścio ły, pięk ne
cer kwie, smu kłe dzwon ni ce, sta ro pol skie
dwo ry, drew nia ne wil le i skan se ny, na le -
żą ce do naj cen niej szych za byt ków lu do -
wej kul tu ry ma te rial nej. Wszyst kie
obiek ty ozna ko wa no ta bli ca mi, a do jazd
do nich zna ka mi dro go wy mi. 

W 2003 ro ku czte ry ko ścio ły drew nia -
ne zo sta ły szcze gól nie wy ró żnio ne wpi -
sem na Li stę Świa to we go Dzie dzic twa

Kul tu ral ne go i Na tu ral ne go UNE SCO.
Na le żą do nich: ko ściół pw. św. Mi cha ła
Ar cha nio ła w Bi na ro wej, ko ściół pw. św.
Mi cha ła Ar cha nio ła w Dęb nie Pod ha lań -
skim, ko ściół pw. św. Le onar da w Lip ni -
cy Mu ro wa nej i ko ściół pw. św. św. Fi li pa
i Ja ku ba w Sę ko wej.

Wo kół Wła dy sła wa Or ka na
Na kła dem wy daw nic twa Aba ton

uka za ła się bli sko 400-stron ni co wa pu -
bli ka cja pt. Wo kół Wła dy sła wa Or ka -
na. Aspek ty li te rac kie, kul tu ro we
i me dial ne, bę dą ca po kło siem zor ga ni -
zo wa nej z ini cja ty wy kra kow skiej Ma -
ło pol skiej Wy ższej Szko ły Za wo do wej
im. Jó ze fa Diet ka w 2010 r. w Ko nin -
kach ogól no pol skiej se sji na uko wej
po świę co nej ży ciu i twór czo ści li te rac -
ko -pu bli cy stycz nej au to ra Ko mor ni -
ków. Oka zją by ły dwie rocz ni ce: 135.
uro dzin i 80. rocz ni ca śmier ci wy bit -
ne go pro za ika Mło dej Pol ski, sy tu owa -
ne go w hi sto rii pol skiej li te ra tu ry
w „wiel kiej trój ce”, obok Wła dy sła wa
Rey mon ta i Ste fa na Że rom skie go.
Otrzy ma li śmy po wa żne dzie ło na uko -
we, ale na pi sa ne sto sun ko wo przy stęp -
nym ję zy kiem, co spra wia, że mo że
słu żyć szer sze mu gro nu od bior ców, jak
ucznio wie i na uczy cie le.

„Or kan jest pi sa rzem, któ re go my śli
są rów nież dziś, po wie lu la tach, na dal
ży we, ak tu al ne, jak choć by te za war te we
Wska za niach dla sy nów Pod ha la czy
w Li stach ze wsi. Mam na dzie ję, że na -
sza ksią żka po zwo li na no wo od czy tać
je go do ro bek, bo pe ne tru je ob sza ry do -
tąd ma ło za uwa ża ne, nie za wsze moc no

ak cen to wa ne” – stwier dza re dak tor
ksią żki, prof. Bo le sław Fa ron.

Plo nem kon fe ren cji jest 30 spe cja li -
stycz nych, w więk szo ści pio nier skich ar -
ty ku łów i stu diów np. Jo an ny Pruch nic kiej
– o mat ce Or ka na, Ja na Szmy da – o eto sie
lu do wym Jó ze fa Pi go nia, Klau dii Cy ma -
now -So sin – o Ju lia nie Ka wal cu ja ko na -
stęp cy Or ka na, Agniesz ki Ogo now skiej
– o dwóch nie zna nych fil mach o Or ka nie:
Iza be li Pie cza ry pt. Du mac z Po rę by i zna -
nej re ży ser ki, twór czy ni Ostat nie go eta pu,
Wan dy Ja ku bow skiej pt. Ko lo ry ko cha nia.

Osob ny blok tek stów sta no wią re fe -
ra ty na te mat twór czo ści Or ka na z prze -

szło ści Pod ha la i Gor ców m.in. Jó ze fa
Hem pla, Je rze go Wa li gó ry, Jac ka Roz -
mu sa, Ma ria na Stęp nia. W. Li pow ski
przed sta wił kwe stie dwóch po grze bów
pi sa rza, a Edward Chu dziń ski, Je rzy Ja -
ro wiec ki i Mi chał Ro góż – re cep cję je -
go twór czo ści w pra sie mło do pol skiej
i mię dzy wo jen nej oraz obec ność na ryn -
ku wy daw ni czym w la tach 1896–2009.

Ksią żka jest do peł nie niem Or ka now -
skie go te sta men tu za war te go we Wska -
za nia dla sy nów Pod ha la (1922):

„Tra dy cja jest Two ją god no ścią, Two ją
du mą, Two im szla chec twem. Dbaj o za -
cho wa nie spu ści zny Twych oj ców, ro dzi -
mej sztu ki, ro dzi mej kul tu ry. Nie prze ci naj
ko rze ni łą czą cych Cię z rod ną zie mią
– choć byś na koń cu świa ta się zna lazł. To
tak, jak byś prze ciął ży ły ży wo ta. To wi nie -
neś Du cho wi swo je mu i Oj com swo im”.

Są to ma low ni cze ko ścio ły,
pięk ne cer kwie, smu kłe
dzwon ni ce, sta ro pol skie
dwo ry, drew nia ne wil le
i skan se ny, na le żą ce do naj -
cen niej szych za byt ków lu -
do wej kul tu ry ma te rial nej. 

„Tradycja jest Twoją
godnością, Twoją dumą,
Twoim szlachectwem. Dbaj
o zachowanie spuścizny
Twych ojców, rodzimej
sztuki, rodzimej kultury.
Nie przecinaj korzeni
łączących Cię z rodną
ziemią - choćbyś na końcu
świata się znalazł. To tak,
jakbyś przeciął żyły żywota.
To winieneś Duchowi
swojemu i Ojcom swoim”.
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Pil nuj cie mi tych szla ków…
Kra ków i Ma ło pol ska to ro dzin ne stro -

ny Ka ro la Woj ty ły – bł. Pa pie ża Ja na Paw -
ła II. Stąd ru szył do Rzy mu na kon kla we,
tu też naj chęt niej po wra cał we wspo mnie -
niach i pod czas wi zyt dusz pa ster skich
w oj czyź nie. Pe re gry no wa niu pa pie ski mi
śla da mi słu ży prze wod nik wy da ny przez
Urząd Mar szał kow ski w Kra ko wie,
a w nim ilu stro wa ny zdję cia mi i map ka mi
wy kaz i opis tu ry stycz nych szla ków, upa -
mięt nia ją cych wę drów ki księ dza, bi sku pa
i kar dy na ła, wresz cie pa pie ża, któ re są od -
po wie dzią na je go we zwa nie: „Pil nuj cie
mi tych szla ków” (No wy Targ, 1979).

Wa żnym miej scem na pa pie skich
szla kach jest Be skid Są dec ki, o czym
świad czy wy gło szo na w 1999 r. w Sta -
rym Są czu „po wtór ka z geo gra fii” czy
wy po wie dzia ne w in nym miej scu sło wa:

„Są dec czy zna (…) Ten za ką tek jest mi
do brze zna ny. Zna ny jest mi z wo dy, przede
wszyst kim z Du naj ca, mniej z Po pra du, ale
tro chę też; zna ny mi z gór, z ca łe go Be ski -
du Są dec kie go, któ ry scho dzi łem w ró żnych
kie run kach, i to la tem, wio sną, je sie nią,
a ta kże nie ma ło zi mą”.

Ma gne sem przy cią ga ją cym by ły gó -
ry. „Czło wie ko wi po trzeb ne jest to pięk -
no kra jo bra zu – i dla te go też nic
dziw ne go, że cią gną tu taj lu dzie z ró -
żnych stron Pol ski, a ta kże spo za Pol ski.
Cią gną la tem i zi mą. Szu ka ją od po czyn -
ku. Pra gną od na leźć sie bie w ob co wa -
niu z przy ro dą. Pra gną od zy skać si ły
w zdro wym wy sił ku fi zycz nym, w mar -
szu, w po dej ściu, we wspi nacz ce, w zjeź -
dzie nar ciar skim. Ej, łza się w oku
krę ci” – mó wił po la tach pol ski pa pież.

BI BLIO FIL

D om Ro bot ni czy zo stał sfi -
nan so wa ny głów nie ze skła -
dek są dec kich ko le ja rzy
i od da ny do użyt ku w 1907

ro ku, a więc po nad sto lat te mu. Za pro -
jek to wał go lwow ski ar chi tekt Jan Sto -
biec ki. Na fron to nie wid nie je ta bli ca
upa mięt nia ją ca Ta de usza Ko ściusz kę,
któ rą od sło nię to 24 mar ca 1917 ro ku.
Dom sta no wił wa żny ośro dek kul tu ral -
ny Związ ku Za wo do we go Ko le ja rzy,
a swo ją sie dzi bę mia ł tam są dec ki od -
dział Pol skiej Par tii So cja li stycz nej.
Czy tel nia, chór, ama tor ski te atr oraz
ko le jar ski ze spół or kie stry dę tej a ta kże
dzia łal ność PPS – te wszyst kie ini cja -
ty wy po prze dza ły ki no.

W 1912 r. za mon to wa no na Zyg -
mun tow skiej ki ne ma to graf. Uru cho -
mił go ślu sarz Piotr Do bro wol ski,
dzia łacz Związ ku Za wo do we go Ko le -
ja rzy. Po wsta ło ki no „Wie dza”, dzia -

ła ją ce w okre sie mię dzy wo jen nym,
któ re czyn ne by ło co dzien nie, a w ka -
żdym ty go dniu da wa ło dwa ra zy no -
wy pro gram (fil my pol skie
i za gra nicz ne). „Wie dza” po cząt ko wo
by ło ki nem nie mym, a w cza sie pro -
jek cji gra ła or kie stra dę ta zło żo -
na z ko le jo wych mu zy ków.
Atrak cyj ność ki na wzro sła, gdy
w 1930 ro ku za in sta lo wa no apa ra tu rę
do wy świe tla nia fil mu dźwię ko we go
i zmie ni ło na zwę na „Ki no Dźwię ko -
we Wie dza”. Pierw szym fil mem
dźwię ko wym był Śmie ją cy bła zen
w wer sji an glo ję zycz nej. Kie row nic -
two trosz czy ło się o roz wój pla ców ki,
wy świe tla jąc za gra nicz ne i pol skie
ko me die, sen sa cje i dra ma ty. Po ja wia -
ły się z fil my z udzia łem Han ki Or do -
nów ny, Adol fa Dym szy. Wi dzo wie
w 1933 r. mie li mo żli wość obej rze nia
Pie śni nad Pie śnia mi z Mar le ną Die -

KULTURA

Ki no „Ko le jarz” do brze za pi sa ło się 
w pa mię ci są de czan 

By ło kie dyś 
ki no przy ulicy
Zyg mun tow skiej 
W No wym Są czu dzia ła ją obec nie dwa ki na: „So kół”
w Ma ło pol skim Cen trum Kul tu ry przy ul. Dłu go sza 3 oraz
„Kro kus” przy ale jach Wol no ści, bę dą cy od dzia łem „So ko -
ła”. Jed nak więk szość są de czan pa mię ta, że fil my wy świe -
tla ło jesz cze in ne ki no: „Ko le jarz”, miesz czą ce się
w bu dyn ku Do mu Ro bot ni cze go na tzw. Sta rej Ko lo nii
przy ul. Zyg mun tow skiej 17. Jak wy glą da ła je go hi sto ria?
Za nim za ist nia ło tam ki no, wa żnym ele men tem ży cia kul tu -
ral ne go w Są czu, przy naj mniej je go ko le jar skiej dziel ni cy,
by ła dzia łal ność sa me go Do mu Ro bot ni cze go.
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trich, Po że gna nia z bro nią z Gar ry Co -
ope rem a ta kże w 1938 r. żar to bli wą hi -
sto rię o dwóch po pu lar nych wów czas
ko mi kach, Fli pie i Fla pie. Or ga ni zo wa -
ne by ły też w nie dzie le i świę ta po ran -
ki fil mo we dla mło dzie ży, a ta kże
do dat ko we se an se po po łu dniu, o go -
dzi nie 16 i 18. Ostre kry te ria do bo ru re -
per tu aru spo wo do wa ły, że ki no mia ło
opi nię ta kie go, któ re da je pro gram

o du żej war to ści ar ty stycz nej, przy naj -
mniej w tam tych cza sach.

***
W ro ku 1945 ki no w Do mu Ro bot ni -

czym otrzy ma ło na zwę „Wol ność”,
w 1952 „Du na jec”, a w 1967 ro ku przy -
szedł czas na „Ko le ja rza”. Pla ców ka do -
sta wa ła fil my pol skie i za gra nicz ne
z kra kow skie go od dzia łu Cen tra li Wy -
naj mu Fil mów. Dla dzie ci przy go to wy -

wa no po ran ki, zaś po po łu dnia mi wy -
świe tla no dwa fil my, zwa ne wie czo ro -
wy mi. W 1966 ro ku ki no pod da no
re mon to wi i mo der ni za cji, ada ptu jąc je
do po trzeb fil mu pa no ra micz ne go.
Zwięk szo no ilość miejsc z 120 do 312
i za in sta lo wa no ogrze wa nie sa li. „Ko le -
jarz” był ki nem gro ma dzą cym nie tyl ko
są de czan, ale rów nież go ści z in nych
miej sco wo ści na sze go re gio nu. W la -
tach 80. ze szłe go stu le cia, po za wie sze -
niu sta nu wo jen ne go, w ki nie roz po czął
dzia łal ność są dec ki Dys ku syj ny Klub
Fil mo wy „Bu fo ry”. Na po cząt ku klub
dzia łał przy Do mu Żoł nie rza, ale po tem
prze nie sio no go wła śnie na Zyg mun tow -
ską. Klub wspie rał Miej ski Ośro dek Kul -
tu ry, a ko pie fil mów na po trze by DKF
po zy ski wa ne by ły z ar chi wów Fil mo te -
ki Na ro do wej oraz z dy plo ma tycz nych
pla có wek in nych kra jów. Pre le gent ką
klu bu by ła na uczy ciel ka ję zy ka pol skie -
go Mar ta Bil ska -Ku bac ka. Spo tka nia od -
by wa ły się raz w ty go dniu, a kar ne ty
na ca ły mie siąc czę sto by ły wy prze da wa -
ne w ca ło ści i zda rza ło się, że trze ba by -
ło cze kać, aż in ny czło nek zre zy gnu je
i do pie ro w ta ki spo sób po zy skać kar net.
Klub zrze szał wie lu klu bo wi czów, na se -
an sach z pre lek cja mi Mar ty Ku bac kiej
zbie ra ła się eli ta są dec ka. 

I tak, przy wzlo tach i upad kach, ki no
„Ko le jarz 2000” pro spe ro wa ło aż

Warto wiedzieć

Oprócz ki na w Do mu Ro bot ni czym w No -
wym Są cza by ły rów nież in ne ki na: przede
wszyst kim „Pod ha le” przy ul. Dłu go sza 3.
W cza sie woj ny na zy wa ło się z nie miec ka
„Du na jetz”. No si ło ono rów nież mia no m.in.
„Świt”, by po prze ło mie ro ku 1989 wró cić
do przed wo jen nej na zwy. Od ro ku 1961 r.
przy uli cy Ja giel loń skiej 14 nad re stau ra cją
Im pe rial (dziś re stau ra cja i piz ze ria) znaj do -
wa ło się ki no „Uśmiech” wy świe tla ją ce
w szcze gól no ści fil my dla mło dzie ży. Za -
mknię to je w la tach 70. ub. wie ku. W Do mu
Żoł nie rza przy ale jach Wol no ści funk cjo no -
wa ło ki no „Kro kus”, dzi siaj od dział MCK „So -
kół”. Zaś do Do mu Kul tu ry Ko le ja rza przy al.
Wol no ści 40 (obec ne go MOK -u) są de cza nie
scho dzi li się na pro jek cje w ki nie „DKK 310”.
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do 2008 ro ku. Z bie giem lat po ja wia ły
się o nim ró żne opi nie. Jak mó wi jed -
na z są de cza nek, dla niej by ło to miej -
sce, w któ rym pa no wał nie po wta rzal ny
kli mat, jak w ki nie sprzed lat. Dla in -
nych by ła to sta ra ru de ra, w któ rej nie
ma po rząd ne go wyj ścia awa ryj ne go,
jest zbyt ma ła klat ka scho do wa, a stan
tech nicz ny sa me go bu dyn ku po zo sta -
wia wie le do ży cze nia. Nie mniej jed -
nak ki no da lej wy świe tla ło ró żne fil my,
ra dząc so bie ja koś z kon ku ren cją „So -
ko ła”, a póź niej i „Kro ku sa”. Wie le
osób są dzi, że kie dy skoń czy ły się cza -
sy wcze snej ko mu ny, za koń czył się też
i do bry okres „Ko le ja rza 2000” ze
wzglę du na nie przy sto so wa nie do no -
wych cza sów i no wych stan dar dów.

– Daw niej cho dzi ło się do ki na dość
czę sto, nie jak te raz, oka zjo nal nie, bo
wszę dzie kom pu te ry, in ter net – wspo -
mi na pa ni Ma ria Szym bar ska z No we -
go Są cza. – Pa mię tam peł ną sa lę, tłum

dzie ci ocze ku ją cych na roz po czę cie po -
ran ka lub w ogó le ja kie goś se an su.
Nie po wta rzal ny kli mat ki na „Ko le -
jarz”. A po tem przy szedł kry zys…

Cóż, nie uchron nie nad cho dził ko -
niec. Fre kwen cja na se an sach by ła co -
raz mniej sza. Fakt ten oraz po gar sza ją cy
się stan „Do mu Ro bot ni cze go” przy czy -
ni ły się do za mknię cia ki na. Ostat nim
fil mem wy świe tlo nym w „Ko le ja -
rzu 2000” był ma ło zna ny ame ry kań ski
ob raz pt. 8 czę ści praw dy. Sze fo wie ki -
na, Woj ciech Górsz czyk i Bo gu sław
Ko tar ba, mu sie li po go dzić się z my ślą,
że jest już to na praw dę ostat ni se ans. Ki -
no „Ko le jarz” na Zyg mun tow skiej dzia -
ła ją ce 60 lat, a ta kże i prze cież wcze śniej
pod in ny mi na zwa mi, przy no szą ce
mnó stwo roz ryw ki ro dzi nom ko le jar -
skim za miesz ku ją cym Sta rą Ko lo nię,
za koń czy ło swo ją eg zy sten cję.

***
W lip cu 2007 ro ku „Dom Ro bot ni -

czy” zna lazł się w rę kach no we go
wła ści cie la. Za czę to re mon to wać sa lę
ki no wą, pla ny uno wo cze śnie nia pla -
ców ki by ły sze ro kie. Nie ste ty, speł zły
na ni czym. To już był na praw dę ko -
niec. Ki no za cho wa ło jed nak swo ją le -
gen dę. Trze ba wspo mnieć, że pod czas
ró żnych wy stę pów czy prze glą dów
w ki nie go ści li m.in. ze spół Kom bi,
An drzej Ko pi czyń ski, czy li se ria lo wy
Czter dzie sto la tek oraz Zbi gniew Wo -
dec ki i jesz cze wie le in nych gwiazd,
np. Ur szu la Du dziak, czy Walk Away.
Po mi mo usil nych sta rań za rząd ców,
pla ców ka za koń czy ła swą kul tu ral ną
dzia łal ność. Nie wol no za po mnieć, że
w la tach swej świet no ści ki no „Ko le -
jarz” peł niło wa żną ro lę w ży ciu kul -
tu ral nym mia sta, szcze gól nie dla
miesz kań ców dziel ni cy Przy dwor co -
wej, po mi mo opi nii sta ro mod ne go
i nie po trzeb ne go. Owa sta ro mod ność
do da wa ła mu uro ku i kli ma tu ki no we -
go za byt ku. Kto wie, mo że kie dyś to
ki no się od ro dzi? Mo że w in nym bu -
dyn ku, pod in ną na zwą? Ki no o ta kiej
na zwie ist nie je wpraw dzie w Szczaw -
ni cy, jed nak już nie w Są czu na Zyg -
mun tow skiej. Nie tyl ko ja mam
sen ty ment do ki na „Ko le jarz”. 

