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CECH RZEMIOS  RÓ NYCH I PRZEDSI BIORCZO CI
33–300 Nowy S cz, Rynek 11, tel.: (18) 443–75–21, tel/fax.: (18) 444–49–25,

www.cech.nowysacz.com.pl e–mail: cech@nowysacz.com

Zasadnicza Szko a Zawodowa im. wi tego Józefa
Cechu Rzemios  Ró nych i Przedsi biorczo ci
Nowy S cz, ul. Jagiello ska 82
tel./ fax: 18 443–69–25, 18 442–19–78
www. szkolacechu.republika.pl e–mail szkolacech@op.pl

Zasadnicza Szko a Zawodowa
Cechu Rzemios  Ró nych i Przedsi biorczo ci

Z ockie 69; 33–370 Muszyna 
tel./ fax. 18 471–42–10, tel. 18 478 78 86

www.zspzlockie.muszyna.pl e–mail: zlockie_szkola@poczta.onet.pl

X kszta ci w dowolnie wybranym zawodzie (ponad 40 zawodach)
X nauka trwa dwa lub trzy lata /w zale no ci od zawodu/
X czy praktyk  z teori  /praktyka w zak adzie, teoria – w szkole/
X po zdaniu egzaminu ucze  otrzymuje tytu  czeladnika lub robotnika wykwalifi kowanego 
X w trakcie nauki ucze  otrzymuje wynagrodzenie 
X pracownia komputerowa, biblioteka, sala audiowizualna
X bezp atne wycieczki, wyj cia do kina, imprezy rekreacyjno – poznawcze
X kilkusetletnia tradycja – nowoczesne technologie

WARUNKIEM PRZYJ CIA DO SZKO Y JEST PODPISANA UMOWA O PRAC  W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

M odocianemu w okresie nauki 
przys uguje wynagrodzenie, które wynosi:
X w I roku nauki – nie mniej ni  4%
X w II roku nauki – nie mniej ni  5%
X w III roku nauki – nie mniej ni  6%
przeci tnego miesi cznego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej w poprzednim 
kwartale og oszone przez Prezesa GUS.

Wykaz dokumentów 
niezb dnych do przyj cia:
X wiadectwo uko czenia Gimnazjum,
X  za wiadczenie o wyniku egzaminu 

gimnazjalnego,
X  umowa z pracodawc  o prac  w celu 

przygotowania zawodowego pracownika 
m odocianego

X podanie – kwestionariusz,
X trzy zdj cia,
X  za wiadczenie lekarskie o braku 

przeciwwskaza  zdrowotnych do pracy 
w danym zawodzie.

X  ZSZ Cechu istnieje od 1993 r. obejmuje szkole-
niem adeptów rzemios a we wszystkich zawodach.

X  Przyjazn , sprzyjaj c  wszechstronnemu rozwo-
jowi m odych ludzi, atmosfer  tworzy doborowa 
kadra pedagogiczna.

X  Otwarto , partnerstwo i gotowo  do wspó pracy 
w rozwi zywaniu szkolnych problemów i konfl ik-

tów to podstawowe zasady procesu pedagogiczno 
– wychowawczego w naszej placówce.

X  Podstaw  przyj cia do szko y jest podpisana umo-
wa o prac  w celu przygotowania zawodowego.

X  Przy szkole powo any jest O rodek Dokszta cania 
i Doskonalenia Zawodowego, który organizuje 
kursy zawodowe.

Z S Z CECHU PROPONUJE NAUK  W NAST PUJ CYCH ZAWODACH:
X Blacharz,
X Lakiernik,
X lusarz,
X Z otnik,
X Kowal
X Z otnik – Jubiler,
X Betoniarz,

X Tapicer,
X Cukiernik,
X Piekarz,
X Kucharz ma ej gastronomii
X Murarz,
X Malarz – tapeciarz,
X Blacharz budowlany,

X Cie la,
X Stolarz,
X Monter inst. gaz.,
X  Monter instalacji 

i urz dze  sanitarnych,
X Mechanik poj. sam. 
X Blacharz samochodowy,
X Elektromechanik sam.

X Elektryk,
X Introligator,
X Rze nik – W dliniarz,
X Sprzedawca
X Fryzjer,
X Krawiec,
X Kamieniarz.
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Ry marz jar marcz ny
Grzegorz Maślejak z Cyganowic przejął Zakład Rymarski. Uprzęże po ojcu,
ale synów już synów na rymarzy nie przyucza, bo to „nie jest zawód
przyszłościowy” – pisze Ireneusz Pawlik.

12
40 79

Nie śmier tel ni ki do brze się za cho wa ły 
Po 66. la tach tzw. nie śmier tel ni ki nie miec kich żoł nie rzy, za bi tych w 1945 r.
w Młyn nem ko ło Li ma no wej przez So wie tów, znów uj rza ły świa tło dzien -
ne. 11 lip ca eks hu mo wa no ich szcząt ki – pi sze Ber na de ta Wasz kie le wicz. 

4720
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Na ro żny gmach przy uli cy Du -
na jew skie go dla Są dec kiej
Bi blio te ki Pu blicz nej im. J.
Szuj skie go, bu dy nek przy uli -

cy Sien kie wi cza dla Po wia to we go Urzę -
du Pra cy, a ka mie ni ca przy uli cy
Szwedz kiej wra ca do spad ko bier ców
przed wo jen nych wła ści cie li – ta kie są
usta le nia są dec kich de cy den tów w kwe -
stii za go spo da ro wa nia opusz czo nych
przez po li cję tak zwa nych za so bów
miej skich No we go Są cza. 

Co raz gwar niej w no wej ko men dzie
po li cji przy ul. Grot t ge ra, któ rą w so -
bo tę 30 lip ca zlu stro wał sam pre mier
Do nald Tusk. Co raz ci szej w sta rych
po li cyj nych sa dy bach. Ileż cię żkich
wspo mnień wią że się z ty mi bu dyn ka -
mi, po któ rych dzi siaj hu la wiatr.

Pró bo wa łem zwie dzić na wła sną rę -
kę sta rą ko men dę przy Du na jew skie go,
ale prze go nił mnie por tier. Uda ło mi się
tyl ko wkraść na we wnętrz ny par king
ko men dy i za pu ścić żu ra wia na ko ry -
tarz, gdzie stra szy ły otwar te szaf ki me -
ta lo we i wa la ją ce się po zie mi pa pie ry.
Wej ście na Szwedz ką za mknię te
na czte ry spu sty. Na Sien kie wi cza też
ktoś jesz cze czu wał w dy żur ce. Z ze -
wnątrz to wszyst ko nie pre zen tu je się
cie ka wie: zmur sza łe tyn ki, odra pa ny
gzyms, dziu ra we ryn ny, w środ ku
na pew no nie jest le piej.

Za nim tam wej dą eki py re mon to we,
aby przy go to wać po miesz cze nia dla
no wych go spo da rzy, to ko men dant
Hen ryk Ko ział po wi nien udo stęp nić

do tych cza so we sie dzi by Ko men dy
Miej skiej Po li cji dla zwie dza ją cych. Te
bu dyn ki to prze cież ka wał hi sto rii No -
we go Są cza i Są dec czy zny i za pew ne
nie je den chciał by od świe żyć wspo -
mnie nia. Wy star czy ło by je udo stęp nić
pu blicz no ści na pa rę ty go dni, mo że być
za od płat no ścią dla pod re pe ro wa nia
skrom ne go prze cież bu dże tu po li cji.
Kto by nie chciał zo ba czyć po kój, gdzie
był „ma glo wa ny” ja ko po dej rza ny,
świa dek, czy po krzyw dzo ny; po sie -
dzieć w po miesz cze niu, w któ rym skła -
dał za wia do mie nie o kra dzie ży
do wo du oso bi ste go lub ro we ru; spraw -
dzić wy trzy ma łość krat w oknach
na pię trze. By li ta cy, któ rzy prze spa li
się w „doł ku” przy Szwedz kiej, al bo
w izbie za trzy mań przy Sien kie wi cza. 

Dwu skrzy dło wy, wie lo krot nie roz bu -
do wy wa ny gmach przy ul. Du na jew skie -
go, to rów nież sie dzi ba są dec kiej SB
do koń ca lat 80. ze szłe go stu le cia. Urzę -
do wał tu przez 12 lat osła wio ny ppłk Jó -
zef Schil ler (1973-75), naj groź niej szy
es bek na po łu dniu Pol ski tam te go cza su.
Je go na stęp cą, aż do roz wią za nia bez pie -
ki w ro ku 1990, był na szczę ście już nie
tak zdol ny ppłk Bog dan Ka sprzyk.
W tym bu dyn ku ła ma no lu dzi, ale też
wy cho dzi li z nie go mo ral ni zwy cięz cy. 

Jak wie lu in nych są de czan, mam
oso bi ste wspo mnie nia zwią za ne z tym
gma chem. Cze mu te go wszyst kie go nie
do tknąć i nie przy pa trzeć się tym ścia -
nom z bli ska, za nim wej dą ma la rze
z pędz la mi?
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Czer wiń ski je dyn ką 
na li ście PO do Sej mu

An drzej Czer wiń ski sku tecz nie od wo łał
się do za rzą du kra jo we go PO od de cy zji za -
rzą du re gio nu i awan so wał z dru gie go
na pierw sze miej sce li sty Plat for my w okrę -
gu no wo są dec kim. An drzej Gut -Mo sto wy
z Za ko pa ne go spadł na dru ga po zy cję. 

Li stę PiS naj pew niej po cią gnie Ar ka diusz
Mu lar czyk, PSL – Bro ni sław Dut ka z Li ma no -
wej, a SLD praw do po dob nie Kazimierz Sas.

W okrę gu no wo są dec kim w je sien nych
wy bo rach do zdo by cia bę dzie 10 man da -
tów po sel skich (do tąd 9). W wy bo rach
przed 4. la ty PiS uzy skał 5 man da tów, PO
– 3, a je den przy padł PSL.

Gło su je my na jed ne go se na to ra 
Po wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go,

uwzględ nia ją ce go w du żym stop niu skar gę
PiS na uchwa lo ny w stycz niu przez Sejm
Ko deks wy bor czy (jed nym z wnio sko daw -
ców był A. Mu lar czyk) wy bo ry bę dą jed no -
dnio we; bę dzie mo żna gło so wać przez
peł no moc ni ków i ko re spon den cyj nie, do -
pusz czo no bil bor dy i spo ty, a se na to ro wie

bę dą wy bie ra ni w jed no man da to wych okrę -
gach wy bor czych. 

Miesz kań cy No we go Są cza i po wia tu no -
wo są dec kie go wy bio rą se na to ra wspól nie
z miesz kań ca mi po wia tu gor lic kie go. Osob -
ny okręg w wy bo rach do Se na tu zo sta nie
utwo rzo ny z po wia tów: li ma now skie go, no -
wo tar skie go i za ko piań skie go. 

Nowy Sącz pozostanie
subregionem wiejskim!

Sta ra nia są dec kich sa mo rzą dow ców, listy
pro te sta cyj ne i pró ba roz mów z pre mie rem
Do nal dem Tu skiem nie przy nio sły re zul ta -
tu. Elżbie ta Bień kow ska, mi ni ster roz wo ju

re gio nal ne go, po in for mo wa ła pi sem nie pre -
zy den ta Ry szar da No wa ka, że Są dec czy -
zna na dal po zo sta nie sub re gio nem
wiej skim w Kon cep cji Za go spo da ro wa nia
Prze strzen ne go Kra ju 2030. Wska za ła rów -
nież, że od po wie dzial ny mi za ten stan są
nie tyl ko prze pi sy, ale przede wszyst kim są -
dec cy sa mo rzą dow cy, któ rzy nie wzię li
udzia łu w kon sul ta cjach spo łecz nych
i swo je uwa gi oraz opi nie do pro jek tu prze -
sła li po wy zna czo nym ter mi nie. Bień kow -
ska za pew ni ła, że obec na kla sy fi ka cja
miast w ni czym nie umniej sza szans roz wo -
jo wych No we go Są cza. 

80 proc. ma tu rzy stów z No we go
Są cza zda ło eg za min

Dwie no wo są dec kie szko ły pry wat ne:
Aka de mic kie Li ceum im Kró la Bo le sła wa
Chro bre go oraz Je zu ic kie Li ceum Ogól no -
kształ cą ce im. ks. Pio tra Skar gi, mo gą po -
chwa lić się 100-pro cen to wą zda wal no ścią
ma tur! Nie wie le go rzej ma tu ra wy pa dła
w I i II Li ceum Ogól no kształ cą cym w No -
wym Są czu – tyl ko kil ka osób mu si po pra -
wiać „eg za min doj rza ło ści”. Na tle kra ju

Po li cjan ci w no wej ko men dzie
23 lip ca – hi sto rycz na da ta – zo sta ły za mknię te bu dyn ki po li cji przy ul. Du na jew skie go, Szwedz kiej i Sien kie wi cza w No wym Są czu, w któ -

rych mie ści ła się Ko men da Miej ska Po li cji (czyt. też fe lie ton na str. 4). Są dec cy stró że pra wa prze pro wa dzi li się do no we go obiek tu przy ul.
Grot t ge ra. W uro czy sto ści otar cia ko men dy po wią za nej z ob cho da mi na są dec kim ryn ku Ma ło pol skie go Świę ta Po li cji wziął udział pre mier
Do nald Tusk, któ ry od zna czył za słu żo nych funk cjo na riu szy. 

No wy bu dy nek ko men dy miej skiej po li cji przy ul. Grot t ge ra 50 ma ok. 9,5 tys. m kw. po wierzch ni użyt ko wej, ok. 2,3 tys. m kw po wierzch ni
biu ro wej, pięć kla tek scho do wych, no wo cze sną strzel ni cę z 4 sta no wi ska mi ognio wy mi, si łow nię, 8 cel dla 15 za trzy ma nych. Je go bu do wa
roz po czę ła się w sierp niu 2009 r., współ fi nan so wa na by ła m.in. z Fun du szu Nor we skie go, 800 tys. zł prze ka za ło mia sto. Sza cun ko wy koszt
ca łej in we sty cji wy niósł ok. 49 mln zł.

WYDARZENIA

FOT. MIGA
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no wo są dec cy ma tu rzy ści wy pa dli do brze
– zda ło 80 pro cent. Nie ste ty, w ska li po wia -
tu da ne nie są tak do bre: o ile w Pol sce
eg za mi ny ob lał co czwar ty ma tu rzy sta, to
na Są dec czyź nie – co trze ci. W ca łym po -
wie cie no wo są dec kim eg za min ma tu ral ny
pi sa ło 1165 osób. Zda wal ność wy nio -
sła 67,7 pro cent. To wy nik gor szy niż śred -
nia kra jo wa – ma tu rę w Pol sce zda ło 77,3
proc. przy stę pu ją cych do eg za mi nów.

Nowy Sącz w rankingu
samorządów „Rzeczpospolitej”

No wy Sącz za jął 14. miej sce wśród 49.
miast na pra wach po wia tu w Ran kin gu Sa -
mo rzą dów 2011 dzien ni ka „Rzecz po spo li -
ta”, awan su jąc o czte ry „oczka” w sto sun ku
do ub. r. W to wa rzy szą cym ran kin gu naj bar -
dziej in no wa cyj nych miast na pra wach po -
wia tu No wy Sącz awan so wał z 13. miej sca
w 2010 r. na 8. w 2011 r., dzię ki m.in. bez -
płat ne mu do stę powi do in ter ne tu. 25 m. za -
jął No wy Sącz w ka te go rii naj więk szych
in we sty cji sa mo rzą do wych z pro jek tem mo -
der ni za cji i roz bu do wy sys te mu go spo dar -
ki wod no -ście ko wej.

Wśród gmin miej skich i miej sko -gmin nych
Szczaw ni ca zna la zła się na 5. miej scu,
a Mu szy na na 16. (spa dek o dwie po zy cje).
W ka te go rii gmin wiej skich na 17. po zy cji
upla so wa ła się gmi na Msza na Dol na (6
miej sce w ub.r.). 

W 10-oso bo wej ka pi tu le ran kin gu za sia -
dał m.in. Zyg munt Ber dy chow ski, ja ko
prze wod ni czą cy Ra dy Pro gra mo wej In sty -
tu tu Wschod nie go – or ga ni za to ra Fo rum
Re gio nów w Mu szy nie. 

Ka pi tu ła oce nia ła spraw ność za rzą dza -
nia i sy tu ację fi nan so wą gmin, m.in. za dłu -
że nie i po zy ska ne środ ki unij ne, ale ta kże
ja kość ży cia miesz kań ców. Da ne po cho dzi -
ły z Mi ni ster stwa Fi nan sów, Mi ni ster stwa
Roz wo ju Re gio nal ne go i Re gio nal nej Izby
Ob ra chun ko wej. 

Nowy komendant
pograniczników i... nowy
zastępca 

Szef MSWiA Je rzy Mil ler mia no wał płk.
Ja nu sza Cien cia ła ko men dan tem Kar pac -
kie go Od dzia łu Stra ży Gra nicz nej w No -
wym Są czu. Puł kow nik był do tej po ry
za stęp cą po przed nie go ko men dan ta,

a ostat nio peł nił je go obo wiąz ki. 
No wy szef no wo są dec kich po gra nicz ni -

ków ma 51 lat, po cho dzi z Go le szo wa w po -
wie cie cie szyń skim. Ukoń czył Woj sko wą
Aka de mię Tech nicz ną w War sza wie oraz
po dy plo mo we Stu dium Me ne dżer skie
na Wy dzia le Eko no micz nym Uni wer sy te tu
w Bia łym sto ku. W prze szło ści był m.in. za -
stęp cą ko men dan ta Pod la skie go od dzia łu
SG, skąd prze szedł do No we go Są cza. 

Za stęp cą płk. Ja nu sza Cię cia ły zo stał

ppłk Ja cek Ja nusz, ab sol went pra wa Uni -
wer sy te tu Ma rii Cu rie -Skło dow skiej w Lu -
bli nie. W la tach 1991 – 2007 ro ku peł nił
słu żbę w Ko men dzie Wo je wódz kiej Po li cji
w Rze szo wie, w trak cie któ rej ukoń czył stu -
dia po dy plo mo we w Wy ższej Szko le Po li cji
w Szczyt nie. 

Ko la rze pod ra tu szem 
Na są dec kim Ryn ku miał miej sce ho no ro -

wy start 22. Mię dzy na ro do we go Wy ści gu
Ko lar skie go So li dar no ści i Olim pij czy ków:
No wy Sącz – Łódź. Start ostry do pierw sze -
go eta pu z No we go Są cza do Kro sna (171,6
km) od był się w Pa szy nie. W po dzie lo nym
na 4. eta py wy ści gu ści ga ła się po nad set ka
ko la rzy z 18 ekip, w tym Duń czyk Mi cha el
Ra smus sen i mistrz Pol ski To masz Mar czyń -
ski. Za wod ni cy mie li do po ko na nia po -
nad 600 km. Zwy cięz ca wy ści gu Mar cin
Sa pa (Pol ska Szo so wa) za in ka so wał 13 tys.
zł; pu la na gród li czy ła 200 ty się cy zło tych.

Po mnik kro pli krwi 
No wy po mnik wy obra ża ją cy kro plę krwi

sta nął przy ron dzie pod szpi ta lem w No wym
Są czu. To pre zent od mia sta dla krwio daw -
ców z oka zji ju bi le uszu XV -le cia Klu bu Miej -
skie go Sto wa rzy sze nia Ho no ro wych
Daw ców Krwi RP. Na be to no wej pod sta wie
wid nie je na pis „Ma ła kro pla ży cio daj nej krwi
– Dar wiel kie go ser ca – Są de cza nie krwio -
daw com – No wy Sącz 2011”. Z cza sem po -
mnik zo sta nie do dat ko wo oświe tlo ny.

Historia św. Stanisława Kostki
na witrażach  

Ko ściół św. Du cha oj ców je zu itów w No -
wym Są czu wzbo ga cił się o dwa wi tra że św.
Sta ni sła wa Kost ki, za mon to wa ne w oknach
ka pli cy pa tro na pol skiej mło dzie ży. Na wi -

Soł ty si ze sztan da rem
Do No we go Są cza tra fił z Kra ko wa, pro -

sto spod igły szwa czek z re no mo wa nej fir -
my „Al ba”, sztan dar Sto wa rzy sze nia
Soł ty sów Zie mi Są dec kiej, dzia ła ją ce go
przy Fun da cji Są dec kiej. Pro po rzec zo sta -
nie po świę co ny w nie dzie lę 28 sierp nia,
pod czas do rocz nej piel grzym ki soł ty sów
do Oł ta rza Pa pie skie go w Sta rym Są czu.
Na jed nej stro nie sztan da ru umiesz czo no
w oto ku na pis: „Sto wa rzy sze nie Soł ty sów
Zie mi Są dec kiej 2005”, na dru giej – wi ze ru -
nek św. Kin gę, a wko ło na pis: „Świę ta Kin -
ga Pa tron ka Sa mo rzą dow ców Są dec kich”.
– Na sze sto wa rzy sze nie dzia ła od 2005 ro -
ku, po sia da 170 człon ków, ak tu al nych i by -
łych soł ty sów i czas był naj wy ższy
na wła sny sztan dar – mó wi Piotr Gnia dec -
ki, któ ry zo stał pre ze sem Sto wa rzy sze nia
Soł ty sów Zie mi Są dec kiej w sierp niu ub.r.
po zmar łym soł ty sie Bart ko wej Jó ze fie Szu -
dym. Sztan dar umoc ni to żsa mość Sto wa -
rzy sze nia i bę dzie je go zna kiem
roz po znaw czym: – Bę dzie my się gro ma dzić
wo kół sztan da ru i jeź dzić z nim na ró żne
uro czy sto ści re li gij ne i pań stwo we.
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tra żach przed sta wio no krót ką hi sto rię ży cia
św. Sta ni sła wa Kost ki. Na pierw szym – wi -
dzi my mło de go chłop ca w stro ju wę drow ni -
ka, prze dzie ra ją ce go się przez Al py
do Rzy mu. Dru gi wi traż to już ob raz roz mo -
dlo ne go, mło dziut kie go je zu ity. 

Wi tra że za pro jek to wał są dec ki ma larz
i kon ser wa tor dzieł sztu ki, Jó zef Sta ni sław
Stec. Po wsta ły w Kra kow skim Za kła dzie
Wi tra żów S. G. Że leń ski. Dzie łem te go sa -
me go ze spo łu jest 10 in nych wi tra ży, za kła -
da nych w ko ście le oj ców je zu itów
od po nad ro ku. 

Ryk samochodów w Alejach
Piłsudskiego

Au to mo bil Pod kar pac ki w No wym Są czu
zor ga ni zo wał w Ale jach Pił sud skie go wy -
ścig „Su per OES” dla ama to rów. Na star cie
sta nę ło 46 kie row ców. – To jest zna ko mi ta

szko ła jaz dy. Tu taj wie lu kie row ców na wła -
snej skó rze prze ko nu je się, co to zna czy
szyb kość i co się dzie je z po jaz dem, kie dy
prze kro czy się za le ca ną pręd kość – ko men -
tu je Wi told Szy mań ski z AP No wy Sącz. 

Po mi mo nie po go dy wy ści gi oglą da ły tłu -
my są de czan. Aplauz wzbu dzi ły pod ra so -
wa ne ma lu chy, czy li fia ty 126p, któ re
bar dzo dziel nie ra dzi ły so bie na tra sie.

Star to wa ły ta kże ła dy, po lo ne zy i ci nqu -
ecen to oraz ta kie uzna ne mar ki, jak bmw,
to yo ty i re nault. 

Tre ne rzy z wy ro ka mi 
Sąd Re jo no wy we Wro cła wiu wy dał wy -

ro ki w spra wie „usta wie nia” wy ni ku me czu
Cra co via – Za głę bie Lu bin w ma ju 2006 ro -
ku. Wśród ska za nych jest dwóch by łych za -
wod ni ków kra kow skie go klu bu: Sła wo mir
O. i Piotr B., dziś tre ne rów zwią za nych
z San de cją. Obaj pod da li się do bro wol nie
ka rze. Do sta li ka ry wię zie nia w za wie sze -
niu i wy so kie grzyw ny. Mu szą też od dać
pie nią dze, któ re za in ka so wa li za sprze da -
ny mecz. Klub nie ko men tu je spra wy. 

Pa trio tycz na wy pra wa 
ki bi ców San de cji

Ki bi ce San de cji No wy Sącz od da li hołd
daw nym człon kom sek cji tu ry stycz nej klu -
bu, któ rzy pod czas II woj ny świa to wej wal -
czy li z Niem ca mi. W tym ce lu zor ga ni zo wa li
dwu dnio wą wy ciecz kę szla kiem par ty zanc -
kim i ku rier sko -prze rzu to wym Be ski du Są -
dec kie go. W Ko sa rzy skach spo tka li się
przy ogni sku z 91-let nią Ma rią Zu bek „Ta ta -
rzy ną”, żo ną słyn ne go do wód cy od dzia łu
par ty zanc kie go w Be ski dzie Są dec kim, Ju -
lia na Zub ka,, Ta ta ra''. Był to czo ło wy za -
wod nik dru ży ny pił kar skiej San de cji,
w la tach 30. Ub. wie ku grał na po zy cji po -
moc ni ka. Ma ria Zu bek do sta ła od fa nów
San de cji ksią żkę wy da ną na 100-le cie klu -
bu i sza lik w bar wach na ro do wych.

Lą do wi sko przy szpi ta lu 
Przy są dec kim szpi ta lu po wsta je lą do wi -

sko z pro fe sjo nal nym wy po sa że niem. Ży cie
lu dzi bę dzie ra to wa ne szyb ciej, bo he li kop -
te ry bę dą mo gły tam lą do wać przez ca łą
do bę. 

– Pły ta lą do wi ska sta nie w miej scu, gdzie
znaj du je się sta ra pły ta. Lą do wi sko bę dzie
zbu do wa ne zgod nie z nor ma mi unij ny mi
– za pew nia Ar tur Pusz ko, dy rek tor szpi ta -
la. Po wsta ną spe cjal nie ście żki po dej ścia
i odej ścia, wskaź ni ki kie run ku wia tru, pre -
cy zyj ny wskaź nik ście żki scho dze nia. He li -
kop te ry bę dą mo gły lą do wać bez wzglę du
na wa run ki at mos fe rycz ne i po rę dnia.
Pierw szy śmi gło wiec wy lą du je na no wej

Ko lo nie dla naj bied niej szych dzie ci
W Ze spo le Szkół w Chełm cu od by ły się w lip cu dwa tur nu sy ko lo nii, zor ga ni zo wa nej

po raz 21. przez No wo są dec ki Ośro dek Pro fi lak ty ki Spo łecz nej, któ re mu pre ze su je
skrom ny urzęd nik są do wy Wła dy sław Li twa. Wspól nie z dy rek to rem cheł miec kiej pla -
ców ki Sta ni sła wem Mrzy gło dem urzą dzi li w te wa ka cje wy po czy nek dla 200 dzie ci z ro -
dzin naj ubo ższych, a w su mie, od 1990 ro ku przez te ko lo nie prze wi nę ło się ok. 5 tys.
mi lu siń skich z na sze go re gio nu. Dzie ci ty po wa ły na ko lo nie ośrod ki po mo cy spo łecz -
nej oraz szko ły. Cho dzi ło o uczniów po krzyw dzo nych przez los, po cho dzą cych z ro dzin
za gro żo nych wy klu cze niem spo łecz nym. Na po że gna nie ka żdy ko lo ni sta otrzy mał wy -
praw kę szkol ną: ple cak, 10 ze szy tów, piór nik, ołów ki, ekier kę itd. oraz po pa rze bu tów...