AGNIESZ KA MA ŁEC KA 
Au tor ka jest uczen ni cą VI LO w No wym Są czu

KULTURA

Wystawy
NO WY SĄCZ 
Dom Go tyc ki, ul. Lwow ska 3,
1 lip ca -11 wrze śnia 
DZIEŃ PO WSZE DNI W MA ŁYM MIA STECZ KU
– wy sta wa ma lar stwa, gra fi ki, ry sun ku i fo to -
gra fii, po świę co na co dzien no ści pro win cjo nal -
nych mia ste czek. 

Plac Ko le giac ki przy Mu zeum Okrę go wym
w No wym Są czu
16 lip ca
JAR MARK ŚWIĘ TEJ MAŁ GO RZA TY- im pre -
za na wią zu ją ca do do rocz nych tar gów or ga ni zo -
wa nych w mia stach na po gra ni czu
pol sko -sło wac kim.

Są dec ki Park Et no gra ficz ny i Mia stecz ko
Ga li cyj skie, ul. Lwow ska 226 
3 lip ca
OD PUST NA ŚWIĘ TYCH PIO TRA I PAW ŁA
– im pre za z cy klu „Od pu sto wy świat” przy bli ża -
ją ca tra dy cje daw nych od pu stów lu do wych.
9 lip ca
NA TAR GU I Z WI ZY TĄ W MIA STECZ KU – im -
pre za w Mia stecz ku Ga li cyj skim in au gu ru ją ca
pro jekt „Via Ga li cia”, pod czas któ rej uczest ni cy
bę dą mo gli za pa trzeć się w pro duk ty go spo dar -
skie, pa miąt ki, wy ro by z wi kli ny, ko ron ki, in stru -
men ty lu do we i in ne. Nie za brak nie
sma ko ły ków, po ka zów tra dy cyj ne go rze mio sła
i sztu ki lu do wej. Bę dą też prze ja żdżki brycz ką
i po tań ców ka przy ka pe li. 
30-31 lip ca
ZLOT STA RYCH SA MO CHO DÓW- im pre za cy -
klicz na or ga ni zo wa na we współ pra cy z mi ło śni -
ka mi po jaz dów re tro, pod czas któ rej od bę dą się
mię dzy in ny mi pre zen ta cja po jaz dów oraz ko ro -
wo dów uli ca mi No we go Są cza.

Galeria „Dawna Synagoga”, ul. Berka
Joselewicza 12
15 lip ca -18 wrze śnia 
PO TEJ STRO NIE JEST DUCH ŻY CIA – wy sta wa
pre zen tu ją ca tra dy cyj ną wy ci nan kę ży dow ską
– sty li zo wa ne zwie rzę ta i ro śli ny, mo ty wy geo -
me trycz ne, sce ny bi blij ne. Tra dy cja wy ko ny wa -
nia ży dow skiej wy ci nan ki wy wo dzi się
z od le głych epok. Wy ci nan ki po wsta wa ły w ró -

KALENDARIUM 
MUZEUM OKRĘGOWEGO 
W NOWYM SĄCZU
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żnych kra jach, na ró żnych kon ty nen tach, wszę -
dzie tam gdzie ist nia ły or to dok syj ne spo łecz no -
ści ży dow skie. Jest to bo wiem dzie dzi na sztu ki
nie ro ze rwal nie zwią za na z ży dow ską tra dy cją
re li gij ną. Tra dy cyj na wy ci nan ka to wa rzy szy ży -
ciu po bo żnych Ży dów, wią że się ze świę ta mi lub
wa żny mi wy da rze nia mi w ży ciu ro dzin nym.
Orien tal ne bo gac two form, sym bo licz nych
przed sta wień od no szą cych się do Świą ty ni Je ro -
zo lim skiej lub ilu stru ją cych re li gij ne tek sty to
ce chy for mal ne wy ci nan ki ży dow skiej. Wszech -
obec ne są: he braj skie tek sty – frag men ty Psal -
mów, sen ten cje, mo dli twy. W śro do wi skach
or to dok syj nych wy ci nan ki wy ko ny wa li tyl ko
mę żczyź ni, po słu gu jąc się no żem wy ci na li je
w per ga mi nie lub pa pie rze. Za zwy czaj by li to
ano ni mo wi, lu do wi twór cy. Obec nie two rzą je
wy kształ ce ni ar ty ści, któ rzy w więk szym lub
mniej szym stop niu opie ra ją się na tra dy cji. Pra -
ce przed sta wio ne na wy sta wie, wy ko na ne przez
kra kow ską ar tyst kę Mar tę Go łąb, po cho dzą
z lat 1996-2011. Uka zu ją bli ższe lub dal sze od -
nie sie nia do tra dy cji oraz pró by prze ka za nia jej
ję zy kiem współ cze snej sztu ki.

Kontynuacja wystaw
Są dec ki Park Et no gra ficz ny i Mia stecz ko
Ga li cyj skie, ul. Lwow ska 226 
25 czerw ca – 11 sierp nia
PRZY RO DA I KRA JO BRAZ GÓR – TA TRY POL -
SKIE – au to rem pre zen to wa nych na wy sta wie
fo to gra fii jest Je rzy Zem brzu ski, z wy kształ ce -
nia in ży nier le śnic twa. Ukoń czył po dy plo mo we
Stu dium Ochro ny Przy ro dy prof. hab. Ste fa -
na Mycz kow skie go. Po sia da kil ku dzie się cio let ni
staż pra cy w Ta trzań skim Par ku Na ro do wym;
czło nek pierw szej Ra dy Ta trzań skie go Par ku
Na ro do we go, a na stęp nie pra cow nik Par ku;
stra żnik, le śni czy, ad iunkt, nad le śni czy i za -
stęp ca dy rek to ra Par ku.
14 ma ja – 28 sierp nia 
SKAR BY MA ŁO POL SKI 2011 – po kon kur so wa
wy sta wa fo to gra ficz na.
1 czerw ca – 30 wrze śnia
PO RY RO KU W NO WO SĄ DEC KIM SKAN SE NIE
I MIA STECZ KU GA LI CYJ SKIM – wy sta wa po -
ple ne ro wa Kry nic kie go Sto wa rzy sze nia Twór -
ców „Ga le ria pod Kasz ta nem”.
4 czerw ca do 31 lip ca 2011r.
WY STA WA FO TO GRA FICZ NA „PO RWIT”
– wy sta wa po świę co ną Ma ria no wi Po rwi to wi,
żoł nie rzo wi trzech wo jen, wy bit ne mu do wód cy.
Wy sta wie bę dzie to wa rzy szyć po kaz hi sto rycz -
nej bar wy i bro ni przed wo jen nej Pie cho ty Pod -
ha lań skiej.

Są dec ki Park Et no gra ficz ny i Mia stecz ko
Ga li cyj skie, ul. Lwow ska 226 
1 czerw ca -30 wrze śnia
LA TAW CE – wy sta wa po kon kur so wa prac dzie -
cię cych.
8 kwiet nia – 31 paź dzier ni ka
LO SY SĄ DEC KICH NIEM CÓW

Galeria „Dawna Synagoga”, ul. Berka
Joselewicza 12
6 ma ja – 10 lip ca 
FO TO GRA FIA DZI KIEJ PRZY RO DY

KRY NI CA -ZDRÓJ
Mu zeum Ni ki fo ra, ul. Bul wa ry Die tla 19 
29 czerw ca -23 wrze śnia

RZEŹ BA BRA CI OR LEC KICH – pre zen ta cja rę ko -
dzie ła i prac pla stycz nych ar ty stów z Pa szy na.

SZCZAWNICA
Muzeum Pienińskie, ul. Plac Dietla 7
15 czerw ca – 31 lip ca
RUŚ SZLACHTOWSKA – OŚRODEK
DRUCIARSTWA.

(MUZ)

„Biblioteka jest instytucją, która samym
swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury.
Biblioteka jest szczególną świątynią ducha ludzkiego”

Jan Paweł II         .   

Internetowe okno na świat  

Biblioteka Gminna w Podegrodziu

Biblioteka Gminna w Podegrodziu realizuje w ramach Wdrażania Lokalnych Strategii 
Rozwoju Oś. 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pro-
jekt pod nazwą „Okno na świat - kafejka internetowa”. W ramach programu biblio-
teka otrzymała środki na organizację kafejki internetowej w czytelni biblioteki i zakup 
nowych komputerów. Głównym celem projektu jest zapewnienie jak najszerszej grupie 
społeczności lokalnej łatwego, powszechnego i bezpłatnego dostępu do sieci Inter-
netowej, umożliwiającej pogłębianie wiedzy oraz pozyskiwanie niezbędnych danych 
z różnych dziedzin. Realizowany projekt rozszerza możliwości korzystania z zasobów 
edukacyjnych, docierania do zbiorów Polskiej Biblioteki Internetowej, jak również in-
nych cennych źródeł informacji. Realizacja Projektu sprzyja budowaniu społeczeństwa 
informacyjnego oraz wyrównywaniu szans społeczności wiejskiej w dostępie do no-
woczesnych źródeł wiedzy.
Wyposażenie biblioteki w czytelnię internetową daje szansę na zmianę oblicza biblio-
teki publicznej oraz na przywrócenie jej pierwotnej, oświeceniowej roli - miejsca koja-
rzonego z wiedzą, informacją i postępem.

R E K L A M A
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Marta Ryfiak – właściciel

Uwaga – nowa lokalizacja 
gabinetu „Fizjomed”:

ul. Długosza 19
33-300 Nowy Sącz

tel. 889 336 546
www.fizjomedmasaze.pl

WI DOCZ NE EFEK TY JUŻ PO PIERWS ZYM ZA BIE GU!

Li po suk cja ul tra dźwię ko wa – to me to da, w któ rej wy ko -
rzy sta no mo du la cje fal ul tra dźwię ko wych, na sku tek cze go do -
cho dzi do efek tu we wnętrz ne go ma sa żu tka nek. Efek tem
koń co wym jest wy two rze nie zja wi ska ka wi ta cji da ją cej uszko -
dze nia i roz bi cia ko mór ki tłusz czo wej. Uwol nio ne w ten spo sób
tłusz cze są trans por to wa ne przez układ na czy nio wy i lim fa -
tycz ny do wą tro by, gdzie ule ga ją prze mia nie ma te rii. W ten
spo sób mo żna usu wać nad miar tkan ki tłusz czo wej z wy bra -
nych ob sza rów np. ud, po ślad ków, brzu cha, bio der czy ra mion.

R E K L A M A

NOWOŚĆ W GABINECIE MASAŻU I NEUROMOBILIZACJI
„FIZJOMED” W NOWYM SĄCZU

Re we la cyj ne urzą dze nie
do li po li zy ka wi ta cyj nej
– ul tra dźwię ki

) 609 627 768
Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 3

MEBLE
KUCHENNE

STOLMEB
– POMIAR
– TRANSPORT
– MONTAŻ
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www.festiwalbiegowy.pl
MISTRZOSTWA POLSKI MASTERS NA 10 KM

9-11 września 2011
KRYNICA-ZDRÓJ, MUSZYNA

GŁÓWNY PARTNER 
FESTIWALU BIEGOWEGO

OFICJALNY SPONSOR 
POMIARU CZASU PARTNERZY MEDIALNI

MaratonyPolskie.PL

PULA NAGRÓD  250 000 ZŁ
NAGRODA GŁÓWNA  FIAT 500

PARTNER MARATONU

p Krynicka Mila   p Bieg dla Kobiet   p Biegi górskie   p Minimaraton
p Koral Maraton   p Bieg 7 dolin   p Życiowa Dycha   p Biegi dla Dzieci
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Chy ba żad na in na „win na” przy staw ka nie
wy stę pu je w ty lu od mia nach. Co wię cej,
mo im zda niem wi no i ser zde cy do wa nie
wię cej łą czy niż dzie li.

Są dzę, iż nie ma ko ne se ra, któ ry stwier dził by,
iż pró bo wał wszyst kich do stęp nych ga tun ków se -
rów – po dob nie jest z wi na mi. 

To bo gac two ró żno rod no ści zwią za ne jest
z re gio nal ny mi tra dy cja mi se ro war stwa (pro ce -
su wi ni fi ka cji) i do stęp nym ty pem mle ka
(wszyst kim, co zwią za ne z ter ro ir – geo gra ficz -
ny mi, kli ma tycz ny mi, geo lo gicz ny mi uwa run ko -
wa nia mi win ni cy).

Se ry bia łe, żół te, z dziu ra mi, bądź o jed no li tej
struk tu rze są do sko na łym uzu peł nie niem na szej
die ty w na tu ral ne biał ka i mi ne ra ły, nie zbęd ne

dla zdro wia or ga ni zmu. Głów ną in for ma cją kla -
sy fi ku ją cą typ se ra, z ja kim ma my do czy nie nia,
jest typ mle ka, z któ re go zo stał on wy pro du ko -
wa ny, czy li kro wi. Pi szę to prze kor nie, po nie waż
uwa żam, że cią gle bar dzo rzad ko de cy du je my się
na wy bór se ra owcze go, ko zie go, nie wspo mi na -
jąc o praw dzi wej Moz za rel li. Ory gi nal ny ser te go
ty pu chro nio ny jest po cho dze niem geo gra ficz -
nym. Pra wo do je go pro duk cji ma ją se ro wa rzy
z wło skie go re gio nu Kam pa nia. Wy ko rzy stu ją oni
wy łącz nie świe że mle ko sa mic ba wo lich. Od mien -
nie, „Moz za rel la” wy twa rza na przez wiel kie kon -
cer ny, pro du ko wa na jest z pa ste ry zo wa ne go
mle ka kro wie go. Jej smak do sto so wa ny jest
do na szych gu stów i przez to, tak na praw dę jest
go po zba wio na. Do dat ko wo pro ces pa ste ry za cji,
któ ry wy dłu ża przy dat ność do spo ży cia pro duk -

tu, jed no cze śnie za bi ja nie któ re z kul tur szcze pów
bak te rii. Or ga ni zmy te go ty pu, w spo sób na tu ral -
ny od bu do wu ją flo rę bak te ryj ną na sze go prze wo -
du po kar mo we go. Jest to zu peł nie in na por cja
zdro wia od tej, pro po no wa nej nam w ko lej nym
che micz nym su ple men cie die ty.

Co raz wię cej spół dziel ni mle czar skich sta ra się
od twa rzać tra dy cje zwią za ne z pro duk cją se rów.
Przy kła dem z pol skie go po dwór ka jest Spół dziel -
nia „Spo mlek” z Ra dzy mi na Pod la skie go. Pro du -
ku je ona kil ka ty pów kro wich se rów
doj rze wa ją cych z se rii „Old Po land”. „Ru bin”,
„Bursz tyn”, „Grand Ra da mer” …ka żdy z nich jest
in ny, nie po wta rzal ny w sma ku, przez co świet nie
uzu peł nia ją się w wspól nej kom po zy cji, two rząc
wy śmie ni tą de skę se rów.

***
Bo ga te tra dy cje se ro war skie kul ty wu ją rów nież

gó ra le za miesz ku ją cy wy ży ny re gio nu Emi li Ro ma -
gni. Ten naj bo gat szy ży wie nio wo za ką tek Włoch,
na cze le z trój ką tem miast: Par ma, Mo de na, Bo lo -
nia czę stu je nas kró lem se rów, ja kim bez wąt pie -
nia jest Par mi gia no Reg gia no. Do je go pro duk cji
wy ko rzy sty wa ne jest mle ko krów, któ rych wy pas
pro wa dzo ny jest w oko li cy da nej mle czar ni, co
ogra ni cza mo żli wość sku pu mle ka z ze wnętrz nych
źró deł. Choć by z te go wzglę du istot ne jest sa mo
po ło że nie za kła du mle czar skie go. Mle ko nie jest
pa ste ry zo wa ne, rze mieśl ni cy mle czar scy są prze -
ko na ni o słab szych war to ściach mle ka pa ste ry zo -
wa ne go, choć tym sa mym znacz nie zwięk sza się
zło żo ność pro ce su „pro wa dze nia” se ra.

Tra dy cyj ny pro ces pro duk cji jest żmud ny i wy -
ma ga na ka żdym kro ku du żej uwa gi. Po otrzy ma -
niu su ro wej par tii se ra na stę pu ją pro ce sy,
w któ rych głów ną ro lę od gry wa czas. Na par tię
przy szłe go „Par mi gia no” na kła da ny jest kształt
for my, owij ka zna ku ją ca i ca łość za nu rza na jest
w roz two rze so lan ko wym – śred nio pro ces ten
trwa 72 go dzi ny. Po tym cza sie ser two rzy zwar -
tą struk tu rę, któ ra od kła da na jest do doj rze wal -
ni. Naj młod sze „Par me za ny” le ża ko wa ne są 16
– 18 mie się cy. Są to bar dzo świe że, de li kat ne
w sma ku se ry o jed no li tej struk tu rze. Cha rak te -
ry zu je ich ja sny ko lor i sła ba kru chość. Z ko lei,
skraj nie doj rza ły, 42 – mie sięcz ny „Par mi gia no”
to ser po wa żny – w sma ku do stoj ny. Jest bar dzo
kru chy, z ła two ścią odła mu je my je go ko lej ną por -
cję. W je go ciem niej szej bar wie wi docz ne są
struk tu ry wtrą ceń, ja snych punk ci ków, to wy kry -
sta li zo wa ny wapń. Im wię cej go do strze ga my
i sma ku je my, z tym ja ko ścio wo lep szym „Reg gia -
no” ma my do czy nie nia. 

Jed no z ba dań mia ło na ce lu okre śle nie, jak
ży wym or ga ni zmem jest „Par mi gia no”. Ba da jąc

Kulinarna Ra fa (3)

De ska se rów
Król se rów – doj rze wa ją cy Par mi gia no Reg gia no. Krąg wa ży śred nio 45 kg
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par tię se ra na ukow cy wy ko na li se rię za strzy ków
z ostrym an ty bio ty kiem. Ana li zu jąc jej skład
po upły wie mie sią ca stwier dzi li, iż w sa mym se -
rze nie ma śla du in wa zyj ne go le kar stwa, w ca ło -
ści zo stał on sku mu lo wa ny w ze wnętrz nej czę ści
pa ra fi no wej skó ry!

Po pu lar ne okre śle nie „Par me zan” czę sto błęd -
nie przy pi sy wa ne jest pro duk to wi po dob ne mu,
w rze czy wi sto ści zu peł nie in ne mu – „Gra na Pa -
da no”. Jest to ser ni ższej ka te go rii, któ ry mo że
speł niać swo ją ro lę ja ko kru szo ny lub tar ty do da -
tek do dań. Sma ko wa nie go, np. z wi nem, mo że
być przy jem ne w sy tu acji, gdy ma my do czy nie -
nia z Gra na wy so kiej ja ko ści.

***
Na bia ło we bo gac two naj bli ższych nam re gio -

nów ofe ro wa ne jest w pro duk tach kla sy Bio, któ -
re obec nie ofe ru ją Okrę go wa Spół dziel nia
Mle czar ska w No wym Są czu oraz pod ha lań ski za -
kład „Mag da” z Sza flar. Wy bie ra jąc pro duk ty z cer -
ty fi ka tem eko lo gicz nym zy sku je my pew ność, iż
su ro wiec uży ty do ich pro duk cji speł nia naj wy -
ższe wy mo gi ja ko ścio we oraz po cho dzi z te re nów
eko lo gicz nie na tu ral nych. W pro ce sach pro duk cji
sto su je się wy łącz nie tra dy cyj ne me to dy. Ich naj -
lep szym przy kła dem jest rę ko dzie ło. Pa sjo na ci
pro du ku ją cy tą me to dą, to za kład „Kli me ko”, spe -
cja li zu ją cy się w prze twór stwie mle ka kro wie go,
oraz pod kar pac kie go spo dar stwo „Fi ga”, czę stu ją -
ce nas ko zim mle kiem, śmie ta ną, twa ro żka mi
i bun dzem.