***
Nie wie le krót szy staż ma ak cja ko lo nij na „La to Wiej skich Dzie ci”, or ga ni zo wa na od 17

lat przez Fun da cję Są dec ką. Na te go rocz nej, bez płat nej ko lo nii w Szym bar ku k. Gor -
lic wy po czy wa ła set ka dzie ci wiej skich z Są dec czy zny, Li ma nowsz czy zny i Tar now -
skie go. Ko lo ni ści zwie dza li bli ższą i dal szą oko li cę. FS wspie ra ją w tym dzie le
sa mo rzą dy. Przez ko lo nie Fun da cji prze wi nę ło się kil ka ty się cy dzie ci. 
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pły cie za kil ka na ście ty go dni. Koszt przed -
się wzię cia to dwa i pół mi lio na zło tych.

Pro ces gan gu „Zu lu sa”
W Są dzie Okrę go wym w No wym Są czu

roz po czął się pro ces gan gu Mar ci na P., zwa -
ne go „Zu lu sem”. Na ła wie oska rżo nych za -
sia da 27 mło dych mę żczyzn; 11 do wie zio no
na roz pra wę z aresz tu śled cze go, resz ta od -
po wia da z wol nej sto py. Pro ku ra tor za rzu ca
im dzia łal ność w zor ga ni zo wa nej gru pie
prze stęp czej, któ ra w la tach 2004-2008
wpro wa dzi ła na te re nie No we go Są cza
i oko li cy do ob ro tu nar ko ty ki w znacz nych ilo -
ściach. Na oska rżo nych cią żą też oska rże -
nia o kra dzie że, po bi cia i wy mu sze nia
roz bój ni cze. 

Na pro ce sie za sto so wa no nad zwy czaj ne
środ ki bez pie czeń stwa. Do naj więk szej sa li
roz praw w gma chu są dec kich są dów
z prze szklo ną „klat ką” dla groź nych prze -
stęp ców pro wa dzi do dat ko wa „bram ka”,
a w środ ku sie dzą an ty ter ro ry ści w ko mi -
niar kach.

Więk szość oska rżo nych to miesz kań cy
No we go Są cza. Szef gan gu ma 38 lat, naj -
młod szy – 20. Gro zi im do 10 lat wię zie nia,
re cy dy wi stom do 15. Więk szość z pod sąd -
nych mia ła już kon takt z wy mia rem spra -
wie dli wo ści. CBŚ i po li cja roz bi ły gru pę
w 2009 ro ku. Pro ces za po wia da się na dłu -
gie mie sią ce, je że li nie la ta. 

„Kra kow ska” ku pi ła 
„Dzien nik Pol ski”

Spół ka Pol ska pres se, wy daw ca Ga ze ty
Kra kow skiej, ku pi ła Pol ski Dom Me dial ny,
wy daw cę „Dzien ni ka Pol skie go”, od Gru py
Wy daw nic two Ja giel lo nia SA, w któ rej do -
tąd po sia da ła 25 proc. ak cji. 

Re dak to rem na czel nym „Dzien ni ka Pol -
skie go” po zo stał Piotr Le gut ko. Dzien ni ka -
rze, w tym no wo są dec kie go od dzia łu,
otrzy ma li uspo ka ja ją cy ko mu ni kat pre ze sa
no wej spół ki Pol ska press, że ma ją pra co -
wać jak do tych czas i śmia ło kon ku ro wać
z... „Ga ze tą Kra kow ską”. Tym cza sem
w śro do wi sku krą żą po gło ski o ry chłej li -
kwi da cji od dzia łów te re no wych „Dzien ni ka”.

No wy wła ści ciel „Dz. P.” wcho dzi w skład
nie miec kie go kon cer nu Ver lag grup pe Pas -
sau i jest wy daw cą 8 dzien ni ków re gio nal -
nych (Dzien nik Bał tyc ki, Dzien nik Łódz ki,

Dzien nik Za chod ni, Ga ze ta Kra kow ska,
Głos Wiel ko pol ski, Ga ze ta Wro cław ska,
Express Ilu stro wa ny, Ku rier Lu bel ski). 

Ra dio RDN No wy Sącz z kon ce sją
Part ner por ta lu Sa de cza nin. in fo, ra dio

RDN Ma ło pol ska, uru cho mi bliź nia czą sta -
cję na Są dec czyź nie, na mo cy kon ce sji
przy zna nej przez Kra jo wa Ra da Ra dio fo nii

i Te le wi zji. W RDN No wy Sącz bę dzie mo -
żna po słu chać no wych, lo kal nych au dy cji,
a sta cja bę dzie nada wać od dziel ny pro gram
dla No we go Są cza i Kry ni cy -Zdro ju.

– Bę dzie my ra diem 24-go dzin nym. To bę -
dzie sta cja dla lu dzi z re gio nu i o lu dziach
z re gio nu – od pio se nek na ży cze nie, przez
pu bli cy sty kę i pro gra my in ter wen cyj ne go
au dy cje re li gij ne – obiecuje sze fo wa ra dia
Ali cja Sto lar czyk.

6 lip ca w wie ku 79.
lat zmarł ks. pra łat
Wła dy sław Pią tek,
eme ry to wa ny pro -
boszcz pa ra fii Świę -
tych Pio tra i Paw ła
w Ło so si nie Dol nej,
bu dow ni czy no we go
ko ścio ła, ple ba ni oraz

ka pli cy cmen tar nej. Lau re at od zna ki „Za słu -
żo ny dla Zie mi Są dec kiej” i no mi no wa ny
do ty tu łu „Są de cza nin Ro ku 2010”. 

Wi ka riusz w pa ra fiach: Tę go bo rzy, św. Jó -
ze fa w Tar no wie i MB Bo le snej w Li ma no wej.
W 1969 r. zo stał pro bosz czem w Gaw ło wie,
a 10 lat póź niej w Ło so si nie Dol nej. Był
współ or ga ni za to rem Świę ta Kwit ną cych Sa -
dów i wie lu in nych przed się wzięć kul tu ral nych.
Był au to rem 7. ksią żek o te ma ty ce hi sto rycz -
no -re li gij nej, pu bli ko wał w „Go ściu Nie dziel -
nym”. W 2000 r. prze szedł na eme ry tu rę, ale
nadał ak tyw nie wspie rał pa ra fię i gmi nę.

***
9 lip ca w wie ku 89.

lat zmar ła Mał go rza -
ta Ka ła marz, pri mo
vo to Paw łow ska,
z do mu Ol szyń ska,
jed na z ostat nich
p r z e d  s t a  w i  c i e  l e k
przed wo jen nej ge ne -
ra cji są de cza nek, któ -

rych ży cie upły nę ło w słu żby Bo gu
i Oj czyź nie. W tym sa mym du chu wy cho -
wa ła czwór kę dzie ci, m.in. Krzysz to fa Paw -
łow skie go, rek to ra WSB -NLU, i Pio tra
Ka ła ma rza, dzia ła cza pod ziem nej „S”.
W swo im miesz ka niu na os. Bar skiem
w No wym Są czu w la tach 80. prze cho wy -
wa ła i kol por to wa ła bi bu łę, m.in. kon spi ra -
cyj ne „Wia do mo ści No wo są dec kie”,

udzie la ła się w Klu bie In te li gen cji Ka to lic -
kiej i przy ko ściel nych sto wa rzy sze niach.

***
18 lip ca, w wie ku 87 lat, zmarł Mie czy -

sław Gór ski, któ ry przez po nad sześć de -
kad pra co wał ja ko ope ra tor w ki nie „So kół”
w No wym Są czu. W tym fa chu po sia dał bo -
daj naj dłu ższy staż w Pol sce! 

Wspo mnie nie o Zmar łym pu bli ku je my
na str. 36.

***
27 lip ca zmarł Ste -

fan Pół chło pek, Ho -
no ro wy Oby wa tel
Kry ni cy -Zdro ju, le gen -
da uzdro wi ska
pod Gó rą Par ko wą,
miał 93 la ta. 

Po cho dził z Kro sna,
w przed wo jen nym

har cer stwie osią gnął sto pień pod harc mi -
strza. Skoń czył pra wo na UJ. Do Kry ni cy
tra fił tuż przed wy bu chem II woj ny świa to -
wej. Czło nek ru chu opo ru o ps. „Ma gi ster”.
W 1942 r. aresz to wa ny przez Niem ców,
wię zień Au schwitz, Sa che sen hau sen i Bu -
chen wal du, ofia ra pseu do me dycz nych eks -
pe ry men tów na zi stow skich.

Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady
Narodowej w Krynicy (1956-63),
współtwórca tzw. eksperymentu sądeckiego,
organizator pierwszych 11. edycji festiwalu
kiepurowskiego, zaprzyjaźniony z wieloma
osobistościami ze świata nauki i kultury.
Zasłużył się także dla sądeckiej turystyki,
wytyczał nowe szlaki, budowniczy
schroniska na Jaworzynie Krynickiej. Do
końca czynny i użyteczny, zakochany w
Krynicy-Zdroju. O jego życiu i pracy
społecznej napisano wiele prac i nakręcono
film „Magister Półchłopek”.

Ode szli 
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W Ła bo wej wo da spły wa ła jak
wo do spad Nia ga ra! 

8 lip ca wy star czy ło kil ka na ście mi nut
desz czu, że by za lać bu dy nek gim na zjum
i pod sta wów ki w Ła bo wej. To by ło obe -
rwa nie chmu ry. Z nie ba ru nę ła ścia -
na wo dy i za nim kto kol wiek zdą żył
za re ago wać, wdar ła się do ko tłow ni,
szat ni i na par kiet sa li gim na stycz nej.
– Wo da spły wa ła z gór. Pły nę ła jak rze -
ka! Nie mie ści ła się w prze pu stach, bo te
by ły za tka ne przez ga łę zie, zie mię i in ne
rze czy, któ re wo da nio sła ze so bą z pól
– re la cjo nu je Jo lan ta Bro żek, wi ce dy rek -
tor ka Ze spo łu Szkol no -Gim na zjal ne go
w Ła bo wej. – Stra ża cy pom po wa li wo -
dę, ale wspo ma ga li ich ta kże są sie dzi
i na uczy cie le z ca ły mi ro dzi na mi – mó -
wi wi ce dy rek tor ka. 

Czte ry pom py stra żac kie usu wa ły
wo dę z za la nej szko ły. Póź niej jesz cze
przez kil ka go dzin pra co wał per so nel
szko ły. Trze ba by ło usu nąć bło to i muł
na nie sio ny przez wo dę.

– Na wet mi lio na zło tych mo gą się gnąć
stra ty po przej ściu na wał ni cy w gmi nie
Ła bo wa – uwa ża wójt Ma rek Jan czak. 

Trąba powietrzna nad
Tyliczem, krzyż ocalał! 

Kie dy nad Ła bo wą obe rwa ła się
chmu ra, to w Ty li czu sza la ła trą ba po -
wietrz na. Miesz kań cy mó wią, że ni gdy
w ży ciu nie wi dzie li cze goś ta kie go. 

– By ła bu rza, pa dał deszcz. Na gle po -
ja wi ła się bia ła mgła, nie by ło nic wi dać.
Sły sza łem tyl ko trzask ła mią cych się
drzew – mówi je den z miesz kań ców Ty -

li cza. Stra ża cy mie li peł ne rę ce ro bo ty.
Usu wa li ga łę zie i drze wa, po wa lo ne
na dro gi. Jed no z drzew zo sta ło wy rwa -
ne z ko rze nia mi, po czym prze wró ci ło
się na ogro dze nie bu dyn ku gim na zjum.
Ko lej ne dwa prze wró ci ły się na zie mię
uszka dza jąc ogro dze nia, li nię ener ge -
tycz ną i blo ku jąc dwie dro gi do jaz do we
do po se sji. O dzi wo, nie na ru szo ny po -
zo stał drew nia ny krzyż, któ ry stał po -
mię dzy po wa lo ny mi drze wa mi.
Na za jutrz w ca łym Ty li czu sły chać by ło
dźwięk pił mo to ro wych i wi dać lu dzi
sprzą ta ją cych swo je po se sje.

W Przysietnicy drzewa
wyrywało z korzeniami! 

Zry wa ło da chy, da chów ki la ta ły
w po wie trzu, drze wa prze wra ca ły się

Na szczę ście to jesz cze 
nie by ła praw dzi wa po wódź

Są dec czy zna prze ży ła w lip cu dwa ata ki po wo dzi. Pierw szy roz po czą ł się 8, a dru gi 19 lip ca.
Na szczę ście skoń czy ło się na wiel kim stra chu, choć tu i ów dzie stra ty są do tkli we, szcze gól nie
w in fra struk tu rze. W te ren zno wu ru szy ły ko mi sje gmin ne su mu jąc ki lo me try ze rwa nych dróg, li -
cząc pod my te mo sty i prze pu sty, a wój to wie i bur mi strzo wie szy ku ją wnio ski do wo je wo dy ma ło -
pol skie go o pie nią dze na od bu do wę po po wo dzio wych znisz czeń. Oto krót ki, po po wo dzio wy
ra port, na szczę ście nie tak dra ma tycz ny, jak przed ro kiem.
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na dro gę – tak wy glą da ła noc na 20 lip -
ca w Przy siet ni cy, w gmi nie Sta ry Sącz.
– Drze wa do słow nie wy ry wa ło z ko rze -
nia mi – re la cjo nu je bur mistrz Sta re go
Są cza Ma rian Cy coń. 

Wiatr był tak sil ny, że ze rwa ną z bu -
dyn ku bla chę niósł przez oko ło 100 me -
trów. Za trzy ma ła się do pie ro na in nym
bu dyn ku. Na wał ni ca uszko dzi ła 7 bu -
dyn ków. Na tych miast uru cho mio no po -
moc dla po szko do wa nych, uszko dzo ne
do my przy kry wa no fo lią. 

– Trą ba szła już od Ry tra. By ła tak sil -
na, że nie tyl ko wy ry wa ła drze wa, ale aż
je skrę ca ła. Wiatr ze rwał pięć da chów
z bu dyn ków miesz kal nych – opo wia da
bur mistrz. 

Wiatr uszko dził li nie ener ge tycz ne
i te le ko mu ni ka cyj ne, bez za si la nia by ło
oko ło 20 bu dyn ków. Od wy ła do wań at -
mos fe rycz nych za pa li ła się sto do ła.
W Bie go ni cach zo sta ła za la na ce giel nia,
a ta kże uli ca Za kła do wa do wy so ko ści
pół me tra. W Mosz cze ni cy Wy żnej pio -
run ude rzył w bu dy nek go spo dar czy
wy wo łu jąc po żar. Spa le niu ule gły dwa
trak to ry i sprzęt rol ni czy.

Na wał ni ca sza la ła ta kże w gmi nie Ko -
rzen na. Wy stą pi ły lo kal ne pod to pie nia
w Cho do ro wej i Woj na ro wej. W gmi nie
Gry bów w Kru żlo wej Wy żnej od ude -
rze nia pio ru na za pa li ła się sto do ła. 

W Bin cza ro wej wo da za bra ła
ka wa łek dro gę 

Przez dwa dni dro ga Ka mion ka Wiel -
ka – Flo ryn ka w Bin cza ro wej by ła prak -
tycz nie nie prze jezd na po gwał tow nych
ule wach 20 lip ca. Na dłu go ści kil ku dzie -
się ciu me trów wo da pod my ła as falt. Po -
nad ki lo metr da lej na dro dze
Gry bów -Kry ni ca to ny bło ta, ka mie ni,
drzew i żwi ru ta ra so wa ły prze jazd. – Ten
od ci nek dro gi po wia to wej w Bin cza ro -
wej to obec nie na sze naj więk sze zmar -
twie nie – mó wi dy rek tor Po wia to we go
Za rzą du Dróg w No wym Są czu Adam
Czer wiń ski. 

Akro ba ci z uli cy Ob ła zy 
W No wym Są czu pod czas ata ku ży -

wio łu naj bar dziej ucier pie li miesz kań cy
uli cy Ob ła zy, po ło żo nej na gra ni cy mia -
sta z Piąt ko wą, po dru giej stro nie Łu bin -
ki. Przez kil ka dni, pó ki wo da
w Łu bin ce nie opa dła, jak akro ba ci,
prze cho dzi li do swo ich do mostw po sta -
lo wej kon struk cji, uda ją cej most. Prze -
pra wę w tym miej scu znisz czy ła
ubie gło rocz na po wódź. Mia sto otrzy ma -
ło od wo je wo dy pie nią dze na od bu do wę
mo stu, ale do koń ca ub. r. zdą żo no tyl ko
wy bu do wać przy czół ki i prze rzu cić
przez rze kę sta lo wą kon struk cje.
Do Kra ko wa zwró co no nie wy ko rzy sta -
ne pie nią dze. W dwóch te go rocz nych
na bo rach wnio sków na od bu do wę po po -

wo dzio wych znisz czeń tej prze pra wy
nie uwzględ nio no, za dru gim ra zem
urzęd ni cy… prze ga pi li ter min. 

Jak tu żyć? – py ta ją w Przy do ni cy
W Przy do ni cy ży wioł za ata ko wał

w no cy na 25 lip ca. Ra no oczom miesz -
kań ców uka za ły się ze rwa ne mo sty,
znisz czo ne jezd nie, za la ne do mo stwa,
pa smo osu wisk. 

Jak opo wia da ją, oko ło go dzi ny 23
po ja wi ła się w nie dzie lę wiel ka fa la, któ -
ra nio sła ze so bą wszyst ko. Nie opar ły
się jej na wet sa mo cho dy. – Jak tuż żyć?
– mar twi li się ci, któ rzy swe do my zbu -
do wa li po dru giej stro nie po to ku. – Pod -
czas po przed niej po wo dzi moc no
uszko dzi ło most. Zo stał na pra wio ny,
a te raz już go nie ma. 

Wójt gmi ny Gró dek nad Du naj cem
Jó zef To biasz li czył stra ty: – Kil ka ki lo -
me trów brze gu po to ku, most ki i dro ga,
któ rą z ta ki tru dem uda ło się od bu do -
wać, ży wioł znów znisz czył. 

O wiel kim szczę ściu mo gą mó wić
miesz kań cy Mił ko wej. Po desz czu ru -
szy ło tam osu wi sko.

– Na wet nie wiem jak to opi sać – mó -
wi Sta ni sław Fo ryś, wła ści ciel do mu,
na któ ry osu nę ło się zbo cze. – To ny bło -
ta za trzy ma ły się na ścia nie. Na szczę ście
kon struk cja do mu nie zo sta ła na ru szo na.
Do brze, że wy ko na li śmy bar dzo so lid ne
fun da men ty. 

RE POR TE RZY „SĄ DE CZA NI NA”

FLORYNKA

PRZYSZOWA

DROGA KAMIONKA
WIELKA – FLORYNKA

ŁABOWA
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Nie sta wiaj cie pod kor cem świa tła swej wia ry 
W nie dzie lę 24 lip ca w Sta rym Są czu od by ła się cen tral na uro czy stość od pu stu ku czci św. Kin gi z pro ce sją
z re li kwia mi Księ żnej z klasz to ru sióstr kla ry sek do oł ta rza pa pie skie go. Su mie od pu sto wej prze wod ni czył
bi skup tar now ski Wik tor Skworc, któ ry wcze śniej wy sto so wał spe cjal ne za pro sze nie do wier nych die ce zji
tar now skiej. 

Bra cia i Sio stry, Sta ry Sącz to miej sce, gdzie w zmie nia ją cych się uwa run ko wa niach za da je my
so bie cią gle na no wo py ta nie, któ re po zo sta wił nam bło go sła wio ny Jan Pa weł II: »Co zro bić, aby
dom ro dzin ny, szko ła, za kład pra cy, biu ro, wio ski i mia sta, w koń cu ca ły kraj sta wa ły się miesz ka -
niem lu dzi świę tych, któ rzy od dzia ły wu ją do bro cią, wier no ścią na uce Chry stu sa, świa dec twem co -
dzien ne go ży cia, spra wia jąc du cho wy wzrost ka żde go czło wie ka?«

Niech te sło wa nie ustan nie nas mo bi li zu ją. Niech szcze gól nie we zmą je so bie do ser ca na si sa -
mo rzą dow cy, któ rzy za swą pa tron kę ob ra li św. Kin gę. Wy ra żam na dzie ję, że przy bę dą licz nie do Sta -
re go Są cza i po dej mą na no wo te sta ment Ja na Paw ła II: »Po trze ba świa dec twa. Po trze ba od wa gi,
aby nie sta wiać pod kor cem świa tła swej wia ry. Po trze ba wresz cie, aby w ser cach lu dzi wie rzą cych

za go ści ło to pra gnie nie świę to ści, któ re kształ tu je nie tyl ko pry wat ne ży cie, ale wpły wa na kształt ca łych spo łecz no ści.
Te sło wa niech to wa rzy szą nam wszyst kim w piel grzy mo wa niu do Sta re go Są cza i niech za wsta wien nic twem św. Kin gi za -

owo cu ją wier no ścią Bo gu i Ewan ge lii wszyst kich nas, a szcze gól nie osób spra wu ją cych w na szym kra ju ja ką kol wiek wła dzę.
(KB)

Od Pa na ocze ku je my by cia Po la kiem!
Zwią zek Więź niów Po li tycz nych Okre su Sta nu Wo jen ne go (ZWPOSW) z sie dzi bą w Ka to wi cach za ape lo wał
do pre zy den ta Ry szar da No wa ka o „do ko na nie mo żli wie szyb kiej roz biór ki po mni ka chwa ły Ar mii Czer wo -
nej, zlo ka li zo wa ne go w cen trum No we go Są cza przy Alei Wol no ści”. To już ko lej ny apel w tej spra wie śro -
do wisk kom ba tanc kich i nie pod le gło ścio wych do władz mia sta. 

(…) Uwa ża my za upo ka rza ją ce i ab sur dal ne, że w nie pod le głej Pol sce wciąż stoi po mnik ar mii
so wiec kiej, któ ra przy nio sła ze so bą utra tę su we ren no ści, mor dy, gra bie że, gwał ty, zsył ki na Sy bir.
To Ar mia Czer wo na by ła gwa ran tem oku pa cji i za ra zem zbroj nym ra mie niem okrut ne go, zbrod ni -
cze go to ta li tar ne go pań stwa, od po wie dzial ne go za śmierć se tek ty się cy Po la ków w ła grach so wiec -
kich, w wię zie niach i in nych miej scach kaź ni. 

Nie usu wa nie te go po mni ka, na któ rym pi sze „za na szą so wiec ką oj czy znę” to dla nas, któ rzy
wie zie niem i prze śla do wa niem pła ci li śmy za wal kę o wol ną i nie pod le gła Pol skę, wy jąt ko wa obe -
lga. Wie my, że tyl ko z po wo dów Pa nu zna nych, nie wy ko nu je Pan uchwa ły Ra dy Mia sta z 1992 ro -
ku, któ ra na ka zu je roz biór kę po mni ka. Ma my na dzie ję, że nie bę dzie my wię cej sły szeć z Pa na ust

in wek tyw skie ro wa nych do kom ba tan tów i więź niów po li tycz nych. Nie mo że Pan bro nić w ten spo sób po mni ka oku pan ta, bo
ta rzecz jest nie do obro nie nia. Gdy by tak za cho wy wał się agent ro syj ski, to by ło by to zro zu mia łe, ale od Pa na ocze ku je my by -
cia Po la kiem. (…)

Ocze ku je my od Pa na kon kret nej od po wie dzi, kie dy zre ali zu je Pan uchwa łę Ra dy Mia sta, aby śmy nie mu sie li na stęp ne go
spo tka nia na sze go Związ ku od by wać w N. Są czu i wy ko ny wać za Pa na pra cę. (HSZ)

Eko lo gicz ny ter ro ryzm
Grze gorz Jeż, prze wod ni czą cy Spo łecz ne go ko mi te tu Wspie ra nia Pro jek tu „Sie dem Do lin”, i Bo że na Da ma sie wicz, dy rek tor Fun da cji
„Po myśl o przy szło ści” w li ście otwar tym do wi ce pre mie ra Wal de ma ra Paw la ka zwró ci li się o po moc w re ali za cji pro jek tu „Sie dem Do -
lin”. Przed się wzię cie lan so wa ne od lat przez Ry szar da Flor ka, pre ze sa fir my Fa kro, za kła da po łą cze nie sys te mem wy cią gów nar ciar -
skich Kry ni cy, Mu szy ny, Wier chom li i Ło sia. Dla je go re ali za cji po trzeb ne by ła by w wie lu miej scach wy cin ka la sów i wkro cze nie
w ob szar Po pradz kie go Par ku Kra jo bra zo we go. 

(…) Pol ski kon su ment ma urlop raz w ro ku i chce go spę dzić na re ge ne ra cji sił, w opty mal ny spo sób. Na sza pol ska in fra -
struk tu ra tu ry stycz na po zo sta wia jed nak wie le do ży cze nia. Szcze gól nie ta na Są dec czyź nie, gdzie wy si łek oby wa te li na rzecz
jej po pra wy jest mar no wa ny w ze tknię ciu z ma chi ną biu ro kra tycz ną oraz eko lo gicz nym ter ro ry zmem. 

Pa nie Pre mie rze, pro si my o po moc w usu nię ciu ba rier i za ka zów, któ rych sa mi nie je ste śmy w sta nie po ko nać. Chce my, aby
na Są dec czy znę przy je żdża ły ty sią ce tu ry stów i to nie tyl ko kra jo wych. Chce my im stwo rzyć in fra struk tu rę, któ ra by ła by kon -
ku ren cyj na wo bec ośrod ków za gra nicz nych, po mi mo gor szej po go dy w Pol sce. Chce my stwo rzyć dla sie bie i na szych dzie ci
ok. 2 tys. miejsc pra cy zwią za nych z ob słu gą tu ry stów. Chce my sprze da wać na szą pra cę, pła cić po dat ki i roz wi jać nasz kraj. 

Pa nie pre mie rze, pro si my tyl ko o to, aby na sze pol skie, cho re pra wo te go nie za bra nia ło. To pra wo stwo rzo ne dla eko szow -
ni stów, a nie dla pol skich oby wa te li… (HSZ)
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Bie ga cze z ca łe go świa ta przy bę -
dą do Kry ni cy, aby wziąć udział
w pre sti żo wych za wo dach spor -
to wych, przy go to wa nych w ra -

mach Fe sti wa lu. Do chwi li za mknię cia
te go nu me ru „Są de cza ni na” 2700 osób
po twier dzi ło swój udział w bie gach.

Na naj lep szych cze ka ją na gro dy o łącz -
nej war to ści po nad 300 ty się cy zło tych.
Sygnał do startu da Irena Szewińska.

– Fe sti wal Bie go wy Fo rum Eko no -
micz ne go, któ ry w ubie głym ro ku efek -
tow nie za ist niał na ma pie
naj wa żniej szych wy da rzeń spor to wych

w Pol sce, spo tkał się z nie zwy kle cie płą
re ak cją wśród uczest ni ków – mó wi To -
masz Li piec z In sty tu tu Stu diów
Wschod nich, or ga ni za tor im pre zy.
– Bar dzo nam za le ży, aby Fe sti wal Bie -
go wy trak to wa ny był ja ko wy da rze nie,
w któ rym chęt nie bio rą udział za rów no
za wo do wi spor tow cy, jak i ama to rzy.
Przy jazd na za wo dy do Kry ni cy -Zdrój to
dla wszyst kich ide al na oka zja, aby
spraw dzić swo je mo żli wo ści, zmie rzyć
się z wła sny mi sła bo ścia mi oraz po znać
wie lu fan ta stycz nych lu dzi, któ rzy
w rów nym stop niu ko cha ją sport, jak
i at mos fe rę z nim zwią za ną. 