W ja ki spo sób ze sta wiać wi na z se ra mi? 
Naj le piej me to dą prób i błę dów – nie su ge ro -

wać się zbyt nio tym, co mó wią prze wod ni ki i spe -
cja li ści. To, co cie szy gu sta więk szo ści, nam mo że
nie od po wia dać i od wrot nie… Uwa żam, że cie -
ka wym po łą cze niem jest bia ły ser ple śnio wy
z prze ro stem zie lo nym lub nie bie skim (np. „Dor
Blue”, „Blue Star”) w ze sta wie niu z czer wo nym,
wy traw nym, sil nie owo co wym „Do lcet to Su pe rio -
re” lub z wi nem skraj nie in nym: na tu ral nie słod -
kim, w bu kie cie mio do wym ty pem Pas si ta: „Il
Pi rio lo”, „Ca stel Arqu atum” lub spraw dzo nym 4-6-
pu to wym To ka jem Aszu. Po da nie na za koń cze nie
wy jąt ko wej ko la cji jed ne go ty pu se ra oraz dwóch
win z pew no ścią oży wi dys ku sję przy sto le!

Pa weł Świer czek
biu ro@ra fa -su per mar ket.pl
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W ia do mo mi ta kże o gro -
bach żoł nie rzy są dec kich
w Pa le sty nie i jed nym
w Te he ra nie (Sta ni sła wa

Krau sa z Po rę by Wiel kiej).
Bę dę zo bo wią za ny za po sze rze nie

in for ma cji na te mat tych lu dzi, któ rzy
wy szli z zie mi są dec kiej i spo czy wa ją
na Bli skim Wscho dzie.

Am ba sa da RP w Ka irze uru cho mi -
ła na swo jej stro nie in ter ne to wej spe -
cjal ny ser wis te ma tycz ny, do stęp ny
pod ad re sem: www.ka ir.po lemb.net.
Po świę co ny jest on gro bom pol skich
żoł nie rzy, któ rzy po le gli na bli skow -

schod nich fron tach II woj ny świa to wej
w Egip cie i Su da nie. Ser wis za wie ra
in te rak tyw ną ma pę Egip tu i Su da nu
z na nie sio ny mi in for ma cja mi o do kład -
nej lo ka li za cji cmen ta rzy alianc kich,
mo żli wych dro gach do tar cia do tych
ne kro po lii oraz licz bie pol skich gro -
bów znaj du ją cych się w ich ob rę bie.

Od dziel nie w ser wi sie za miesz czo -
ne zo sta ły kom plet ne li sty pol skich żoł -
nie rzy po le głych w Egip cie i Su da nie
wraz z ich szcze gó ło wy mi da ny mi oso -
bo wy mi oraz in for ma cją o przy na le -
żno ści do ma cie rzy stej jed nost ki
woj sko wej. Li sty uzu peł nio ne są o do -

Są dec kie gro by w Egip cie

Kto kol wiek wie...
Na cmen ta rzach woj sko wych w Kan ta rze Wschod niej na Sy na ju
(wśród 270 mo gił) i w Ka irze w dziel ni cy He lio po lis od na la -
złem gro by żoł nie rzy zwią za nych z Są dec czy zną. Są to:
Karol Korona, kapr.-pchor., ur. 10.11.1914 w Starym Sączu,
zm. 23.5.1944 w Kantarze (Egipt);
Antoni Potoniec, sierż., ur. 24.2.1898 w Olszanie, 
powiat Nowy Sącz, zm. 27.1.1942 w Kairze.

Grób Antoniego Potońca
w Kairze

Grób Ka zi mie rza Ko ro ny w Kan ta -
rze Wschod niej na Sy na ju

HISTORIA
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kład ne opi sy umiej sco wie nia na grob ków
(nr kwa te ry, nr gro bu) oraz czę ścio wą
do ku men ta cję fo to gra ficz ną.

Ma pę gro bów pol skich żoł nie rzy
w Egip cie i Su da nie w for ma cie pro gra -
mu Go ogle Earth mo żna po brać ze stro -
ny in ter ne to wej am ba sa dy.

Na te ry to rium Egip tu i Su da nu znaj -
du je się 12 cmen ta rzy alianc kich,
na któ rych jest łącz nie 433 gro bów żoł -
nie rzy pol skich z okre su II woj ny świa -
to wej. Cmen ta rze te są pod opie ką
Ko mi sji Com mon we al thu ds. Cmen ta -
rzy Woj sko wych (ang. Com mon we alth
War Gra ves Com mis sion).

W trak cie II woj ny świa to wej na ob -
sza rze Bli skie go Wscho du zna la zło się
wie lu pol skich żoł nie rzy. Po na pa ści hi -
tle row skich Nie miec, wy co fu ją cy się
pol scy żoł nie rze i ofi ce ro wie sta ra li się
prze do stać na Za chód przez te ry to rium
Wę gier i Ru mu nii. Wie lu z nich los za -
gnał do fran cu skiej Sy rii. W 1940 r. ze
zgro ma dzo nych tam kom ba tan tów sfor -
mo wa no Sa mo dziel ną Bry ga dę Strzel -
ców Kar pac kich. Po klę sce Fran cji
bry ga dę ewa ku owa no do Pa le sty ny,
pod po rząd ko wa no do wódz twu bry tyj -

skie mu, a na stęp nie prze su nię to na te ry -

to rium Egip tu, gdzie bra ła ona udział
w bu do wie umoc nień i for ty fi ka cji. La -
tem 1941 r. bry tyj skie do wódz two wy -
sła ło Po la ków do obro ny twier dzy
To bruk ob lę żo nej przez woj ska wło skie
i nie miec kie. Pol scy żoł nie rze bro ni li

twier dzy przez czte ry mie sią ce aż do na -
dej ścia bry tyj skiej od sie czy. Po od blo -
ko wa niu To bru ku Bry ga dę Strzel ców
Kar pac kich włą czo no w skład bry tyj -
skiej 8 Ar mii i prze rzu co no pod Gha -
za lę we wło skiej Li bii. Tam wy ko na ła

na tar cia, prze ła mu jąc li nię wro ga i bio -
rąc licz nych jeń ców. Prze rwa nie to
umo żli wia pro wa dze nie dal szych dzia -
łań przez od dzia ły bry tyj skiej 8 Ar mii
i wy par cie Niem ców z Cy re naj ki. 17

mar ca 1942 r. Sa mo dziel na Bry ga da
Strzel ców Kar pac kich zo sta ła wy co fa -
na z li nii fron tu. Po cząt ko wo skie ro wa -
no ją do obo zu El Ami riya, a na stęp nie
do Pa le sty ny, gdzie 3 ma ja 1942 zo sta -
ła roz for mo wa na. Jej żoł nie rze we szli
w skład II Kor pu su Pol skie go, któ ry
w na stęp nych la tach wal czył na Pół wy -
spie Ape niń skim, m. in. w bi twie
pod Mon te Cas si no.

In ną dro gą do tar ło do Egip tu ok. 190
tys. Po la ków z ar mii gen. Wła dy sła wa
An der sa. W 1942 r. ewa ku owa no ich ze
Związ ku Ra dziec kie go przez Iran.
Po po łą cze niu od dzia łów gen. An der sa
z jed nost ka mi Woj ska Pol skie go na Bli -
skim Wscho dzie po wsta ła w Ira ku i Pa -
le sty nie Ar mia Pol ska na Wscho dzie,
li czą ca oko ło 63 tys. żoł nie rzy. Jej od -
dzia ły chro ni ły alianc kie kon wo je
i obiek ty stra te gicz ne w Ira ku, Pa le sty -
nie i Egip cie aż do koń ca woj ny. 

KA ROL LE ŚNIAK
I se kre tarz Am ba sa dy RP w Ka irze

Na te ry to rium Egip tu i Su -
da nu znaj du je się 12 cmen -
ta rzy alianc kich, na któ rych
jest łącz nie 433 gro bów żoł -
nie rzy pol skich z okre su II
woj ny świa to wej. Cmen ta -
rze te są pod opie ką Ko mi -
sji Com mon we al thu ds.
Cmen ta rzy Woj sko wych
(ang. Com mon we alth War
Gra ves Com mis sion).

Cmentarz wojskowy w El Alamein

HISTORIA
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Nakan wie tej nie zwy kłej hi -
sto rii zna ny re ży ser
Krzysz tof Lang na krę cił

pa ra do ku men tal ny film, a sam śre dnio -
wiecz ny, wznie sio ny w XIII wie ku, za -
mek tra fił na ła my kra jo wej pra sy, m.in.
ty go dni ka „Po li ty ka”. Od wie dzi ny
w kom na tach i wnę trzach zam ko wych
wpi sa ły się już w ka non let nie go od po -
czyn ku nad Je zio rem Ro żnow skim. Co -
dzien nie na ob lę żo nych oko licz nych
par kin gach za trzy mu ją się au ta z re je -
stra cja mi z ca łe go kra ju. Cza sa mi zwie -

dza ją cy prze cie ra ją oczy ze zdu mie nia:
oto na kil ku me trach kwa dra to wych,
na da chu jed nej z bu dow li przy wie ży
zam ko wej lą du je śmi gło wiec An drze ja
Wit ko wi cza, któ ry urzą dził so bie rów -
nież dru gie lą do wi sko na swej po sia dło -
ści w Ta ba szo wej.

Klą twa ka pła nów
Tym cza sem gro ma dy mło dzie ży cał -

kiem se rio pe ne tru ją lo chy i ska li ste są -
siedz two na stro mych nad du na jec kich
sto kach. Przy kła da ją rę ce do szcze lin

skal nych, co po zwa la im po czuć pod ci -
śnie nie po wie trza wy twa rza ne przez
nie zna ną pod ziem ną ko mo rę, a po tem
roz czy tu ją się w ksią żce „Pod klą twą ka -
pła nów” Alek san dra Ro wiń skie go, au -
to ra m.in. gło śne go do peł nie nia
„Try lo gii” Sien kie wi cza. Ksią żkę, zna -
ko mi cie udo ku men to wa ną, z sen sa cyj -
ny mi wąt ka mi, czy ta się jed nym tchem
ni czym re por taż śled czy lub po wie ści
Lu dlu ma. 

Wój to wie gmin z Ło so si ny Dol nej
i Gród ka, re je stru ją te le fo ny z Pol ski
z za py ta niem, kie dy udo stęp nia ny jest
za mek, czy mo żna w nim za miesz kać.
Na wszel ki wy pa dek zam ku strze gą
przez okrą głą do bę do zor cy i spe cjal ny
sys tem alar mo wy.

Wy świe tla ny w zam ko wej sa li pro -
jek cyj nej film Krzysz to fa Lan ga rze czy -
wi ście po bu dza wy obraź nię po przez
swo ją wy jąt ko wą wia ry god ność, oglą -
da my w nim m.in. …Edwar da Gier ka
w to wa rzy stwie An drze ja Be ne sza,
w okre sie PRL wi ce mar szał ka Sej mu
i pre ze sa Stron nic twa De mo kra tycz ne -
go, jed ne go z głów nych bo ha te rów
w nie zwy kłej hi sto rii de po zy tu ostat nich
Sy nów Słoń ca. 

Re ży ser wprost na rzu ca ana lo gię
do klą twy Tu ten cha mo na: kto kol wiek
usi ło wał się gnąć po ba jecz ne skar by
sprzed wie ków gi nął gwał tow ną śmier -
cią w mniej lub bar dziej nie wy ja śnio -
nych oko licz no ściach. Ta kich zgo nów
od no to wa no co naj mniej sie dem. 

Są de cza nie na tro pie skar bu
War to tu za pa mię tać, że hi sto rię in -

ka skie go zło ta po raz pierw szy wy cią -
gnął na świa tło dzien ne w 1946 r.
na ła mach „Dzien ni ka Pol skie go” pi sarz
Ja lu Ku rek. 

W po szu ki wa nie skar bu In ków wpi su -
je się są de cza nin, nie ży ją cy już mi ło śnik
ar che olo gii Ro man Szka ra dek (oj ciec
zna nej po et ki Wła dy sła wy Lu ba sio wej),
któ ry ko re spon do wał w tej spra wie z An -
drze jem Be ne szem, a ta kże prze by wa ją -
cy te raz w Zu ry chu, prof. An drzej Ża ki,
au tor „wę dró wek Są cza”. Swo ją „ce gieł -
kę” ma też do nie daw na pro boszcz z Tro -
pia, ks. Wła dy sław Pie trzak, któ ry
w jed nej z naj star szych ksiąg pa ra fial nych

Gorączka złota 
u wrót Sądecczyzny
An drze jo wi Wit ko wi czo wi, wła ści cie lo wi od bu do wa ne go ry -
cer skie go zam ku Tropsz tyn w Wy trzyszcz ce, przy dro dze
kra jo wej nr 75 z No we go Są cza do Kra ko wa, na gra ni cy po -
wia tów no wo są dec kie go i brze skie go, uda ła się mi mo wol nie
wiel ka sztu ka: roz bu dze nia go rącz ki zło ta zwią za nej z le gen -
dar nym skar bem In ków, któ ry w ta jem ni czych oko licz no -
ściach tra fił z Pe ru nad Du na jec w XVIII wie ku. Nic
dziw ne go, że Wit ko wicz za gro dził do stęp do pod zie mi wa -
row ni, za le wa jąc wej ście 300 to na mi be to nu.
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od krył wpis ma ją cy zwią zek z przy by -
ciem In ków w te stro ny.

Ale po ko lei. Mi mo upły wu wie lu lat
dro ga od le gen dy do praw dy wciąż jest
krę ta i wy bo ista, a sa ma hi sto ria wy da -

je się zbyt pięk na, aby mo gła być praw -
dzi wa. 

Se ba stian, Umi na, An to nio
Cie ka wy świa ta sło wiań ski kon do -

tier, po szu ki wacz przy gód Se ba stian Be -
rze vi czy, po pły nął do Ame ry ki
Po łu dnio wej. Za miast jed nak z kon kwi -
sta do ra mi zbra tał się z od wiecz ny mi go -
spo da rza mi tej zie mi – In ka mi. Tam
po ślu bił ko bie tę z dy na stii Tu pa ca Ama -
ru. Ze związ ku te go miał cór kę Umi nę,
któ ra wy szła za bra tan ka in diań skie go
wład cy.

We wznie co nym przez Tu pa ca Ama -
ru po wsta niu prze ciw ko Hisz pa nom Se -
ba stian sta nął po stro nie In ków.
Po dwóch la tach in su rek cja upa dła, oku -
pan ci wzię li krwa wy od wet, chcie li wy -
ciąć w pień ro dzi nę przy wód cy
po wsta nia.

Oca la ła z wiel kie go po wsta nia garst -
ka (kil ku dzie się ciu czy kil ku na stu) In -
ków, wraz z Se ba stia nem oraz Umi ną
z jej mę żem, prze do sta ła się do Eu ro py.
Za bra li ze so bą zło to, któ re dla nich mia -
ło zna cze nie wy łącz nie kul to we, ale
wie dzie li już, że jest przed mio tem po żą -
da nia Eu ro pej czy ków. Hisz pań scy
szpie dzy wy śle dzi li ich w We ne cji,
gdzie pchnę li szty le tem i wrzu ci li
do jed ne go z ka na łów mę ża Umi ny (co
po twier dza za pi sek w ar chi wum Re pu -
bli ki We nec kiej). Zbie go wie ucie kli
więc przed prze śla dow ca mi do Ni dzi cy.
Umi na mia ła już wte dy kil ku let nie go
sy na An to nia.

Hisz pań ski wy wiad do tarł jed nak
do Nie dzi cy. Opła co ny za bój ca za mor -
do wał Umi nę, sy nek An to nio cu dem
oca lał. Po przy by szach z Pe ru za gi nął
ślad. Ale nie na za wsze. Od naj dzie się
po pół to rej wie ku.

Śledz two Be ne sza
We dług Ja lu Kur ka, An drzej Be nesz,

mło dy oby wa tel Boch ni, kie row nik
trans por tu spół dziel cze go, od krył, że jest
po tom kiem Be rze vi czych, pra wnu kiem
An to nia -In ki, za raz po za koń cze niu woj -
ny. W pa ra fii Świę te go Krzy ża w Kra -
ko wie od na lazł ory gi nal ny do ku ment:
akt ad op cji An to nia -In ki z 1797 r. przez
Wa cła wa Be ne sza -Be rze vi czy wraz z te -
sta men tem spi sa nym na nie dzic kim

zam ku. Do ku ment uwie rzy tel nił pro -
boszcz ks. dr An drzej Myt ko wicz.

Se ba stian był stry jem Wa cła wa. Obaj
nie po sia da li sy nów, An to nio zo stał
więc dzie dzi cem zam ku w Nie dzi cy.
Zmarł w 1877 ro ku w Krum lo vie
na Mo ra wach. Je go naj star szy syn Er -
nest miał z ko lei sy na Ja na – ro dzo ne go
oj ca An drze ja Be ne sza.

Wie le lat póź niej, w 1946 r. An drzej
Be nesz uzy sku je zgo dę wo je wódz kie go
kon ser wa to ra za byt ków w Kra ko wie
na prze szu ka nie nie dzic kie go zam ku,
gdzie – co za od kry cie! – 31 lip ca
pod ka mien ny mi scho da mi, do kład nie

jak wid nia ło w te sta men cie, od na lazł
w me ta lo wej rur ce rze mien ne, ko lo ro we
sznur ki z su peł ka mi, ozdo bio ne zło ty mi
blasz ka mi. To by ło in ka skie ki pu – swo -
je go ro dza ju „pi smo” In dian, za pis in -
for ma cji za po mo cą ko lo ru sznu ra
i kom bi na cji wę złów! Do dziś nikt go
nie roz szy fro wał.

Sto sow ny pro to kół opie czę to wa li
i pod pi sa li uczest ni czą cy przy po szu ki -
wa niach żoł nie rze ze stra żni cy WOP,
miej sco wy soł tys i le śni czy. Nie dłu go po -
tem uto pił się w Du naj cu ku stosz zam ku
w Nie dzi cy. Po la tach zgi nął i sam Be -
nesz, w przed dzień 16. uro dzin swe go je -
dy na ka, któ re mu aku rat na za jutrz miał
prze ka zać prze cho dzą cą od po ko leń z oj -
ca na sy na ta jem ni cę prze dziw ne go ro -
dzin ne go spad ku, któ ry ucho dzą cy
przed wro ga mi In ko wie mie li prze wieźć
z Nie dzi cy wła śnie do Tropsz ty na.

Nie mal za ca łe go ży cia An drzej Be -
nesz, nie usta wał w roz wi kła niu za gad -

Zam ko we ka len da rium

1231 – re zy den tem wa row ni był Do bro sław
Ośmio róg zwa ny Gie rał tem
1240 – wła ści cie lem zam ku sta je się Gnie -
wo mir
XIII/XIV w. – po sia dłość prze cho dzi z rąk
Ośmio ro gów do Cheb dów
1382 – za cho wał się za pis o ów cze snym
wła ści cie lu Mi ko ła ju ze Świe ra da (obec ne go
Tro pia)
1385 – Cheb da her bu Stry kom że ni się
z cór ką Mi ko ła ja Zoch ną i za mie nia za mek
w sie dli sko pi rac twa i roz bo ju
1521 – król Zyg munt Sta ry kon fi sku je za -
mek za nie sta wie nie się wła ści cie la An drze ja
Cheb dy na woj ną z Krzy ża ka mi, ale ten wy -
ku pu je się zlo tem
1535 – Tropsz tyn ku pu je mar sza łek ko ron ny
Piotr Kmi cic z Wi śni cza, a na stęp nie ro dy
Sob kow skich i Ga boń skich
1574 – za mek za sie dla ją zbój ni cy zwa ni
„wo je wód ka mi”, ata ku ją cy prze pły wa ją cych
Du naj cem lu dzi na tra twach
1615 – po sia dłość prze cho dzi ja ko za staw
do ro dzi ny Stad nic kich
1622 – ze związ ku ma łżeń skie go Ja dwi gi
Stad nic kiej i ba ro na Mi ko ła ja Be rze vi cze go
przy cho dzi na świat Fer dy nand. To je go
wnuk Se ba stian, gdzieś w ru inach tropsz tyń -
skie go zam ku, ma ukryć pod ko niec XVIII w.
słyn ny skarb In ków, prze wie zio ny z Nie dzi cy
1813 – zde wa sto wa ny za mek znów sta je się
sie dzi bą zbój ni ków, któ rzy ra bo wa li kup ców
spła wia ją cych z Wę gier wi no, któ rym ra czy li
się pod czas wie lo ty go dnio wych bie siad. Jed -
na z pły ną cych ba rek za wie ra ła wi no za tru te,
ra bu sie sko na li w strasz li wych mę czar niach.
1970 – ru iny przej mu je An drzej Be nesz, po -
to mek Se ba stia na Be rze vi cze go, Umi ny i An -
to nia. 6 lat póź niej gi nie w za gad ko wych
oko licz no ściach.
2001-2002 – re kon struk cji zam ku po dej -
mu je się no wy wła ści ciel, An drzej Wit ko wicz,
szef Gru py Po li nar SA w Ma ło pol sce, in ży nier
(ab sol went Po li tech ni ki Kra kow skiej) i mistrz
Pol ski w raj dach sa mo cho do wych.