Or ga ni za to rzy przy go to wa li dla
uczest ni ków wie le kon ku ren cji bie go -
wych na ró żnych dy stan sach. Dzię ki te -
mu, ka żdy star tu ją cy mo że wy brać bieg,
któ ry naj bar dziej od po wia da je go mo -
żli wo ściom. Dla naj wy tr wal szych za -
wod ni ków zor ga ni zo wa ny zo sta nie
„Bieg 7 do lin” – nie zwy kle wy ma ga ją -
cy ul tra ma ra ton o dłu go ści 100 km, któ -
re go tra sa wie dzie szla ka mi Be ski du
Są dec kie go. Zwy cięz ca pierw szej edy -
cji po ko nał ca łą tra sę w cza sie 11 go -
dzin 17 mi nut. 

Naj wa żniej szym punk tem Fe sti wa lu
Bie go we go bę dzie roz gry wa ny w nie -
dzie lę 10 wrze śnia „Ko ral Ma ra ton”.
Swój udział w ma ra to nie po twier dzi ło
już po nad 600 osób – wśród nich mię -
dzy in ny mi ge ne rał Ro man Po lko, dla
któ re go bę dzie to już 23. ma ra ton w ka -
rie rze. Na gro dą Głów ną „Ko ral Ma ra to -
nu” jest sa mo chód oso bo wy Fiat 500.
Sa mo chód od bie rze zwy cięz ca, je śli jed -
no cze śnie osią gnie wy nik po ni żej 2 go -
dzin i 25 mi nut. Je że li ten wy nik nie
zo sta nie osią gnię ty, sa mo chód zo sta nie
roz lo so wa ny wśród wszyst kich, któ rzy
ukoń czą ma ra ton.

Oso by, któ re nie czu ją się jesz cze
na si łach, aby star to wać w ma ra to nie,
mo gą wziąć udział w jed nym z wie lu bie -
gów do dat ko wych za pla no wa nych
na krót szych dy stan sach. Kła dąc na cisk
na ró żno rod ność, or ga ni za to rzy przy go -
to wa li mię dzy in ny mi ta kie bie gi jak:
dzie się cio ki lo me tro wa „Ży cio wa Dzie -
siąt ka Tau ro na” z Kry ni cy - Zdrój do Mu -
szy ny oraz „Bieg na Ja wo rzy nę”
– al pej ski bieg gór ski z prze wy ższe -
niem 550 m na dy stan sie 2500 m. Rów -

Festiwal Biegowy w Krynicy-Zdroju 
to największa impreza biegowa w Polsce 

Sygnał do startu 
da Irena Szewińska

Tuż po wakacjach Krynica-Zdrój oraz Muszyna na kilka dni
zamienią się w europejską stolicę biegania. Od 9 do 11
września 2011 odbędzie się tam druga edycja cieszącego się
dużą popularnością Festiwalu Biegowego, organizowanego
w ramach XXI Forum Ekonomicznego.
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nież na naj młod szych bę dą cze kać wy -
zwa nia spor to we. Wszyst kie dzie ci mogą
wziąć udział w bie gach or ga ni zo wa nych
w ra mach Bie gów Dep ta ka Kry nic kie go.
Oprócz te go, po raz dru gi zor ga ni zo wa -
ny zo sta nie kon kurs „Naj szyb sza ro dzi -
na w Pol sce”. Swo ją pre mie rę w cza sie
Fe sti wa lu bę dzie mia ła ry wa li za cja o ty -
tuł „Naj szyb szej Fir my w Pol sce”. 

***
Fe sti wal Bie go wy to nie tyl ko za wo -

dy spor to we, ale ta kże spo tka nia ze zna -
ny mi spor tow ca mi i za pro szo ny mi
go ść mi. W ra mach im pre zy od bę dzie się
kon fe ren cja „Fo rum Sport -Zdro wie -Pie -
nią dze”. W cza sie po szcze gól nych pa -
ne li te ma tycz nych za pro sze ni go ście
bę dą dzie lić się swo imi do świad cze nia -
mi zwią za ny mi z prze ła my wa niem ba -
rier, po szu ki wa niem mo ty wa cji
do cie żkie go tre nin gu i spo so ba mi osią -
ga nia wy zna czo nych ce lów. Udział
w spo tka niach po twier dzi li już mię dzy
in ny mi: Mi ni ster Spor tu i Tu ry sty ki
Adam Giersz, re kor dzist ka Pol ski w ma -
ra to nie Mał go rza ta So bań ska, al pi ni sta
i hi ma la ista Piotr Pu stel nik oraz zdo -
byw ca obu bie gu nów Ma rek Ka miń ski. 

W so bot ni wie czór, 10 wrze śnia, spe -
cjal nie dla uczest ni ków oraz ki bi -
ców II Fe sti wa lu Bie go we go, na Dep ta ku
w Kry ni cy -Zdrój za gra zna na ka pe la gó -
ral ska Go lec uOr kie stra, któ ra gwa ran tu -
je do sko na ła za ba wę dla wszyst kich. 

Za pra sza my wszyst kich Są de czan
do udzia łu w im pre zie!

(PP)

Przy go to wu jąc pierw szy Fe sti wal
Bie go wy w 2010 ro ku by li śmy
prze ko na ni o ogrom nej szan sie
ja ka stoi przed na mi i na szym re -
gio nem, Są dec czy zną, na zor ga -
ni zo wa nie wiel kie go wy da rze nia
spor to we go, któ re przy cią gnie
do No we go Są cza, Kry ni cy -Zdro -
ju i Mu szy ny ty sią ce mi ło śni ków
bie ga nia. 

Dzię ki wiel kie mu wy sił ko wi i po -
mo cy władz sa mo rzą do wych re gio nu
oraz po szcze gól nych miast i gmin
– za co za wsze bę dzie my wdzięcz ni
– ten za miar się udał. Do udzia łu
w ubie gło rocz nych za wo dach zgło si ło
się po nad 1200 za wod ni ków, któ rzy
wy star to wa li w kil ku na stu bie gach
o łącz nej tra sie po nad 200 km. Te raz
ma my szan sę na po dwo je nie ze szło -
rocz nej licz by uczest ni ków! 

Sa mo rząd No we go Są cza nie po krył
kosz tów przy go to wa nia zmian or ga ni -
za cji ru chu i dla te go zmu sze ni by li śmy
prze nieść tra sę głów ne go bie gu – Ko ral
Ma ra to nu – w oko li ce Kry ni cy -Zdrój.
Dzię ki te mu, w ra mach ogra ni czo ne go
bu dże tu, bę dzie my mo gli za pew nić bie -
ga czom naj wy ższy kom fort re ali zo wa -
nia swo jej spor to wej pa sji.

Od sa me go po cząt ku my śle li śmy
o or ga ni za cji wy da rze nia spor to we go,
w któ rym dzie ci i mło dzież bę dą mo -
gły od kryć uro ki bie ga nia, a jed no cze -
śnie na uczyć się, jak swo im wy sił kiem
two rzyć do bro wspól ne. Na szym obo -
wiąz kiem jest za pew nie nie im bez pie -
czeń stwa. Chcąc roz wiać wąt pli wo ści
wy ra żo ne przez wój ta gmi ny Ła bo wa
na ła mach jed nej z ga zet lo kal nych in -

for mu je my, że gru py ki bi co wa nia
funk cjo nu ją pod czas więk szo ści du -
żych im prez bie go wych, a my – ja ko
or ga ni za tor – mu si my za dbać nie tyl ko
o ich bez pie czeń stwo, ale ta kże przy -
go to wać im stro je, ma te ria ły star to we
i wy ży wie nie. Wy so ka ran ga Fe sti wa -
lu zo bo wią zu je nas do sto so wa nia naj -
lep szych pro ce dur or ga ni za cyj nych.

Dzię ki sze ro kiej obec no ści w me diach
ogól no pol skich – re la cje „na ży wo”
w TVP IN FO, ogól no pol ski do da tek
„Rzecz po spo li tej”, bez po śred nie re la cje
w Onet. pl – pierw sza edy cja Fe sti wa lu
Bie go we go zwró ci ła uwa gę se tek ty się -
cy bie ga czy na Są dec czy znę, re gion Pol -
ski, któ ry do tąd nie ko ja rzył się z du ży mi
wy da rze nia mi spor to wy mi dla ama to rów
zdro we go „bie go we go” wy po czyn ku.
Wy ra zem te go by ło przy zna nie Fe sti wa -
lo wi przez czy tel ni ków naj więk sze go
por ta lu in ter ne to we go dla bie ga czy w na -
szym kra ju – Ma ra to ny Pol skie. pl – na -
gro dy „Fi li pi des 2010” i ty tu łu „De biut
Or ga ni za cyj ny Ro ku”. Dzię ki te mu
do te go rocz ne go Fe sti wa lu na dwa mie -
sią ce przed pierw szym star tem zgło si ło
się już nie mal 2300 bie ga czy, co da je
ogrom ną na dzie ję na po dwo je nie licz by
uczest ni ków w sto sun ku do 2010 ro ku.
Ta kie go tem pa roz wo ju nie no tu je żad -
na du ża im pre za spor to wa w Pol sce. Ża -
łu je my je dy nie, że tym ra zem mia sto
No wy Sącz nie bę dzie współ go spo da -
rzem te go wiel kie go spor to we go wy da -
rze nia. Nie wy klu cza my jed nak, że
w przy szło ści Fe sti wal wró ci do sto li cy
Są dec czy zny.

PA WEŁ PISZ CZEK
Au tor jest dy rek to rem biu ra pra so we go

In sty tut Stu diów Wschod nich

Samorząd 
Nowego Sącza nie
włączył się w organizację
Koral Maratonu
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Sejmik za koleją w Podłężu i...
lotniskiem pod Starym Sączem?

Sej mik Wo je wódz twa Ma ło pol skie -
go w pierw szym czy ta niu przy jął no wą
Stra te gię Wo je wódz twa Ma ło pol skie go
na la ta 2011 – 2020. Rad ni wo je wódz -
cy opo wie dzie li się za szyb ką bu do wą
ko lei na od cin ku Pod łę że -Pie kieł ko i bu -
do wą sie ci lą do wisk lo kal nych, w tym
lot nisk „biz ne so wych”. A ta kim ma być
to pod Sta rym Są czem.

No wa stra te gia gło si: „Ist nie je sil -
na po trze ba nie tyl ko roz bu do wy Mię -
dzy na ro do we go Por tu Lot ni cze go im.
Ja na Paw ła II Kra ków -Ba li ce, ale rów -
nież po sze rza nia re ali zo wa nej ofer ty
prze wo zo wej. (…) Pod wzglę dem wiel -
ko ści ru chu pa sa żer skie go, Port Lot ni -
czy Kra ków -Ba li ce ob słu gu ją cy oko ło 3
mln pa sa że rów rocz nie pla su je się na 2.
po zy cji w kra ju. Na ob sza rze wo je wódz -
twa zlo ka li zo wa ne są ta kże trzy lot ni ska
spor to we o na wierzch ni tra wia stej: Kra -
ków – Po bied nik Wiel ki, No wy Targ
oraz No wy Sącz – Ło so si na. Uzu peł nie -
nie ukła du trans por to we go Ma ło pol ski
o sieć lot nisk/lą do wisk lo kal nych mo że
sta no wić do dat ko wy im puls roz wo jo wy,
umo żli wia jąc m.in. peł niej sze wy ko rzy -
sta nie we wnętrz nych po ten cja łów (…).

W per spek ty wie ko lej nej de ka dy
istot nym wy zwa niem po zo sta nie wy dat -

na po pra wa do stęp no ści trans por to wej
ob sza rów o naj ni ższej do stęp no ści w re -
gio nie, ze szcze gól nym wska za niem
na po łu dnio we i po łu dnio wo -wschod nie
te re ny Ma ło pol ski wraz ze stre fą przy -
gra nicz ną. (…) Głów ną ro lę wśród po -
ten cjal nych wę złów trans por to wych
o cha rak te rze sub re gio nal nym od gry wać
bę dą: Tar nów, No wy Sącz oraz No wy
Targ. (…) Jed ną z naj wa żniej szych i naj -
bar dziej ocze ki wa nych in we sty cji ko le -
jo wych w Ma ło pol sce jest bu do wa
no wej li nii ko le jo wej Pod łę że – Pie kieł -
ko wraz z mo der ni za cją ist nie ją cych li -
nii No wy Sącz – Mu szy na (C/30/1)
– gra ni ca pol sko -sło wac ka i Pie kieł ko
– No wy Targ – Za ko pa ne, po zwa la ją cą
na uzy ska nie pręd ko ści co naj mniej 120
km/h. (…)

Jak Sądeczanie dojadą
do autostrady?

Au to stra da A4 naj pierw zo sta nie po -
łą czo na z wę złem w Brze sku, a do pie ro
w dal szej ko lej no ści, i to jak bę dą pie -
nią dze, z dro gą kra jo wą 75 Brze sko -No -
wy Sącz. „Łącz nik” bę dzie miał
dłu gość 2 km i biegł czę ścio wo es ta ka -
dą lub po wy so kim na sy pie – wy ni ka
z od po wie dzi Ra do sła wa Stęp nia, pod -
se kre ta rza sta nu w mi ni ster stwie in fra -
struk tu ry, na za py ta nie po sel skie w tej
spra wie po sła Ar ka diu sza Mu lar czy ka. 

„Dla za da nia pod na zwą „Bu do wa
dro gi łącz ni ko wej kla sy GP po mię dzy
wę złem Brze sko na au to stra dzie A4
a dro ga kra jo wą nr 4” – pi sze wi ce mi ni -
ster – zo sta ło wy ko na ne Stu dium Ko ry -
ta rzo we wraz z ana li zą wie lo kry te rial ną.
Do dal szych ana liz zo sta ły re ko men do -
wa ne 2 wa rian ty. W po wy ższym Stu dium
roz po zna no mo żli wy prze bieg łącz ni ka
w I eta pie na od cin ku od wę zła Brze sko
do skrzy żo wa nia z ist nie ją ca dro gą kra -
jo wą nr 4 oraz dal szą re ali za cję pro jek tu
w II eta pie do skrzy żo wa nia z dro gą kra -
jo wą nr 75. Za tem, pro jek to wa na dro gą
bę dzie łą czyć au to stra dę A 4 w I eta pie

z dro gą kra jo wą nr 4, a w II eta pie bez -
po śred nio z dro ga kra jo wą nr 75.
W dniu 23.03. 2011 r. w m. Brze sko od -
by ły się pre zen ta cje pu blicz ne roz wią zań
pro jek to wych z udzia łem za in te re so wa -
nych. Do przed sta wio nych roz wią zań zo -
sta ły zgło szo ne uwa gi oraz wnio ski, któ re
zo sta ną ogło szo ne w opra co wa nym ra -
por cie, po wcze śniej szym za twier dze niu
przez za ma wia ją ce go.

Uzy ska nie de cy zji śro do wi sko wej
dla eta pu I za kła da się na po cząt -
ku 2012 ro ku. Roz po czę cie ro bót bu -
dow la nych uwa run ko wa ne jest
za pew nie niem fi nan so wym. In for mu ję
po nad to, że re ali za cja przed mio to we go
od cin ka dro gi, dłu go ści oko ło 2 km,
obej mu ją ca m.in. bu do wę 600 m es ta -
ka dy lub wy so kie go na sy pu, po win -
na zo stać za koń czo na w cią gu 2 lat
od da ty roz po czę cia ro bót.”

Sądecka Marki
Turystyczna na próbę 

W sta ro stwie po wia to wym w No -
wym Są czu wrę czo no cer ty fi ka ty Są -
dec kiej Mar ki Tu ry stycz nej na okres
kan dy dac ki. Otrzy ma ły je: Die ce zjal ne
Cen trum Piel grzy mo wa nia im. Ja -
na Paw ła II w Sta rym Są czu,
P.P.H.U „Cen trum” w No wym Są czu,
Przed się bior stwo Tu ry stycz ne PO -
PRAD -KO DA Sp. J. An drzej Da nek,
Cze sław Ko siń ski – Ho tel „Pa no ra ma”
w No wym Są czu i Ho tel „Kli mek****

SPA” Złoc kie Mu szy na. 
Są dec ka Mar ka Tu ry stycz na przy zna -

wa na jest na pięć lat. Ca ła pro ce du ra
roz po czy na się od prze ka za nia zgło sze -
nia do Ka pi tu ły Mar ki przez fir mę, ho -

GO SPO DAR CZE 
LU STRO RE GIO NU

Są dec ka Mar ka Tu ry stycz na przy -
zna wa na jest na pięć lat

GOSPODARKA
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tel, pen sjo nat czy go spo dar stwo agro tu -
ry stycz ne. Na stęp nie od by wa się spo tka -
nie pre zen ta cyj ne z przed sta wi cie la mi
Ka pi tu ły oraz Ze spo łu ds. Cer ty fi ka cji
i Ja ko ści Pro duk tu Tu ry stycz ne go, któ -
ry do ko nu je wstęp nej we ry fi ka cji pro po -
no wa nych pro duk tów. Od te go
mo men tu roz po czy na się rocz ny okres
oce ny. W tym cza sie oce nia na jest ja -
kość ob słu gi klien tów i pro duk tów, ale
rów nież ich zwią za nie z Są dec czy zną
– jej spe cy fi ką kul tu ro wo -hi sto rycz ną
i przy rod ni czą.

Ha la spor to wa na Gwiazd kę
Na prze ło mie ro ku zo sta nie od da -

na do użyt ku ha la spor to wa w Ry trze.
Pra ce po stę pu ją bar dzo szyb ko. Sym bo -
licz na ło pa tę wbi to w zie mię przed ro -
kiem, dziś mię dzy gim na zjum
a ko ścio łem stoi już bu dy nek. Wy ko -
naw cą jest fir ma ABM So lid S.A. z Tar -
no wa, a pod wy ko naw cą – fir ma
bu dow la no -re mon to wa Ta de usza Pió ro
z Ła bo wej, któ ra m.in. sta wia ła mu ry.
Sa mo rzą dow cy otrzy ma li na in we sty cję
oko ło 3 mln zł unij ne go do fi nan so wa nia
z Ma ło pol skie go Re gio nal ne go Pro gra -
mu Ope ra cyj ne go. Ha la bę dzie kosz to -
wać 7,5 mln zło tych, co ozna cza, że 4,5
mln Ry tro mu si wy ło żyć z wła sne go bu -
dże tu. – Gmi na za cią gnę ła dłu go ter mi -
no wy kre dyt, je go spła ta roz ło żo na jest
na do god ne ra ty – mó wi wójt Wła dy -
sław Wnę trzak. 

Zgod nie z har mo no gra mem, ry ter ska
ha la spor to wa mia ła być od da na do użyt -
ku w pierw szym pół ro czu przy szłe go
ro ku, ale bu dow lań cy wy prze dzi li har -
mo no gram. Bę dzie to obiekt peł no wy -
mia ro wy (20 x 40 m) z za ple czem

sa ni tar nym i wi dow nią na 300 osób.
Znaj dą się tam rów nież: sau na, si łow nia,
ma ga zyn sprzę tu spor to we go, sa ni ta ria -
ty, a ta kże po miesz cze nia dla tre ne rów.
Bu dy nek po sia da też użyt ko we pod da -
sze. Ha la bę dzie pierw szym spor to wym
obiek tem z praw dzi we go zda rze nia
w Ry trze, z któ re go ko rzy stać bę dzie nie
tyl ko miej sco wa mło dzież.

Naj więk sza w po wie cie ścia na
wspi nacz ko wa

Trwa bu do wa ha li wi do wi sko wo -
-spor to wej w Łąc ku. Ha la po wsta je
na te re nie tzw. Tar go wi cy, w są siedz twie
am fi te atru na Je żo wej. Koń co wy efekt
prac bę dzie mo żna po dzi wiać praw do -
po dob nie jesz cze w tym ro ku. W ha li
bę dą mo gły być or ga ni zo wa ne me cze
pił ki ręcz nej, siat ków ki, ko szy ków ki, te -
ni sa. W bu dyn ku po wsta nie też si łow nia
i naj wy ższa w po wie cie no wo są dec kim
ścian ka wspi nacz ko wa. 

Pro jekt fi nan so wa ny jest ze środ ków
unij nych w ra mach Ma ło pol skie go Re -
gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
na la ta 2007-2013. Do in we sty cji do ło -
ży ły też sa mo rzą dy: gmi na Łąc ko i po -
wiat no wo są dec ki. War tość umo wy
z wy ko naw cą ro bót wy no -
si 10 896 504,16 zł.

Re mont Na wo jow skiej
Z po cząt kiem lip ca roz po czął się re -

mont spo re go frag men tu ul. Na wo jow -
skiej (od gra nic No we go Są cza do uli cy
Krę tej), wy lo to wej ar te rii miej skiej
w kie run ku Kry ni cy -Zdro ju. Wy ko naw -
cą jest Za kład Bu do wy Dróg Wło dzi -
mie rza Gry zły, któ re go ofer ta oka za ła
się tań sza od ofer ty au striac kie fir my
STRA BAG. War to do dać, że ZBD
w po przed nie wa ka cje wy ko nał re mont
ul. Tar now skiej, a ostat nia du ża in we sty -
cja pro wa dzo na przez tę fir mę na te re -
nie No we go Są cza to prze bu do wa ul.
Kró lo wej Ja dwi gi.

Pra ce po trwa ją oko ło 2 mie sią ce. Ro -
bo ty pro wa dzo ne bę dą po łów ka mi jezd -
ni, a ruch na czas re mon tu bę dzie
od by wał się wa ha dło wo. 

Re mon to wa ny frag ment Na wo jow -
skiej zy ska no wą pod bu do wę i na -
wierzch nię z be to nu as fal to we go.
Uło żo ne zo sta ną no we kra wę żni ki, no -

we krat ki ście ko we i wła zy ka na ło we.
Na no wej na wierzch ni zo sta nie wy ko na -
ne gru bo war stwo we, che mo utwar dzal ne
ozna ko wa nie po zio me. Za kres prac
obej mu je też wy cin kę 30 sta rych drzew
i za sa dze nie 35 no wych. War tość ro bót
to 5,3 mln zł, przy czym po ło wę środ -
ków po zy ska no ze źró deł ze wnętrz nych.

Jezd nia za wą ska, 
a ron da za cia sne 

Trwa ją pra ce wy koń cze nio we
przy bu do wie ob wod ni cy po de grodz -
kiej, któ rej otwar cie za pla no wa no na je -
sień te go ro ku. Ob wod ni ca za czy na się
ok. 200 me trów za mo stem w Goł ko wi -
cach, a koń czy na dro dze do jaz do wej
do mo stu św. Kin gi w Brze znej. Tra sa
bie gnie wzdłuż wa łów Du naj ca, z da la
od za bu do wań miesz kal nych. Po dro dze
zbu do wa no trzy mo sty (m. in. na po to -
ku Słom ka i Ja strzę bi ku) i czte ry ron da
z roz jaz dem do Sta re go Są cza i No we -

Budowa hali w Rytrze
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go Tar gu, Czar ne go Po to ku i Łu ko wi cy.
Ca łość wy glą da na so lid ną ro bo tę, choć
jak na tra sę szyb kie go ru chu, tro chę tu
za wą sko. Kie row cy kry ty ku ją ta kże cia -
sne ron da. 

Ode tchną przede wszyst kim miesz -
kań cy Na sza co wic, Po de gro dzia, Sta deł
i Brze znej. Z dro gi po wia to wej, pro wa -
dzą cej przez te miej sco wo ści, znik ną ti -
ry i in ne cię żkie po jaz dy. – Nie mo że my
się do cze kać otwar cia ob wod ni cy, pil nu -
je my jesz cze bu do wy roz jaz dów – mó wi
wójt Po de gro dzia Mał go rza ta Gro ma la. 

In we sto rem jest Woj. Za rząd Dróg
w Kra ko wie. Ob wod ni ca kosz to wa ła

ok. 50 mln zł, pie nią dze po cho dzi ły
z Ma ło pol skie go Re gio nal ne go Pro gra -
mu Ope ra cyj ne go na la ta 2007-2013.
Ro bo ty ziem ne roz po czę to je sie nią 2009
ro ku, głów ny wy ko naw ca – Przed się -
bior stwo Ro bót Dro go wo -Mo sto -
wych SA w No wym Są czu.

Przed łu że niem ob wod ni cy po de grodz -
kiej bę dzie ob wod ni ca za chod nia No we -
go Są cza, pro wa dzą ca od ron da
w Brze znej do szo sy li ma now skiej (dro -
ga kra jo wa nr 28) w Bi czy cach Dol nych,
ale nie ma jesz cze de cy zji śro do wi sko wej
dla tej in we sty cji. Przed łu ża ją się kon sul -
ta cje spo łecz ne w spra wie prze bie gu tra -
sy, choć jest już de cy zja za rzą du
wo je wódz twa o przy zna niu na tą in we sty -
cję 39 mln zł, po wiat do ło ży 10 mln zł.
Ob wod ni ca ma po wstać w dru giej po ło -
wie 2014 ro ku. 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”.

Do peł nie niem ca łe go ukła du ko mu -
ni ka cyj ne go bę dzie ob wod ni ca pół noc -
na No we go Są cza, pro wa dzą ca
z Za beł cza, przez planowany no wy most
na Du naj cu do ul. Mar cin ko wic kiej
w Chełm cu, a da lej do Bi czyc, gdzie po -
łą czy się z ob wod ni cą za chod nią. To
jed nak od le gła pieśń przy szło ści. Od ci -
nek miej ski ob wod ni cy pół noc nej mia -
sto chce sa mo dziel nie zbu do wać,
a od ci nek cheł miec ki – Ge ne ral na Dy -
rek cja Dróg Kra jo wych i Au to strad, lecz
nie ma tej in we sty cji w pla nach na naj -
bli ższe la ta. 

San de cja w eks tra kla sie...
fi nan so wej

Gdy by brać pod uwa gę stan klu bo -
wych fi nan sów, a nie wy ni ki czy sto
spor to we to San de cja No wy Sącz by ła -
by tyl ko o je den krok od eks tra kla sy. 

Ta kie wnio ski mo żna wy cią gnąć
z ran kin gu fir my De lo it te, któ ra opra co -
wa ła pią tą edy cję ra por tu o przy cho dach
pol skich klu bów pt. „Pol ska Li ga Fi nan -
so wa”. Przy cho dy San de cji, we dług Pol -
skiej Li gi Fi nan so wej, oscy lu ją
wo kół 1,2 mi lio na zło tych. Da je to są -
dec kie mu klu bo wi 17. miej sce wśród
wszyst kich pol skich klu bów. 

Na cze le ran kin gu jest Lech Po znań
z przy cho da mi na po zio mie 61 mln zł.
Na dru gim miej scu jest Za głę bie Lu bin
– 32,2 mln zł, na stęp nie Le gia War sza -
wa – 27,8 mln zł i Wi sław Kra ków
– 27,6 mln zł. 

No wa ofen sy wa Kon spo lu 
No wo są dec ki Kon spol, na le żą cy do ro -

dzi ny Pa zga nów, za po wia da du żą kam pa -
nię re kla mo wą w ra diu i te le wi zji. Fir ma
ostat nio spo ro za in we sto wa ła, te raz bę -
dzie chcia ła za dbać o zy ski. Konspol na -
le ży do czo łów ki eu ro pej skich
pro du cen tów prze two rów dro bio wych. 

– Chce my, aby klien ci do wie dzie li się
o pro duk tach pod bran dem Kon spol Na -
tu ra, któ re w pierw szej po ło wie ro ku
wpro wa dzi li śmy do sprze da ży – tłu ma -
czy Kon rad Pa zgan, wi ce pre zes Kon spol
Hol ding, syn Ka zi mie rza Pa zga na, wła -
ści cie la fir my.

Re kla ma jest nie zbęd na, bo w tym ro -
ku fir ma koń czy pro jek ty in we sty cyj ne
o war to ści prze kra cza ją cej 20 mln zł.

Te raz te in we sty cje mu szą za cząć się
zwra cać. Tym bar dziej, że nie daw no
Kon spol roz bu do wał swój za kład na są -
dec kim osie dlu Ka duk.