Andrzej Witkowicz
dźwigając z ruin zamek
chciał zostawić po sobie coś
wartościowego, a zarazem
oryginalnego, ale wyraźnie
zastrzega, że nie szukał
i nie będzie szukał tu
skarbów. Nie zmieni
decyzji: niech to, co było
zamku historią, pozostanie
jego legendą.

HISTORIA
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ki In ków. Mi mo, że pia sto wał je den
z naj wy ższych urzę dów w pań stwie, co
prze szka dza ło mu w jaw nym za in te re -
so wa niu się tą spra wą, na był za mek
Tropsz tyn, czę sto tu za glą dał. Nie wąt -
pli wie szu kał od po wie dzi na drę czą cą
go ro dzin ną za gad kę. W lu tym 1976 zgi -
nął w wy pad ku sa mo cho do wym.

Za mek pod nie sio ny z ru in
Fa chow cy pod kre śla ją, że za mek

w Wy trzyszcz ce to je dy na zre kon stru -
owa na w Ma ło pol sce bu dow la tej kla sy
i tej wiel ko ści. Wznie sio ny na skal nym
cy plu, nad Du naj cem, sta no wił wraz

– na dru gim brze gu rze ki – z ro mań skim
ko ściół kiem (z XI wie ku) w Tro piu, ko -
leb ką chrze ści jań stwa w tej czę ści Pol -
ski swo iste wro ta zie mi są dec kiej.

Wa row nia prze cho dzi ła burz li we
dzie je, czę sto zmie nia ła wła ści cie li,
z bie giem wie ków po pa dła w ru inę.
Jesz cze kil ka lat te mu ma ło kto zwra cał
uwa gę na le d wie wy sta ją ce po za ob rys
fun da men tów ru iny. Przy wró ce nie
świet no ści zam ku, po prze dzo ne wni kli -
wy mi stu dia mi pro jek to wy mi, to me lo -
dia ostat nich kil ku na stu mie się cy.

An drzej Wit ko wicz dźwi ga jąc z ru in
za mek chciał zo sta wić po so bie coś war -
to ścio we go, a za ra zem ory gi nal ne go, ale
wy raź nie za strze ga, że nie szu kał i nie
bę dzie szu kał tu skar bów. Nie zmie ni
de cy zji: niech to, co by ło zam ku hi sto -
rią, po zo sta nie je go le gen dą.

Mi mo, że ba da nia po wa żnych, le gi ty -
mu ją cych się stu pro cen to wy mi tra fie nia -
mi i dzia ła ją cych nie za le żnie od sie bie
ra die ste tów, wy ka za ły ist nie nie 11-17
me trów pod po wierzch nią piw nic du żej
kom na ty i obec ność ró żnych me ta li.
Czy żby zło ta In ków? Dziw na spra wa:
do oko ła zam ku zi mą, gdzie pra wie
wszę dzie le ży śnieg, w nie któ rych miej -
scach zie le ni się tra wa… Mo że to ślad
po pod ziem nych przej ściach do basz ty
w Czcho wie lub ko ścio ła w Tro piu (ta -
kie ko ry ta rze są w sło wac kiej Ni trze)?

Za wią za na Fun da cja Od bu do wy
Zam ku my śli o utwo rze niu tu mu zeum,
mo że zło ta i klej no tów lub sztu ki in diań -

skiej. Piotr Da nek z zam ko wej fun da cji
zwra ca uwa gę na nie ba ga tel ny aspekt
mu ze al nej ini cja ty wy: miej sca pra cy
w re jo nie do tknię tym wiel kim bez ro bo -
ciem.

Fun da cja dba też o wier ność tra dy cji.
Dość po wie dzieć, że za an ga żo wa ni
do od bu do wy ar che olog Eli giusz Dwo -
ra czyń ski i miej sco wy mistrz ka mie niar -
ski Ta de usz Ka rec ki, z pie ty zmem
za sto so wa li tu ka mień iden tycz ny
z daw nym, we dług śre dnio wiecz nej
tech no lo gii.

Za sad ni czy etap re kon struk cji już jest
za koń czo ny, obiekt udo stęp nio ny
do zwie dza nia. Go ści ła tu am ba sa dor
Pe ru, Mar tha To le do -Ocam po Ure na.
Pe ru wiań ska dy plo mat ka za chwy ci ła się
prze pięk nym wi do kiem roz ta cza ją cej
się nie ba wem wie ży: na pra sta rą świą ty -
nię w Tro piu, na łą czą cą oba brze gi Du -
naj ca tra sę pro mo wą. Rząd w Li mie
po le cił pa ni am ba sa dor prze słać
do Tropsz ty na pe ru wiań ską fla gę.

PIOTR URBAŃ SKI

Zwie dza nie

Bi le ty: dla do ro słych – 5 zł, dla mło dzie ży
– 2 zł, par king bez płat ny. Go dzi ny zwie -
dza nia: od po nie dział ku do piąt ku – od 9
do 17, w so bo ty i nie dzie lę – do 19.
Na miej scu: prze wod ni cy, skle pik z pa miąt -
ka mi in ka ski mi, ka wia ren ka w basz cie.

SADECZANIN lipiec 2011_SADECZANIN  29-06-2011  07:42  Strona 83



84 Sądeczanin LIPIEC 2011 v www.sadeczanin.info

W y szły na wschod nie i pół -
noc no -wschod nie przed -
po la przy go to wa ne go
do obro ny mia sta i za wią -

za ła się wal ka o je go zdo by cie. Pod czas
gdy czoł gi ata ko wa ły od czo ła, ba ta lio -
ny 894. puł ku pie cho ty sfor so wa ły Du -

na jec na pół noc od No we go Są cza i ude -
rzy ły na po łu dnie, wzdłuż le we go brze -
gu rze ki, od ci na jąc w ten spo sób
no wo są dec kie mu gar ni zo no wi dro gę
od wro tu na za chód. 

Czy Niem cy chcie li ko niecz nie utrzy -
mać w swym rę ku ten sil ny ośro dek

opo ru na Du naj cu i wa żny wę zeł ko mu -
ni ka cyj ny na Pod kar pa ciu? To za le ży
od ro ze zna nia przez nich ogól nej sy tu -
acji, któ ra się wte dy wy two rzy ła. La tem
i je sie nią 1944 r. przy go to wy wa li ten te -
ren do obro ny, spę dza jąc lud ność pol ską
do „oko pów” – od Gry bo wa do Kry ni -
cy. Na za chód od mia sta za im pro wi zo -
wa li li nię obron ną OKH -Stel lung A2,
bie gną cą od Boch ni do gra ni cy, opar tą
o umoc nie nia po lo we i schro ny na od -
cin ku Boch nia – No wy Sącz.

Ata ku ją ca pie cho ta so wiec ka po nio -
sła du że stra ty. Pcha no boj ców przez za -
mar z nię tą rze kę wprost pod nie miec kie
sta no wi ska ognio we. Po za ję ciu „mar -
mo la dziar ni” czer wo no ar mi ści, któ rzy

Hi sto ria po mni ka Ar mii Czer wo nej w No wym Są czu, to dzie je upo ko rzeń, kłam

Na chwa łę ru skie go

20 stycz nia 1945 r. do No we go Są cza wkro czy ły od dzia ły 38.
Ar mii 4. Fron tu Ukra iń skie go (gen. płk. Ki ry ła Mo ska len ki),
wspie ra ne przez dy wi zyj ne od dzia ły pan cer ne. By ły to czoł gi
gru py szyb kiej ar mii z 31. bry ga dy pan cer nej osła nia ne si ła -
mi 894. puł ku pie cho ty 211. dy wi zji ze skła du 67. Kor pu su
Ar mij ne go i puł ki z 76. Pie rie kop skoj Dy wi zji Ar ty le rii Po lo -
wej (płk. Bol ba ta). 

HISTORIA
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ura czy li się zna le zio ną tam me la są, pa -
dli ofia rą nie miec kie go pa tro lu, któ ry
po wró cił do mia sta od stro ny Mar cin ko -
wic. Front jed nak prze su nął się na za -
chód i wal ki na Są dec czyź nie usta ły.

Ko men dan tem Wo jen nym Mia sta
No we go Są cza mia no wa no płk. Na gat -
ki na.

***
Wkrót ce, w myśl wy tycz nych, za in -

sta lo wa ły się w mie ście ko mór ki wo jen -
ne go za rzą du. Sta ro stą no wo są dec kim
mia no wa no Jó ze fa Ła bu za z PPR.
W wy sy ła nych do wo je wódz twa ra por -
tach, alar mo wał w czerw cu 1945 r.: Ar -
mia Czer wo na wy glą da na by ła
rze czy wi ście ja ko wy zwo li ciel ka. […]
Po wy pę dze niu Niem ców po pa ro mie -
sięcz nym po by cie ar mii czer wo nej w tut.
po wie cie, na strój lud no ści do tej ar mii
się sta le po gar sza. Czy woj ska czwar te -
go ukra iń skie go fron tu przy zwy cza iły
się do me tod sto so wa nych wo bec
[sprzy mie rzo nych z Niem ca mi] Ru mu -
nii i Wę gier bo stam tąd czę ścio wo przy -
by ły czy też w skal dzie ich znaj du je się
pew na licz ba kar nych od dzia łów – dość
że wy pad ki ob ra bo wa nia lud no ści
z odzie ży i ze gar ków tra fia ją się dość
czę sto, nie brak też wy pad ków cię żkie -
go uszko dze nia cia ła przez po strze la nie
lu dzi za to, że pi ja ne mu osob ni ko wi nie
chciał prze je żdża ją cy od dać ro we ru, nie
brak wy pad ków bi cia lu dzi przez pi ja -
nych żoł nie rzy so wiec kich. Nie brak też
przy pad ków zgwał ceń np. w Mu szy nie
oko ło 8.

Po dob nie alar mi stycz nie brzmia ło
spra woz da nie do Urzę du Wo je wódz kie -
go, spo rzą dzo ne przez Za rząd Mia sta
No we go Są cza: W mie sią cu czerw cu 3
żoł nie rzy so wiec kich za strze li ło 2-ch
oby wa te li, jed ne go w cen trum mia sta
o godz. 6 wie czór, dru gie go na przed -
mie ściu w no cy. Na pa dy ra bun ko we, do -

ko ny wa ne przez osob ni ków ubra nych
w mun du ry ro syj skie są nie tyl ko na po -
rząd ku dzien nym ale przy bie ra ją za stra -
sza ją ce for my. […] Na jar mar kach
i tar gach osob ni cy w mun du rach ro syj -
skich sprze da ją ze gar ki, łań cusz ki, bran -
so let ki, fu tra ko bie ce, li sy, gar de ro bę itd.

Ar mia Czer wo na za ję ła wszyst kie
więk sze bu dyn ki uży tecz no ści pu blicz -
nej – w tym szko ły, gdzie ulo ko wa no
woj sko we la za re ty (by ło ich 21! – przyp.
au to ra) i roz miesz czo no sta cjo nu ją cych
żoł nie rzy. Bu dyn ki te w krót kim cza sie
ule gły znacz nej de wa sta cji, zo sta ły ob -
ra bo wa ne z wy po sa że nia, me bli, po dob -
nie jak pen sjo na ty za ję te przez woj sko
w Kry ni cy i Że gie sto wie. Żoł nie rze so -
wiec cy kwa te ro wa li we wszyst kich mo -
żli wych po miesz cze niach, zaj mu jąc je
na kwa te ry sa mo rzut nie. Do szło do te -
go, że miesz kań cy mia sta nie wsta wia li
wy bi tych szyb w oknach, po nie waż za -
raz po na pra wie niu ta kich szkód, po ko -
je by ły zaj mo wa ne przez żoł nie rzy
Ar mii Czer wo nej. Jak pi sa no w spra -
woz da niu: Dal szą kon se kwen cją nie mo -
żno ści zna le zie nia od po wied nich kwa ter
jest zu peł nie zro zu mia łe zde ner wo wa nie
po szcze gól nych woj sko wych zwłasz cza
w po rze noc nej, choć mo że ob ja wia ją ce
się w spo sób na tych te re nach nie prak -
ty ko wa ny, a mia no wi cie przy sta wie niem
re wol we ru do pier si dy żu ru ją ce mu
urzęd ni ko wi, względ nie obi ciem z po wo -
du przy dzia łu nie od po wied niej kwa te ry.
Ko niecz nym jest rów nież wspo mnieć, że
brak od po wied niej ilo ści pa tro li woj sko -
wych na mie ście w po rze noc nej po wo -
du je bez kar ność nie za wsze
zdy scy pli no wa ne go za cho wa nia się za -
kwa te ro wa nych, któ rzy naj czę ściej
w sta nie nie trzeź wym wsz czy na ją awan -
tu ry i bój ki cza sem mię dzy so bą, jesz cze
go rzej mię dzy so bą a wła ści cie la mi po -
miesz czeń, ata ku jąc na wet ko bie ty i za -
bie ra jąc przed mio ty. Aby nie być
go ło słow nym mo żna przy to czyć naj bar -
dziej dra stycz ne wy pad ki jak ob ra bo wa -
nie miesz ka nia Pre zy den ta Mia sta
Ko niecz ne go, na pa sto wa nie ko biet
w miesz ka niu prof. Ro mu al da Re gu ły,
za koń czo ne strza ła mi do pol skie go mi -
li cjan ta, wy wie zie nie me bli z kan ce la rii
ad wo ka ta dr Dłu go pol skie go, po bi cie
i za bra nie pa sa pod czas słu żby stra żni -

ko wi miej skie mu Mi kul co wi. (…)
Zmniej szo ny etat sił Mi li cji Oby wa tel -
skiej, po wo du je sta le po gar sza ją cy się
stan bez pie czeń stwa w mie ście, ob ja wia -
ją cy mi się kra dzie ża mi i ra bun kiem mie -
nia nie tyl ko opusz czo ne go ale
zma ga zy no wa nych środ ków żyw no ści,
na pa da mi a na wet pro fa na cją zwłok, jak
to mia ło miej sce na dru gi dzień po po -
grze bie by łe go pre zy den ta mia sta dr Si -
chra wy. (…) prze wa żnie do brze
wy szko lo ne tech nicz nie od dzia ły włą cza -
ją się sa me do sie ci, po wo du ją nie tyl ko
szczy to we ob cią że nie sie ci ale ko lo sal ne
zu ży cie prą du, któ re ob cią ża de fi cy to wo
bu dżet miej ski.

Ko lej na fa la ra bun ków, gwał tów, za -
bójstw i de wa sta cji mia ła miej sce
w mie sią cach lip cu i sierp niu 1945 r.,
kie dy od dzia ły Ar mii Czer wo nej wra ca -
ły z Nie miec. Apo geum na de szło jed nak
w paź dzier ni ku, w spra woz da niu sta ro -
sty, więk szą część za jął opis do ko ny wa -

nych na pa dów. Wy wo ły wa ło to
po wszech ne obu rze nie spo łe czeń stwa
zmę czo ne go obec no ścią „brat niej Ar mii
Czer wo nej”.

Miesz kań cy mia sta za de mon stro wa li
swo je nie za do wo le nie boj ko tem wy re ży -
se ro wa nych uro czy sto ści pod po mni kiem
„wdzięcz no ści”, któ re zor ga ni zo wa no 26
sierp nia 1945 r. Ma ni fe sta cją prze ciw So -
wie tom stał się we wrze śniu 1945 r. po -
grzeb kpr. podch. WP Bo le sła wa
Ko szał ki, za mor do wa ne go przez czer wo -
no ar mi stów pod czas pa tro lo wa nia mia -
sta, w któ rym wzię ło udział co
naj mniej 2500 osób.

Po opusz cze niu Są dec czy zny przez
So wie tów, UB sku tecz nie zwal cza ło
wszel kie prze ja wy „szep ta nej pro pa gan -
dy” uwła cza ją ce Ar mii Czer wo nej. Te -

am stwa i ob łu dy

o orę ża

W ro ku 1991 gru pa są dec -
kich dzia ła czy Kon fe de ra cji
Pol ski Nie pod le głej usu nę -
ła sa mo rzut nie czer wo ne
gwiaz dy z czte rech ko lu -
mie nek, go dło ZSRR z por -
ta lu łu ku trium fal ne go
i ta bli ce.
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mat mor derstw, po bić, gwał tów i ra bun -
ków do ko na nych przez żoł nie rzy „brat -
niej” Ar mii Czer wo nej był te ma tem
za ka za nym przez ca ły okres PRL -u. Stąd
współ cze śnie wy stę pu je pra wie cał ko wi -
ta nie zna jo mość te go ob li cza „wy zwo li -
cie li” przez spo łe czeń stwo Są dec czy zny.

***
W ro ku 1945 na ob sza rze mia sta No -

we go Są cza cho wa no po le głych w trak -
cie walk i zmar łych z ran (w licz nych

im pro wi zo wa nych la za re tach, urzą dzo -
nych w bu dyn kach uży tecz no ści pu -
blicz nej na te re nie mia sta) żoł nie rzy
Ar mii Czer wo nej, ale ta kże i zmar łych
jeń ców, któ rzy le że li w la za re tach nie -
miec kich w okre sie od 1944 ro ku
do ofen sy wy stycz nio wej. Łącz nie da ło
to licz bę 736 po cho wa nych. W la -
tach 1948-1949 do ko na no ak cji prze no -
sze nia zwłok czer wo no ar mi stów,
po grze ba nych w ró żnych miej scach
na Cmen tarz Ko mu nal ny przy ul. Rej ta -
na, gdzie wy dzie lo no kwa te rę żoł nie rzy
Ar mii Czer wo nej. W cen trum za ło że nia
po wstał obe lisk z kost ki gra ni to wej
na za pra wie ce men to wej, fu go wa ny
z pły tą mar mu ro wą (pro jek tu mgr inż.
arch. Ze no na Re mi).

Kwa te ra wo jen na jest ob ję ta ochro ną
usta wy z dnia 28 mar ca 1933 r. o gro -
bach i cmen ta rzach wo jen nych (Dz. U.
z dn. 30 ma ja 1933 r.) i jest to miej sce
naj od po wied niej sze na spo czy nek czer -
wo no ar mi stów. 

Nie co in ne prze zna cze nie miał „pa -
miat nik” po sta wio ny przy Alei Mo ścic -
kie go, na zwa nej w cza sie woj ny
Deut sche Al lee, a ochrzczo nej po woj nie
„Ale ja mi Wol no ści”. Miał uświa da miać
miesz kań com mia sta, kto na praw dę rzą -
dzi i ko mu są win ni od da wać chwa łę.