W su mie od 2006 r. no wo są dec ka fir -
ma prze zna czy ła na in we sty cje w ba zę
su row co wą, wy twór nię pasz, si lo sy i jak
twier dzą wła ści cie le fir my: „zwięk sza -
nie mo cy prze ro bo wych” po nad 40 mln
zł. Nie zna czy to jed nak, że bra nża dro -
bio wa nie mia ła w tym ro ku kło po tów.

– Sy tu acja dla ca łej na szej bra nży by -
ła trud na ze wzglę du na bar dzo wy so kie
kosz ty pasz. Mi mo, iż kosz ty su row ca
wzro sły o kil ka dzie siąt pro cent, ce ny
pro duk tów fi nal nych tu szek oraz ele men -
tów wzro sły mi ni mal nie – mó wi Kon rad
Pa zgan. 

Prze ro bią wy ro bi sko 
na ką pie li sko

Fun da cja Po mo cy Oso bom Nie peł no -
spraw nym ze Stróż, zre ali zu je pro jekt re -
kul ty wa cji nie czyn ne go wy ro bi ska żwi ru.
W je go miej scu po ja wi się zbior nik re kre -
acyj ny. Wszyst ko dzię ki unij nej do ta cji,
war tej po nad dwa mi lio ny zło tych. 

Tra sa bie gnie wzdłuż wa -
łów Du naj ca, z da la od za -
bu do wań miesz kal nych.
Po dro dze zbu do wa no trzy
mo sty (m. in. na po to ku
Słom ka i Ja strzę bi ku) i czte -
ry ron da z roz jaz dem
do Sta re go Są cza i No we go
Tar gu, Czar ne go Po to ku
i Łu ko wi cy.

W miej scu nie czyn ne go wy ro bi ska żwi ru po j
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– Do ta cja po mo że w za go spo da ro wa -
niu te go te re nu, na któ rym po wsta nie
zbior nik re kre acyj ny. My ślę że bę dzie to
atrak cja za rów no dla pod opiecz nych
fun da cji jak i tu ry stów – mó wi Sta ni sław
So rys, czło nek Za rzą du Wo je wódz twa
Ma ło pol skie go.

Pie nią dze na ob wod ni cę 
Mu szy ny 

Za rząd Wo je wódz twa Ma ło pol skie go
pod jął de cy zję o przy zna niu po nad 23,6
mln zł na bu do wę ob wod ni cy Mu szy ny.
Dzię ki te mu, już pod ko niec 2012 ro ku,
z ryn ku w Mu szy nie znik ną ti ry. 

Pie nią dze po cho dzą ze środ ków unij -
nych w ra mach Ma ło pol skie go Re gio -
nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go.
Gmi na Mu szy na do ło ży do przed się -
wzię cia za le d wie 1,4 mln zł, bo wiem
osta tecz ny koszt bu do wy ob wod ni cy
okre śla się na kwo tę 25 mln zł.

Ob wod ni ca prze bie gać bę dzie od za -
krę tu przy ko ście le pa ra fial nym w kie -
run ku ul. Pił sud skie go. Bę dzie mia ła
dłu gość ok. 1,5 km. Trakt zy ska do dat -
ko wą in fra struk tu rę, chod ni ki, par kin gi
i oświe tle nie. Po za koń cze niu tej in we -
sty cji sa mo rzą dow cy za mie rza ją prze -
bu do wać też ry nek, któ ry na ra zie jest
prze cię ty dwo ma ru chli wy mi uli ca mi,
jed ną w kie run ku do li ny Po pra du, a dru -
gą do gra ni cy w Le lu cho wie.

Wy re mon tu ją dwo rzec PKP
No wo są dec ki dwo rzec ko le jo wy

w przy szłym ro ku zo sta nie od re mon to -

wa ny. W naj bli ższych ty go dniach Mi ni -
ster stwo In fra struk tu ry prze ka że na ten
cel 11 mln zł – za po wie dział na kon fe -
ren cji pra so wej se na tor Sta ni sław Ko gut
(PiS). Wo kół od no wio ne go dwor ca
miał by po wstać kom pleks ko mu ni ka cyj -
ny ob słu gu ją cy PKP, Pań stwo wej Ko -
mu ni ka cji Sa mo cho do wej, Miej skie go
Przed się bior stwa Ko mu ni ka cyj ne go
i pry wat nych prze woź ni ków. 

Cen trum mia ło by po wstać
przed dwor cem PKP, gdzie obec nie jest
po stój tak só wek, wzdłuż uli cy Ko le jo -
wej (w re jo nie obec nej pę tli au to bu so -
wej) i par ku. Se na tor ujaw nił, że pla ny
prze bu do wy są dec kie go dwor ca są już
w za awan so wa nej fa zie. Pre zy dent Ry -
szard No wak wstęp nie za po wie dział
współ fi nan so wa nie cen trum ko mu ni ka -
cyj ne go. Koszt nie zbęd nej mo der ni za cji
dwor ca to ok. 30 mln zł.

Burmistrz chce z
a darmo przejąć kolejkę
na Górę Parkową

Gmi na Kry ni ca -Zdrój jest za in te re so -
wa na na by ciem ak cji spół ki Pol skie Ko -
le je Li no we, a co za tym idzie
prze ję ciem ko lej ki li no wej na Gó rę Par -
ko wą. Pod wa run kiem, że ce na za ak cje
wy nie sie… ze ro zło tych.

– Pod ko niec sierp nia po ja wi się już
ofi cjal na ini cja ty wa w tej spra wie.
Do te go cza su, ra zem z bur mi strzem Za -
ko pa ne go bę dzie my sta ra li się prze ko -
nać wła ści cie la PKL, czy li Pol skie
Ko le je Pań stwo we, do te go, by po ja wi ła
się mo żli wość prze ję cia czę ści ak cji
spół ki przez sa mo rzą dy za dar mo – mó -
wi Da riusz Reś ko, bur mistrz Kry ni cy.

Sprze daż ko le jek w Kry ni cy,
Szczaw ni cy i Za ko pa nem ma być al ter -

na ty wą dla prze ję cia spół ki przez za gra -
nicz ny ka pi tał.

Czy sta wo da w gmi nie Gró dek
nad Du naj cem 

Gmi na Gró dek nad Du naj cem przy -
go to wu je się do re ali za cji gi gan tycz -
ne go, jak na mo żli wo ści fi nan so we
sa mo rzą du, pro jek tu in fra struk tu ral ne -
go pn. „Po rząd ko wa nie go spo dar ki
wod no -ście ko wej gmi ny Gró dek
nad Du naj cem na obrze żach Je zio ra
Ro żnow skie go”. Cał ko wi ty koszt pro -
jek tu wy nie sie 74 460 180,29 zł, na to -
miast kwo ta do fi nan so wa nia z Fun du szu
Spój no ści – 49 431 141,74 zł. Ter min za -
koń cze nia pro jek tu to czwar ty kwar -
tał 2013 ro ku. W prze tar gach wy ło nio no
już „In ży nie ra Kon trak tu”. Ogło szo ne
prze tar gi na ro bo ty bu dow la ne. 

Przed się wzię cie bę dzie re ali zo wa ne
na pod sta wie umo wy, za war tej po mię -
dzy Wo je wódz kim Fun du szem Ochro -
ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
z w Kra ko wie a spół ką „Du na jec”, któ -
rej wła ści cie lem jest gmi na. 

Pro jekt obej mu je: bu do wę 19,7 km
ka na li za cji sa ni tar nej; mo der ni za cję
oczysz czal ni ście ków w Ro żno wie
i Gród ku nad Du naj cem, bu do wę no -
wych oczysz czal ni ście ków w Bart ko -
wej Po sa do wej, Sien nej i Tro pu;
bu do wę 57,6 km od cin ków prze wo dów
sie ci wo do cią go wej.

RE POR TE RZY „SĄ DE CZA NI NA”po ja wi się zbior nik re kre acyj ny
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Tomo że być ostat nie la to PKS
w No wym Są czu. Wkrót ce
fir mę cze ka ją spo re zmia ny,

głów nie wła sno ścio we. Czy są dec ki
PKS to ku kuł cze ja jo? Je śli tak to wój -
to wie Chełm ca i Po de gro dzie uwa ża ją,
że na ta kim ja ju mo żna za ro bić. Czy
pra cow ni cy fir my prze wo zo wej z 60-let -
nią tra dy cją po zwo lą w re fe ren dum
na od da nie za kła du pod są dec kim gmi -
nom? Py tań spo ro, na od po wie dzi przyj -
dzie nam jesz cze po cze kać.

***
Za dłu żo ne i nie ren tow ne Przed się -

bior stwo Ko mu ni ka cji Sa mo cho do wej
z No we go Są cza nie jest już obiek tem
za in te re so wa nia po wia tu no wo są dec kie -
go oraz władz mia sta i gmi ny No wy
Sącz. Z sa mo rzą dów, któ rym Ma ło pol -
ski Urząd Mar szał kow ski zło żył pro po -
zy cję prze ję cia fir my prze wo zo wej,
na pla cu bo ju po zo sta ły już tyl ko ościen -

ne miej sco wo ści: Cheł miec i Po de gro -
dzie. Chy ba, że pra cow ni cy PKS w re -
fe ren dum zgo dzą się wziąć
od po wie dzial ność za lo sy za kła du
na wła sne bar ki.

Kal ku la cje i ne go cja cje trwa ją
od wiosny. Na ja kim eta pie spra wa
utknę ła? Na ra zie wia do mo tyl ko, że po -
wiat no wo są dec ki i ma gi strat nie ma ją
za mia ru gło wić się nad tym jak spra wić,
by pa sa że rów w au to bu sach PKS by ło
na ty le du żo, że by fir ma prze sta ła być
do to wa na i za czę ła na sie bie za ra biać.
We dług nie ofi cjal nych sza cun ków,
wpły wy w wy so ko ści 2 mln zł po win ny
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 pen sje 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.

***
Związ kow cy prze ko nu ją, że jest szan -

sa, by fir ma nie by ła na mi nu sie, ale wy -
szła na „ze ro” lub na wet na „plus”.
Do te go jed nak po trzeb ne są cię cia
i ogra ni cze nie wy dat ków zwią za nych,
zostaje ich zda niem, nie po trzeb nie roz bu -
do wa ną swe go cza su dy rek cją. Prze ko -
nu ją za ra zem, że obec nie na utrzy ma nie
i prze ję cie fir my ich nie stać. 

– Ćwierć ty sią ca pra cow ni ków z pen -
sją po oko ło 1400 – 1600 zło tych, nie sfi -
nan su je te go za da nia. To koszt oko ło 10
ty się cy zło tych mie sięcz nie, w prze li cze -
niu na człon ka za ło gi. Pod czas, gdy nas
stać na wy da tek mak sy mal nie 1000 zło -
tych. Nie wie rzę też, że kwo ta, za któ rą
trze ba by od ku pić fir mę, bę dzie je dy nie
sym bo licz na – tłu ma czy Ta de usz Bo -
dzio ny, związ ko wiec.

Je go ko le dzy ma ją też in ną pro po zy -
cję. Piotr Ko cań da, szef za kła do wej

Ostat nie la to sześć dzie się cio lat ka? 

jak kukułcze jajo
Ta de usz Bo dzio ny, szef bra nżo wych związ ków za wo do wych
w są dec kim PKS pra cu je na dy żur ce. Po zmierz chu z tru dem
od czy tu je z kart ki roz kład jaz dy. W po miesz cze niu bra ku je
świa tła. Żar tu je z ko le ga mi, że w za kła dzie jest już tak źle, że
na wet nie ma ko mu wy mie nić prze pa lo nej ża rów ki. Głów nie
dla te go, że trze ba by ją sa me mu ku pić, al bo przy nieść pry wat ną
ża rów kę z do mu, a do te go chęt nych nie ma, zgod nie z za sa dą:
„Co na sze i wspól ne, to nie mo je”. Mo że to wła śnie me ta fo ra
i dia gno za pro ble mów, dla któ rych po 60. la tach ist nie nia au to -
bu so wa fir ma wpa dła w kło po ty?FO

T.
 B

O
S

GOSPODARKA
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„So li dar no ści” prze ko nu je, że pra cow -
ni cy bo ją się prze jąć fir mę w mo men cie,
w któ rym co mie siąc przy no si ona stra -
ty. Pro po nu je za tem, aby Urząd Mar -
szał kow ski po cze kał ze sprze da żą
PKS -u co naj mniej rok i w mię dzy cza -
sie wy pro wa dził fir mę na fi nan so wą
pro stą. – Nie sztu ką jest ku pić fir mę
za przy sło wio wą zło tów kę, by póź niej
do pła cać do niej co mie siąc ty siąc ra zy
wię cej – uwa ża Ko cań da.

W Ma ło pol skim Urzę dzie Mar szał -
kow skim o ta kim po my śle jed nak nic
nie wie dzą. Na py ta nie czy pro po zy cja
związ kow ców, do ty czą ca rocz ne go
„okre su ochron ne go”, po zwa la ją ce go
usta bi li zo wać sy tu ację w fir mie jest tu
w ogó le bra na pod uwa gę, Piotr Odor -
czuk, kie row nik Biu ra Pra so we go mar -
szał ka od po wia da sta now czo: – Nie by ło
ta kiej pro po zy cji.

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. Być mo że dla te -
go gmi na No wy Sącz wraz z Miej skim
Przed się bior stwem Ko mu ni ka cyj nym
nie ma ją ocho ty brać na sie bie pro ble -
mów zwią za nych z utrzy ma niem eta tów
pra cow ni ków PKS., in te re su je je tyl ko
ma ją tek prze woź ni ka.

– Gmi na No wy Sącz nie jest za in te re -
so wa na prze ję ciem zor ga ni zo wa nej czę -
ści PKS świad czą cej usłu gi prze wo zo we.
Na to miast jest za in te re so wa na prze ję -
ciem w ob sza rze ak ty wów trwa łych zlo -
ka li zo wa nych na te re nie mia sta – mó wi
Odor czuk.

***
Cze go się bo ją? 
– Po li ty cy nie chcą pa ko wać się

w kło po ty. Je śli na przy kład ra tu jąc fi -
nan se trze ba by pod jąć trud na de cy zję
o re duk cji eta tów, to by ło by to bar dzo
nie wy god ne dla władz, któ re mu szą li -
czyć się z opi nią pu blicz ną – ko men tu je
je den ze związ kow ców z no wo są dec kie -
go PKS. 

Rów nież po wia to we wła dze nie kwa -
pią się do ogar nię cia cha osu, ja ki te raz
pa nu je w tej fir mie (ka ru ze la dy rek to -
rów, dłu gi). Wcze śniej jed nak sta ro stwo
po wia to we son do wa ło sy tu ację i mo żli -
wo ści wzię cia pod pa ra sol au to bu so wej
spół ki. „Ze stro ny po wia tu i gmi ny No -

wy Sącz do cho dzi ły sy gna ły o za in te re -
so wa niu, ale bez de kla ra cji pi sem nych”
– in for mu je biu ro pra so we Urzę du Mar -
szał kow skie go Wo je wódz twa Ma ło pol -
skie go.

– Czy to praw da, że po wiat roz wa ża
mo żli wość prze ję cia PKS? – za py ta li śmy
wło da rza po wia tu no wo są dec kie go. Jan
Go lon ka prze czą co po ki wał gło wą: – To

kom plet ne bzdu ry – mó wi sta ro sta. – Po -
wiat nie ma chę ci prze jąć cze goś ta kie -
go. Na co nam PKS? In te re su je nas tyl ko
dal szy los tej fir my oraz sam dwo rzec. 

Go lon ka uwa ża, że ist nie ją re al ne
pod sta wy do te go, by fir mę, ra zem
z dwor cem, prze jął pry wat ny in we stor.

– W sy tu acji, w któ rej spół kę mo żna
prze jąć za przy sło wio wą zło tów kę, ist nie -
ją du że szan se na to, że za in te re su je się
nią pry wat ny in we stor, któ ry za miast
PKS -u, wpro wa dzi na nasz ry nek pry wat -
ne prze wo zy re gio nal ne – do dał Go lon ka.

***
Naj wy raź niej ta kie na sta wie nie pa nu -

je tyl ko w No wym Są czu, bo wy star czy
wy je chać po za gra ni ce mia sta, by tra fić
na in ny punkt wi dze nia. Ber nard Sta -
wiar ski i Mał go rza ta Gro ma la, wój to wie
z Chełm ca i Po de gro dzia w prze ję ciu
PKS wi dzą szan se na zro bie nie do bre go
in te re su.

– Za in te re so wa nie ofer tą kup na zor -
ga ni zo wa nej czę ści przed się bior stwa
PKS w No wym Są czu S.A. (czę ści prze -
wo zo wej) zgło si ła gmi na Po de gro dzie,
do któ rej skie ro wa no pi smo z proś bą
o przed sta wie nie pro po zy cji za kre su wa -
run ków i for my ewen tu al ne go prze ję cia
czę ści prze wo zo wej. Z ko lei gmi na Cheł -
miec jest za in te re so wa na prze ję ciem
spół ki w ca ło ści za „sym bo licz ną zło -
tów kę”. Po pro szo no Gmi nę Cheł miec
o spre cy zo wa nie wa run ków prze ję cia
– po twier dza Odor czuk z Urzę du Mar -
szał kow skie go.

Naj bar dziej za in te re so wa ny był wła -
śnie wójt Chełm ca, któ ry już wcze śniej
de kla ro wał, że za jął by się PKS -em, ale
na okre ślo nych wa run kach. Ja kich?
Ostat nio Bernard Sta wiar ski ujaw nił rąb -
ka ta jem ni cy na stro nie in ter ne to wej gmi -
ny. Oto co na pi sał:

„Sy tu acja opi sy wa na przez Pa na Su -
ro wia ka ja ko ży wo, przy po mi na to co
dzia ło się jesz cze pod ko niec 2006 ro -
ku w spół ce gmin nej KSS Klę cza ny

– Na papierze wygląda to
nieźle, ale w Klęczanach już
zaczynają narzekać
na Stawiarskiego, kto wie
czy poradzi sobie z taką
firmą jak PKS – kręcą
nosem związkowcy.

FOT. BOS
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(cho dzi o wy wiad pra so wy by łe go dy -
rek to ra PKS – przyp. red.). Pan Pre zes
twier dzi, że w PKS -ie „nikt nie my śli
o in we sto wa niu w za kład, a tyl ko prze -
ja da się pie nią dze” a do te go dzia ła ją
w tej spół ce „ca łe ro dzin ne kla ny wy -
po sa żo ne w licz ne przy wi le je”. Ja wi
się za tem ob raz fir my na skra ju ban -
kruc twa, dla któ rej nie ma już ra tun ku
ani miej sca na lo kal nym ryn ku. Ale
czy na pew no? Ana li zu jąc sy tu ację ja -
ka mia ła miej sce kil ka lat te mu w spół -
ce klu czań skiej, ka żdy po stron ny
ob ser wa tor do szedł by do kład nie do ta -

kich sa mych wnio sków. Sy tu acja spół -
ki by ła bo wiem nie we so ła. Licz na,
po sia da ją ca ogrom ne przy wi le je za ło -
ga wy pra co wy wa ła mi zer ny zysk, któ -
ry nie po zwa lał na ja kie kol wiek
in we sty cje czy ulep sze nia sprzę tu,
koń czy ły się po kła dy ka mie nia i nikt
nie miał na wet po my słu co zro bić
z tym fan tem. Sy tu acja by ła nie zwy kle
dra ma tycz na – do kład nie tak jak te raz
w PKS -ie. Po 2006 ro ku wójt mógł
oczy wi ście po zbyć się pro ble mu, tak
jak w tej chwi li ro bi to Za rząd Wo je -
wódz twa z PKS -em, ale po przez swo -
je upar te dzia ła nia po le ga ją ce
na mo der ni za cji za kła du, za ku pie no -
wych ma szyn, re struk tu ry za cji za ło gi,
uspraw nie niu za rzą dza nia fir mą oraz
za ku pie dzia łek po zwa la ją cych ko pal -
ni po zy ski wać do brej ja ko ści ma te riał
przez dzie siąt ki na stęp nych lat – uda -
ło się nie tyl ko wy pro wa dzić spół kę
na pro stą, ale do pro wa dzić do sta nu,
w któ rym KSS Klę cza ny przy no si ca -
łej gmi nie mi lio no we zy ski ka żde go

ro ku! Re flek sja za tem na su wa się sa -
ma – w PKS -ie wy star czy ło by za sto -
so wać ta kie sa me me to dy, a i tą spół kę
uda ło by się ura to wać i uczy nić do cho -
do wym przed się bior stwem.”

Ko go Sta wiar ski prze ko nał ty mi po -
my sła mi? Na ra zie za ło ga au to bu so wej
fir my jest scep tycz na.

– Na pa pie rze wy glą da to nie źle,
ale w Klę cza nach już za czy na ją na rze -
kać na Sta wiar skie go, kto wie czy po -
ra dzi so bie z ta ką fir mą jak PKS
– krę cą no sem związ kow cy. Wkrót ce
po zna my ich zda nie w tej spra wie.
Ca ły czas trwa ją bo wiem ne go cja cje
po mię dzy Urzę dem Mar szał kow skim
a re pre zen ta cją pra cow ni ków, któ re
ma ją na ce lu usta le nie czy mo żli wym
by ło by ze stro ny pra cow ni ków utwo -
rze nie spół ki pra cow ni czej, któ ra
prze ję ła by świad cze nie usług prze wo -
zo wych. Związ ki chcą prze pro wa dzić
re fe ren dum.

BO GU MIŁ STORCH

PKS Nowy Sącz (Przedsiębiorstwo
Komunikacji Samochodowej
w Nowym Sączu)

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. 
Przed się bior stwo utwo rzo ne w 1951 ro ku.
W 1954 r. po wsta ła za jezd nia przy uli cy
Sien kie wi cza 42, uru cho mio no li nię z No -
we go Są cza do Szczaw ni cy. W 1955 r. po -
wsta ło Tech ni kum Sa mo cho do we wraz
z przy za kła do wą Szko łą dla Kie row ców.
W 1956 r. uru cho mio no li nie do: Ko rzen nej,
Łu ko wi cy i Skrzy dl nej. W 1959 r. po wstał
Dwo rzec Au to bu so wy. Au to bu sy wy ko ny -
wa ły co dzien nie po 40 par kur sów. W 1965
r. zo sta ła zbu do wa na no wa za jezd nia
przy uli cy Wy spiań skie go 2. W la tach 90.
ubie głe go wie ku fir ma prze szła re struk tu -
ry za cję. W 1994 r. uru cho mio no li nię
do Kry ni cy -Czar ne go Po to ku. W 2001 r. fir -
ma za trud nia ła ok. 600 osób, w tym 260
kie row ców. PKS No wy Sącz po sia dał wte -
dy 150 au to bu sów. W 2008 ro ku by ło to już
tyl ko 390 pra cow ni ków, z cze go po nad po -
ło wę sta no wi li kie row cy.

Rów nież po wia to we wła -
dze nie kwa pią się
do ogar nię cia cha osu, ja ki
te raz pa nu je w tej fir mie
(ka ru ze la dy rek to rów, dłu -
gi). Wcze śniej jed nak sta -
ro stwo po wia to we
son do wa ło sy tu ację i mo -
żli wo ści wzię cia pod pa ra -
sol au to bu so wej spół ki.

Grze gorz Ma śle jak z Cy ga -
no wic prze jął Za kład Ry mar -
ski Uprzę że po oj cu, ale
sy nów już na ry ma rzy nie
przy ucza, bo „to nie jest za -
wód przy szło ścio wy”.

Rol nic two wo kół za ni ka i ko ni
po wsiach uby ło bo wiem do te -
go stop nia, że pra wie ich nie ma.
Na wet on – jak ten szewc – bez

bu tów cho dzi, gdyż choć jest rów nież rol -
ni kiem, to ja ko si ły po cią go wej uży wa
trak to ra i ko nia oso bi ście nie po sia da.

Je go oj ciec An to ni ter mi no wał
po woj nie u przed wo jen ne go ry ma rza

Grze gorz Ma śle jak z cho mon ta mi

GOSPODARKA
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Be re ścia ka ze Sta re go Są cza. Wy zwo lił
się na cze lad ni ka i naj pierw pra co wał
w spół dziel niach ry mar skich w Są czach
Sta rym i No wym, gdzie wy twa rza no dra -
bi ny sznur ko we i pa ski do spodni. Po tem
jed nak za ło żył wła sny za kład w Cy ga no -
wi cach (obec nie jest to osie dle Sta re go
Są cza), czy li że obec ny wła ści ciel Grze -
gorz Ma śle jak prze jął oj co wi znę.

Tyl ko ko ni żal...
Kie dy za czy nał z 30 lat te mu, to w Cy -

ga no wi cach by ło jesz cze ze 20 ko ni, a te -
raz ży je za le d wie je den. Jak jesz cze
pra co wał z oj cem, to ro bo ty by ło na dzień
i noc, bo lu dzie nie mie li trak to rów. A te -
raz w oko li cy wię cej jest ry ma rzy niż ko -
ni. On aku rat pe cho wo wy spe cja li zo wał
się w uprzę żach. I to w uprzę żach cho -
mon to wych, bo ta kie by ły po pu lar ne
u nas na Są dec czyź nie. Ta ka uprząż skła -
da się z cho mon ta z pod kła dem, że by nie
zo sta wia ło otarć na skó rze ko nia, pa sów
po cią go wych, uzdy, czy li ogło wia, lej -
ców, pod ogo nia i śred ni cy, czy li pa sa idą -
ce go przez grzbiet, do któ re go
przy mo co wa ne są pa sy po cią go we. 

Jak z te go wy ni ka, uprząż ta ka słu ży
do za przę gu, a nie do jaz dy wierz chem.
Bo o ile tech ni ka wy eli mi no wa ła z rol -
nic twa ko nie po cią go we, to w ich miej -
sce po ja wi ły się wierz chow ce do jaz dy
kon nej, ale na na szym te re nie za le d wie
w śla do wych ilo ściach. A i tak Grze gorz
Ma śle jak aku rat sio deł nie pro du ku je.

Ca łe szczę ście, że jesz cze w na szych
gó rach tro chę ko ni, przy dat niej szych
od cią gni ków do pra cy na ma łych
skraw kach pól w moc no po fał do wa nym
te re nie, się ucho wa ło. Wy twa rza niem
uprzę ży Ma śle jak zaj mu je się ra zem
z żo ną Jo lan tą, któ ra szy je na ma szy nie
i ro bi np. ko lo ro we pom po ny, bo w za -
le żno ści od za mó wie nia mo żna spo rzą -
dzić dla klien ta uprząż ro bo czą al bo
ozdob ną np. do brycz ki.

Trój po lów ka
Pod sta wo wy su ro wiec, a więc skó ry

(głów nie by dlę ce, jak naj grub sze), na -
by wa się w gar bar ni w No wym Tar gu.
Po zo sta łe ma te ria ły po cho dzą od rze -
mieśl ni ków (np. oku cia), z hur tow ni
(der ma, ni ci, gwoź dzie) czy de ta lu (płót -
no lnia ne na pod kła dy). Me ta lo wych
wę dzi deł też nie ro bi sam, lecz ku pu je
go to we. Pa mię ta, że daw niej by ły nie wą -
skie pro ble my z za ku pem ma te ria łów,
a ze zby tem wy ro bów – naj mniej szych.
A te raz jest do kład nie od wrot nie.

Więk sze go za cho du wy ma ga je dy nie
zdo by cie drew nia nych ob rę czy, czy li
tzw. klesz czyn do cho mon ta. Mo gą być
al bo gię te, a o ta kie trud niej, bo już nie

ma bed na rzy i ko ło dzie jów, któ rzy po -
sie dli sztu kę gię cia drew na, al bo sa mo -
rod ne. W po szu ki wa niu tych dru gich

Lu dzie z gło wą

Ry marz jar marcz ny

Sto isko ry ma rza na pla cu tar go wym FOT. IRP

Kiedy zaczynał z 30 lat
temu, to w Cyganowicach
było jeszcze ze 20 koni,
a teraz żyje zaledwie
jeden. Jak jeszcze pracował
z ojcem, to roboty było
na dzień i noc, bo ludzie nie
mieli traktorów. A teraz
w okolicy więcej jest
rymarzy niż koni. 
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na le ży udać się w gó ry i tam roz glą dać
się po le śnych pa ry jach, i szu kać na tu -
ral nie po wy gi na nych pod wpły wem
ukształ to wa nia te re nu pni, naj le piej bu -
ko wych, bo twar de. 

Ma śle jak nie tyl ko two rzy uprzę że,
ale ta kże je oso bi ście sprze da je. Wy sta -
rał się bo wiem o ze zwo le nie na han del
ob woź ny i wę dru je po Są dec czyź nie
zgod nie z ryt mem dni tar go wych. We
wtor ki i piąt ki spo tkać go mo żna na gieł -
dzie rol nej w No wym Są czu przy ul.
Do jaz do wej, a w śro dy na prze mian

w Łąc ku i Sta rym Są czu. Ten ostat ni
zwłasz cza był daw niej tar giem koń skim,
ale te raz czę ściej niż koń mi han dlu je się
na nim już chy ba stru sia mi.

I dla te go Ma śle jak po sze rza ofer tę.
Oczy wi ście na dal do mi nu ją w niej
uprzę że, ale wo zi też ze so bą naj ró żniej -
sze sprzę ty wiej skie: ko si ska, gra bie,
sie kie ry, mio tły, no że, maśl nicz ki, pra -
ski do wy ro bu se ra, ko biał ki, prze ta ki.

W swo im za kła dzie w Cy ga no wi cach
al bo u klien tów świad czy też usłu gi ry -
mar skie dla lud no ści. Nie tyl ko ro bi

uprzę że no we, lecz ta kże na pra wia uży -
wa ne. Re pe ru je też sio dła. A przy tym
ja ko czło wiek bie gły w ob rób ce skó ry,
do ko nu je rów nież na praw ka let ni czych
i obuw ni czych. Mo żna u nie go na być
na wet psie ob ro że.

A oprócz te go ma jesz cze go spo dar -
stwo rol ne o po wierzch ni 2 i pół hek -
ta ra, ho du je i kro wę, i świ nię. Upra wia
za tem trzy w jed nym: rze mio sło, han -
del i go spo dar kę. Mo żna rzec – trój po -
lów ka.

IRE NE USZ PAW LIK
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l „Uzdrowisko Krynica-Żegiestów” S.A.
l Centrum Rekreacji WSB-NLU „OLIMP” w Nowym Sączu;
l Supermarket „Rafa” w Nowym Sączu,
l Bar „Małgorzatka” 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 N. 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

GOSPODARKA
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PRALNIA:

tel. 018 441 85 30,  0669 300 030
foka@pralnia-foka.pl
www.pralnia-foka.pl

· 

· 
GRYBÓW
· 

Gwarancja

EKOLOGICZNA PRALNIA
CHEMICZNA BM FOKA

 czyszczenie chemiczne odzieży
 pranie wodne, wodno-chemiczne
 pranie i czyszczenie zasłon i firan
pranie wszelkiej odzieży roboczej

 maglowanie, prasowanie,
 impregnacja, olejowanie skór

 pranie i czyszczenie dywanów
 renowacja i czyszczenie sukien

 ślubnych i komunijnych
 czyszczenie skór i futer
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Jed nak praw dzi wym kró lem wie czor -
ne go spo tka nia Klu bu by li nie oni,
a pre zes KPZS Jó zef Olek sy. Był po -
ry wa ny do tań ca, kom ple men to wa -

ny, wręcz jak by na wo ły wa ny do star tu
w wy bo rach. A na ko niec za sko czo ny nie -
spo dzian ką: wiel kim tor tem uro dzi no wym
z na pi sem „Do stoj ne mu Ju bi la to wi Ad
Mul tos An nos!!! Są de cza nie”.

65. uro dzi ny Jó ze fa Olek se go Przy ja -
cie le Zie mi Są dec kiej ob cho dzi li pod -

czas wie czo ru zor ga ni zo wa ne go w miej -
skim ra tu szu w Imie ni ny No we go Są -
cza. Pro wa dzą cy je red. Je rzy Le śniak
dłu go wy mie niał na zwi ska go ści, tych
cią gle wią żą cych swój los z Są dec czy -
zną, jak i tych, któ rzy osie dli w in nych
miej scach Pol ski lecz za cho wa li mi łość
do tej zie mi (czyt. obok). 

– Cie szę się, że spo ty ka my się od lat
w gro nie osób, któ rych nie dzie li hi sto -
ria, po li ty ka, kon flik ty, zło ści – po wie -

dział pre zes Klu bu Przy ja ciół Zie mi Są -
dec kiej otwie ra jąc spo tka nie. Na sa li
obok daw ne go pre mie ra i mar szał ka
z SLD sie dzie li i kon wer so wa li z nim
po li ty cy PiS – po seł Ar ka diusz Mu lar -
czyk, pre zy dent Ry szard No wak czy by -
ły szef miej skiej ra dy Ar tur Czer nec ki
– jak i PO, m.in. po seł An drzej Czer wiń -
ski czy rad ny Grze gorz Do bosz. Był pe -
łen ze staw wój tów i bur mi strzów
z Są dec czy zny, bez wzglę du na po glą dy
po li tycz ne. A spo tka nie Jó zef Olek sy or -
ga ni zo wał wraz z pre zy den tem No wa -
kiem i sta ro stą no wo są dec kim Ja nem
Go lon ką. – Łą czy nas idea ko rze ni,
z któ rych wy ro śli śmy, do któ rych ma my
sen ty ment. To dla mnie ogrom nie wa żne,
two rzy my li stę są dec kiej dia spo ry – do -
dał by ły pre mier.

Ogło sił, że Za rząd Klu bu po sta no wił
zor ga ni zo wać w przy szłym ro ku pierw -
sze Świa to we Spo tka nie Są de czan i po -
pro sił wszyst kich go ści o po moc
i wspar cie tej ini cja ty wy. Za chę cił też
do od wie dza nia no wo po wsta łej stro ny
klu bu: www.sa de cza nie.pl. 

Są de czan ka na bie gu nie
Dru gi raz w swej hi sto rii klub po sta no -

wił przy znać ty tu ły Am ba sa do ra Zie mi
Są dec kiej. Pierw szą oso bą uho no ro wa ną

Spo tka nie Klu bu Przy ja ciół Zie mi Sa dec kiej 

Pod urokiem
Józefa Oleksego
W 2012 ro ku w No wym Są czu zo sta nie zor ga ni zo wa ne Świa to -
we Spo tka nie Są de czan – po sta no wił 8 lip ca Za rząd Klu bu
Przy ja ciół Zie mi Są dec kiej. Uho no ro wał też ty tu ła mi Am ba sa -
do ra Zie mi Są dec kiej Ka zi mie rza Pa zga na, wła ści cie la Kon spo -
lu, a ta kże pro fe so rów Ma rię Olech i Sta ni sła wa Mo ry to. 

SĄDECZANIE
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w tej spo sób był Ta de usz Po pie la, wy bit -
ny le karz i uczo ny, twór ca no wo cze snej
dia gno sty ki i chi rur gii. W tym ro ku ho no -
ro we ty tu ły otrzy ma ły aż trzy oso by.

Pro fe sor Ma ria Olech, są de czan ka ro -
dem z ul. Że glar skiej, zwią za na z Uni -
wer sy te tem Ja giel loń skim, świa to wej
sła wy bo ta nik – li che no log i po lar nik,
od kryw czy ni oko ło stu nie zna nych
do tej po ry ga tun ków ro ślin (po ro stów,
grzy bów i glo nów). Szef i uczest nicz ka
wy praw na An tark ty dę i Ark ty kę. W la -
tach 90. kie ro wa ła pol ską sta cją po lar ną
im. Hen ry ka Arc tow skie go (pod ko niec
lat 80. ura to wa ła sta cję przed li kwi da -
cją) i prze wo dzi ła XVI Wy pra wie An -
tark tycz nej Pol skiej Aka de mii
Na uko wej (1991-1993). By ła pierw szą
ko bie tą na świe cie kie ru ją cą wy pra wa -
mi po lar nym. Jej imie niem na zwa no
Wzgó rza Olech w po łu dnio wej czę ści
Wy spy Kró la Je rze go. Jest wi ce prze -
wod ni czą cą PAN, jed ną z 23 przed sta -
wi cie li Pol ski w eli tar nym to wa rzy stwie
sku pia ją cym od kryw ców z ca łe go świa -
ta – The Explo rers Club. 

– Pa ni pro fe sor ma wła sne gó ry
Olech Hills na Wy spie Kró la Je rze go.
Za jej spra wą ma my za tem są dec ką gó -
rę w An tark ty ce, na któ rej na po cząt -
ku 2009 r. prof. Ma ria Olech oso bi ście
po sta wi ła dwie fla gi: pol ską i The
Explo rers Club – pod kre ślał Olek sy.
– Pro fe sor ma też swo ją „ce gieł kę” w li -

kwi da cji tru ją cej Hu ty Ska wi na w la tach
osiem dzie sią tych. Ów cze sne mu mi ni -
stro wi prze my słu Zbi gnie wo wi Sza łaj -
dzie przed sta wi ła wraz z ko le ga mi
ra port po rów nu ją cy ska że nie wo kół hu -
ty i czy ste po wie trze w Be ski dzie Ni skim.
Ró żni ca by ła dia me tral na, po dzia ła ła
wi dać na nie sko rą do ustępstw wy obraź -
nią de cy den tów PRL. Nie ja ko w „od we -
cie” od mó wio no pa ni pro fe sor

pasz por tu na Świa to wy Kon gres Bo ta ni -
ków do... Le nin gra du.

Ty tuł wrę cza li pa ni pro fe sor, jak i po -
zo sta łym am ba sa do rom, pre zy dent No -
wak i sta ro sta Go lon ka.

Ma ria Olech by ła moc no wzru szo na:
– Co mo żna po wie dzieć w ta kim sta -
nie… ale spró bu ję. Cie szę się, że uro dzi -
łam się w naj pięk niej szym miej scu
na zie mi, w No wym Są czu, na Wól kach.
Mia łam ko cha ją cych i dziel nych ro dzi -
ców. Cho dzi łam tu do wspa nia łych

szkół, naj pierw do ur szu la nek, a po tem
do Li ceum Ma rii Ko nop nic kiej. Je stem
tu cią gle my śla mi, choć po ma tu rze wy -
emi gro wa łam do Kra ko wa…

Mu zy ka po nio sła go w świat…
Ko lej ny ty tuł Am ba sa do ra Zie mi Są -

dec kiej wrę czo no prof. Sta ni sła wo wi
Mo ry to, rek to ro wi Uni wer sy te tu Mu -
zycz ne go im. Fry de ry ka Cho pi -
na w War sza wie. Pro fe sor uro dził się
w Łąc ku (de le ga cja z gmi ny zło ży ła ma
uro czy ste gra tu la cje). Stu dia ukoń czył
w Pań stwo wej Wy ższej Szko le Mu zycz -
nej w War sza wie: pod kie run kiem Fe -
lik sa Rącz kow skie go – or ga ny (1971)
oraz kom po zy cję (1974) u Ta de usza Pa -
cior kie wi cza. Na le ży do naj wy bit niej -
szych współ cze snych kom po zy to rów
pol skich. Był naj pierw pro rek to rem
(od 1996 ro ku) a te raz (od 2005 r.) rek -
to rem zna nej war szaw skiej uczel ni – już
dru gą ka den cję (koń czy się w 2012 ro -
ku). Kon cer tu je w kra ju i za gra ni cą, do -
ko nał wie lu na grań mu zy ki or ga no wej.
Jest ini cja to rem i dy rek to rem ar ty stycz -
nym fe sti wa lu „Co nver sa to rium Mu zy -
ki Or ga -no wej” w Le gni cy.

– Kom po zy tor, or ga ni sta, pe da gog,
me ne dżer. Czło wiek wiel kiej skrom no -
ści, a to ce cha lu dzi o wiel kim ser cu
– mó wił o pro fe so rze Jó zef Olek sy.
– W je go ga bi ne cie przy ul. Okól nik
w War sza wie kra ja nie są za wsze mi le

– Cie szę się, że spo ty ka my
się od lat w gro nie osób,
któ rych nie dzie li hi sto ria,
po li ty ka, kon flik ty, zło ści
– po wie dział pre zes Klu bu
Przy ja ciół Zie mi Są dec kiej
otwie ra jąc spo tka nie.

Happy Birthday, Mister Josef....Prof. Stanisław Moryto i Jan Golonka

SĄDECZANIE
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wi ta ni, czę sto wa ni ka wą, a na wet na lew -
ką. Przede wszyst kim zaś roz py ty wa ni
o są dec kie zmia ny, lu dzi.

Szcze gól nym za in te re so wa niem rek -
to ra Mo ry to cie szy się no wo są dec ka
Pań stwo wa Szko ła Mu zycz na, któ rej
nie je den ab sol went roz wi jał swój ta lent

w war szaw skiej uczel ni. Nie ustan ną
opie ką i wspar ciem ota cza też za ło żo ną
tuż po woj nie przez je go oj ca Or kie strę
im. Ta de usza Mo ry ty oraz no wą Szko łę
Mu zycz ną I stop nia w Łąc ku. To oj ciec
na uczył Sta ni sła wa grać na for te pia nie,
po tem na or ga nach. A de le ga cja z ro -
dzin ne go Łąc ka przy by ła na spo tka nie
Klu bu Są de czan oso bi ście po dzię ko wać
Je go Ma gni fi cen cji za pa mięć i wszyst -
ko, co zro bił dla ich wspól nej zie mi.

– Przy ja cie le pod kre śla ją je go in te li -
gent ne po czu cie hu mo ru, wy jąt ko wą
zdol ność do kon stru owa nia aneg dot,
eru dy cję, za mi ło wa nie do ko lek cjo ner -
stwa świąt ków, przy wią za nie do ro dzin -
nych stron – wy li czał Olek sy. – Ba da jąc
ge ne alo gię swo ich przod ków od krył, że
dziad ko wie i pra dziad ko wie wy wo dzą
się z pol skich Ta ta rów i osad ni ków nie -
miec kich.

Zna ny kom po zy tor żar to wał, że sko -
ro zo stał am ba sa do rem, to czas wy brać
kraj, w któ rym bę dzie peł nił te obo wiąz -
ki. – Mo ja mi sja rek tor ska do bie ga koń -
ca i są już pro po zy cje, bym wy je chał
uczyć na jed nym z uni wer sy te tów. Ten ty -
tuł przy spie szy mo ją de cy zję – do dał. Jó -
zef Olek sy rów nie dow cip nie
od po wie dział: – Wo la jest, te raz mi ni ster
spraw za gra nicz nych mu si wska zać od -
po wied nią sto li cę i pen sję.

Pa zgan do Olek se go: 
– Pro si my, zrób coś dla nas!

Trze ci ty tuł Am ba sa do ra Zie mi Są -
dec kiej po wę dro wał do Ka zi mie rza Pa -
zga na. Wi ce prze wod ni czą cy Ra dy
Kra jo wej Izby Go spo dar czej (szef Są -
dec kiej IG) oraz pre zes Izby Han dlo wo -
-Prze my sło wej Pol ska – Izra el. Twór ca
i wła ści cie la Kon spo lu, naj więk sze go
w Pol sce pro du cen ta prze two rów z dro -
biu. Ty go dnik „Wprost” pla su je Pa zga -
na na 43. po zy cji na li ście 100
naj bo gat szych Po la ków (oce ni li je go
ma ją tek na 500 mln zł).

Za nim osią gnął suk ces, był wy cho -
waw cą w za kła dzie po praw czym
w Świd ni cy. Do ra biał, gra jąc na trąb ce
na we se lach. Po tem otwo rzył kwia ciar -
nię i na han dlu kwia ta mi za ro bił pierw -
szy mi lion.

– Do cho dził do suk ce su w ame ry kań -
skim sty lu. Dzię ki kur cza kom do ro bił się

for tu ny, zwie dził po nad sto kra jów, ale
i ba lan so wał na gra ni cy ban kruc twa, co
przy pła cił czte re ma za wa ła mi. Dziś gru -
pa Kon spol jest naj więk szym w Pol sce
pro du cen tem wę dlin, mro żo nek i kon -
serw z dro biu. Za kład 80 procent pro du -
ku je na eks port i za trud nia 1200 osób…
– po dzi wiał Olek sy, a Pa zgan do bro tli -
wie po chrzą ki wał, że da ne nie do koń ca
spraw dzo ne. Olek sy za żar to wał, że za -
pew ne za wód wy cho waw cy wy wo łał
w Pa zga nie tak wiel ką ener gię, któ ra
„skła nia in nych lu dzi do ak tyw no ści, po -
szu ki wa nia cze goś lep sze go, wspi na nia
się w gó rę, do urzą dza nia so bie ży cia
i pra cy na mia rę swo je go wy sił ku, ta len -
tu i chę ci”. – Je go czy ny po dzi wia my
od lat, choć ten czło wiek nie pcha się
na afisz, nie kan dy du je w wy bo rach, ale
je go dzia łal ność go spo dar cza i spo łecz -
na do wo dzą, jak bar dzo jest war to ścio -
wą po sta cią tej zie mi. To czło wiek
po zy ty wi zmu. Nie ocze ku je, że coś mu
zo sta nie da ne dar mo. Stał się nie mal
iko ną, pro to ty pem dzi siej sze go biz nes -
me na, któ ry nie dał się zdo ło wać biu ro -
kra cji i ide olo gicz nym do gma tom,

a rzut kość i in no wa cyj ność po dwo ił
w cza sach go spo dar ki ryn ko wej
– stwier dził by ły pre mier.

– Nie zro bi łem nic, co by mnie pre -
de sty no wa ło do te go ty tu łu, ka żdy sie -
dzą cy na tej sa li zro bił wię cej. Ale
sko ro już tak za cne gro no do ko na ło tej
wiel kiej po mył ki – przyj mu ję – dow -
cip nie dzię ko wał Pa zgan. Po czym dłu -
go kom ple men to wał Jó ze fa Olek se go:
– To wiel ka po stać Są dec czy zny. Je dy -
ny są de cza nin, któ ry był pre mie rem,
w de mo kra tycz nej Pol sce. Jed nym

Pa zgan pod kre ślił, że już
naj wy ższy czas, by Pol ska
za czę ła się zbli żać za rob ka -
mi do tzw. sta rej Unii Eu ro -
pej skiej. – Mo że jesz cze nie
w 100 pro cen tach, ale w po -
ło wie: niech za rob ki wy nio -
są dwa ty sią ce eu ro,
a eme ry tu ra ty siąc eu ro. 
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z naj wy bit niej szych w aspek cie go spo -
dar czym. Miał do sko na łe pro po zy cje
kon so li da cji przed się biorstw i do mi na -
cji Pol ski na pew nych ob sza rach ryn -
ku, to by ło re al ne, ale nie da ne mu by ło
to zre ali zo wać.

Pa zgan pod kre ślił, że już naj wy ższy
czas, by Pol ska za czę ła się zbli żać za -
rob ka mi do tzw. sta rej Unii Eu ro pej -
skiej. – Mo że jesz cze nie w 100
pro cen tach, ale w po ło wie: niech za rob -
ki wy nio są dwa ty sią ce eu ro, a eme ry -
tu ra ty siąc eu ro. To po wi nien być cel
na szych po li ty ków – po wie dział i na ko -
niec znów zwró cił się do Olek se go,
a za brzmia ło to jak na wo ły wa nie by łe -
go pre mie ra do star tu w wy bo rach: – Je -
steś na ty le oso bą zde ter mi no wa ną,
do świad czo ną, oby wa te le mo gli by li -
czyć na twój wkład w to dzie ło. Cie bie

pre mie rze pro si my, zrób coś i dla nas,
dla Po la ków!

„Ad Mul tos An nos!!!”
Olek sy był bez sprzecz nie głów ną po -

sta cią wie czo ru. Do wal ca po rwa ła go
Ni na No wak, pio sen kar ka ma ją ca ko rze -
nie ro dzin ne w Sta rym Są czu, któ ra umi -
la ła go ściom wie czór swym re per tu arem
z re ci ta lu „Pio sen ki o mi ło ści”. – Trze ba
za zna czyć, że ma łżon ka pre mie ra jest
na sa li – po in to wał red. Le śniak.

Po tem, ku za sko cze niu by łe go pre -
mie ra, na ra tu szo wą sa lę ob rad wje chał
gi gan tycz ny tort. Kil ka dni wcze śniej, 22
czerw ca, Jó zef Olek sy ob cho dził bo -
wiem swo je 65. uro dzi ny. Tort zdo bi ła
po do bi zna by łe go mar szał ka i wi ze ru nek
ra tu sza. Ni na No wak wrę czy ła
Oleksemu wiel ki bu kiet kwia tów od or -

ga ni za to rów i za śpie wa ła utwór, któ ry
Ma ry lin Mon roe wy ko na ła na uro dzi ny
dla pre zy den ta USA J. F. Ken ne dy’ego,
rzecz ja sna do sto so wa ny do imie nia ju -
bi la ta: „Hap py bir th day Mr. Jo seph!”.

Na ko niec pio sen kar ka zaśpiewała
de dy ko wa ną Olek se mu słyn ną pio sen kę
„My way”, za pa mię ta ną dzię ki wy ko -
naniu przez Fran ka Si na trę… Ini cja to -
rzy za pew ne po mi nę li prze sła nie
pio sen ki (to po że gna nie umie ra ją ce go
mę żczy zny ze świa tem, któ ry roz li cza
się z ży cio wych de cy zji i uzna je, że jest
z nich za do wo lo ny), sku pia jąc się na jej
naj wa żniej szym wer sie: „I did it my
way” – „Ro bi łem to po swo je mu”. A at -
mos fe ra su ge ro wa ła, że wręcz zin ter pre -
to wa no te sło wa w cza sie przy szłym:
„Zrób to po swo je mu”.

BERNADETA WASZKIELEWICZ

Po czet za cnych Są de czan
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Go ści wi tał red. Je rzy Le śniak. 

„W są dec kim Ra tu szu ze bra ła się eli ta, na cze le z pro bosz czem ba zy li ki
św. Mał go rza ty ks. Ja nem Pio trow skim, są szy ku ją cy się do paź dzier -
ni ko wych wy bo rów par la men ta rzy ści, z ko ali cji i opo zy cji: Ar ka diusz
Mu lar czyk, An drzej Czer wiń ski, pra wi ca i le wi ca, by li po sło wie, a mo -
że i przy szli – pa trzę na Sta ni sła wa Pa so nia, wła dze wo je wódz kie, le -
gen dy sa mo rzą do we III RP: Je rzy Gwi żdż, Bo że na Ja wor, by li
pre zy den ci i wo je wo do wie, ho no ro wy oby wa tel mia sta Krzysz tof Paw -
łow ski wraz z pre ze sem Krzysz to fem Wnę kiem. Obaj obie cu ją nam
uru cho mie nie już za rok Mia stecz ka Mul ti me dial ne go; wy bit ni biz nes -
me ni: An drzej Wi śniow ski, Ka zi mierz Pa zgan, An drzej Ho tloś,
Krzysz tof Grze go rzek).
Przede wszyst kim jed nak nie za wie dli na si go ście. Klub ro śnie w si łę,
przy by wa mu no wych człon ków i sym pa ty ków.
Uży wa jąc ję zy ka spor to we go no wy mi na byt ka mi klu bo wy mi są:
Ja ro sław Za gó row ski, ab sol went li ceum w Sta rym Są czu, pre zes Ja -
strzęb skiej Spół ki Wę glo wej, wcho dzą cej aku rat te raz na gieł dę. Zna ny
z cię te go ję zy ka, po strach straj ku ją cych związ kow ców.
Do strze głem na sa li lu mi na rzy pol skiej na uki, kul tu ry, pro fe so rów z Uni -
wer sy te tu Ja giel loń skie go i in nych re no mo wa nych uczel ni.
Jest z na mi sil na re pre zen ta cja zie mi łąc kiej, skąd po cho dzi słyn na śli wo wi ca:
prof. Sta ni sław Mo ry to – rek tor Uni wer sy te tu Mu zycz ne go wWar sza wie;
prof. Bo le sław Fa ron – nasz kra jan z Czar ne go Po to ku;
prof. Ju lian Dy biec, pro fe sor z UJ – rów nież z Łąc ka.
Jest gru pa z I LO: prof. An drzej Mą czyń ski, prof. Ma rek Je ża bek
z AGH, ab sol went I LO im. Ja na Dłu go sza, dy rek tor In sty tu tu Fi zy ki Ją -
dro wej Pol skiej Aka de mii Na uk w Kra ko wie, uczest ni czą cy w pro gra mie
ba daw czym przy Wiel kim Zder za czu Ha dro nów, naj więk szym na świe -
cie ak ce le ra to rze czą stek w Eu ro pej skim Ośrod ku Ba dań Na uko wych

w Ge ne wie, jed nym z naj więk szych na uko wych pro jek tów ludz ko ści, li -
czo nym na kil ka na ście mi liar dów eu ro.
Jest z na mi dr Fe liks Or chow ski, kar dio chi rurg, gwiaz da pol skiej me -
dy cy ny, ab sol went I LO; żo na Ani ta, z do mu Ce le wicz, jest dr inż. arch.
na Po li tech ni ce War szaw skiej.
Jest de le ga cja na szych ro da ków z Po li tech ni ki Kra kow skiej:
prof. Ma rian Tracz, spe cja li sta z za kre su ko mu ni ka cji miej skiej i in ży -
nie rii ru chu; prof. Ma rek Sta nu szek, dzie kan Wy dzia łu Fi zy ki, Ma te ma -
ty ki i In for ma ty ki Sto so wa nej.
Z Kra ko wa rów nież przy by li: prof. Ma ria Mar ta Mi zian ty – bo ta nik,
pra wnucz ka bur mi strza Wła dy sła wa Bar bac kie go, prof. Sta ni sław Ce -
bu la – Uni wer sy tet Rol ni czy, pod po ra PAN, ro dem z Goł ko wic.
Jest War sza wa: prof. Adam Frą czek, rek tor Aka de mii Pe da go gi ki Spe -
cjal nej, ro dak po de grodz ki.
Jest Lu blin: prof. Wło dzi mierz Dłu bacz, KUL, fi lo zof, zwią za ny ze Świ -
niar skiem. 
Przy cho dzi mi na myśl nie co zmo dy fi ko wa ne słyn ne kie dyś za wo ła nie,
zna ne star sze mu po ko le niu: „Są de cza nie z wszyst kich kra jów łącz cie się!”
Przy kła dem niech bę dzie Pa weł Cie ślic ki, ro dak z Bar cic k. Sta re go Są -
cza, któ re go fir ma Bud mex za ko twi czy ła się w da le kiej Azji, bu du je luk -
su so we ho te le i bu dyn ki rzą do we w Ka zach sta nie i Uz be ki sta nie,
a przy oka zji re stau ru je cmen ta rze żoł nie rzy ge ne ra ła An der sa. Pa weł
roz ma wia czę sto z pre zy den ta mi, pre mie ra mi i mi ni stra mi państw azja -
tyc kich, uwa ża nych za wschod nie ty gry sy go spo dar cze, jak – nie przy -
mie rza jąc – pre mier Olek sy z re dak tor ka mi Mo ni ką Olej nik czy Ju sty ną
Po chan ke.
Związ ki z Są dec czy zną od na wia ro dzi na Stad nic kich: jest wśród nas pan
Krzysz tof Mań kow ski, pra wnuk w pro stej li nii hra bie go Ada ma Stad -
nic kie go, któ ry te raz przy wra ca świet ność cen trum zdro jo we mu
w Szczaw ni cy. Jest tu też pa ni Te re sa Stad nic ka z Kra ko wa.”