Ge ne rał -lejt nant Pro nim, na czel nik
Za rzą du Po li tycz ne go IV Fron tu Ukra -

iń skie go, z wiel ką szcze ro ścią pi sał 31
mar ca 1945 r. do „ko mi te tu na ro do we -
go Mia sta No wy Sącz”: Mam za szczyt
za wia do mić Pa na Prze wod ni czą ce go, że
dla upa mięt nie nia ofi ce rów i żoł nie rzy 4
ukra iń skie go fron tu, któ rzy pa dli w wal -
kach z nie miec ko -fa szy stow skim gra bie -
żcą przy oswo ba dza niu mia sta No wy
Sącz, Wo jen ny So wiet Fron tu po sta no -
wił przy czyn nej współ pra cy Pa -
na wznieść po mnik mau zo leum. Nasz

Wo jen ny Ko men dant otrzy mał in struk -
cje o po rząd ku, ter mi nie i miej scu
wznie sie nia po mni ka. Pro szę Pa na w tej
spra wie po in for mo wać się u Wo jen ne go
Ko men dan ta i spo wo do wać od po wied -
nią uchwa łę Ra dy Na ro do wej. Za wia da -
miam, że ze stro ny Wo jen ne go So wie ta
Fron tu w bu do wie po mni ka bę dzie oka -
za na Pa nu po moc przez wy zna cze nie
od po wied niej ilo ści ma te ria łów wy bu -
cho wych, ce men tu i bron zu dla od le wów
pa ra lie fów. Dla kie row nic twa pra ca mi
po moc Pa nu Wo jen ny So wiet Fron tu wy -
zna cza swe go spe cja li stę, któ ry otrzy mał
do kład ne in struk cje w spra wie re or ga -
ni za cji pra cy i w bu do wie po mni ka. On
przed ło ży Pa nu pro jekt po mni ka, za -
twier dzo ny przez Wo jen ny So wiet Fron -
ta. Po wzię te przez Pa nów uchwa ły
w spra wie wznie sie nia po mni ka, pro si -
my po dać do wia do mo ści na ad res:
Pocz ta Po lo wa, 19640.

Ter min wy ko na nia po mni ka ko men -
dant mia sta płk Na gat kin usta lił ar bi tral -
nie na 22 czerw ca – rocz ni cę wy bu chu
„Woj ny Oj czyź nia nej”, ja ko że So wie ci
nie uwa ża li swo jej agre sji na Pol skę
w 1939 r., Woj ny Zi mo wej z Fin lan dią
i za gar nię cie trzech państw bał tyc kich
w 1940 r. za swój udział w woj nie. 

14 kwiet nia wi ce pre zy dent An to ni
Gór ka pod pi sał uchwa łę Ko le gium Za -
rzą du Miej skie go ak cep tu ją cą „ży cze -

nie” 4. Fron tu Ukra iń skie go, prze ka zał
ją Miej skiej Ra dzie Na ro do wej, z uwa -
gą, że po dej mie się bu do wy po mni ka
po uzy ska niu kre dy tów na bu do wę po -
mni ka od Urzę du Wo je wódz kie go. 

17 kwiet nia wi ce pre zy dent An to ni
Gór ka skie ro wał pi smo do Urzę du Wo -
je wódz kie go w Kra ko wie, w któ rym
przed sta wił za ist nia łą w mie ście sy tu -
ację, o żą da niu płk. Na gat ki na wy bu do -
wa nia po mni ka, któ re go koszt
osza co wa no na 1,3 mln zł, o żą da niu
wy bu do wa nia na cmen ta rzu miej skim
pięk niej sze go i wspa nial sze go po mni ka
na gro bach so wiec kich żoł nie rzy, obok
po mni ka znaj du ją ce go się na cmen ta rzu
woj sko wym nie miec kim z cza sów woj -
ny świa to wej. Po in for mo wał wła dze, że
do wódz two fron tu ogra ni cza swój
udział w bu do wie obu po mni ków
do prze ka za nia Za rzą do wi Mia sta ce -
men tu, brą zu na od le wy i jed ne go z in -
struk to rów ja ko do zor cy. Kosz ty zwóz ki
ma te ria łów, za kup ka mie nia i in nych po -
trzeb nych ma te ria łów, jak rów nież ro bo -
ci znę i nad zór tech nicz ny, miał po no sić
za rząd mia sta. Nad mie nił, że Mię dzy -
par tyj na Ko mi sja Po ro zu mie waw cza
na po sie dze niu swym w dniu 16 kwiet -
nia po sta no wi ła, że nie mo że do pu ścić
do te go by wy bu do wa no po mni ki je dy -
nie na gro bach żoł nie rzy so wiec kich,
a nie uczy nio no te go na gro bach po mor -
do wa nych przez Niem ców Pa trio tów
Pol skich. 

De le ga ci Ko mi sji wraz z pre zy den -
tem i wi ce pre zy den tem mia sta oraz
prze wod ni czą cy mi Rad Na ro do wych,
Miej skiej i Po wia to wej, od by li kon fe -
ren cję te goż dnia z płk. Na gat ki nem,
przed sta wia jąc swo ją uchwa łę, na co ko -
men dant so wiec ki się zgo dził. Na po stu -
lat, że by ter min re ali za cji prze su nąć
w cza sie, ze wzglę du na trud no ści z uzy -
ska niem 150 wo zów do trans por tu ka -
mie nia – w cią gu mie sią ca, pod czas
trwa ją cej ak cji siew nej, zgo dził się, że -
by do 1 ma ja tem po prac by ło sła be, ale
po tym ter mi nie za le cił ta kie przy spie -
sze nie prac, aby zdą żyć z ukoń cze niem
po mni ka na za pla no wa ny ter min. Po -
za tym de le ga ci przed sta wi li pro ble my
fi nan so we mia sta, brak go tów ki w ka sie
miej skiej, na co otrzy ma li po ucze nie, że
rze czą za rzą du jest, by po czy nił od po -

Ter min wy ko na nia po mni ka ko men dant mia sta płk Na -
gat kin usta lił ar bi tral nie na 22 czerw ca – rocz ni cę wy bu -
chu „Woj ny Oj czyź nia nej”, ja ko że So wie ci nie uwa ża li
swo jej agre sji na Pol skę w 1939 r., Woj nę Zi mo wą z Fin -
lan dią i za gar nie cie trzech państw bał tyc kich w 1940 r.
za swój udział w woj nie. 
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wied nie sta ra nia u rzą du, ce lem uzy ska -
nia kre dy tów na bu do wę po mni ków. Płk
Na gat kin oświad czył, że je że li za rząd
mia sta bę dzie się wzbra niał przy stą pić
do bu do wy oraz czy nił trud no ści lub nie
do trzy mał ter mi nu ozna czo ne go przez
Do wód cę Fron tu, za któ ry to ter min on
jest od po wie dzial ny i mógł by być po -
wie szo ny za nie wy ko na nie roz ka zu,
przy stą pi do bu do wy po mni ka mo bi li -
zu jąc wszyst kich oby wa te li mia sta No -
we go Są cza.

Tu znaj du je się za pis, że Za rząd Miej -
ski zgod nie z ży cze niem Wo jen ne go Ko -
men dan ta w dniu 18 mar ca prze niósł
gro by żoł nie rzy so wiec kich znaj du ją cych
się w nie od po wied nich miej scach
na miej sce wiecz ne go spo czyn ku w re -
pre zen ta cyj ną dziel ni cę mia sta, wy bu do -
wał od po wied ni gro bo wiec i umie ścił
na nim tym cza so wy, z drze wa wy ko na ny
po mnik, za pro jek to wa ny przez ko mi sję
kon kur so wą, a za twier dzo ny przez Ko -
men dan ta Wo jen ne go, na koszt Gmi ny.

W dal szej czę ści pi sma za rząd mia sta
na rze kał na brak środ ków, pil ne po trze -
by re mon tów bu dyn ków szkol nych, od -
bu do wy czę ścio wo znisz czo nych
dziel nic, od bu do wę tym cza so wych mo -
stów na Du naj cu, re mont ko szar woj sko -

wych. Wo bec ko niecz no ści bu do wy
po mni ków za kwo tę ok. 4 mln zł mia sto
nie wi dzia ło mo żli wo ści spro sta nia te -
mu za da niu, za cią gnie cie zaś po życz ki
w wy so ko ści 4 000 000 zł na bu do wę
tak nie pro duk tyw ną jak po mni ki, ob cią -
ży ła by mia sto przez okres naj mniej 10-

ciu lat pro cen ta mi i spła tą po ży czek, co
do któ rych na wet w póź niej szym okre -
sie cza su nie wi dzi my żad nych mo żli -
wo ści spła ty – trzeź wo uzna wa ły
no wo są dec kie wła dze. 

Wo je wo da kra kow ski, Ostrow ski,
już 20 kwiet nia 1945 r. wy sto so wał pi -
smo do mi ni stra Ad mi ni stra cji Pu blicz -
nej w War sza wie, przed sta wia jąc
w za łą cze niu do ku men ty otrzy ma ne
z No we go Są cza, ta kże spra woz da nie
z sy tu acji bie żą cej w mie ście, po pie ra jąc
proś bę o udzie le nie kre dy tu na su mę 4
mln zł. Po ru szył ta kże pro blem na ra sta -
nia kon flik tów po mię dzy miesz kań ca mi
mia sta a żoł nie rza mi so wiec ki mi, pi sząc,
że przed sta wi cie le mia sta w spra woz da -
niu ust nym za zna czy li, że sy tu acja ogól -
na mia sta fak tycz nie jest o wie le wię cej
dra żli wa niż to opi sa no w spra woz da -
niu.(…) po ru szy łem je w roz mo wie z ba -
wią cym tu nie daw no Rad cą
Le gi sla cyj nym Am ba sa dy So wiec kiej
w War sza wie, Ja kow le wem znaj du jąc

Pierwotny pomnik Armii Czerwonej – stan z 1945 r. Pomnik Chwały Armii Czerwonej – stan z lat 60. XX w.
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Na fo to gra fii wy ko na nej
pod czas od sło nię cia al bo
de mon stra cji po par cia
pod po mni kiem, nie ma
na pierw szym pla nie żad -
ne go gro bu. 
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u nie go peł ne zro zu mie nie. Rów nież
i wła dze woj sko we ra dziec kie w No wym
Są czu w ofi cjal nych roz mo wach z przed -
sta wi cie la mi mia sta da ją wy raz obu rze -
niu z po wo du ma ją cych tam miej sce
wy pad ków (gra bie ży, gwał ce nia ko biet).
Nie wąt pli wie ma my w da nym wy pad ku
do czy nie nia z eks ce sa mi po je dyn czych
żoł nie rzy, któ rzy być mo że nie orien tu ją
się, wo bec bli sko ści gra ni cy, w tym mia -
no wi cie, że znaj du ją się na te ry to rium
Pań stwa sprzy mie rzo ne go.

Z 7 ma ja 1945 r. po cho dzi pi smo wo -
je wo dy do za stęp cy Do wód cy 4. Ukra -
iń skie go Fron tu gen. Płk. Me chli sa
i Wo jen nej Ra dy 4. Ukra iń skie go Fron -
tu płk. Szy ra, przed sta wi cie la Szta bu
Ge ne ral ne go przy Szta bie 4. Ukra iń -
skie go Fron tu Czer wo nej Ar mii, przed -
sta wia ją ce roz pacz li wą sy tu ację
fi nan so wą mia sta i kro ki po dej mo wa ne
przez za rząd No we go Są cza, in for mu ją -
ce ta kże o bra ku środ ków w wo je wódz -
twie na bu do wę po mni ków. Do dat ko wo,
opie ra jąc się na uzy ska nej eks per ty zie,
wo je wo da in for mu je ad re sa tów, że ma -
te riał z ka mie nio ło mów znaj du ją cych

się w oko li cach mia sta (na czym opar to
kosz to rys) oka zu je się nie od po wied ni,
co zmu si do po szu ki wań ma te ria łu
w od le glej szych miej scach i przy czy ni
się do pod wy ższe nia kosz tów bu do wy.
Stąd proś ba o zmia nę ter mi nu wy ko na -
nia po mni ków.

Oba po mni ki jed nak zbu do wa no. Ten
naj wa żniej szy, przy Al. Wol no ści, osta -

tecz nie sta nął w 1945 r. Na dwóch po tę -
żnych ko lum nach umiesz czo no na pi sy,
po wtó rzo ne na obec nym po mni ku:
„Wiecz na sła wa bo ha te rom po le głym
w bo jach za wol ność i nie za le żność
Związ ku Ra dziec kie go”, „Sła wa Czer -
wo nej Ar mii oswo bo dzi ciel ce Pol ski
od jarz ma fa szy stow skich za bor ców”,
„Swo im oswo bo dzi cie lom, zwy cię skim
woj skom Ar mii Czer wo nej od oby wa te li
mia sta No we go Są cza 26 III 1945”,
„Chwa ła bo ha te rom wiel kiej woj ny
za oj czy znę, chwa ła ru skie mu orę żo wi”.
Zo sta ły przy kry te po zio mą pły tą na któ -
rej cy lin drycz ną ko lum nę wień czy ła po -
tę żna czer wo na gwiaz da. Co cie ka we,
na fo to gra fii wy ko na nej pod czas od sło -
nię cia al bo de mon stra cji po par cia
pod po mni kiem, nie ma na pierw szym
pla nie żad ne go gro bu. Za gad ko wa jest
też da ta 26 III 1945, gdyż jak pa mię ta -
my, pi smo z żą da niem pod ję cia uchwa -
ły o wy bu do wa niu po mni ka, po cho dzi ło
z 31 III 1945 r.?

Za rząd Po li tycz ny 4. Fron tu Ukra iń -
skie go dys po no wał wie lo ma pro jek ta mi,

przy go to wa ny mi przez mło dych ar chi -
tek tów, na ogła sza ne kon kur sy, or ga ni -
zo wa ne prze uczel nie w Związ ku
So wiec kim. O tym ja ki pro jekt i gdzie
zo sta nie prze zna czo ny do re ali za cji, de -
cy do wa ła ran ga za ję te go mia sta i wo la
„wo jen ne go so wie ta fron tu”.

***
Po mnik sto ją cy w cen trum mia sta,

dra żnił swo ją obec no ścią, co by ło ta kże
zwią za ne z po by tem i wy czy na mi czer -
wo no ar mi stów na Są dec czyź nie. Nie dłu -
go po stał w tym miej scu. Od dział
Wy pa do wy AK „Grom” pod do wódz -
twem Sta ni sła wa Piszcz ka „Okrzei” 2
stycz nia 1946 r. pod ło żył pod po mnik ła -
dun ki wy bu cho we (po zy ska ne z ka mie -
nio ło mu w Ka mion ce Wiel kiej).
W wy ni ku eks plo zji po mnik zo stał cał -
ko wi cie znisz czo ny. Miej sco wa ko mór -
ka PPR z wła dza mi, wy re ży se ro wa ła
wiec pro te sta cyj ny prze ciw te mu „bar ba -
rzyń stwu”. Przy stą pio no do od bu do wy
po mni ka we dług „pro jek tu do star czo ne -
go przez ro syj skie wła dze woj sko we”,
jak to opi sał na do ku men ta cji ar chi tekt
miej ski Ze non Re mi. Au to rem pro jek tu
był ar chi tekt z Ki jo wa Oleg Igna tiew. Ar -
chi tek to wi miej skie mu No we go Są cza
uda ło się prze ko nać stro nę so wiec ką
do usta wie nia na zwień cze niu łu ku
trium fal ne go urny za miast czer wo nej
gwiaz dy. Mniej kłu ło to oczy Po la ków.
Po wtó rzo no opi sy z po przed nie go po -
mni ka, umiesz cza jąc je na czte rech słu -
pach roz sta wio nych sy me trycz nie
wzglę dem łu ku trium fal ne go: „Wiecz -
na sła wa bo ha te rom po le głym w bo jach
za wol ność i nie za le żność Związ ku Ra -
dziec kie go”, „Sła wa Czer wo nej Ar mii
oswo bo dzi ciel ce Pol ski od jarz ma fa szy -
stow skich za bor ców”, „Swo im oswo bo -
dzi cie lom, zwy cię skim woj skom Ar mii
Czer wo nej od oby wa te li mia sta No we go
Są cza 26 III 1945”, „Chwa ła bo ha te rom
wiel kiej woj ny za oj czy znę, chwa ła ru -
skie mu orę żo wi”. 

Wdzięcz ność za zdo by cie ko lej nych
te re nów (przy pie czę to wa nych ukła dem
w Jał cie), któ rą Ar mia Czer wo na sa ma
so bie wy ra zi ła tym pięk nym mo nu men -
tem trwa wśród nie zo rien to wa nych
do dziś… 

Gwa ran tem nie ty kal no ści te go po -
mni ka bu ty so wiec kiej uczy nio no sze -

Po mnik sto ją cy w cen trum
mia sta, dra żnił swo ją obec -
no ścią, co by ło ta kże zwią -
za ne z po by tem
i wy czy na mi czer wo no ar -
mi stów na Są dec czyź nie.
Nie dłu go po stał w tym
miej scu. Od dział Wy pa do -
wy AK „Grom” pod do wódz -
twem Sta ni sła wa Piszcz ka
„Okrzei” 2 stycz nia 1946 r.
pod ło żył pod po mnik ła -
dun ki wy bu cho we.
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ściu po cho wa nych w je go po bli żu
– trzech po le głych 20 stycz nia, jed ne go,
po le głe go 21 stycz nia i dwóch, po le -
głych 25 stycz nia – a więc nie w tym
miej scu i nie pod czas wkra cza nia Ar mii
Czer wo nej do mia sta! 

W cią gu lat ist nie nia, po mnik funk -
cjo no wał pod ró żny mi na zwa mi – w za -
le żno ści od stop nia pa cy fi ka cji
spo łe czeń stwa i ko niunk tu ry po li tycz nej.
Mo żna to prze ana li zo wać stu diu jąc na -
zew nic two po mni ka w ró żnych prze wod -
ni kach po No wym Są czu. By ło do wol ne
– w za le żno ści od te go do ko go by ły ad -
re so wa ne. Raz pi sa no o Po mni ku ku czci
po le głych żoł nie rzy ra dziec kich (pr. zb.:
Zie mia Są dec ka, Wy daw nic two Ar ty -
stycz no -Gra ficz ne, Kra ków 1965), kie dy
in dziej Po mni ku Mau zo leum żoł nie rzy
Ar mii Czer wo nej (J. Za rem ba: ABC No -
we go Są cza, CO IT, No wy Sącz 1978,
wyd. I i II), Po mni ku Wdzięcz no ści Ar -
mii Ra dziec kiej (L. Bo che nek: Do li -
na Du naj ca – prze wod nik, KAW 1986),
czy też wręcz Po mni ku Bra ter stwa Bro -
ni (kar ta za byt ku z De le ga tu ry WU OZ
w No wym Są czu z 1987 r.). 

***
W ro ku 1991 gru pa są dec kich dzia -

ła czy Kon fe de ra cji Pol ski Nie pod le głej
usu nę ła sa mo rzut nie czer wo ne gwiaz dy
z czte rech ko lu mie nek, go dło ZSRR
z por ta lu łu ku trium fal ne go i ta bli ce,
któ ry mi przy re mon cie po mni ka w 1982
r., fi nan so wa nym przez ZBO WiD, za -
kry to pier wot ne na pi sy.

Te ma tem li kwi da cji po mni ka za ję ła
się Ra da Mia sta No we go Są cza, za cza -
sów pre zy den tu ry Je rze go Gwiz dża, po -
dej mu jąc uchwa łę nr XXI/185/92
z 25.02.1992 r. ws. ro ze bra nia Po mni ka
Żoł nie rzy Ra dziec kich przy al. Wol no -
ści z za cho wa niem znaj du ją cych się
przed Po mni kiem gro bów i ob sa dze -
niem po zo sta łe go po roz biór ce te re nu
zie le nią. Pod uchwa łą pod pi sał się ów -
cze sny Prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta,
a póź niej szy pre zy dent Lu do mir Kra -
wiń ski. Nie ste ty, przez ko lej ne la ta nic
się nie dzia ło w tej spra wie.