Po czet za cnych Są de czan
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Po raz pierw szy nie obec ny był
ini cja tor zjaz dów dru ży no -
wy Zbi gniew Bo cheń ski,

któ ry od szedł na wiecz ną war tę
przed ro kiem. Z urzę du przy wódz two
wod nia ków -we te ra nów ob jął przy bocz -
ny phm Ja nusz Kor pak, za rzą dza jąc
zbiór kę, zgod nie z prze pi sa mi i har cer -
ską tra dy cją. Pa dła ko men da: „Bacz -
ność, ban de ra na maszt!” Na stęp nie
po wi tał wszyst kich uczest ni ków i go ści.
Wśród nich zna leź li się m.in. hm Sta ni -

sław Gnia dy z Huf ca ZHP No wy Sącz,
prof. Jan Pa bis (przy wiózł ze so bą osiem
osób!) z War sza wy, prof. Ru dolf Mi cha -
łek z Kra ko wa. Z Lu bli na przy je cha li:
prof. Mie czy sław Szpry giel (z żo ną)
i prof. An drzej Kwie ciń ski.

Mszę po lo wą w in ten cji nie ży ją cych
człon ków III WDH od pra wił ks. Jan Po -
pa z pa ra fii w Zby szy cach. Na oł ta rzu
umiesz czo no czap kę ma ry nar ską (wi -
docz ną na do łą czo nym obok zdję ciu)
Zbi gnie wa Bo cheń skie go oraz wia nek

z za pa lo nym zni czem w do wód pa mię -
ci o zmar łych dru hach.

Wia nek rzu co no po tem na je zio ro,
do ko na li te go na mo to rów ce dh Ha li -
na Mę drak z War sza wy i dh Cze sław Ja -
nos z No we go Są czu. Na wian ku,
wy ko na nym przez dh An drze ja Sa fi na,
znaj do wa ły się cho rą giew ki dru hów,
któ rzy ode szli od nas w ostat nim ro ku:
Zby szek (Bo cheń ski), To mek (Bar bac -
ki), Cze sław (Obio rek), Wła dek (Paw li -
kow ski) i Wła dek (Le siak). Sto jąc
na brze gu od da li śmy im cześć.

Po tem na sza lu pie udo stęp nio nej
przez bos ma na Mie czy sła wa Mlicz kę,
przy ogni sku i gril lu, po pły nę ły wspo -
mnie nia. 

Wszy scy chwa li li przy go to wa ną
przez go ści z Lu bli na de gu sta cję i ar cy -
mi łą at mos fe rę. Za in to no wa no har cer -
ską pio sen kę:

Więc po płyń my raz jesz cze
w tę dal si ną bez koń ca,
aby użyć swo bo dy,
wia tru, mo rza i słoń ca.
Chłop cy, ahoj!
Nie bie skie mo rze jest,
a wiatr na wan tach
pio sen kę gra,
A ża gle są tak bia łe…
Z łez ką w oku umó wi li śmy się na ko -

lej ne spo tka nie za rok.

III Wod na Dru ży na Har cer ska

Znów by li śmy ra zem

Druh ny i dru ho wie z daw nych lat spo tka li się w Zna mi ro wi cach
nad Je zio rem Ro żnow skim (w Ośrod ku Szko le nia i Re kre acji
Wod nej PTTK im. dr Je rze go Ma sio ra) w 66. rocz ni cę po wsta -
nia III Wod nej Dru ży ny Har cer skiej im. ge ne ra ła Ma riu sza Za -
ru skie go. Był to pięt na sty ze zjaz dów za po cząt ko wa nych
w 1995 ro ku. Spe cjal ne lo go zjaz du -zbiór ki za pro jek to wał ar ty -
sta pla styk prof. Jó zef Ha łas z Wro cła wia.

Mszę po lo wą w in ten cji
nie ży ją cych człon ków
III WDH od pra wił ks. Jan
Po pa. Na oł ta rzu umiesz -
czo no czap kę ma ry nar ską
Zbi gnie wa Bo cheń skie go
w do wód pa mię ci o zmar -
łych dru hach.

Na pierwszym planie – Halina Mędrak i Czesław Jasnos

SADECZANIN sierpień 2011 2_SADECZANIN  01-08-2011  08:06  Strona 31



32 Sądeczanin SIERPIEŃ 2011 v www.sadeczanin.info

Or ga ni za to ra mi zjaz du by li: Sta ni sław
Czu chra, Cze sław Ja snos, Ja nusz Kor -
pak, An drzej Sa fin i ni żej pod pi sa ny.

Naj młod szym uczest ni kiem spo tka -
nia wod nia ków był uczeń kla sy II ze
Szko ły Podstawowej nr 7 Szy mon To -
karz, wnuk dru ha Cze sła wa Ja sno sa,
któ ry za bie ra chłop ca na wszyst kie zjaz -
dy III Wod nej Dru ży ny Har cer skiej.

– Ma my bar dzo uta len to wa ne go i so -
lid ne go na stęp cę! – mó wią we te ra ni że -
glo wa nia na je zio rze.

***
W szczy to wym okre sie III Wod -

na Dru ży na Har cer ska li czy ła ok. 60
osób. Opie ku nem dru ży ny był Ju lian
Wę żyk, a ko lej ny mi dru ży no wy mi
po Sta ni sła wie Zio brzyń skim: Zbi gniew
Bo cheń ski (1946–1948) i Cze sław Mi -
ko ła je wicz (1948–1949); przy bocz ny -
mi: Le szek Ja rosz (1945), Hen ryk
Ro sen be iger (1945–1946), Zbi gniew
Bo cheń ski (1946), Ja nusz Kor pak
(1946–1947), Zyg munt Ol szań ski
(1946–1948). W 1949 r. roz wią za no
ZHP, zli kwi do wa no też dru ży nę „Za ru -
skie go”. Har ce rze z III Wod nej wy ro śli
na war to ścio wych lu dzi. Zdo by te spraw -
no ści uczy ni ły ich za rad ny mi ży cio wo.
Sze ściu z nich zo sta ło pro fe so ra mi wy -
ższych uczel ni.

***
Współ za ło ży ciel III Wod nej Dru ży -

ny Har cer skiej Zbi gniew Bo cheń ski
zmarł 27 czerw ca 2010 r. we Wro cła -
wiu. Był har ce rzem z przed wo jen nym
ro do wo dem, po cząt ko wo za stę po wym,
po tem przy bocz nym, a w la tach 1946–
1948 – dru ży no wym. 

Ko men dant obo zów har cer sko -że glar -
skich w Zna mi ro wi cach. Choć opu ścił
No wy Sącz i pra co wał za wo do wo we
Wro cła wiu, utrzy my wał sta łe kon tak ty
z har cer stwem są dec kim, był ini cja to rem
co rocz nych zlo tów że glar skich. Pierw szy
zor ga ni zo wa no w 1995 r. w Zby szy cach,
na stęp ne w Zna mi ro wi cach. Wraz z ko -
le gą z wod nej dru ży ny prof. Jó ze fem Ha -
ła sem pod czas ob cho dów 85-le cia
har cer stwa no wo są dec kie go w 1996 r.
w Ko sa rzy skach za pro po no wał ufun do -
wa nie ta bli cy pa miąt ko wej w II LO im.
Ma rii Ko nop nic kiej po świę co nej druh nie
Bro ni sła wie Szcze pań ców nej. Ta bli ce
od sło nię to w 2004 r. 

Z. Bo cheń ski uro dził się 17 li sto pa -
da 1927 r. w No wym Tar gu, w 1939 r.
prze niósł się wraz z ro dzi ca mi do No -
we go Są cza. Ma tu rę zdał po woj nie
w I LO i Gim na zjum im. Ja na Dłu go sza,
w 1952 r. ukoń czył Po li tech ni kę Kra -
kow ską ja ko in ży nier me cha nik.

LE SZEK PRO ROK

Le szek Pro rok 

Ur. 20 czerw ca 1930 w Sam bo rze, w No wym
Są czu od 1945 r., ma gi ster in ży nier gór nic twa
od kryw ko we go po stu diach w Po li tech ni ce
Wro cław skiej i kra kow skiej AGH, dłu go let ni
(1954–1989) pra cow nik Klę czań skich Ka mie -
nio ło mów. Współ za ło ży ciel i czło nek III Wod -
nej Dru ży ny Har cer skiej od sa me go po cząt ku.

Najmłodszy wodniak, Szymon Tokarz

M. Szprygiel, Andrzej Kwieciński, W.Mieckowski, Jan Pabis
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P rzy ja ciel lu dzi pió ra i są dec kiej
bo he my, re gio na li sta, pod po ra
„Rocz ni ka Są dec kie go”. Nie
udzie la się to wa rzy sko już tak

in ten syw nie jak daw niej, ale chęt nie
przy sta nie ze zna jo mym na uli cy i wy -
mie ni po glą dy na ak tu al ną sy tu ację spo -
łecz no -po li tycz ną, bo lu bi po li ty ko wać.
Są dy ma ostre, za pra wio ne sar ka zmem,
za to pod bu do wa ne nie ba ga tel ną wie dzą. 

***
Po cho dzi z Za rze cza. Uro dził się 27

ma ja 1944 ro ku, ja ko po gro bo wiec.
Dwa ty go dnie wcze śniej Niem cy roz -
strze la li je go oj ca, Fran cisz ka. Był
w gru pie za kład ni ków, poj ma nych w od -
we cie za ak cję par ty zan tów. Oj ciec był
szew cem, człon kiem Ar mii Kra jo wej,
po cho wa ny zo stał w Łąc ku, je go sym -
bo licz ny grób znaj du je się w Sta rym Są -
czu. Po śmier ci mę ża mat ka (Ro za lia)
prze nio sła się z trój ką ma łych dzie ci
do Sta re go Są cza. Sa mot nej ko bie cie
obar czo nej ta ką gro mad ką nie by ło lek -
ko w po wo jen nej rze czy wi sto ści, ale
uda ło jej się wy cho wać dzie ci na po -
rząd nych lu dzi. Sio stra na sze go bo ha te -
ra, Zo fia, in ży nier gór nic twa, miesz ka
w Tar no brze gu. Brat Jan był bu dow lań -
cem, już nie ży je. 

Ma ły Ta dziu cho dził do Szko ły Pod sta -
wo wej im. Ju liu sza Sło wac kie go w Sta -
rym Są czu. Miał szczę ście do do brych,
przed wo jen nych na uczy cie li. – Uczy li nas
pa trio ty zmu, sza cun ku dla tra dy cji
– wspo mi na. Ka te che tą w szko le był ks.

Jan Nie do ja dło, wię zień obo zów nie miec -
kich. W Li ceum Ogól no kształ cą cym im.
Ma rii Skło dow skiej -Cu rie w Sta rym Są -
czu też tra fił na świet nych na uczy cie li,
któ rzy nie tyl ko uczy li, ale i wy cho wy wa li
swo ich uczniów. Ma ria Ko tas, ma gi ster fi -
lo lo gii kla sycz nej, wpa ja ła mło dzie ży sza -
cu nek do kul tu ry sta ro żyt nej,
a na uczy ciel ka ję zy ka pol skie go Ire -
na Ha sko, ab sol went ka Sor bo ny z do -
świad cze niem pe da go gicz nym na
Kre sach, uczy ła mi ło ści do li te ra tu ry oj -
czy stej. Po ma tu rze (1962) chło pak za czął
stu dio wać hi sto rię na Uni wer sy te cie Ja -
giel loń skim w Kra ko wie. 

– Stu dio wa łem w cie ka wych cza sach
– wspo mi na. – W at mos fe rze po paź -
dzier ni ko wej od wi lży na uczel nię po wró -
ci li pro fe so ro wie wy gna ni z ka tedr
w okre sie sta li now skim i nie któ rzy na -
ucza li wręcz nie zgod nie z obo wią zu ją cą
me to do lo gią mark si stow ską. Nie praw -
da, że w tam tym ustro ju wszy scy by li
jed na ko wo umo cze ni. 

Hi sto rię sta ro żyt ną wy kła dał stu den -
tom prof. Jó zef Wol ski, a no wo żyt ną
– prof. Hen ryk We re szyc ki, spe cja li sta
od Eu ro py Środ ko wo -Wschod niej.
Po uzy ska niu dy plo mu (1967) wró cił

do Sta re go Są cza i szu kał za ję cia. Ów -
cze sny se kre tarz są dec kie go od dzia łu
Pol skie go To wa rzy stwa Hi sto rycz ne go
Jan No wak za pro te go wał świe żo upie -
czo ne go ma gi stra hi sto rii do pra cy
w Ar chi wum Pań stwo wym w Kra ko -
wie, od dział w No wym Są czu, gdzie
aku rat – po przej ściu na eme ry tu rę za -
ło ży cie la tej pla ców ki, Ka zi mie rza Go -
la chow skie go – zwol nił się etat
kie row ni ka. To by ło pierw sza i ostat nia
po sa da Ta de usza Du dy. Wy trwał na niej
do lip ca 2003 ro ku, kie dy prze szedł

Mi ło śnik Klio

Między Starym
a Nowym Sączem
Ta de usz Du da to cho dzą ca hi sto ria są dec kiej ar chi wi sty ki, roz dar -
ty po mię dzy obie ma Są cza mi – Sta rym i No wym, jak by po most
łą czą cy oba mia sta. Kto go tu nie zna? Naj bar dziej chy ba kie row cy
bu sów i au to bu sów, gdyż na wy ciecz ki za bie ra bok ser ka „Arę”. 

Urodził się 27 maja 1944
roku, jako pogrobowiec.
Dwa tygodnie wcześniej
Niemcy rozstrzelali jego
ojca, Franciszka. Był
w grupie zakładników,
pojmanych w odwecie
za akcję partyzantów.

Ta de usz Du da

FO
T.

 H
SZ
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na świad cze nia przed eme ry tal ne, a po -
tem eme ry tal ne. 36 lat w jed nym miej -
scu, kto dzi siaj z mło dych to zro zu mie! 

O swo jej pra cy, skrom nie zresz tą wy -
na gra dza nej, opo wia da z sza cun kiem:
– Dla mnie naj wa żniej sze był
gro ma dze nie akt, któ re po win ny sta no -
wić pań stwo wy za sób ar chi wal ny
i wręcz ra to wa nie nie któ rych od znisz -
cze nia, z po wo du bra ku zro zu mie nia ze
stro ny urzęd ni ków. Oprócz te go po rząd -
ko wa łem i spra wo wa łem nad zór nad ar -
chi wa mi za kła do wy mi oraz wa żniej szych
urzę dów i in sty tu cji. 

Po prze ło mie ustro jo wym w 1989 ro -
ku Ta de usz Du da prze jął ar chi wum są -
dec kich struk tur PZPR, ZSMP, Wy dzia łu
ds. Wy znań Urzę du Wo je wódz kie go
w No wym Są czu. Nie umie po wie dzieć,
czy kom plet ne: – Dzia ła li śmy w try bie
przy spie szo nym, gdyż gro zi ło znisz cze -
niem akt ze stro ny nie któ rych funk cjo na -
riu szy tych or ga ni za cji. 

Ar chi wum Pań stwo we prze ję ło wte -
dy rów nież ar chi wa sta ro stwa są dec kie -
go z okre su przed wo jen ne go, cza sów
oku pa cji nie miec kiej i z lat po wo jen -
nych. Wte dy za czę ły się praw dzi we piel -
grzym ki do Ta de usza Du dy. Udo stęp niał
za ku rzo ne tecz ki pra cow ni kom na uko -
wym z kra ju i za gra ni cy, m.in. są de cza -
nom, prof. Ju lia no wi Dyb co wi i prof.
Ta de uszo wi Alek san dro wi, obaj z UJ. 

Zaw sze miał też wła sne am bi cje na -
uko we, któ re kon se kwent nie re ali zo wał.

Od lat 70. ze szłe go stu le cia sys te ma -
tycz nie pu bli ku je w „Rocz ni ku Są dec -
kim”, uzbie ra ło się przez te la ta z 80
ar ty ku łów i roz pra wek na ró żne te ma ty.
W świe żo wy da nym XXXIX to mie
„Rocz ni ka” (pi sze my o nim na str….) są
aż trzy ma te ria ły Ta de usza Du dy (m. in.

cen ny bio gram sta ro są de cza ni na, ks. Eu -
ge niu sza Ku bo wi cza, wię zio ne go w cza -
sach sta li now skich). Od po nad 20 lat
za sia da w ko mi te cie re dak cyj nym
„Rocz ni ka”. Pu bli ko wał rów nież w „Al -
ma na chu Są dec kim”, „Al ma na chu Mu -
szy ny”, pra sie lo kal nej. Jest au to rem
roz dzia łu o ży ciu po li tycz nym przed wo -
jen ne go No we go Są cza w trzy to mo -
wych „Dzie jach No we go Są cza”.
Do ło żył swo ją ce gieł kę do mo no gra fii
Sta re go Są cza i Kry ni cy, po peł nił prze -
wod nik kra jo znaw czy po zie mi gor lic -
kiej. Ucho dzi za spe cja li stę
od mniej szo ści na ro do wych w okre sie
mię dzy wo jen nym, te ma ty ki łem kow -
skiej i ży dow skiej. Ży dom po świę cił

dwa opra co wa nia, m.in. „Ży dzi są dec cy
– za rys dzie jów”, mo że to skrom na bro -
szu ra, za to pierw sze syn te tycz ne uję cie
te ma tu na grun cie sa dec kim. Ar ty ku ły
z za kre su ar chi wi sty ki i ar chi wo znaw -
stwa za miesz czał w pe rio dy kach spe cja -
li stycz nych, m.in. Stu diach
Hi sto rycz nych PAN. W dru ku jest po pu -
lar na hi sto ria Po de gro dziu pió ra Ta de -
usza Du dy, w pla nach ma mo no gra fię
Łu ko wi cy.

W la tach 80-tych wy da wa ło się, że
jest o krok od dok to ra tu, ale osta tecz nie
nie do pi sał do na zwi ska skró tu „dr”. 

– Po ró żni łem się z pro mo to rem – wy -
ja śnia. – To był je den z nie licz nych pra -
cow ni ków In sty tu tu Hi sto rii UJ,
mniej sza o na zwi sko, któ ry miał cią go ty
do mark si zmu. Pi sa łem pra cę dok tor ską
o mniej szo ściach na ro do wych w po łu -
dnio wo -wschod nich po wia tach wo je -
wódz twa kra kow skie go, a on chciał,
abym na pi sał, że bied ni Łem ko wie by li
pra wo sław ni, a bo ga ci Ukra iń cy gre ko -
ka to li ka mi i że kon flikt wy zna nio wy miał
pod ło że kla so we. Ewi dent na bzdu ra
i roz sta li śmy się, a póź niej ja koś ze szło. 

Nie wsty dzi się swo ich „Dzie jów ru -
chu mło dzie żo we go na te re nie obec ne go
wo je wódz twa no wo są dec kie go 1945-
48” wy da nych w 1978 ro ku. – Ta pra ca
do dzi siaj się bro ni, nie pi sa łem o żad -
nych ban dach le śnych – prze ko nu je. Nie
na le żał ni gdy do par tii, choć je go od po -
wied nik w Boch ni za pi sał się do PZPR. 

*** 
Jak to ży cie po li tycz ne przed wo jen -

nej Są dec czy zny wy glą da ło? 
– Jak na owe cza sy spo łe czeń stwo by -

ło sto sun ko wo ak tyw ne i wy ro bio ne po -
li tycz nie, zwłasz cza in te li gen cja, choć
tak jak i dzi siaj część nie cho dzi ła do wy -
bo rów – tłu ma czy. 

Ta de usz Du da ma wy ro bio ny po gląd
na ak cję „Wi sła”, kie dy to w 1947 ro ku
wy sie dlo no Łem ków z ro dzin nych sa dyb
i roz pro szo no po tzw. Zie miach Od zy -
ska nych. – Zro bio no im krzyw dę – uwa -
ża – ale za to nie jest od po wie dzial ny
na ród pol ski. Te pre ten sje mnie de ner wu -
ją. Łem ko wie ra czej by li neu tral ni, choć
część tej spo łecz no ści o orien ta cji ukra -
iń skiej fak tycz nie współ pra co wa ła z or -
ga ni za cja mi na cjo na li stycz ny mi i to już
przed woj ną. Więk szość jed nak by ła

Od lat 70. ze szłe go stu le cia
sys te ma tycz nie pu bli ku je
w „Rocz ni ku Są dec kim”,
uzbie ra ło się przez te la ta
z 80 ar ty ku łów i roz pra wek
na ró żne te ma ty.
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bier na po li tycz nie, Sta ro ru si ni nie by li
na cjo na li sta mi ukra iń ski mi.

Uwa ża, że nie mo żna sta wiać zna ku
rów no ści po mię dzy krzyw da mi Łem -
ków i krzyw da mi Po la ków kre so wych.
– Na le ży za cho wać sy me trię. O ile wię -
cej Po la ków wy pę dzo no za Bug, a ilu
okrut nie wy mor do wa no na Wo ły niu
i Po do lu – mó wi. 

Du da de ner wu je się też, gdy sły szy
o wy sie dla niu Niem ców przez Po la ków
i rosz cze niach Związ ku Wy pę dzo nych
Eri ki Ste in bach: – Na pew no nie wy sie -
dla no Niem ców z tych oko lic. Gdy zbli -
żał się front, to są dec cy Niem cy ucie kli
z woj ska mi nie miec ki mi na Za chód. Je -
den zo stał w Goł ko wi cach do lat 60-tych
i nikt mu nie do ku czał.

Rów nie aler gicz nie re agu je na oska -
rże nia Po la ków o udział w Ho lo kau ście,
sta wia nych przez Ży dów ame ry kań -
skich: – Ciot ka mi opo wia da ła o ra to -
wa niu Ży dów w Łąc ku i oko licz nych
wsiach. Od po wie dzial ność spo łe czeń -
stwa pol skie go za za gła dę Ży dów je że li
by ła, to mi ni mal na, za cho wa ły się
na przy kład ak ta firm ży dow skich prze -
ję tych przez Niem ców. 

Od cią głe go prze rzu ca nia sta rych
szpar ga łów na ba wił się cho ro by za wo -
do wej ar chi wi stów. Wszyst kie pal ce mu
ro pia ły. Od skocz nią od re ga łów z tecz -
ka mi by ły za wsze wy ciecz ki i gó ry. Już
w cza sach PRL skła dał grosz do gro sza
i za pi sy wał się na eg zo tycz ne wy pra wy.
Naj da lej do tarł do Ta dży ki sta nu i Uz be -
ki sta nu, był też w Izra elu. 

Ca łe ży cie cho dzi po gó rach. W ubie -
głym ro ku wdra pał się na swój pierw szy
trzy ty sięcz nik w Al pach: – Te go re kor -
du ży cio we go już chy ba nie po bi ję, Be -
skid Są dec ki i Po gó rze Cię żko wic kie
mu si mi wy star czyć. 

Udzie la się spo łecz nie. Pre ze so wał
są dec kie mu od dzia ło wi PTH, a na wet
za sia dał w za rzą dzie głów nym tej or ga -
ni za cji. Na le ży do To wa rzy stwa Mi ło -
śni ków Sta re go Są cza i jak to
sta ro są de cza nin z krwi i ko ści ad o ru je
św. Kin gę. Lu bi uczest ni czyć w na bo -
żeń stwach spe cjal nych ku czci pa tron ki
zie mi są dec kiej. 

– Dłu go let ni ku stosz sank tu arium
i świet ny ka zno dzie ja ks. Ma rek Ta bor
awan so wał na pro bosz cza sta ro są dec -
kie go i te raz mniej ma cza su na zaj mo -

wa nie się pra ca mi czy sto klasz tor ny mi
– ubo le wa. 

Na eme ry tu rze nie nu dzi się. Pra cu je
jesz cze na 1/8 eta tu (sic!)w Urzę dzie
Gmi ny w Łu ko wi cy, bie rze do raź ne zle -
ce nia na po rząd ko wa nia ar chi wów
gmin nych i szkol nych. 

***
Ta de usz Du da in te re su je się po li ty ką.

O po li ty ce lu bi słu chać i sa me mu roz -
pra wiać. Świet ny, prze kor ny po le mi sta,
za wsze z po dejrz li wo ścią przyj mo wał
pap kę te le wi zyj no -ga ze to wą i miał swo -
je zda nie. Jak mó wi, po glą dy ma „lek ko
na pra wo”, da le ko mu do li be ra łów,
a bli sko do pro gra mu Pol ski so li dar nej.
An drzej Du da, by ły mi ni ster kan ce la rii
pre zy denc kiej Le cha Ka czyń skie go
i kan dy dat PiS na pre zy den ta Kra ko wa,
to je go krew niak. – Syn stry jecz ne go

bra ta, dla nie go mój dzia dek był pra -
dziad kiem – uści śla. Gło su je na PiS,
choć ostat nio „Ja ro sław” – jak mó wi
– tro chę go „wku rza”, naj bar dziej wy -
rzu ca niem z PiS -u „ko lej nych
za słu żo nych lu dzi”. Pod wzglę dem
świa to po glą do wym kla sycz ny są de cza -
nin te go po ko le nia. Uwa ża za nie do -
pusz czal ne abor cję i ma łżeń stwa
ho mo sek su al ne. – To jest być mo że ry -
go ryzm mo ral ny, ja się na tym nie znam,
ale sko ro wła dze ko ściel ne uzna ły to
za nie zgod ne z ety ką ka to lic ką, to ja się
te mu pod po rząd ko wu ję – wy ja śnia. 

Ni gdy się nie oże nił, ska mie niał
w sta ro ka wa ler stwie. – Tak wy szło, wca -
le te go nie pla no wa łem. Nie mam nic
prze ciw ko in sty tu cji ma łżeń stwa, ce nię
bar dzo ro dzi nę. Nie któ re kan dy dat ki
na mo ją żo nę do dziś są pan na mi, a jed -
na już na wet nie ży je… 

HEN RYK SZEW CZYK

Ta de usz Du da in te re su je
się po li ty ką. O po li ty ce lu bi
słu chać i sa me mu roz pra -
wiać. Świet ny, prze kor ny
po le mi sta, za wsze z po -
dejrz li wo ścią przyj mo wał
pap kę te le wi zyj no -ga ze to -
wą i miał swo je zda nie.
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W po nie dzia łek 18 lip ca br.
w wie ku 87 lat zmarł Mie czy -
sław Gór ski, któ ry przez po -
nad sześć de kad pra co wał ja ko
ope ra tor ki no wy w No wym
Są czu. W tym fa chu był jed -
nym z naj star szych pod wzglę -
dem sta żu w Pol sce!

K il ka ty go dni te mu po że gna li -
śmy Ka ta rzy nę Za łu ską, wspa -
nia łą znaw czy nię i mi ło śnicz kę
ki na, zwią za ną z Ma ło pol skim

Cen trum Kul tu ry SO KÓŁ i Ki nem SO -
KÓŁ. Te raz z wiel kim smut kiem przy -
cho dzi nam pi sać w cza sie prze szłym
o praw dzi wej le gen dzie na szej pla ców -
ki. A prze cież nie daw no (21 mar ca br.)

Mie czy sław Gór ski ob cho dził nie sa mo -
wi ty ju bi le usz: 70. rocz ni cę roz po czę cia
pra cy. 

Wszy scy ze bra li śmy się wte dy w ma -
łej sa li ki no wej im. Pio tra Ko siń skie go.
Spo tka nie roz po czę ło się od pro jek cji
frag men tów fil mu do ku men tal ne go po -
świę co ne go bo ha te ro wi dnia. Z ekra nu
spo glą dał na nas star szy pan, któ ry opo -
wia dał o swo jej pra cy. Przez sześć de kad
w tym sa mym miej scu, obok pro jek to ra
fil mo we go. Za czy nał ja ko po moc nik,
póź niej stał się praw dzi wym mi strzem
w swo im rze mio śle. W cią gu sze ściu de -
kad wy świe tlił ty sią ce dzieł ki ne ma to -
gra fii (jed ne źró dła po da ją, że po nad 60
tys., in ne mó wią, że ok. 100 tys.).
Wszyst kie pro jek cje za pi sy wał w spe -
cjal nym ze szy cie, któ ry dziś jest nie zwy -
kłym do ku men tem hi sto rycz nym.