Pro ble mem w ro ku 2007 pró bo wał
za jąć się rad ny Ro bert So bol, po kil ku
pra so wych pu bli ka cjach w lo kal nych ga -
ze tach – te mat za marł. Po wró cił w 2009
ro ku, kie dy Ja ro sław Ro la, wy stę pu ją cy

w imie niu sto wa rzy sze nia Są dec ka Ro -
dzi na Ka tyń ska, wy sto so wał do prze -
wod ni czą ce go NSZZ „So li dar ność”
An drze ja Szka rad ka list z re to rycz nym
py ta niem – kie dy po mnik zo sta nie ro ze -
bra ny? i su ge stią, aby na stą pi ło to
przed ko lej ną rocz ni cą ujaw nie nia
zbrod ni ka tyń skiej. Pi smo otrzy ma li
do wia do mo ści: Ar ka diusz Mu lar czyk
– po seł na Sejm RP, Ry szard No wak
– pre zy dent mia sta, Ar tur Czer nec ki
– prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta, Ja nusz
Kwiat kow ski – prze wod ni czą cy Ko mi -
sji Oświa ty, Kul tu ry i Sztu ki Ra dy Mia -
sta No we go Są cza, Ro bert Ślu sa rek
– Dy rek tor Mu zeum Okrę go we go, Je rzy
Gi za – hi sto ryk, au tor ksią żki „Są dec ka
li sta ka tyń ska” i ni żej pod pi sa ny, ja ko -
pre zes są dec kie go od dzia łu Pol skie go
To wa rzy stwa Hi sto rycz ne go. Czu jąc się
zo bli go wa nym do za bra nia gło su w tej
spra wie wy sto so wa łem pi smo w for mie
li stu otwar te go do pra sy, z ape lem
do Są de czan o pod ję cie te ma tu. Brak
pod ję cia kon kret nych dzia łań przez Za -
rząd Mia sta, spo wo do wał po wrót te ma -
tu przy oka zji po my słu bu do wy
po mni ka Mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie -
go, wy su nię te go przez sto wa rzy sze nie
„No wo są dec ka Wspól no ta” w lu -
tym 2010 r.

Póź niej na de szła ka ta stro fa smo leń -
ska i spra wa po mni ka ze szła na dal szy
plan.

Prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta No we -
go Są cza Ar tur Czer nec ki zwró cił się
do wy bra nych or ga ni za cji z te re nu mia -
sta o na de sła nie opi nii na te ma ty obu po -
mni ków, PTH prze ka za ło sta no wi ska
w obu spra wach pi sma mi z 19 kwiet -
nia 2011 r. Na pod sta wie ze bra nych opi -
nii, Ko mi sja Kul tu ry Ra dy Mia sta mia ła
prze ka zać swo je sta no wi sko pod gło so -
wa nie. Do koń ca ka den cji nie do szło

jed nak do dys ku sji w ło nie Ra dy
nad tym pro ble mem.

Nie za ła twio ny te mat po wró cił z po -
cząt kiem stycz nia 2011 r. kie dy to Po ro -
zu mie nie Or ga ni za cji Kom ba tanc kich
i Nie pod le gło ścio wych w Kra ko wie
z Krzysz to fem Bzdy lem na cze le, wy -
sto so wa ło do pre zy den ta No wa ka pi smo
wzy wa ją ce do re ali za cji uchwa ły Ra dy
Miej skiej z 1992 ro ku. PTH na tu ral nie
przy łą czy ło się do te go ape lu. 2 mar -
ca 2011 – uchwa łę wzy wa ją cą pre zy -
den ta do roz biór ki po mni ka wy da ła
Ma ło pol ska Ra da Kom ba tan tów i Osób
Re pre sjo no wa nych z Kra ko wa. W od po -
wie dzi pre zy dent No wak od pi sał, że nie
bę dzie pro wa dził żad nych dzia łań ws.
po mni ka. Dal sze zda rze nia by ły już opi -
sy wa ne w re la cjach pra so wych. Pa to wa
sy tu acja trwa.

***
Czy Są de cza nie zro zu mie ją wresz cie,

że po mnik nie ist nie ją ce go, wro gie go
mo car stwa, któ re wy mor do wa ło naj -
więk szą w dzie jach świa ta licz bę lu dzi,
współ od po wie dzial ne go za roz pę ta -
nie II woj ny świa to wej, so jusz ni cze go
w sto sun ku do hi tle row skiej III Rze szy,
bę dą ce go agre so rem we wrze śniu 1939
r., nie jest ele men tem „wdzięcz no ści”
na ro du pol skie go ale sym bo lem pa no -

wa nia na rzu co nym nam z oka zji ode bra -
nia su we ren no ści?

Ob rzu ca nie in wek ty wa mi i oska rża -
nie o nie wie dzę hi sto rycz ną or ga ni za cji
i sto wa rzy szeń, któ re chcą usu nię cia
z prze strze ni pu blicz nej mia sta te go sym -
bo lu do mi na cji so wiec kiej, po mni ka na -
szej hań by, jest prze ja wem igno ran cji,
bra ku ar gu men tów i bez i de owo ści
a przede wszyst kim bra ku pa trio ty zmu.

LE SZEK ZA KRZEW SKI
Autor jest prezesem Oddziału Polskiego

Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu

Ob rzu ca nie in wek ty wa mi i oska rża nie o nie wie dzę hi sto -
rycz ną or ga ni za cji i sto wa rzy szeń, któ re chcą usu nię cia
z prze strze ni pu blicz nej mia sta te go sym bo lu do mi na cji
so wiec kiej, po mni ka na szej hań by, jest prze ja wem igno -
ran cji, bra ku ar gu men tów i bez i de owo ści a przede
wszyst kim bra ku pa trio ty zmu.
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P ra ca ta, wy da na po raz pierw szy
w Pol sce w 1919 r., by ła swe go
ro dza ju kom pen dium za sad, re gu -
lu ją cych po stę po wa nie w zgo dzie

z po czu ciem ho no ru – nie ste ty, włącz nie
z nie sław nej pa mię ci po je dyn ka mi. Choć
au tor for mal nie nie glo ry fi ko wał te go środ -
ka roz wią zy wa nia za tar gów, to jed nak
uzna jąc, iż by wa ją lep sze i sku tecz niej sze
od dro gi praw nej, wio dą cej do są dów po -
wszech nych, sank cjo no wał ucie ka nie się
do nich ja ko czy ny god ne lu dzi ho no ru. Co
jed nak na wet zde cy do wa ni kry ty cy mię -
dzy wo jen nej po je dyn ko ma nii po czy tu ją
Bo zie wi czo wi za za słu gę, zde mo kra ty zo -
wał ka te go rię „osób ho no ro wych”, za li cza -
jąc do nich nie tyl ko szlach tę, ale
i po sia da czy ma tu ry, twór ców oraz lu dzi,
zaj mu ją cych wa żne w spo łe czeń stwie sta -
no wi ska. In na spra wa, iż ko dy fi ka cja ta ka
da ła asumpt dokpin: że mo żna być dur niem
bez wy kształ ce nia, je śli tyl ko zdo bę dzie się
man dat po sel ski – mo żna ko rzy stać z peł ni
praw ho no ro wych…

***
Au tor „Ko dek su”, po mi mo po wsta nia

po dob nych pu bli ka cji (np. Z. A. Po mia -

na czy Ta de usza Za moy skie go i Eu ge -
niu sza Krze mie niew skie go) przez la ta
trak to wa ne go ja ko pod sta wo we źró dło
za sad god ne go po stę po wa nia w sy tu -
acjach za gro że nia czci, uro dził się w fa -
mi lii szla chec kiej – ja ko syn Alek san dra
i Ma rii z Bo row skich – 24 grud nia 1886
r. Dzię ki do brze sy tu owa nym ro dzi com
wy je chał z Bo gu szy na na uki do Kra ko -
wa, gdzie ukoń czył w 1908 Gim na zjum
im. Ja na III So bie skie go, po czym pod -
jął stu dia na Wy dzia le Pra wa i Ad mi ni -
stra cji Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go.

W 1914 r. uzy skał tam ab so lu to rium
i wstą pił – w stop niu jed no rocz ne go
ochot ni ka – do ar mii au striac kiej. Spę -
dził w niej czte ry la ta, zdo by wa jąc awans
na pod po rucz ni ka i kil ka od zna czeń
(Ma ły Srebr ny i Ma ły Brą zo wy Me dal
Za Od wa gę, Woj sko wy Krzyż Za słu -
gi I kla sy). Ja ko ofi cer był ce nio ny: 

„Po wa żny i sil ny cha rak ter (…) skie -
ro wa ny do we wnątrz, bez ra do ści ży cia.
Bar dzo do bre za ło że nia woj sko we, słu -
żbi sty i od po wie dzial ny, wo bec wro ga
spo koj ny, od wa żny i zde cy do wa ny. Spo -
koj ny czło wiek, rów nie wy so ko oce nia -

ny przez żoł nie rzy jak i ofi ce rów” – tak
na pi sał w słu żbo wej cha rak te ry sty ce
prze ło żo ny Bo zie wi cza, ma jor We nzel
Met zner.

Do Woj ska Pol skie go ro dak z Bo gu szy
za cią gnął się na ochot ni ka już 1 li sto pa -
da 1918 r. Zgod nie z wy kształ ce niem
i wo jen ny mi do świad cze nia mi słu żył
w ad mi ni stra cji oraz in ten den tu rze.
Awan so wał na po rucz ni ka, a w 1922,
pod czas we ry fi ka cji kadr ofi cer skich,
otrzy mał no mi na cję na ka pi ta na ze star -
szeń stwem z 1 czerw ca 1919. Za cho wa -
ne w Cen tral nym Ar chi wum Woj sko wym
ak ta po da ją, że rów nież w WP cie szył się
do brą opi nią. Wy sta wia ją cy mu świa dec -
twa zwierzch ni cy pi sa li, że był „su mien -
ny i pra co wi ty, nad zwy czaj tak tow ny,
obe zna ny do kład nie z wie dzą słu żby go -
spo dar czej”. Pew nie dla te go, choć miał
sta tus ofi ce ra re zer wy (za kwa li fi ko wa no
go tak w kwiet niu 1922 r.), po zo stał
w woj sku dłu go, aż do cza su prze nie sie -
nia w stan spo czyn ku – co na stą pi ło ze
wzglę dów zdro wot nych.

W ad mi ni stra cji ar mij nej Bo zie wicz
pra co wał do 1929 r. For mal nie za li czo ny

Choć sam nie wy wo dził się z ro du kar ma zy nów, był wy rocz -
nią dla naj zna mie nit szych do mów II Rzecz po spo li tej – i to
wy rocz nią w kwe stii bo daj naj wa żniej szej: ho no ru. Kto? Au -
tor „Pol skie go Ko dek su Ho no ro we go”, Wła dy sław Bo zie wicz
– ro dem z Bo gu szy pod Gry bo wem.

Wła dy sław Bo ziewcz gło sił za sa dy ho no ru
i we dług nich żył 

Wyrocznia
z Boguszy

HISTORIA
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do ka dry Okrę go we go Za kła du Go spo -
dar cze go nr 5 w Kra ko wie, od ko men de -
ro wy wa ny by wał m.in. do Ka to wic
(w 1923 r. słu żył tam w Re jo no wym Za -
kła dzie Go spo dar czym) i My sło wic. Je -
go ostat nim przy dzia łem był 5. Ba ta lion
Ad mi ni stra cyj ny w Kra ko wie.

Po zrzu ce niu mun du ru au tor „Pol -
skie go Ko dek su Ho no ro we go” wy dzie -
rża wił fol wark ko ło Sza mo tuł
i zaj mo wał się nim aż do wy bu chu woj -
ny. Wte dy wró cił do Kra ko wa; w mie -
ście mło do ści otwo rzył nie wiel ki
skle pik, za pew nia ją cy jed nak środ ki
do ży cia. Utrzy my wał ja kieś kon tak ty
z par ty zan ta mi – wia do mo o tym, gdyż
je sie nią 1944 r. zo stał aresz to wa ny przez
Ge sta po, któ re go funk cjo na riu sze prze -
chwy ci li je go ko re spon den cję. W wię -
zie niu przy ul. Mon te lu pich spę dził
kil ka mie się cy. Aresz tanc kie prze ży cia
skró ci ły Bo zie wi czo wi ży cie. Już
do koń ca bo ry kał się z pro ble ma mi
z ser cem. Zmarł w Kra ko wie w 1946 r. 

***
Na wet jed nak przyj mu jąc pryn cy pial -

ne za ło że nie, że po je dyn ki by ły szko dli -

wym ana chro ni zmem, trud no o for mu ło -
wa nie ja kich kol wiek za rzu tów Bo zie wi -
czo wi. Je go ko deks nie za chę cał ni ko go
do sta wa nia na ubi tej zie mi: prze ciw nie,
ko dy fi ku jąc prze słan ki, po zwa la ją ce
na zbroj ne roz strzy gnię cie za tar gów, do -
pro wa dził do wy eli mi no wa nia pew nej
ka te go rii uchy bień prze ciw ho no ro wi,
a przede wszyst kim na rzu cił tej bez -
sprzecz nej pla dze pierw szej po ło -
wy XX stu le cia ja kieś w mia rę
cy wi li zo wa ne ra my.

O tym z ko lei, czy sam hoł do wał po -
je dyn ko ma nii, nic nie wia do mo. Je rzy
Ra wicz, au tor bar dzo cie ka wej ksią żki
„Do pierw szej krwi” (War sza wa 1974),
od na lazł tyl ko je den ślad spra wy ho no -
ro wej, w któ rą bez po śred nio za an ga żo -
wa ny był uro dzo ny w Bo gu szy au tor
„Ko dek su”: 

„Pró bo wa łem do ciec, czy Bo zie wicz
miał ja kieś za tar gi ho no ro we. Je dy ne,
co zna la złem, to pro to kół są du ho no ro -
we go dla ofi ce rów z 30 czerw ca 1923 r.,
w któ rym za war ta jest uchwa ła:

Ka pi tan Bo zie wicz Wła dy sław nie ma
być od da ny pod sąd ho no ro wy, po nie -
waż ani z ak tów są do wych, ani z prze -
pro wa dzo ne go do cho dze nia nie wy ni ka,
aby ka pi tan Bo zie wicz Wła dy sław do pu -
ścił się uchy le nia god no ści sta nu ofi cer -
skie go, jak rów nież, by był oso bi ście
przez p. Sal ca ob ra żo ny”.

Więc jed nak…
WAL DE MAR BAŁ DA

Fot. za: Je rzy Ra wicz, Do pierw szej krwi, 
War sza wa 1974, arch. „Są de cza ni na”

Po zrzuceniu munduru
autor „Polskiego Kodeksu
Honorowego” wydzierżawił
folwark koło Szamotuł
i zajmował się nim aż
do wybuchu wojny. Wtedy
wrócił do Krakowa;
w mieście młodości
otworzył niewielki sklepik,
zapewniający jednak
środki do życia. 
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W zbio rach Ar chi wum Pań -
stwo we go w Kra ko wie znaj du -
je się in te re su ją cy do ku ment,
któ ry rzu ca świa tło na nie któ re
wy da rze nia na Są dec czyź nie
w okre sie przej mo wa nia wła -
dzy przez ko mu ni stów (KW
PPR w Kra ko wie 29/2089/220,
k. 20-26). 

Do ku ment ten zo stał spo rzą dzo -
ny przez Sta ni sła wa Bo la now -
skie go (9 kwiet nia 1946 r.)
i sta no wi spra woz da nie z je -

de na sto dnio we go po by tu gru py szko ły
par tyj nej w po wie cie no wo są dec kim.
Nie któ re wia do mo ści w nim za war te
uzu peł nia ją do tych cza so wą wie dzę na te -
mat dzie jów Są dec czy zny w trud nym
okre sie po za koń cze niu dru giej woj ny
świa to wej.

S. Bo la now ski prze ka zał do Ko mi te -
tu Wo je wódz kie go Pol skiej Par tii Ro -
bot ni czej w Kra ko wie in for ma cje
na te mat sy tu acji po li tycz nej w po wie -
cie no wo są dec kim, na stro jów wśród
lud no ści, wal ki z pod zie miem nie pod le -
gło ścio wym. Do ku ment sta no wi su biek -
tyw ną oce nę za ob ser wo wa nych
wy da rzeń. Zo stał on na pi sa ny nie po -

praw ną pol sz czy zną, nie któ re je go frag -
men ty po zba wio ne są sty li sty ki i in ter -
punk cji. 

***
„Spra woz da nie z dzia łal no ści gru py

szko ły par tyj nej na te re nie po wia tu No -
wo -Są dec kie go

1. Cha rak te ry sty ka po li tycz na po wia -
tu No wo -Są dec kie go na pod sta wie bez -
po śred nich da nych i ob ser wa cji
w okre sie ak cji.

Na te re nie po wia tu no wo są dec kie go
dzia ła w tej chwi li pięć band, pierw sza
– ban da Wil ka i Bia łe go, – w si le 37
osób na zy wa ją ca sie bie Ar mią Ka to lic -
ką, w skró cie A. K. – na cze le jej stoi
dwóch An der sow ców, by ły pra cow nik
UB, Ro siek. 

Dru ga ban da – Me te ora – li czą ca
oko ło 25 osób, na cze le jej stoi by ły pra -
cow nik UB – Jan czak.

Trze cia ban da – Ba cy – li czą ca oko -
ło 30 osób – nie stwier dzo no iden tycz -
no ści do wód cy.

Czwar ta ban da – Ta ta ra – li czą ca
oko ło 25 osób – iden tycz no ści do wód cy
nie stwier dzo no.

Pią ta ban da – Mu rzy na – w więk szo -
ści swo jej zli kwi do wa na, li czy ła kil ka -
na ście osób.

Sys tem or ga ni za cyj ny tych band jest
na stę pu ją cy:

1. Jest fak tem nie zbi tym, że wszyst -
kie te ban dy ma ją ze so bą łącz ność cho -
ciaż nie ma ją jed no li te go sys te mu
or ga ni za cyj ne go, i praw do po dob nie nie
ma ją jed no li te go do wódz twa. Ban da

skła da się z gru py lu dzi t. zw. gru py ope -
ra cyj nej, któ ra cią gle prze rzu ca się
z miej sca na miej sce, ale ma ją one
po gmi nach i w nie któ rych gro ma dach
swo je pla ców ki, skła da ją ce się z kil ku
osób, któ re ro bią dla nich roz po zna nie
te re nu i zwiad, ra por tu ją do do wódz twa
ci je śli po we zmą de cy zję co do ja kiejś
ak cji, wy sy ła ją tam gru pę ope ra cyj ną
któ ra do bie ra so bie człon ków pla có wek
gmin nych i gro madz kich sta no wiąc
w ten spo sób licz bę 30 – 40 osób, do ko -
nu ją ter ro ry stycz nych ak cji, z tym, że
gru pa ope ra cyj na dzia ła jaw nie, a człon -
ko wie pla có wek miej sco wych sta no wią
ich przy kry cie, czy li są ich ochro ną.

Sche mat or ga ni za cyj ny tych band od -
po wia da zda je się rze czy wi sto ści, tak
jak opi sa no, cho ciaż nie jest wy klu czo -
ne – że wie le cech or ga ni za cyj nych w tej
cha rak te ry sty ce po mi nię to. Nie któ re
ban dy, jak ban da Me te ora – co stwier -
dzo no – a praw do po dob nie i in ne ban dy
też – ma ją bez po śred nią łącz ność i znaj -
du ją schro nie nie u te re no wych dzia ła czy
PSL. Ostrze ter ro ru, tych band jest skie -
ro wa ne przede wszyst kim i to w rów nej
mie rze – prze ciw ko dzia ła czom PPR
i SL, czę ścio wo prze ciw PPS ale dzia ła -
cze PPS są trak to wa ni znacz nie oględ -
niej, bi ją ra czej ośrod ki or ga ni za cyj ne
PPS -u, ani że li po je dyn czych dzia ła czy.
Ter ror sto so wa ny prze ciw ko PPR i SL
– ma sze ro ką ga mę form – po cząw szy
od mor der stwa – po przez cię żkie po bi -
cie, ogra bie nie a skoń czyw szy na zwy -
kłych groź bach ust nych i pi sem nych.