W imie niu za ło gi SO KO ŁA spe cjal -
ną de dy ka cję z ży cze nia mi od czy tał
wów czas dy rek tor An to ni Mal czak.
Z do brym sło wem przy był też pre zes
To wa rzy stwa Gim na stycz ne go SO KÓŁ
Le szek Zegz da, któ ry przy wiózł spe cjal -
ny, oko licz no ścio wy ad res, pod pi sa ny
przez mar szał ka wo je wódz twa ma ło pol -
skie go Mar ka So wę. By ły też zbio ro we
i in dy wi du al ne ży cze nia. Wnie sio no
pięk ny tort w kształ cie fil mo wej szpu li.
Przy lamp ce szam pa na roz le gło się
po dwa kroć grom kie „Sto lat”. Ju bi la to -
wi wrę czo no też kwia ty. Wzru szo ny
Mistrz miał łzy w oczach. Dzię ko wał
za mi łą nie spo dzian kę i pa mięć. Z ka -
żdym chęt nie po roz ma wiał, ka żde mu
moc no uści snął dłoń.

Nie przy pusz cza li śmy, że to by ło Je go
po że gna nie z SO KO ŁEM, że – wi dać tak

Wspo mnie nie o Mie czy sła wie Gór skim

Mistrz pro jek to ra 
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mia ło być – już się go to wał do ostat nich
ka drów w fa bu le swo je go ży cia.

***
– Mie czy sław Gór ski uro dził się

w No wym Są czu 1 stycz nia 1924 r. Eta -

to wą pra cę roz po czął 21 mar ca 1941 r.
ja ko po moc nik ki no ope ra to ra, swo je go
oj ca Fran cisz ka, w sie dzi bie są dec kie go
SO KO ŁA – wspo mi na dy rek tor MCK
SO KÓŁ An to ni Mal czak. – Ki no SO -
KÓŁ – jed no z naj star szych kin w Ma ło -
pol sce i Pol sce – ob cho dzi ło w ubie głym
ro ku stu le cie nie prze rwa nej dzia łal no ści
(od 1910 r.) w jed nym bu dyn ku. Pan
Mie czy sław Gór ski prze pra co wał w nim
po nad 60 lat. Pod ko niec woj ny, kie dy
Niem cy zde mon to wa li sprzęt ki no wy
i przy go to wa li go do wy wie zie nia
do Nie miec. Pan Mie czy sław i je go oj -
ciec ukry li ten sprzęt i za raz po uciecz -
ce Niem ców uru cho mi li dzia łal ność
ki na. Przez ca ły czas nie zwy kle za an ga -
żo wa ny, od da ny pra cy za wo do wej, wy -
ko ny wał swo je obo wiąz ki z po czu ciem

mi sji. Po przej ściu na eme ry tu rę w ro -
ku 1989 swo im do świad cze niem i du ży -
mi umie jęt no ścia mi tech nicz ny mi
w ob słu dze sprzę tu na dal słu żył chęt nie
swo im młod szym ko le gom. W ten spo sób
wy kształ cił ze spół mło dych ki no ope ra to -
rów. Pan Mie czy sław był czyn ny za wo -
do wo do ro ku 2001.

***
Z oka zji ju bi le uszu kie row nic two

i pra cow ni cy MCK SO KÓŁ skie ro wa li
do Mie czy sła wa Gór skie go list, z gra tu -
la cja mi i po dzię ko wa nia mi. Dziś mo że -
my spo re frag men ty te go ad re su
po wtó rzyć: „Za Cy pria nem Ka mi lem
Nor wi dem przy po mi na my, że „prze -
szłość – to jest dziś, tyl ko co kol wiek da -
lej”. Two ja za wo do wa prze szłość (to
„dziś tyl ko co kol wiek da lej”) roz po czę -
ła się 70 lat te mu, kie dy to u bo ku swo -
je go Oj ca – Fran cisz ka, za czą łeś
ter mi no wa nie ja ko po moc nik ki no ope -
ra to ra. Przez po nad sześć de kad nie prze -
rwa nie pra co wa łeś w tym sa mym
są dec kim ki nie. Scho wa ny w ma leń kiej
pro jek to row ni, wy świe tla łeś wspa nia łe
fil my: pol skie i za gra nicz ne. Ano ni mo -
wo da wa łeś ra dość i wzru sze nie ko lej -
nym po ko le niom są de czan, pre zen tu jąc
ar cy dzie ła ki ne ma to gra fii i ty tu ły mo że

mniej wy bit ne, ale cie szą ce się ogrom -
nym po wo dze niem pu blicz no ści. „Co -
kol wiek bę dziesz w ży ciu ro bił – ko chaj
to tak, jak ko cha łeś ki no...” pi sał nie gdyś
zna ko mi ty fran cu ski ak tor Phi lip pe No -
iret. Dla Cie bie, Dro gi Pa nie Mie czy sła -
wie, to na sze ki no by ło nie mal ca łym
Two im ży ciem i do mem. I za to Ci dzi -
siaj (….) dzię ku je my. Dzię ku je my
za ogrom ne za an ga żo wa nie, za wy ko ny -
wa nie swo ich obo wiąz ków w po czu ciu
speł nia nia mi sji, za to, że swo im do -
świad cze niem i du ży mi umie jęt no ścia -
mi dzie li łeś się chęt nie z młod szy mi
ko le ga mi. Za to, że w ten spo sób wy -
kształ ci łeś ca ły ze spół na stęp ców. Dzię -
ku je my za to, że by łeś (….) wa żnym
ogni wem na szej So ko lej Ro dzi ny. Je ste -
śmy wdzięcz ni za życz li wość i uśmiech
na co dzień, za do bre ser ce, za ka żde
ser decz ne sło wo, za wiel kie przy wią za -
nie do wciąż tej sa mej in sty tu cji.

***
Kil ka ty go dni te mu mi ni ster kul tu ry

i dzie dzic twa na ro do we go przy znał
Mie czy sła wo wi Gór skie mu Od zna kę
Ho no ro wą „Za słu żo ny dla Kul tu ry Pol -
skiej”. Te go wy ró żnie nia Pan Mie czy -
sław już nie zdą żył ode brać.

PIOTR GRYŹ LAK

W ciągu sześciu dekad
wyświetlił tysiące dzieł
kinematografii (jedne
źródła podają, że ponad 
60 tys., inne mówią, 
że ok. 100 tys.).
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W Gór skim Ka ra ba chu czę sto
do cho dzi ło do nie szczę śli wych
wy pad ków. Dzie ci z cie ka wo -
ści do ty ka ły wy sta ją cych z zie -
mi dru tów. Nie ste ty, po la są
wręcz usia ne mi na mi,
a wszyst ko po licz nych i krwa -
wych kon flik tach do ro słych. 

Pro ble my naj młod szych w tej czę -
ści świa ta są bar dzo ró żne:
od tych zwią za nych z hi gie ną,
przez włó czę go stwo, aż po za -

gro że nia spo wo do wa ne przez nie wy pa ły.
Ma ło pol skie To wa rzy stwo Oświa ty

(MTO) w No wym Są czu w 2005 r. roz -
po czę ło współ pra cę z azer ski mi szko ła -
mi. W po ło wie lip ca za koń czy ła się
kon fe ren cja w Azer bej dża nie, któ ra pod -
su mo wa ła efek ty tych dzia łań.

– Dzię ki nam po wsta ły w Azer bej dża -
nie sto wa rzy sze nia ro dzi ców i na uczy -
cie li. Współ pra cu je my z ni mi
i po ma ga my im pi sać pro jek ty edu ka cyj -
ne. W ra mach ta kich pro jek tów dzie ci
uczy ły się hi gie ny, ale ta kże jak po stę po -
wać z mi na mi lą do wy mi – opo wia da
o przed się wzię ciu Ali cja Der kow ska,
czło nek za rzą du Ma ło pol skie go To wa -
rzy stwa Oświa ty.

MTO pod ję ło się dzia łań w wy jąt ko -
wo trud nym re gio nie, ja kim jest Gór ski
Ka ra bach, or miań ska en kla wa w Azer -
bej dża nie. Tam ta kże po wsta ły sto wa -
rzy sze nia ro dzi ców i na uczy cie li:

– Po kon flik cie zbroj nym z po cząt ku
lat dzie więć dzie sią tych ze szłe go stu le cia
dzie ci miesz ka ją w szko le. Jest pro blem
na wet z hi gie ną. Pla ców ki z te go re gio -
nu na pi sa ły z na szą po mo cą pro gram,
dzię ki któ re mu dzie ci do wia du ją się
na przy kład, że przed ka żdym po sił kiem
na le ży myć rę ce. Pro gra my za wsze są
do sto so wa ne do ak tu al nych wa run ków,
ja kie pa nu ją w re gio nie – wy ja śnia Ali -
cja Der kow ska.

W pierw szej po ło wie lip ca od by ła się
w Azer bej dża nie kon fe ren cja, pod su mo -
wu ją ca przed się wzię cie. Ka żda gru pa
bio rą ca udział w pro jek cie pre zen to wa -
ła efek ty swo jej pra cy.

– Po ja wi ły się bar dzo cie ka we po my -
sły, jak na przy kład za kup sta rych in -

stru men tów, że by po ka zać swój do ro bek
kul tu ro wy – re la cjo nu je Der kow ska.

Jed nak od po my słu do je go re ali za cji
pro wa dzi dłu ga i krę ta dro ga. Za nim
Aze ro wie za an ga żo wa li się w pro jekt,
do szło do spo tka nia w Pol sce w li sto pa -
dzie ubie głe go ro ku i do licz nych kon -
sul ta cji ze szko ła mi, któ re zde cy do wa ły
się wziąć udział w pro gra mie.

– Zor ga ni zo wa li śmy kon fe ren cję
w Pol sce. Przy je cha li na uczy cie le i ro -

dzi ce z Azer bej dża nu, ale ta kże z Moł -
da wii i Gru zji. To by ło 10 dni bar dzo in -
ten syw nej pra cy. Plan prze wi dy wał ty le
ró żnych spo tkań, ile da ło się zmie ścić
w tym cza sie – opo wia da Ali cja Der -
kow ska. – Wszyst ko by ło tak za pla no wa -
ne, że by jed no cze śnie dać oka zję
do swo bod nych roz mów, pre zen ta cji
spo so bów ra dze nia so bie z pro ble ma mi
w da nym kra ju oraz dzie le nia się do -
świad cze nia mi.

Są de cza nie szko lą na uczy cie li na Za kau ka ziu 

Za konflikty
dorosłych
płacą dzieci

Dzie ci ze szko ły wiej skiej w Len ka ran, wi ta ją pol ską de le ga cję
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Uczest ni cy kon fe ren cji od wie dzi li
pla ców ki edu ka cyj ne wszyst kich ro dza -
jów i szcze bli. Spo ty ka li się z dy rek to -
ra mi, na uczy cie la mi i ucznia mi.
Od wie dzi li dwa przed szko la Mon tes so -
ri w No wym Sącz i Kra ko wie, szko ły
w Moch nacz ce Wy żnej i Ja zow sku, Ze -
spól Szkół Spo łecz nych SPLOT w No -
wym Są czu, a ta kże Sto wa rzy sze nie
Ro dzi ców i Przy ja ciół Dzie ci Nie peł no -
spraw nych Ru cho wo i Umy sło wo „Na -

dzie ja” w No wym Są czu. Za da wa li
mnó stwo py tań.

– Pro jekt prze wi du je za an ga żo wa nie
w pra cę po po wro cie do kra ju, spo ro
cza su po świę ci li śmy kon sul ta cjom in dy -
wi du al nym. Po ma ga li śmy w pi sa niu
wła snych pro jek tów, ukła da niu bu dże -
tów. Opie ku no wie gru py z MTO spo ty -
ka li się z przed sta wi cie la mi ka żdej ze
szkół po kil ka ra zy i wspól nie oma wia li
przed sta wio ne przez nich po my sły.
Wszyst kie, bez wy jąt ku, by ły do sto so wa -
ne do lo kal nej sy tu acji i po trzeb – wspo -
mi na Ali cja De krow ska. 

***
Szko ły bio rą ce udział w pro gra mie

do sta ły na re ali za cję swo ich dzia łań
po 500 do la rów: – Szan sa na otrzy ma -
nie gran tu, na wet w ta kiej wy so ko ści,
jest dla no wo utwo rzo nej or ga ni za cji,
mo ty wu ją ca i znacz nie wa żniej sza niż
sa me pie nią dze.

Efek tem te go by ły pro jek ty, któ rych
re ali za cji pod ję ły się szko ły m.in. z miej -
sco wo ści: Aga dam, Gan ja, Len ka ran,
Gu ba, Fi zu li, Ba ku, Su ga mit.

Na uczy cie le z Aga da mu za ję li się
spra wą pod nie sie nia fre kwen cji.

Po przez za trud nie nie w pla ców ce ro -
dzi ców z ubo gich ro dzin, tak aby dzie ci
mo gły brać udział w lek cjach, za miast
pra co wać. Gu ba pod ję ła się spor to wej
edu ka cji dziew czy nek. Na uczy cie le i ro -
dzi ce za chę ca li je do upra wia nia spor tu
w szko le i po za nią, tam gdzie sport jest
tra dy cyj nie upra wia ny tyl ko przez

chłop ców. Su ga mit zde cy do wał się
na pro jekt eko lo gicz ny. Utwo rzo no nie -
wiel ki par k z ma ły mi ży jąt ka mi, praw -
dzi wa oa za zie le ni. Mia sto wie lo krot nie
prze kra cza do pusz czal ne nor my stop nia
za nie czysz cze nia rtę cią. Mło da na uczy -
ciel ka z miej sco wo ści Gan ja za in te re so -

wa ła się me to dą Mon tes so ri wy cho wa -
nia przed szkol ne go. Wła śnie otwie ra
pry wat ne przed szko le. W No wym Są -
czu za czę ły się wy klu wać pro jek ty do -
ty czą ce: pod nie sie nia po zio mu hi gie ny,
uświa da mia nia za gro żeń spo wo do wa -
nych przez nie wy pa ły, wspar cia dla ga -
zet ki szkol nej.

– Po czą tek wszel kiej, sa mo dziel nej
dzia łal no ści za wsze jest trud ny, ale wie -
my, że po prze kro cze niu pierw szych ba -
rier, na wet ma leń kie or ga ni za cje mo gą
do ko nać na praw dę wiel kich rze czy – po -
in tu je Ali cja Der kow ska. 

MAŁ GO RZA TA CY GNA RO WICZ 

Ali cja Der kow ska

Dr ma te ma ty ki, za ło ży ciel i pre zes Ma ło -
pol skie go To wa rzy stwa Oświa to we go, czło -
nek Ko mi te tu Ste ru ją ce go Świa to wym
Ru chem na rzecz De mo kra cji (World Mo ve -
ment for De mo cra cy) z sie dzi bą w Wa -
szyng to nie; współ za ło ży ciel ka i pierw szy
dy rek tor Ze spo łu Szkół Spo łecz nych SPLOT
w No wym Są czu.

Warto wiedzieć

10 grud nia 1991 ro ku wła dze Gór skie go Ka ra -
ba chu prze pro wa dzi ły re fe ren dum, w któ rym
przy gnia ta ją ca więk szość miesz kań ców opo -
wie dzia ła się za nie za le żno ścią. Azer ska ar -
mia wkro czy ła na te ren Ka ra ba chu
i przy wspar ciu, w tym sprzę tu sta cjo nu ją cej
na jej te re nie Ar mii Ra dziec kiej, zdo ła ła
– w po cząt ko wym sta dium dzia łań zbroj nych
– opa no wać znacz ną cześć te ry to rium, jed -
nak póź niej zo sta ła wy par ta przez sła bo
uzbro jo nych po wstań ców or miań skich. 12
ma ja 1994 ro ku, gdy Or mia nie kon tro lo wa li
już ca ły okręg au to no micz ny, ko ry tarz łą czą cy
go z Re pu bli ką Ar me nii oraz stre fę bez pie -
czeń stwa, pod pi sa no za wie sze nie bro ni.
Dziś Re pu bli ka Gór skie go Ka ra ba chu jest de
fac to nie pod le głym pań stwem po sia da ją -
cym de mo kra tycz nie wy bra ny rząd, wol no -
ryn ko wą go spo dar kę i wszyst kie nie zbęd ne
atry bu ty su we ren no ści. Nie jest jed nak
uzna wa na przez żad ne pań stwo na świe cie,
na wet przez Ar me nię. Re pu bli ka cie szy się
jed nak życz li wo ścią jej władz.

– Zor ga ni zo wa li śmy kon fe -
ren cję w Pol sce. Przy je cha li
na uczy cie le i ro dzi ce z Azer -
bej dża nu, ale ta kże z Moł -
da wii i Gru zji. To by ło 10 dni
bar dzo in ten syw nej pra cy.

ALI CJA DER KOW SKA

Gru ziń scy na uczy cie le

Po mnik uczniów i na uczy cie li po le -
głych w 1992 w obro nie Gór skie go
Ka ra ba chu

Ali cja Der kow ska z dy rek to rem
szko ły w Len ka ran
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Pań stwo wa Wy ższa Szko ła Za -
wo do wa w No wym Są czu mo -
że po chwa lić się naj więk szą
gru pą stu den tów uczest ni czą -

cych w Fo rum. Ich ko or dy na to rem jest
mgr Mo ni ka Ma ko wiec ka. W ro ku 2010
wy ró żnie ni prak ty kan ci otrzy ma li sty -
pen dia ufun do wa ne przez In sty tut,

a w pro gra mie prak tyk uczest ni czy ło
wte dy 5. uczel ni. 

Uczel nie, któ re zo sta ły za pro szo ne
w tym ro ku do współ pra cy przy prak ty -
kach XXI Fo rum Eko no micz ne go to:
Pań stwo wa Wy ższa Szko ła Za wo do wa
w No wym Są czu, Pań stwo wa Wy ższa
Szko ła Wschod nio eu ro pej ska w Prze -

my ślu, Szko ła Głów na Han dlo wa
w War sza wie, In sty tut Po li to lo gii Uni -
wer sy te tu Pe da go gicz ne go w Kra ko wie,
Col le gium Ci vi tas w War sza wie Wy -
dział Za rzą dza nia Aka de mii Gór ni czo -
-Hut ni czej w Kra ko wie, In sty tut Ro sji
i Eu ro py Wschod niej Uni wer sy te tu Ja -
giel loń skie go oraz Tech ni kum Eko no -
micz ne z Li ma no wej.

Wia do mo: stu dia da ją wie dzę i umie -
jęt no ści, jed nak to pod czas prak tyk stu -
den ci na bie ra ją do świad cze nia, uczą się
współ pra cy z in ny mi czy dzia łań w gru -
pie. In sty tut Stu diów Wschod nich w ra -
mach Fo rum Eko no micz ne go od lat
pro wa dzi pro gram prak tyk dla stu den -
tów. – Mło dzież sty ka się tu z wiel kim

Fo rum Eko no micz ne 
to szan sa dla mło dych
Od ośmiu lat In sty tut Stu diów Wschod nich w War sza wie, or -
ga ni za tor Fo rum Eko no micz ne go w Kry ni cy – Zdro ju, pro -
wa dzi pro gram prak tyk stu denc kich. W tym ro ku, w 21.
edy cji kon fe ren cji (7-9 wrze śnia), we źmie udział aż 200 stu -
den tów z naj więk szych pol skich uczel ni. Wśród nich bę -
dzie 80 osób z No we go Są cza.

WOKÓŁ NAS
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świa tem po li ty ki, biz ne su i kul tu ry. Trze -
ba tyl ko to do strzec i chcieć wy ko rzy stać
– mó wi An na Hał ka z In sty tu tu Stu diów
Wschod nich. Roz ma wia my z nią o pra -
cy mło dych lu dzi, sta wia nych im wy ma -
ga niach, o wy zwa nia mi i szan sach, ja kie
da ją prak ty ki. 

***
Czy „skład stu denc ki” jest już
skom ple to wa ny na te go rocz ne Fo -
rum Eko no micz ne?

– Czer wiec to mie siąc, kie dy za my -
ka my li sty stu den tów. Pro ces na bo ru
na prak ty ki roz po czy na się już na prze -
ło mie kwiet nia i ma ja, za tem ma my po -
nad mie siąc na prze pro wa dze nie szko leń
na wy bra nych uczel niach. Co ro ku wy -
bie ra my czo ło we uczel nie i jak do tej
po ry współ pra ca z ka żdą ukła da ła się
bar dzo do brze. Do te go rocz ne go Fo rum
za pro si li śmy dwie no we uczel nie: Col -
le gium Ci vi tas z War sza wy oraz Wy -
dział Za rzą dza nia Aka de mii
Gór ni czo -Hut ni czej z Kra ko wa – już
po pierw szych szko le niach wi dać, że był
to do bry wy bór. W tym ro ku po sta no wi -
li śmy też przy jąć na prak ty kę 10 osób
z kla sy ma tu ral nej Tech ni kum Eko no -
micz ne go w Li ma no wej. Są to przy szli
stu den ci, któ rzy już przed roz po czę ciem
dro gi aka de mic kiej ma ją szan sę na do -
dat ko wą ak tyw ność.
Jak prze bie ga współ pra ca Fo rum
Eko no micz ne go z uczel nia mi?

– Na ka żdej uczel ni ma my oso bę
kon tak to wą, tzw. ko or dy na to ra prak tyk
(w No wym Są czu jest to Mo ni ka Ma ko -
wiec ka – red.). Oso by te po ma ga ją w re -
kru ta cji stu den tów i w or ga ni za cji
szko leń in for ma cyj nych. W trak cie na -
bo ru od by wa ją się dwa lub trzy szko le -
nia dla za in te re so wa nych, wte dy
stu den ci otrzy mu ją naj wa żniej sze in for -
ma cje do ty czą ce Fo rum oraz za sa dy
uczest nic twa w prak ty kach. Wte dy też
sta ra my się wy ło nić naj lep szych, bo nie

ka żdy za in te re so wa ny bę dzie mógł
wziąć udział w Fo rum.
Czy stu den ci chęt nie zgła sza ją się
na prak ty ki? O co py ta ją?

– Z ro ku na rok za in te re so wa nie na -
szy mi prak ty ka mi jest co raz więk sze.
Py ta nia, ja kie są do nas kie ro wa ne, do -
ty czą głów nie spraw or ga ni za cyj nych, tj.
za kwa te ro wa nia, da ty, go dzi ny przy jaz -
dów. Jed nak już w po ło wie ma ja pod sta -
wo wym py ta niem po win no być, czy są
jesz cze wol ne miej sca. We dług re gu la -

mi nu na bór pro wa dzi my do koń ca
czerw ca, ale już w ma ju ma my od po -
wied nią licz bę za in te re so wa nych, a spo -
tka nia or ga ni za cyj ne na uczel niach
po ma ga ją nam wy brać od po wied nich
kan dy da tów.
Ja kie są wo bec nich wy ma ga nia?

– To, cze go szu ka my, to przede
wszyst kim wy so kie umie jęt no ści in ter -
per so nal ne. W Fo rum bie rze udział 200.
stu den tów po dzie lo nych na mniej sze
gru py, więc umie jęt ność pra cy w ze spo -
le to pod sta wa. Ja ko że Fo rum to miej -

Ja ko że Fo rum to miej sce
spo tkań mię dzy na ro do we go
śro do wi ska, po trze bu je my
lu dzi z bar dzo do brą zna jo -
mo ścią ję zy ków ob cych.

Anna Hałka – koordynator praktyk
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sce spo tkań mię dzy na ro do we go śro do -
wi ska, po trze bu je my lu dzi z bar dzo do -
brą zna jo mo ścią ję zy ków ob cych.
Ka żda sek cja, w ja kiej stu den ci od by wa -
ją prak ty ki, ma bez po śred ni kon takt
z go ść mi Fo rum, dla te go też istot na jest
wy so ka kul tu ra oso bi sta, otwar tość, ale
też aser tyw ność.
Czy stu den ci spo ty ka ją się z trud -
ny mi sy tu acja mi pod czas prak -
tyk? I czy po tra fią z nich wy brnąć?

– Sta ra my się wy bie rać ta kie oso by,
dla któ rych nie bę dzie trud nej sy tu acji
pod czas kon fe ren cji, któ rzy swo ją ob -
rot no ścią i kre atyw no ścią od naj dą się
w ka żdej sy tu acji. Zda rza ją się mo men -
ty, kie dy np. stu dent od po wie dzial ny
za do stęp do sa li kon fe ren cyj nej mu si
od mó wić, po nie waż ktoś ma ona za blo -
ko wa ne wej ście do tej Sa li. Bar dzo wa -
żne jest, aby zro bił to kul tu ral nie, bez
nie po trzeb nych emo cji, stre su.

Jed nak pod czas prak ty ki przy da rza
się wię cej mi łych sy tu acji. Zda rza ło się,
że na si prak ty kan ci otrzy my wa li pro po -
zy cje sta żu lub pra cy od go ści kon fe ren -
cji. Spo tka łam się też z przy pad kiem,
kie dy stu dent miał mo żli wość po roz ma -
wia nia z wy kła dow cą, u któ re go miał
eg za min po praw ko wy, a dzię ki sprzy ja -
ją cym oko licz no ściom Fo rum za li czył
eg za min wcze śniej. My ślę, że wy star czą
chę ci i otwar tość, aby wy ko rzy stać szan -
sę, ja ką da ją prak ty ki pod czas naj więk -

szej kon fe ren cji w Eu ro pie Środ ko wo -
-Wschod niej.
Dla stu den tów prak ty ki to przede
wszyst kim szan sa na zdo by cie do -
świad cze nia. Jak wy glą da ich
dzień pod czas Fo rum?

– Pro gram prak tyk po dzie lo ny jest
na kil ka sek cji te ma tycz nych, ka żda gru -
pa ma in ny za kres obo wiąz ków, więc
dzień ka żde go prak ty kan ta ró żni się
od sie bie. Ale stan dar do wo roz po czy na -
ją pra cę wcze snym ran kiem, zda rza się,

że koń czą wie czo rem. Stu den ci za wsze
za kwa te ro wa ni są w sa mym cen trum
wy da rzeń, przy Dep ta ku kry nic kim,
więc jest to du że uła twie nie, mo gą np.
szyb ko wy sko czyć, aby się od świe żyć.

Pra ce pod czas Fo rum na zy wa my „ak -
cją”. Jest to czas, kie dy ka żdy ko or dy na -
tor mu si być do stęp ny 24 go dzi ny
na do bę, dla te go też za wsze uczu la my
prak ty kan tów, że w ra zie na głych wy pad -
ków mo gą być po trzeb ni na wet póź nym
wie czo rem. Ze wzglę du na emo cje i na -
tłok wy da rzeń, czas na Fo rum le ci na -
praw dę szyb ko i war to wy ko rzy sty wać
ka żdą chwi lę, aby za po znać się z za sa da -
mi dzia ła nia tak du że go przed się wzię cia.

Zdo by te na Fo rum do świad cze nie jest
bar dzo wa żne dla mło dych lu dzi, któ rzy
ma ją oka zję zo ba czyć, jak dzia ła zor ga -
ni zo wa na gru pa lu dzi, jak wy glą da de le -
ga cja i po dział obo wiąz ków pod czas
pra cy w ze spo le. W Kry ni cy mo gą za po -
znać się, jak dzia ła pra ca ca łe go szta bu
lu dzi: me diów, mar ke tin gow ców, ko or -
dy na to rów za gra nicz nych. Mło dzież ma
tu oka zję ze tknąć się z wiel kim świa tem
po li ty ki, biz ne su i kul tu ry. Trze ba tyl ko
to do strzec i chcieć wy ko rzy stać.