Wizyta szkoły
partyjnej
na Sądecczyźnie
wiosną 1946 roku
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Z ca łą wście kło ścią ter ror ten jest zwró -
co ny prze ciw ko pra cow ni kom UB. Je śli
cho dzi o Mi li cję Oby wa tel ską – to wy -
pa dy prze ciw niej są do ko ny wa ne w ce -
lu roz bro je nia po ste run ków, jed na kże
krzyw dy oso bi stej mi li cjan tom nie ro -
bią. Nie ma już na te re nie po wia tu No -
wo -Są dec kie go po ste run ku MO
– któ ry by nie był raz, lub wię cej roz bro -
jo ny. Od no si się wra że nie że mi li cja za -
war ła ci chy ro zejm z ban da mi,
a do wo dzi o tym fakt, że cho ciaż ban dy
po ru sza ją się nie jed no krot nie w bia ły
dzień, to za wy jąt kiem jed ne go po ste -
run ku Gry bow skie go, nie ma mel dun -
ków – o ru chach i po ja wie niu się band,
czy li że mo żna to okre ślić – ci chą
współ pra cą mi li cji z ty mi ban da mi.

2. Na stro je lud no ści
W cza sie je de na sto -dnio we go po by -

tu na szej gru py w po wie cie No wo -Są -
dec kim, gru pa na sza prze pro wa dzi ła
trzy dzie ści trzy ma so wych wie ców, któ -
re w przy bli że niu mia ły su ma rycz nie
po nad 15 ty się cy uczest ni ków. Na tych
wie cach, jak i in dy wi du al nych roz mo -
wach prze pro wa dzo nych w cha tach
– gdyż gru pa wy je żdża jąc by ła w da nej
gmi nie ca ły dzień – za uwa ży li śmy co
na stę pu je:

Gmi na Ko rzen na, Gmi na Sta ry Sącz,
czę ścio wo Gmi na Ko by le Gró dek są to
gmi ny gdzie na strój wo bec rze czy wi sto -
ści jest zde cy do wa nie wro gi. Du ży
wpływ ma tam PSL – ale trze ba stwier -
dzić, że jesz cze więk szy wpływ ma tam
kler i szcze gól nie kler z pa ra fii Ko rzen -
na, Gro ma da Sie dl ce – któ ry zie je wście -
kło ścią do wszyst kie go co dzi siaj się
dzie je. Np. po ze bra niu któ re śmy urzą -
dzi li w Sie dl cach – na któ rym by ło obec -
nych oko ło 200 chło pów – ksiądz
na nie szpo rach wy gło sił ka za nie w ten
dzień – „Jest wsty dem dla pa ra fii, że zna -
la zła się gru pa pa ra fian, któ ra po szła
na ten an ty -pol ski i an ty -na ro do wy wiec.
Dzi siaj, gdy Pol ska jest w nie wo li, gdy
na ród wal czy o nie pod le głość, nie czas
na ta kie wie ce – któ re są dla spra wy na -
ro do wej szko dli we. Mó dl my się o przy -
wró ce nie nie pod le gło ści kra ju”

Ta kie ka za nia – wy gła sza się nie jed -
no krot nie i nie w jed nej tyl ko pa ra fii
przy kła dów ta kich mo żna mno żyć. Nie
dziw więc, że przy ciem no cie lud no ści
pod gór skiej, dzia łal ność PSL i księ ży,
ła two stwa rza wro gi na strój – do ustro ju
de mo kra tycz ne go w Pol sce.

Na to miast w po łu dnio wej czę ści po -
wia tu i w po łu dnio wo za chod niej czę ści
– w gmi nach: Kry ni ca, Piw nicz na, Po -
de gro dzie, Cheł miec, Na wo jo wa, i in ne
– na strój jest dia me tral nie prze ciw ny.
PSL – trud no się tam przyj mu je, bo jąc
się na le żeć do PPR -u, czy SL -u – lu dzie
nie na le żą do żad nej Par tii, ale do PSL
nie chcą wstą pić, mó wiąc wy raź nie – że
nie chcą na le żeć do PSL -u. Nie jest to dla
nas nie spo dzian ką – gdyż na wet ca ły
sze reg naj wpły wow szych po wia to wych
dzia ła czy PSL – nie jed no krot nie już nam
oświad czy li, że są wprost prze ra że ni tem
co się obec nie dzie je w PSL, sto sun kiem
do blo ku wy bor cze go, sto sun kiem
do band itd. – i że już te raz – wy stą pi li -
by z PSL -u gdy by nie to, że są pew ni, że
na dru gi dzień po wy stą pie niu z PSL -
-u zo sta ną zli kwi do wa ni. Mó wił o tym
Schne ider Jan, se kre tarz za rzą du po wia -
to we go PSL – mó wił o tym Dzie dzi -
na – pre zes ko ła gmin ne go w Piw nicz nej
– czło nek za rzą du Po wia to we go, mó wił
o tym Łę kaw ski Jó zef (…) któ ry zresz tą
zgło sił już dwa mie sią ce te mu swój ak -
ces do SL -u jed nak pod ter ro rem wy co -

fał się. Mó wi ło o tym wie lu po mniej -
szych dzia ła czy, i po skon fron to wa niu
ich słów z pew ny mi fak ta mi do szli śmy
do wnio sku, że to nie jest z ich stro ny
żad na fał szy wa gra. Nie jest zresz tą przy -
pad kiem, że pre zes gmin ne go ko ła PSL
je den z naj wpły wow szych PSL w po wie -
cie, któ ry zre zy gno wał ze wszyst kich
god no ści PSL -owskich, ale nie wstą pił
jesz cze do żad ne go stron nic twa i za raz
po re zy gna cji, zo stał dwu krot nie ogra -
bio ny i ma te rial nie zu peł nie zruj no wa -
ny. Ten sam los spo tkał bra ta je go,
Krzy ża ka Jó ze fa – jed ne go z przy wód -
ców BCh z okre su oku pa cji, – któ ry tak
do mnie po wie dział: „do PSL -nie wstą -
pi łem, gdyż ta ką świń ską ro bo tą zaj mo -
wać się nie bę dę, i nie wstę pu ję
do żad nej Par tii chwi lo wo, gdyż stra ci -
łem wia rę w zdol ność chło pa do sa mo -
dziel ne go my śle nia”.

We wszyst kich wie cach, bra ło udział
woj sko, żoł nie rze i pod ofi ce ro wie, by li
przyj mo wa ni en tu zja stycz nie i trze ba
po wie dzieć otwar cie, że ich prze mó wie -
nia by ły bar dzo do bre, i że prze mó wie -
nia te bra ły lu dzi. Na to miast ofi ce ro wie
za cho wy wa li się z du żą re zer wą,
a w nie któ rych wy pad kach z wro go ścią.

W cza sie na szej ak cji do pro wa dzo no
do li kwi da cji pew nych ban dyc kich grup,
wy rwa no du że czło ny z po szcze gól nych
band i w du żej mie rze zli kwi do wa no ich
pe ry fe rie. Błę dem by ło by jed nak twier -
dze nie – że jest to wy łącz na za słu ga na -
szej ak cji. Na pew ne suk ce sy w dzie dzi nie
li kwi da cji band, zło ży ła się wspól na pra -
ca na szej gru py, pra cow ni ków UB
– i miej sco wej or ga ni za cji Par tyj nej.

Je śli cho dzi o UB – to mi mo pew nych
bra ków, na wet dość po wa żnych to jed -
nak na sku tek te go, że miej sco wa or ga -
ni za cja par tyj na skie ro wa ła tam
naj ofiar niej szych swo ich lu dzi, to bez pie -
czeń stwo w tej chwi li nie jest już tym
nie doj rza łym or ga nem, i nie jest jak to
by ło do nie daw na or ga nem w rę ku wro -
ga, ale jest urzę dem któ re go Ban dy się
bo ją któ ry te ban dy bi je, i to nie ze złym
skut kiem. Cze go im brak. To lu dzi in te -
li gent nych, któ rzy by mo gli ka żdą spra -
wę roz pra co wać i do pro wa dzić do koń ca.
Je śli cho dzi o or ga ni za cję Par tyj ną mi mo
nie du żej li czeb no ści (li czy coś po -
nad 600 osób), to jed nak jest prę żna i ma

SADECZANIN lipiec 2011_SADECZANIN  29-06-2011  07:42  Strona 93



94 Sądeczanin LIPIEC 2011 v www.sadeczanin.info

du że pe ry fe rie i du że wpły wy wśród
chło pów, i wła śnie Par tia po mo gła Bez -
pie czeń stwu, nie tyl ko ludź mi bez po -
śred nio, ale i po mo gła mu zor ga ni zo wać
ma so wą sieć in for ma to rów. I wła śnie ta
ostat nia po moc jest de cy du ją cym czyn -
ni ków suk ce sów UB. Nie ma łym przy -
czyn kiem i po mo cą w roz szy fro wa niu
band by ła bo ha ter ska obro na An ny Ca -
ba łów ny – ze wsi Przy szo wa, któ ra za bi -
ja jąc jed ne go ra niąc dwóch – z któ rych
je den wkrót ce sko nał, i wła śnie po śla -
dach ran nych – któ rych od wie zio no ple -
bań ski mi koń mi, z pa ra fii Przy szow skiej
pow. Li ma no wa – do Kad czy pa ra fia Ja -
zow sko – pow. No wy Sącz – do do mu
re ko lek cyj ne go na le żą ce go do ple ba -
na Ja zow skie go, i jed ne go z oby wa te li
Gro ma dy Kad cza – bar dzo za mo żne go
chło pa tam wy kry to za oł ta rzem ca łą in -
kwi zy cyj ną spe lun kę – a w piw ni cy ca ły
skład zra bo wa nych pro duk tów żyw no -
ścio wych, po za tym 40 pry czy, gdyż
ban da mia ła tam le go wi sko swo je, zna -
le zio no tam ca ły sze reg cen nych do ku -
men tów i stwier dzo no nie zbi cie, że izba
za oł ta rzem, by ła miej scem tor tur po ry -
wa nych pra cow ni ków UB, ofi ce rów WP
i in nych.

Stwier dzo no nie zbi cie, że w tej ban -
dzie bie rze udział ksiądz, nie mia łem
jed nak cza su, prze glą dać wszyst kich do -

ku men tów i wejść we wszyst kie szcze -
gó ły, dla te go znam tę spra wę tyl ko ogól -
nie. Dzię ki na szej agi ta cji, dzię ki pra cy
UB i Par tii uzy ska no ca ły sze reg in for -
ma cji, któ re po zwo li ły do ko nać ca łe go
sze re gu aresz to wań człon ków band
z na sze go po wia tu, a na wet z ban dy
Ognia z No we go Tar gu (…)

W nie dzie lę 7 kwiet nia br. od by li -
śmy 10 wie ców w naj bar dziej wiel kich
pa ra fiach obok ko ścio łów pod go łym
nie bem. Na jed nym z ta kich wie ców gru -
pa ban dyc ka po rwa ła nam dwóch człon -
ków na szej Par tii i jed ne go człon ka z SL.

Od ra zu nam o tym do nie sio no, i do -
słow nie w cią gu kil ku na stu mi nut zor -
ga ni zo wa li śmy gru pę po ści go wą
w któ rej bra li udział i ak tyw par tyj ny
z se kre ta rzem Po wia to wym tow. Ze -
man ko wą na cze le i woj sko z ochro ny
po gra ni cza, i W. W. w cza sie po ści gu,
dla uzy ska nia in for ma cji by li śmy zmu -
sze ni uda wać chłop ców „Z la su” i w ten
spo sób uzy ska li śmy in for ma cje, gdzie
się te ban dy ukry wa ją gdzie przy cho dzą
spać z kim ma ją łącz ność, itd.

Stwier dzo no, że na za in sce ni zo wa -
nym są dzie, któ ry są dził na szych to wa -
rzy szy ja ko pro ku ra tor, wy stę po wał
pre zes ko ła PSL, gmin nej Ra dy Na ro -
do wej i ko ła Sa mo po mo cy Chłop skiej
gmi ny Ko by le Gró dek – Ba jo rek że
u bied ne go człon ka PSL – soł ty sa Gro -
ma dy Biel na – Jó ze fa Gó row skie go
człon ka SL któ re go pa sierb Fran ci szek
Gó row ski na le ży do ban dy, ban da ma
przy stań. Że u Sta ni sła wa Gó row skie -
go, ban da ta no cu je. Że u Ku bi sza Sta -
ni sła wa – ban da no cu je. Że
u Kon stan te go Ga la ry – skle pi ka rza
gro ma da Siel na ban da ta sprze da je zra -
bo wa ne rze czy i ku pu je to war. Wszy scy
wy żej wy mie nie ni są człon ka mi PSL
i ma ją le gi ty ma cję te goż stron nic twa.
Zo sta li aresz to wa ni.

To wa rzy szy na szych po bar dzo cię -
żkim po bi ciu i ogra bie niu, ban da pu ści -
ła. Nie wiem, czy na sku tek te go że
by li śmy cią gle na ich tro pie, że śmy ich
ści ga li a ści ga li śmy ich ca łą noc – czy
też z in nych przy czyn. Jed no jest fak tem,
– gdy by śmy mie li na cze le woj ska in -
nych ofi ce rów – by li by śmy ban dę do ści -
gli i być mo że wy tę pi li. Ale dwóch
ofi ce rów KOP oświad czy ło, że ma ją już

do syć cho dze nia ca łą noc, że są głod ni,
że im się chce spać, że wresz cie nie bę -
dą wal czyć za PPR. Sku tek był ta ki, że
do tej ban dy mie li śmy za le d wie kil ka ki -
lo me trów – mak si mum 1 go dzi nę dro gi,
i wła śnie ta ban da ro bi ła na nas za sadz -
kę, ale spo dzie wa li się nas z zu peł nie in -
ne go kie run ku a nie z te go z któ re go śmy
na praw dę szli. W tym cza sie przy je cha -
ła tam gru pa ofi ce rów z pod puł kow ni -
kiem Pla ne rem, zo sta li ob strze la ni
i dwóch ka pi ta nów zra nio nych, jed ne go

ka pi ta na so wiec kie go do bi li, a puł kow -
ni ka Pla ne ra stra szy li wy ro kiem śmier -
ci, póź niej roz bro ili i jed nak pu ści li.

Re asu mu jąc, na le ży stwier dzić że ak -
cja nie da ła ta kich wy ni ków jak po win -
na i mo gła dać, dla te go, że dzia ła li śmy
pół środ ka mi – gdyż mo im zda niem
rów no le gle z wy tę żo ną na praw dę in ten -
syw ną ak cją po li tycz ną po win na iść ta -
ka że in ten syw na ak cja zbroj na. Wte dy
mo żna się spo dzie wać na praw dę po zy -
tyw nych wy ni ków. Ak cja na sza jed nak
po przez swo ją ma so wość przez udział
żoł nie rzy w agi ta cji mia ła w so bie ele -
men ty si ły i nie wąt pli wie by ła czyn ni -
kiem bar dzo po żą da nym i po zy tyw nym
dla tam tej sze go te re nu.

Ak cja na sza – zro bi ła tak w mie ście
w No wym Są czu jak w mia stecz kach,
na wsiach po wia tów, przez swo ją nie -
spo dzie wa ność du że wra że nie. I da ło się
od czuć że pew ni pa no wie szcze gól nie
z PSL spu ści li z to nu i za czę li się na no -
wo li czyć i z na szą Par tią i z apa ra tem
ad mi ni stra cyj no -pań stwo wym.

To są mo je uwa gi ja ko kie row ni ka
gru py.

Opracował: JAN WNĘK

Ak cja na sza – zro bi ła przez
swo ją nie spo dzie wa ność
du że wra że nie. I da ło się
od czuć że pew ni pa no wie
szcze gól nie z PSL spu ści li
z to nu i za czę li się na no wo
li czyć i z na szą Par tią
i z apa ra tem ad mi ni stra cyj -
no -pań stwo wym.

HISTORIA
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B o ha ter ka mo je go fe lie to nu
ukoń czy ła w No wym Są czu
Li ceum Eko no micz ne w kla -
sie o pro fi lu eks plo ata cja

pocz to wo -te le ko mu ni ka cyj na, a na stęp -
nie stu dia wy ższe na wy dzia le za rzą -
dza nia w Wy ższej Szko le Biz ne su
Na tio nal -Lu is Uni ver si ty w No wym
Są czu. Dzi siaj kon ty nu uje kształ ce nie
na stu diach po dy plo mo wych w WSB
N -LU zgłę bia jąc taj ni ki za rzą dza nia za -
so ba mi ludz kim. W ży ciu za wo do wym
Mał go sia Scha biń ska peł ni od po wie -
dzial ną funk cję na czel ni ka Urzę du
Pocz to we go w Chełm cu. Je śli za tem,
Sza now ny Czy tel ni ku „Są de cza ni na”
chciał byś po znać oso bi ście Pa nią Na -
czel nik, a pszcze lar kę z Ro żno wa, po -
wi nie neś przede wszyst kim sko rzy stać
z usług Pocz ty Pol skiej w pod są dec kim
Chełm cu.

Mał go sia Scha biń ska już dru gą ka -
den cje po zo sta je na sta no wi sku pre ze sa
Te re no we go Ko ła Pszcze la rzy w Gród -
ku n. Du naj cem. Współ pra cu je tam
z 25. pszcze la rza mi. Swo ją po zy cję
i sym pa tię w śro do wi sku są dec kich
pszcze la rzy za wdzię cza nie tyl ko roz le -
głej wie dzy pszcze lar skiej, ale ta kże nie -
spo ty ka nej po go dzie du cha. Zaw sze
uśmiech nię ta, ni gdy nie od ma wia mło -
dym i nie do świad czo nym pszcze la rzom
po mo cy. Ni gdy nie bra ku je jej cza su, że -
by prze pro wa dzić do raź ną pre lek cję
na te mat cho rób w pa sie ce, czy po ka zać
jak na le ży uło żyć gniaz do, że by pszczo -
łom zima by ła nie strasz na. W Wy ższej
Szko le Biz ne su–NLU w No wym Są czu,

przy ka żdej nada rza ją cej się oka zji opo -
wia da o ja ko ści mio du i je go wa lo rach
lecz ni czych. A pod czas do rocz nych kon -
fe ren cji Kar pac kie go Związ ku Pszcze -
la rzy Pa nią Pre zes z Gród ka za wsze
ota cza wia nu szek czer stwych mę żczyzn,
złak nio nych ko bie ce go to wa rzy stwa, bo
prze cież pszcze lar stwo, to ty po wo mę -
skie rze mio sło i ko biet wśród nas jak by
na le kar stwo.

Mał go sia mó wi, że po nad „mu zy kę
pszczół” nie ma nic pięk niej sze go
na świe cie. Dla te go tak ho łu bi to wa -

rzysz ki swo je go ży cia. W pa sie ce ła du je
aku mu la to ry po zy tyw ną ener gią i od po -
czy wa. A sa tys fak cje ze swo jej pszcze -
lar skiej mi sji ma ogrom ną. Po pierw sze,
z po wo du wy kwint nych mio dów, któ re
wi ru ją co ro ku z kwia tów mnisz ka, ma -
li ny, li py czy z ro żnow skiej spa dzi.
Po dru gie, brać pszcze lar ska do ce ni ła już
daw no jej do ko na nia i dwu krot nie
w ubie głych la tach pa sie ka Mał go si
Scha biń sa kiej za ję ła w kon kur sie pa siek
Kar pac kie go Związ ku Pszcze la rzy 2.
miej sce w ka te go rii pa siek du żych.

W pra cach pa siecz nych to wa rzy szy jej
nie od łącz nie mąż Mie czy sław, któ re go
już daw no za ra zi ła pszcze lar skim bak cy -
lem. Te raz pró bu je na mó wić na pa siecz -
nic two 19-let nie go sy na Krzysz to fa.

Dom i go spo dar stwo pa siecz ne ro dzi -
ny Scha biń skich stoi jak by tro chę na ubo -
czu Ro żno wa, za gu bio ne gdzieś w le sie,
po sa do wio ne na dość stro mym zbo czu.
Wśród uli pil nu ją do mo stwa drew nia ne
rzeź by św. Am bro że go – pa tro na pszcze -
la rzy i nie dźwie dzi za wsze ła sych na sło -
dycz mio du. Ka żdy wę dro wiec mo że
schro nić się tu taj i od po cząć, co sam
prze ży łem i do świad czy łem. A o go ścin -
no ści go spo da rzy Mał go si i Mie czy sła -
wa opo wia dać mógł bym do bia łe go ra na.

MA CIEJ RY SIE WICZ

Po czet pszcze la rzy są dec kich

Pa sie ka „Ma ja” z Ro żno wa
Mał go sia Scha biń ska, to pszcze lar ka co się zo wie i jak to się
mó wi z dzia da pra dzia da. Bo i dzia dek był pszcze la rzem (20
ro dzin pszcze lich) i oj ciec (40 ro dzin). A że Mał go sia „ni gdy
się nie pod da je”, co uzna ła już daw no za swo je cre do ży cio -
we, to pa sie kę ro dzin ną roz wi nę ła do 140 ro dzin pszcze lich
i nie za mie rza na tym po prze stać.

Mał go sia Scha biń ska swo ją
po zy cję i sym pa tię w śro do -
wi sku są dec kich pszcze la -
rzy za wdzię cza nie tyl ko
roz le głej wie dzy pszcze lar -
skiej, ale ta kże nie spo ty ka -
nej po go dzie du cha.

Mał go rzata Scha biń ska

ROZMAITOŚCI
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Dla rów no wa gi psy chicz nej obej rza -
łam więc so bie Gi ro di Ita lia, a te raz cze -
kam już na kul mi na cję se zo nu – To ur de
Fran ce, któ ry roz po czy na się 2 lip ca.
Śle dząc w te le wi zji za wo do wych ko la -
rzy, do cho dzę do wnio sku, że je żdżą
na ro we rach nie wie le le piej ode mnie,
gdyż kraks oraz zła ma nych oboj czy ków,
rąk i że ber nie bra ku je. A Belg Wo uter
Wey landt na III eta pie Gi ro na wet za bił
się na śmierć, co mi jesz cze nie przy da -
rzy ło się ani ra zu…

Wsku tek przy mu so we go spie sze nia
tak się stę sk ni łam za jed no śla dem, że

w ra mach re kom pen sa ty wy bra łam się
do są dec kie go Mia stecz ka Ro we ro we -
go, aże by bez ha mul ców przy naj mniej
po ga pić się na pe da ły. A jak już tam się
zna la złam, to po sta no wi łam na wie dzić
tam tej szą Karcz mę, tym bar dziej, że zi -
mą i wio sną te go ro ku upo rczy wie się
re kla mo wa ła.

W przy pad ku lo ka lu usy tu owa ne go
w Mia stecz ku Ro we ro wym tro chę dzi -
wi znak za ka zu, za bra nia ją cy wjaz du ro -
we ra mi. Że by przy naj mniej do wnę trza,
ale usta wio no go na wet przed oka la ją -
cym bu dy nek ogród kiem. Po za ogro -
dze niem umiesz czo no tyl ko sto jak
na ro we ry. W środ ku pe wien re spekt
u gry ma śnych klien tów bu dzi sie kie ra
wbi ta w pie niek przy pa le ni sku, wy -
mow nie prze strze ga ją ca przed wsz czy -
na niem kar czem nych awan tur.

Bez zbęd nej mi trę gi przy stą pi łam
do lek tu ry me nu. I za raz oka za ło się, że
na zwa Karcz ma jest nie co my lą ca. Z po -
traw kar czem nych znaj do wał się w niej
wy łącz nie ko tlet scha bo wy. Resz ta to
piz ze, ham bur ge ry i za pie kan ki, czy li
da nia z ba ru szyb kiej ob słu gi. Że by cho -
ciaż ja kaś kisz ka w dęt ce… Ale do czy -
ta łam się jesz cze spe cja łu na zwa ne go

sho ar mą Ju ra sa (18,50 zł) i po nie waż
w ca łym ja dło spi sie był naj ory gi nal niej -
szy, je go też za dys po no wa łam do kon -
tro li or ga no lep tycz nej. 

Jak na bar szyb kiej ob słu gi trze ba by ło
się na cze kać… Wła ści cie le zda je się prze -
wi dzie li, że klien ci bę dą u nich za le gać
na dłu żej, bo przy drew nia nych sto łach po -
usta wia li nie go łe ław ki, lecz wy ście ła ne
jak sio deł ka. Ale na szczę ście ocze ki wa nie
nie oka za ło się da rem ne. Ka wał ki mię sa
dro bio we go, pie czar ki i pa pry ka kon ser -
wo wa, fryt ki i su rów ka z sa ła ty, po mi do ra
i ogór ka nie ob ra ża ły kub ków sma ko wych
i co za słu gu je na odro bi nę po chwa ły
przy te go ty pu da niach, nie by ły opę tań czo
prze so lo ne. Do ze sta wu do łą czo na by ła
buł ka pi ta i trzy tra dy cyj ne so sy.

Po si łek w Mia stecz ku Ro we ro wym
nie był prze sad nie ta ni, ale za to ob słu ga
nie wy ma ga wię cej od klien tów, bo nie

da je so bie szan sy na za in ka so wa nie na -
piw ku, gdyż opła ta za za mó wie nie po bie -
ra na jest z gó ry. I jest to jesz cze
jed na ce cha kwa li fi ku ją ca lo kal nie
do karczm, obe rż czy go spód, lecz zde -
cy do wa nie do ka te go rii ba rów ja kiejś sie -
ci al bo łań cu cha, a mo że na wet bu fe tów.

A po nie waż z przy czyn lo so wych nie
mo głam te go dnia być zmo to ry zo wa -
na ani zro we ro wa na, ka za łam so bie
na ko niec na lać do bi do nu pi wa (5-6 zł
za pół li tra)! Zresz tą jak na lo kal znaj -
du ją cy się tuż przy obiek cie spor to wym
użyt ko wa nym głów nie przez mło dzież
za ska ku je ob fi tość al ko ho li ofe ro wa nych
w ba rze na po ku sze nie.

ŻY WI SŁA WA ŁY ŻKA
Na skali ocen od 0 do 10 pkt Karczma w Miasteczku

Rowerowym otrzymuje centralne 5

Ły żka stra wy (26)

Bu fet
z wy szyn kiem

Wio sną – jak co ro ku – prze sia dłam się z mo jej ny ski na ro -
wer. I jak co ro ku w wy ni ku bo le sne go upad ku na tych miast
do zna łam licz nych zła mań i ob ra żeń we wnętrz nych, więc od -
no wi łam zna jo mo ści w Szpi tal nym Od dzia le Ra tun ko wym
i na od dzia le chi rur gii ura zo wej. Nie chwa ląc się, tu szę, że
nie je den chi rurg uzy skał już na mo ich zła ma niach I, a na -
wet II sto pień spe cja li za cji.

Karcz ma w Mia stecz ku Ro we ro -
wym w peł nym słoń cu FOT. ŻY ŁY

Ka wał ki mię sa dro bio we go,
pie czar ki i pa pry ka kon ser -
wo wa, fryt ki i su rów ka z sa -
ła ty, po mi do ra i ogór ka nie
ob ra ża ły kub ków sma ko -
wych i co za słu gu je na odro -
bi nę po chwa ły przy te go
ty pu da niach, nie by ły opę -
tań czo prze so lo ne.

ROZMAITOŚCI
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Pa mięć o pol skich
ofia rach Au schwitz
nie mo że za gi nąć 

Sza now na Re dak cjo, 
(…) 71-le cie po wsta nia naj więk sze go

w dzie jach świa ta obo zu za gła dy – Kon -
cen tra zion sla ger Au schwitz mu si skła niać

do re flek sji i głę bo kie go za sta no wie nia.
Z Tar no wa bo wiem – 14 czerw ca 1940
ro ku – de por to wa no do KL Au schwitz
gru pę 728 pol skich więź niów, któ rzy ja -
ko pierw si za zna li go ry czy po ni że nia
ludz kiej god no ści, mal tre to wa nia, bi cia
i mę czeń skiej śmier ci. 

Ja ko je den z za ło ży cie li Chrze ści jań -
skie go Sto wa rzy sze nia Ro dzin Oświę -
cim skich mam mo ral ny obo wią zek
przy po mi nać, że Au schwitz był pie kłem
na zie mi. 

23 czerw ca 1942 ro ku mój Ta to – Jó -
zef Pierz cha ła, nr obo zo wy 35074, zo -
stał za mor do wa ny w tym obo zie
za gła dy, osie ro cił żo nę i tro je ma łych
dzie ci. Mia łem wów czas 2 lat ka, sio stra
– 3 lat ka i brat Ja siu 6 lat. 

Na szym obo wiąz kiem mo ral nym
jest pa mięć o współ bra ciach. W po nie -
dzia łek 13 czerw ca br. wy je cha łem
do Oświę ci mia na uro czy sto ści 71.
rocz ni cy de por ta cji więź niów do obo -
zu za gła dy Au schwitz. Od da łem hołd
mo je mu Ta cie oraz in nym sądeckim
więź niom. 

„Na ro dy, któ re tra cą pa mięć, tra cą ży -
cie”, to sło wa Oj ca Świę te go Ja na Paw -
ła II wy po wie dzia ne w 1979 ro ku;
pa pież na zwał Au schwitz „Gol go -
tą XX wie ku”. 

W imie niu ro dzin by łych więź niów
Au schwitz -Bir ke nau wzy wam wszyst -
kich Po la ków do pod ję cia wszel kich sta -
rań, aby ofia ry te go miej sca nie zo sta ły
za po mnia ne, a dzień 14 czerw ca stał się

dniem pa mię ci o pol skich ofia rach obo -
zu Au schwitz -Bir ke nau, do któ re go de -
por to wa no 150 ty się cy Po la ków,
z któ rych 75 ty się cy za mor do wa no
w tym obo zie za gła dy.

CZE SŁAW PIERZ CHA ŁA

Wspomnienie
o moim koledze
Staszku Stuchłym 

Sza now na Re dak cjo,
W na wią za ni do cie ka we go ar ty ku łu

Jerzego Lesniaka pt. „Śla da mi dok to ra
Stu chłe go” („Są de cza nin”, nr 4/40, kwie -
cień 2011 rok) chciał bym do rzu cić garść
wspo mnień o Stasz ku Stu chłym, star -
szym z dwóch sy nów dra Sta ni sła wa Stu -
chły, dy rek to ra szpi ta la w No wym Są czu. 

Sta szek był mo im ko le gą od ro ku 1947,
od I kla sy o pro fi lu ma te ma tycz no -fi zycz -
nym Li ceum Ogól no kształ cą ce go im. Ja -
na Dłu go sza w No wym Są czu.
Wy cho waw cą kla sy był prof. An to ni
Si tek, po lo ni sta, a uczą cym głów nych
przed mio tów: ma te ma ty ki i fi zy ki
– prof. Fe liks Rapf. 

*

Spo tka nie au to ra li stu Ta de usza
Ga ry ze Sta ni sła wem Stu chłym
(z le wej) w Van co uver w 1992 r. 

Z LISTÓW DO REDAKCJI
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Sta szek, po za przed mio ta mi ści sły mi,
in te re so wał się spor tem, stąd więk sza
przy jaźń ze mną, po nie waż bra łem czyn -
ny udział w za wo dach szkol nych (rzut
dys kiem, pchnię cie ku lą, bieg na 100 m,
skok w dal, skok wzwyż, skok o tycz ce
i oszczep). W tym cza sie zo sta łem wy -
bra ny na pre ze sa MKS Be skid No wy
Sącz. Kla sa ma tu ral na li czy ła 24 oso by. 

Sta szek za pro po no wał mi, aby śmy się
ra czej uczy li do ma tu ry w do mu je go ro -
dzi ców (przy Ja giel loń skiej), po nie waż
dys po no wał ol brzy mią bi blio te ką (3
ścia ny po ko ju wy peł nio ne ksią żka mi
na ca łej wy so ko ści). 

Po ma tu rze uda li śmy się obaj na stu dia
na Po li tech ni ce Gli wic kiej, on – na wy -
dzia le elek trycz nym, ja – na wy dzia le bu -
dow nic twa. Obaj ukoń czy li śmy stu dia
w 1952 r. Po stu diach roz po czę li śmy pra -
cę w ró żnych mia stach Pol ski: Sta szek
w War sza wie, ja na bu do wie kom bi na tu
me ta lur gicz ne go No wa Hu ta, a po tem
m.in. w Gli wi cach, w biu rze pro jek tów
hut ni czych „BI PRO HUT”. 

Tuż przed wy jaz dem do Ka na dy,
w ro ku 1968 Sta szek przy szedł do mnie
i oświad czył, że chce się ze mną po że -
gnać, bo wy je żdża do Ka na dy ewen tu -

al nie Au stra lii i wię cej do Pol ski nie
wró ci. 

Spo tka łem go do pie ro w 1992 ro ku
w Van co uver w Ka na dzie w pro win cji
Ko lum bia Bry tyj ska. Na sze spo tka nie
trwa ło kil ka go dzin. Sta szek w tym
cza sie był skraj nym we ge ta ria ni nem.
Wspo mi na li śmy daw ne cza sy, ko le -
gów, zna jo mych. Był cie kaw, jak po to -
czy ły się ich lo sy. Miesz kał wów czas
w Vic to rii, na wy spie Va nco uver
w dziel ni cy Ar bu tus, w do mu nad Oce -
anem Spo koj nym, z wi do kiem na wul -
kan Mo unt Ba ker (z wi docz nym
lo dow cem, świe cą cym w pro mie niach
słoń ca na ró żo wo). Pra co wał wte dy
na Uni wer sy te cie Vic to rii, za zna czyć
na le ży, że na drzwiach je go ka te dry
oraz w ksią żce te le fo nicz nej był na pis
„STA NI SŁAW STU CHŁY”, a nie z an -
giel ska, jak czy ni to wie lu Po la ków. 

Za sko czył nas (mnie z żo ną Kry sty -
ną) swo im wy glą dem (72 kg wa gi
przy 184 cm wzro stu). Oświad czył, że
bie ga co dzien nie 10 km i prze strze ga
ści słej die ty we ge ta riań skiej, np. w lo -
dów ce ma za wsze ob ra ne mar chew ki!
Zresz tą to wszyst ko by ło wi docz ne w je -
go syl wet ce. Nie mógł zro zu mieć, dla -

cze go ja, by ły spor to wiec, nie prze strze -
gam die ty i odży wiam się jak ty po wy
Po lak. 

Nie ste ty, na na szym zjeź dzie w No -
wym Są czu na 50-le cie ma tu ry (1999)
Stasz ka nie by ło. Za sko czy ła mnie
w 2003 ro ku wia do mość o je go śmier -
ci. To już 8 lat mi nę ło, a On był ode
mnie o rok młod szy…

TA DE USZ GA RA, Gli wi ce

Dr Ma ciej Ry del
Sza no wa na Re dak cjo, 
Chciał bym spro sto wać jed no zda nie

za miesz czo ne w ar ty ku le p. Ma rii Bar -
ba ry Sta blew skiej pt. „Dr Ma ciej Ry del”
(„Są de cza nin”, nr 5/41, maj 2011 r.)
na str. 70 wy tłusz czo nym dru kiem, cy -
tu ję: „Ostat nim ska ta lo go wa nym dwo -
rem to Za łu biń cze w No wym Są czu.
W po sia da niu pań stwa Has slin ge rów
od wie lu po ko leń”. 

Na pod sta wie dwóch ar ty ku łów Ro -
ma na Has slin ge ra za miesz czo nych
w Al ma na chu Są dec kim nr 50/51 pt.
„Za łu biń cze – gniaz do ro dzin ne
wiecz nie ży we” i nr 54/55 pt. „Są de -
cza nie z wła sne go wy bo ru” wy ni ka,
że wła ści cie lem dwo ru Za łu biń cze by -
ła ro dzi na Chwa li bo gów. Pań stwo
Has slin ge ro wie są je go wła ści cie la mi
do pie ro od 34 lat. Cy tu ję: „W 1977 ro -
ku pod ję li śmy de cy zję prze nie sie nia
się i przy ję li śmy pro po zy cję prze ję cia
Za łu biń cza...”. To gwo li praw dy hi sto -
rycz nej. 

Je stem pe łen uzna nia dla mo ich są sia -
dów Ro ma na i An drze ja Has slin ge rów
za prze ję cie te go wie lo po ko le nio we go
dzie dzic twa są dec kiej, za słu żo nej ro dzi -
ny Chwa li bo gów.

JAN MI CHAŁ RU CHA ŁA

Spro sto wa nie 
W czerw co wym „Są de cza ni nie” (nr 42)

prze krę ci li śmy imię Ali cji Przy by szow -
skiej z No we go Są cza, zdo byw czy ni I na -
gro dy w kon kur sie fo to gra ficz nym
„Skar by Ma ło pol ski – drew nia na ar chi tek -
tu ra” za trzy cy kle – „Mu szy na”, Szczaw -
ni ca” i Kro ścien ko”. Prze pra sza my
za in te re so wa ną i Czy tel ni ków.

RE DAK CJA

Ma tu ra w 1949 r. Sta ni sław Stu chły w ostat nim rzę dzie w środ ku, au tor li -
stu Ta de usz Ga ra w dru gim rzę dzie, ostat ni z pra wej

* Z LISTÓW DO REDAKCJI
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* Oferta obowi¹zuje od 1 marca 2011 r. do odwo³ania i dotyczy oprocentowania db Kredytu Gotówkowego w ramach oferty promocyjnej tj. przy za³o¿eniu sumy zni¿ek za: zawarcie umowy kredytu wraz ze wspó³kredy-
tobiorc¹, przedstawienie za wiadczenia o dochodach na oryginalnym druku Deutsche Bank, dostarczenie wyci¹gu z rachunku za ostatnie 3 miesi¹ce oraz otwarcie w Deutsche Bank PBC S.A. konta osobistego db Life 
wraz z ustanowieniem us³ugi polecenie zap³aty. W przypadku db Kredytu Gotówkowego przy za³o¿eniu skorzystania ze wszystkich zni¿ek okre lonych powy¿ej i przy prowizji 1%, RRSO na dzieñ 16 maja 2011 r. wynosi 
10,27%, dla kwoty kredytu 150 000 z³ i dla okresu kredytowania 84 miesi¹ce. Bank uzale¿nia przyznanie kredytu, jego wysoko æ i d³ugo æ okresu kredytowania od oceny zdolno ci kredytowej Klienta zgodnie z art. 70 
ustawy Prawo Bankowe. Bank ma prawo odmówiæ przyznania kredytu bez podania przyczyny. Deutsche Bank PBC S.A., al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa.

Gotówka i wolnoœæ, 
jakich nie by³o
db Kredyt Gotówkowy

Nowy db Kredyt Gotówkowy to kredyt doskona³y. 
Stworzyli my go, ³¹cz¹c atrakcyjn¹ kwotê do 150 000 z³ 
z niskim oprocentowaniem od 9,5%*. 
Dodatkowo wyd³u¿yli my okres sp³aty a¿ do 84 miesiêcy, 
dziêki czemu raty s¹ jeszcze ni¿sze. 
Ciesz siê wolnoœci¹, któr¹ daje gotówka.

Zapraszamy do Oddzia³u:
Nowy S¹cz, ul. Kopernika 2
tel. (18) 443 54 45 
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LE KA RZE STO MA TO LO DZY

dr n. med. Do mi nik Mo raw ski

spec. pro te ty ki sto ma to lo gicz nej

dr n. med. Łu kasz Chru sto wicz

spec. chi rur gii sto ma to lo gicz nej

lek. stom. Mar ta Chru sto wicz

ul. Na wo jow ska 3 („Piast”), No wy Sącz
tel. (18) 443 68 90

ul. Bro ni sła wa Cze cha 4, Li ma no wa
tel. (18) 337 38 92

Nowy Sącz, ul. Sucharskiego 1a

tel. 18 547-25-25

lek. stom. An na Gmy rek -Mo raw ska       lek. stom. Ja ni na Lu baś lek. stom. Ewa Ko wal ska lek. stom. Re gi na Duś

Wykonujemy również cyfrowe zdjęcia RTG: zębowe i pantomograficzne
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