Roz ma wiał JA NUSZ BO BREK
Fot. In sty tut Stu diów Wschod nich w War sza wie

Ze wzglę du na emo cje
i na tłok wy da rzeń, czas
na Fo rum le ci na praw dę
szyb ko i war to wy ko rzy -
sty wać ka żdą chwi lę, aby
za po znać się z za sa da mi
dzia ła nia tak du że go
przed się wzię cia.
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1lip ca 2010 ro ku, po wie lu za rwa -
nych no cach po świę co nych przy -
go to wa niom do wy pra wy (wte dy
na wet nie prze czu wa łam że nie -

prze spa ne no ce bę dą mi to wa rzy szyć
do koń ca wy pra wy), ru szy ła ka ra wa -
na sa mo cho do wa. Przy dzie lo no mi
miej sce w Toy ocie Land cru iser HJ61,
piesz czo tli wie na zwa nej „El wo od”, ten
sam przy do mek no sił jej kie row ca Da -

riusz Czap ko. On i sa mo chód sta no wi li
jed ność, na wet uspo so bie nie mie li po -
dob ne. 

Za pach ste pu 
Dro ga przez Ukra inę i Ro sję mi nę ła

mi dość szyb ko. Im da lej na wschód,
tym szer szy uśmiech na twa rzy, w noz -
drzach co raz moc niej czuć by ło azja tyc -
kie ste py. Ka zach stan przy wi tał nas

upa ła mi, któ re do cho dzi ły do 52 stop ni!
Zaw sze wy da wa ło mi się, że czło wiek
w ta kich tem pe ra tu rach już ko na, a tu
gdy by nie to, że trosz kę pa rzy ło nas po -
wie trze, pa rzy ła kie row ni ca, pa rzy ły
drzwi i wszyst ko co czar ne i bla sza ne
w sa mo cho dzie – by ło by cał kiem zno -
śnie. 

W ta kich to oko licz no ściach pierw -
szy raz po psuł się nam sa mo chód. Spra -
wa przed sta wia ła się dość groź nie
i gdy by nie „opatrz ność Bo ża” lub jak
kto wo li „zrzą dze nie lo su”, by li by śmy
w nie la da opa łach. Na kil ka dzie siąt ki -
lo me trów przed mia stem Aty rau, śru by
trzy ma ją ce pół oś w tyl nim pra wym ko -
le zo sta ły ścię te, co unie mo żli wi ło dal -
szą jaz dę. Nie by li śmy w sta nie
sa mo dziel nie usu nąć tej uster ki. Tym -
cza sem w Ka zach sta nie świę to wa no już
trze ci dzień uro dzi ny pre zy den ta, za tem
więk szość lu dzi nie pra co wa ła.
Na szczę ście z Pol ski do sta li śmy in for -
ma cję, że w Aty rau znaj du je się ka to lic -
ka pa ra fia, pro wa dzo na przez pol skich
księ ży. Po mo gli nam zna leźć dzia ła ją cy
warsz tat z od po wied nim wy po sa że niem.
Mo im mi łym za sko cze niem pod czas wi -
zy ty w pa ra fii by ło spo tka nie ks. bp. Ja -
nu sza Ka le ty. Oka za ło się że ksiądz
bi skup po cho dzi z Sie dlec ko ło No we go
Są cza.

Wspo mnia łam, że do koń ca wy pra wy
prze śla do wał mnie per ma nent ny brak
snu. Otóż, aby wy rów nać tem po z dru -
gim sa mo cho dem, Nis sa nem Ter ra no,
któ rym do wo dził Mir mil (Mi ro sław Ła -
buz), mu sie li śmy je chać rów nież no cą.
Nie by łam je dy nym „żeń skim” ele men -
tem ze spo łu El wo oda, do niej na le ża ła
ta kże… przy czep ka, któ rej zde cy do wa -
nie wię cej uwa gi po świę ca no niż mnie.
De li kat na i ka pry śna jak ko bie ta, ale jed -
no cze śnie nie by wa le sil na, prze trwa ła
wszyst kie prze szko dy i wy bo je. Wró ci ła
z na mi do Pol ski „pra wie” bez szwan ku.

My ślę, że dla wszyst kich uczest ni -
ków, któ rzy wy bra li dro gę lą do wą, a by -
ło nas w su mie sie dem osób, ten etap był
zu peł nie osob nym roz dzia łem wy pra wy.
Pre sja zwią za na z tym, aby być na czas
w Du szan be, sto li cy Ta dży ki sta nu, gdzie
mie li na nas cze kać po zo sta li uczest ni -
cy wy pra wy, wy wo ły wa ło na pię cia
– wie le skraj nych emo cji, czę sto

Ko bie ty nie są słab sze, 
po sia da my tyl ko in ne pro por cje sił 

Są de czan ka
w Afga ni sta nie
Mo ja przy go da z gó ra mi Afga ni sta nu roz po czę ła się mniej wię cej,
w stycz niu 2010 ro ku. Wte dy to pod ję łam de cy zję wzię cia udzia łu
w wy pra wie. De cy zja o ty le od wa żna i de spe rac ka, że wią za ła się
z re zy gna cją z pra cy. Spra wa urlo pu by ła dość oczy wi sta, nie mia -
łam co się łu dzić, że do sta nę aż ty le ty go dni wol ne go. Nę cą ca by ła
dla mnie wi zja po ko na nia tra sy sa mo cho dem – oko ło 18 tys. ki lo -
me trów, przez ta kie kra je jak: Ukra ina, Ro sja, Ka zach stan, Uz be -
ki stan, Ta dży ki stan, a w po wrot nej dro dze rów nież Kir gi stan.
Ni gdy aż tak da le ko nie za pusz cza łam się dro gą lą do wą, pach nia ło
mi to eks cy tu ją cą przy go dą i nie za wio dłam się...

Elżbieta Kamińska
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nie współ mier nych do sy tu acji. Tru dy
dro gi, ogra ni czo na mo żli wość dba nia
o hi gie nę oso bi stą, też ro bi ły swo je.

W cza sie dro gi nie od czu wa łam tak
moc no do mi na cji mę skie go śro do wi ska.
Do pie ro gdy eki pa się po łą czy ła i po mi -
mo, że w czter na sto oso bo wej gru pie po -
ja wi ła się jesz cze jed na ko bie ta,
sym pa tycz na le kar ka – Ju sty na Lesz -
czuk, to mo je in stynk ty sa mo obron ne
znacz nie się wy ostrzy ły. Z Ju sty ną wła -
ści wie mia łam nie wiel ki kon takt – mia -
ły śmy wy ty czo ne ró żne ce le pod czas
wy pra wy.

W Ko ry ta rzu Wa chań skim
Przej ścia gra nicz ne do star cza ły nam

wie le nie za po mnia nych wra żeń. Naj -
więk sze wzbu dzi ła gra ni ca ta dżyc ko -
-afgań ska. Po mi mo, że sta ra łam się
do sto so wać do ka no nów ubio ru pa nu ją -
cych w tym kra ju, po czu łam się bar dzo
nie swo jo. Po gra nicz ni cy raz po raz ły -
pa li ocza mi, śmia li się i coś tam do sie -
bie szep ta li. Za trzy ma li śmy się na je den
dzień, w przy gra nicz nym mie ście Isz ka -
szim, aby za ła twić po zwo le nia na prze -
by wa nie w Ko ry ta rzu Wa chań skim.
Nasz przy jazd wzbu dził nie ma łą sen sa -
cję, na tych miast zgro ma dził się tłum
mę żczyzn wo kół nas. Praw do po dob nie
chcie li się do wie dzieć po co przy je cha -
li śmy, co ze so bą przy wo zi my i… ile
na nas za ro bią. Po pew nym cza sie, at -
mos fe ra zdo bi ła się tak gę sta, że po sta -
no wi li śmy szyb ko znik nąć z uli cy

i za szyć się w ho te lu za pro po no wa nym
przez Sa fie go – agen ta lo kal nej or ga ni -
za cji tu ry stycz nej.

Po otrzy ma niu po zwo leń, ru szy li śmy
w dal szą dro gę. Ostat ni od ci nek tra sy sa -
mo cho do wej koń czył się w Sar had -

-e Bro ghil, oko ło 200 km od Isz ka szim.
Dro gę tę po ko na li śmy w dwa dni, ale ja -
ka to by ła dro ga… praw dzi wy of fro ad!
Czę sto zmu sze ni by li śmy jej szu kać, nie
za wsze by ła oczy wi sta. Ba da li śmy bro -
dy i ko ry ta rzecz ne, któ rę dy mo żna je
bez piecz nie prze kro czyć. Sa mo cho dy
tam tę dy je żdżą dość rzad ko. 

Po przy jeź dzie do Sar had -e Bro ghil,
na tych miast przy stą pi li śmy do for mo wa -
nia ka ra wa ny. Na tu ral nie, nie oby ło się
bez in ten syw nych ne go cja cji. Pa kun ków
do za bra nia by ło spo ro, gru bo po nad to -
nę. Osta tecz nie wy po ży czy li śmy dzie -
więć ko ni i osła, wszyst kie

z opie ku na mi. Wła ści ciel nie po wie rzy
swo je go ma jąt ku nie zna nym przy by -
szom. Zde cy do wa li śmy się do dat ko wo
za ku pić trzy ko nie, ogie ra i dwie kla cze,
z któ rych jed na nie ste ty by ła ku la wa,
cze go nie za uwa ży li śmy przy za ku pie.
Na zwa li śmy ją „Ku la sem”, bo jesz cze
wte dy nie wie dzie li śmy, że to klacz. Wa -
cho wie prze ko na li nas, że to ogier, ty le
że wy ka stro wa ny. Kla cze oka za ły się
dość nie for tun nym za ku pem, przy spo -
rzy ły nam spo ro kło po tów. W gó rach
wy so kich nie ho du je się kla czy, są słab -
sze i źle zno szą su ro wy pa mir ski kli mat.
Kir gi zi ku pu ją od Wa chów tyl ko ogie ry.
Wy star czy so bie wy obra zić co się dzia -
ło po przy by ciu kla czy, do „kra iny wy -
posz czo nych ogie rów”! 

Do osa dy Ucz -Dżil ga do szli śmy
po pię ciu dniach wal cząc z wy so ko ścią,
wart ki mi bro da mi, pro ble ma mi żo łąd -
ko wy mi, i raz po raz spa da ją cy mi z ko -
ni ju ka mi. W ra mach cie ka wost ki
do dam, że do ko ni wo ła się tam „ciu,
ciu”, za miast „wio”. 

Ba zę w do li nie rze ki Ucz -Dżil ga za -
ło ży li śmy 21 lip ca. Zach cia ło nam się
mię sa – ba ra nin ki. Już w Pol sce za de -
kla ro wa łam się, że je śli zaj dzie ta ka po -
trze ba, po ja dę kon no do wio ski
po mię so. Pierw sze dwa dni w obo zie
miał by być po świę co ne od po czyn ko wi
i re ko ne san so wi, zwłasz cza że nad cho -
dzi ło za ła ma nie po go dy. To był ide al ny
czas, by wdro żyć plan z mię sem. Ra zem
ze mną do wio ski udał się Ja kub Gaj da,

Dro ga przez Ukra inę i Ro sję
mi nę ła mi dość szyb ko. Im
da lej na wschód, tym szer -
szy uśmiech na twa rzy,
w noz drzach co raz moc niej
czuć by ło azja tyc kie ste py.
Ka zach stan przy wi tał nas
upa ła mi któ re do cho dzi ły
do 52 stop ni!

Negocjacje przy zakupie koniPodziwianie gór

WOKÓŁ NAS
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któ ry znał ję zyk tu byl ców. Za owiecz kę
i ba ran ka za pła ci li śmy sło no, a z te go
do sta ło się nam za le d wie 4 kg uty tła ne -
go w tra wie mię sa. Przez na stęp ne dwa
dni czy ści li śmy je w rze ce i ćwiar to wa li
na ma leń kie ka wał ki, że by tro chę pod -
piec. W ce nę mia ło być wli czo ne przy -
go to wa nie mię sa, nie ste ty chy ba się
do brze nie zro zu mie li śmy z Kir gi za mi,
oni po pro stu chcie li na nas do brze za -
ro bić. Na wet za wy po ży cze nie garn ka
za żą da no opła ty. Gar nek wresz cie się
zna lazł, ale co z opa łem? Zbu do wa li śmy
kuch nię po lo wą z ka mie ni, i na wzór tu -
byl ców chcie li śmy roz pa lić wy su szo ne
plac ki ja ków, ale zu peł nie nam to nie
szło. Dzień wcze śniej pa dał deszcz i za -
wil gły. Po trzech go dzi nach wal ki, trud
zo stał uwień czo ny sła bym pło mie niem,
nie ste ty ku py nie da wa ły spo dzie wa nej
tem pe ra tu ry. Mię so po dzie li li śmy
na dwie czę ści, ka żda sma ży ła się przy -
naj mniej osiem go dzin. Dru gą por cję
w po ło wie zja dły psy, gdyż sma ży ła się
no cą, a nas w koń cu zmógł sen. 

Czwar te go dnia po wyj ściu z ba zy
by li śmy wresz cie go to wi na po wrót
i znów nie spo dzian ka – spło szo no nam
ko nie! Wła ści wie to przy zwy cza jo no
nas do tej spe cy ficz nej kir gi skiej go ścin -
no ści, w po zo sta łe no ce też je spusz cza -
no. Nie mniej tym ra zem spło szo no je
tak, że do pie ro póź nym po po łu dniem
uda ło się je zła pać. Skoń czy li śmy kul -
ba cze nie i już chcie li śmy ru szyć w dro -
gę, kie dy od stro ny gór za ma ja czy ły

nam dwie ko lo ro we plam ki. Wy tę ży łam
wzrok, po sta cie przy po mi na ły ufo lud ki
z kre skó wek. Wy glą da ły dość gro te sko -
wo na tle pej za żu kir gi skiej pre rii. Kie -
dy się zbli ży li roz po zna li śmy w nich
Piotr ka Kło so wi cza i Tom ka Roj ka. Wy -
szli z ba zy na kil ku go dzin ne wspi na nie,
któ re prze ro dzi ło się w pra wie dwu dnio -
wą wy czer pu ją cą ak cje gór ską, z dwo -
ma ba to ni ka mi w ra mach pro wian tu.
W tej sa mej chwi li, z do li ny od stro ny
obo zu, nad je chał kon no To mek Klim -
czak. W obo zie za czę to się tro skać o na -
szą czwór kę, o chło pa ków któ rzy wy szli

na „szyb ką ak cję” i o „eki pę mię sną”, co
o dwa dni przed łu ży ła swo ją mi sję.
Od Tom ka Klim cza ka do wie dzia łam
się, o ko lej nych suk ce sach wy pra wy, i że
mój ze spół wła śnie wy ru szył do wy su -
nię te go obo zu, a wcze śnie ra no za mie -

Przej ścia gra nicz ne do star -
cza ły nam wie le nie za po -
mnia nych wra żeń.
Naj więk sze wzbu dzi ła gra -
ni ca ta dżyc ko -afgań ska.
Po mi mo, że sta ra łam się
do sto so wać do ka no nów
ubio ru pa nu ją cych w tym
kra ju, po czu łam się bar dzo
nie swo jo.

Karawana Kobiety w burkach

Gotowanie w Wachanie

Osada Ucz Dżilga

Płaskowyż Małego Pamiru
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rza ata ko wać szczyt. Tak oto umknę ła
mi pierw sza szan sa zdo by cia dzie wi cze -
go wierz choł ka. 

Na stęp ne go dnia wy ru szy łam
do obo zu wy su nię te go. Póź nym po po łu -
dniem do cze ka łam się po wro tu szczę śli -
wej bry ga dy: Ra fa ła Sie radz kie go,
Mi cha ła Kar bow skie go i Sław ka Ko ryt -
kow skie go, zmę czo nych ale prze peł nio -
nych ra do ścią. Do obo zu wy su nię te go
ru szył z ni mi ta kże Mir mil. Nasz dziel -
ny kie row ca po sta no wił zdo być sa mo -
dziel nie swo ją gó rę. Z je go re la cji
wy ni ka, że do ce lu za bra kło mu za le d -
wie kil ka dzie siąt me trów. W miej scu
gdzie zde cy do wał się na od wrót, po zo -
sta wił ślad swej obec no ści, za ko pał
w śnie gu pacz kę cia stek.

Pod ję łam w su mie trzy pró by zdo by -
cia dzie wi czych szczy tów, nie ste ty żad -
na nie zo sta ła uwień czo na peł nym
suk ce sem. Dwa ra zy wy co fy wa łam się
nie mal spod wierz choł ka. Jed nak w mo -
im od czu ciu nie po nio słam po ra żki.
Szczyt to tyl ko wi sien ka na tor cie. Na tu -
ral nie mo żna i na wet trze ba ana li zo wać
przy czy ny tak zwa ne go nie po wo dze nia,
te obiek tyw ne i su biek tyw ne. Mo że ich
być wie le: zła po go da, zbyt póź ne wyj -
ście, zbyt głę bo ki śnieg, zmę cze nie, nie -
po ro zu mie nia w ze spo le itd., ale to
wszyst ko dla mnie nie jest naj wa żniej sze,
sta ram się pa mię tać że ja je stem jed -
na a gór jest wie le… To wal ka nas har -
tu je, gó ry nie za wsze po zwa la ją się
zdo być, do brze że cho ciaż wy pusz cza ją.

Na dwa ty go dnie dzia łal no ści gór -
skiej, po ło wę z te go za bra ła nam nie po -
go da. Mi mo to ka żdy z uczest ni ków

miał szan se na zre ali zo wa nie swo ich ce -
lów. Nie wszyst kim się uda ło, ale wszy -
scy za pra co wa li na wspól ny suk ces,
któ rym w osta tecz nym bi lan sie po zo sta -
je osiem dzie wi czych wierz choł ków
i po pro wa dzo nych kil ka no wych dróg
wspi nacz ko wych.

W gó rach lu bię ci szę 
W gó rach wy so kich uwiel biam ci szę

i chrzęst śnie gu pod bu ta mi. Lu bię to po -
czu cie ma lucz ko ści i zma ga nia się sił
– mo jej z tą wiel ką po tę gą na tu ry.
Prze cież już na star cie nie mam szans, je -

stem zu peł nie bez bron na wo bec jej ka pry -
sów, a mi mo to po dej mu ję wy zwa nie...

Po wy pra wie czę sto za da wa no mi py -
ta nia, czy nie ba łam się je chać do Afga -
ni sta nu z ty lo ma mę żczy zna mi? Czy
z ty tu łu płci mia łam ja kieś ulgo we trak -
to wa nie? Czy mia łam po czu cie, że
wszyst ko od by wa się spra wie dli wie? 

Nie ba łam się je chać w mę skim gro -
nie, gdyż mam pię ciu star szych bra ci,
więc z ta kim śro do wi skiem je stem
oswo jo na. Je śli cho dzi o Afga ni stan, to
my ślę, że mło dość cha rak te ry zu je się
pew ną na iw ną od wa gą, ale w po łą cze -
niu z odro bi ną roz sąd ku, mo żna do ko -
nać pięk nych rze czy. Po my sło daw cą
i głów nym or ga ni za to rem wy pra wy, był
Bar tło miej To fel. W 2009 ro ku od był
pod róż do Ko ry ta rza Wa chań skie go,
oce nił po ziom bez pie czeń stwa, a uczest -
ni cy zgło si li się „do bro wol nie”. 

Z ulgo we go trak to wa nia, przede
wszyst kim to ja nie chcia łam ko rzy stać.
Szcze gól nie, bar dzo za le ża ło mi na tym,
aby po dział pro wian tu i sprzę tu w ple -
ca kach od by wał się spra wie dli wie. Nie
cho dzi ło mi o du mę czy am bi cje, chcia -
łam być po pro stu nie za le żna psy chicz -
nie i fi zycz nie.

Po czu cie spra wie dli wo ści jest su biek -
tyw ne. Ow szem, mia łam kil ka mo men tów
po czu cia nie spra wie dli wo ści z ty tu łu płci.
Cóż, w mę żczy znach nie da się wy ko rze -
nić wro dzo nej opie kuń czo ści do płci
„pięk niej szej”. Spe cjal nie nie uży łam okre -
śle nia „słab szej”, bo ko bie ty nie są słab sze,
po sia da my tyl ko in ne pro por cje sił.

ELŻBIE TA KA MIŃ SKA
Autorka jest alpinistką i podróżniczką ze Starego

Sącza. Wzięła udział w wyprawie „Afganistan 2010”,
która była pierwszą od 33 lat wyprawą do tego kraju,

zorganizowaną w„starym stylu”. Na przełomie lipca
i sierpnia br. „działa” we wschodniej części Korytarza

Wachańskiego, w górach Małego Pamiru, 
gdzie zamieszkują afgańscy Kirgizi.

Więcej informacji na temat wyprawy:
www.afganistan2010.pl

Nie ba łam się je chać w mę -
skim gro nie, gdyż mam
pię ciu star szych bra ci, więc
z ta kim śro do wi skiem je -
stem oswo jo na. Je śli cho dzi
o Afga ni stan, to my ślę, że
mło dość cha rak te ry zu je się
pew ną na iw ną od wa gą, ale
w po łą cze niu z odro bi ną
roz sąd ku, mo żna do ko nać
pięk nych rze czy. 

Stada Kirgizów Baza ZDJĘCIA: ELŻBIETA KAMIŃSKA

WOKÓŁ NAS
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Sza cu nek do ludz kich szcząt ków
– to je den z naj wa żniej szych
wy znacz ni ków kul tu ry, któ ra
od ró żnia lu dzi od świa ta zwie -

rząt. To nie pod le ga dys ku sji, jak i to, że
za jąć się na le ży wszyst ki mi ofia ra mi.
Na woj nie nie ma wy gra nych ani słusz -
nych mor derstw, kie dy gi ną lu dzie, prze -
gry wa ją wszy scy.

Tra ge dia wo jen na spod Li ma no wej ro -
ze gra ła się w sa dzie ro dzin nym Ro za lii
Su cho dol skiej. Hi sto rii tej nie od no to wa -
no w żad nym do ku men cie, ży ła jed nak
w pa mię ci świad ków z Młyn ne go.

– Woj sko ra dziec kie, któ re szło z fron -
tem za ty mi Niem ca mi, za sta ło ich w do -
mu u nas – opo wia da ła dzien ni ka rzom
Ro za lia Su cho dol ska, miesz kan ka Młyn -
ne go. – Ka za li im się ro ze brać do bie li zny
i skar pet, i po wie dzie li im: „Ucie kaj cie!”
A gdy oni ucie ka li, to oni wte dy strze la li
do nich z ty łu, w ple cy. Ci Niem cy tak pa -
da li, je den na pro gu na sze go do mu.

Jó zef Sty pu ła był w owym cza sie
dziec kiem i za pa mię tał krzy ki nie miec -
kich żoł nie rzy, ich bła gal ne proś by o li -
tość. – Je den pro sił, że ma dwo je dzie ci.
Nie by ło zmi łuj się – opo wia dał.

Gdy żoł nie rze ra dziec cy ode szli,
miej sco wi po cho wa li za bi tych i od 66.
lat ka żde go 1 li sto pa da za pa la li świecz -
ki na ich gro bie.

***
Re la cje świad ków zbie ra ją hi sto ry cy,

któ rzy chcą opi sać wy da rze nia z Młyn -
ne go. Z Pol sko -Nie miec kiej Fun da cji
Pa mięć wio sną przy je chał do pod li ma -
now skiej miej sco wo ści Adam Szulc.
Był też Prze my sław Bu ko wiec z La sko -
wej, stu dent hi sto rii Uni wer sy te tu Pe da -
go gicz ne go, któ ry pi sze pra cę
ma gi ster ską na te mat oku pa cji Li ma -
nowsz czy zny. W re la cjach świad ków
zda rze nia w Młyn nem zna lazł pew ną lu -
kę: świad ko wie wska zu ją ja ko da tę
śmier ci Niem ców li sto pad 1945 ro ku,

ale w owym cza sie nie by ło już na tym
te re nie jed no stek nie miec kich. Ba da cze
na pod sta wie ar chi wów okre śla li da tę
mor du na czas ewa ku acji nie miec kiej,
czy li 16-19 stycz nia 1945 ro ku. Lu dzie
pa mię ta ją też, że gdy zda rzył się mord
nie by ło śnie gu, ale du ży mróz – mi -
nus 20 stop ni Cel sju sza. I to – zda niem
Bu kow ca – zga dza się z wa run ka mi po -
go do wy mi pa nu ją cy mi mię dzy 16 a 17
stycz nia (ta ką po go dę za no to wa no wów -
czas w dzien ni ku lo tów my śliw ców Ił -
-2, dzia ła ją cych w tym re jo nie, kie dy
ze strze lo ny sa mo lot roz bił się mię dzy
Młyn nem a La sko wą Gór ną). Bar dziej
szcze gó ło we usta le nia bę dą mo żli we
po eks hu ma cji.

W Młynnem ekshumowano niemieckich
żołnierzy, zabitych przez Sowietów 

Nieśmiertelniki
dobrze się
zachowały
Po 66. la tach tzw. nie śmier tel ni ki nie miec kich żoł nie rzy, za bi tych
w 1945 ro ku w Młyn nem ko ło Li ma no wej przez So wie tów,
znów uj rza ły świa tło dzien ne. 11 lip ca eks hu mo wa no ich szcząt -
ki. Zna le zio no do brze za cho wa ne bla chy wy da wa ne woj sko wym,
dzię ki cze mu bę dzie mo żna usta lić to żsa mość Niem ców i do -
trzeć do ich ro dzin. Tak za koń czy się jed na z wie lu wo jen nych
tra ge dii, ja kie ro ze gra ły się na na szych zie miach. Tra ge dia, któ ra
nie by ła do tąd zna na hi sto ry kom, a zo sta ła od kry ta dzię ki re la -
cjom na ocz nych świad ków i ba da niom Fun da cji Pa mięć.
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W od kry wa niu tej hi sto rii miał swój
udział Jan Ru cha ła z Pol skie go To wa -
rzy stwa Hi sto rycz ne go w No wym Są -
czu. To dzię ki je go sta ra niom Fun da cja
Pa mięć za in te re so wa ła się po śmiert nym
lo sem nie miec kich żoł nie rzy. In ter we -
nio wał na wet w nie miec kim kon su la cie
w Kra ko wie. – Po roz ma wia łem z jed -
nym z urzęd ni ków o ich 70-let niej bez -
czyn no ści w tej spra wie. Na za jutrz
wy ko na no do mnie te le fon in for mu ją cy,
że oni się tym zaj mą – wspo mi nał. 

Skąd wie dział o mor dzie w Młyn -
nem? 89-let nia Ro za lia Su cho dol ska,
świa dek eg ze ku cji, to ma ma je go żo ny.
Niem ców po cho wa no w gór skim le sie
nad rwą cym, ka mie ni stym po to kiem,
na gra ni cy dzia łek na le żą cych do pa ni
Ro za lii i ku zy na żo ny Ru cha ły, Wła dy -
sła wa Ję drzej ka. Za pa la ją świe ce na gro -
bie, choć obie ro dzi ny wie le ucier pia ły
w cza sie II woj ny świa to wej.

Po wie lu ty go dniach przy go to wań,
zwło ki żoł nie rzy w koń cu eks hu mo wa -
no na zle ce nie Fun da cji z War sza wy.
Pra com to wa rzy szy ły dwie oso by z kra -
kow skie go PCK. Już po kil ku mi nu tach
od ko pa no czasz ki i trzy nie śmier tel ni ki,
w tym dwa bar dzo do brze za cho wa ne.
Na ich pod sta wie mo żna okre ślić to żsa -
mość za bi tych Niem ców i do trzeć do ich
ro dzin. Po spo rzą dze niu pro to ko łu przez
PCK, nie śmier tel ni ki zo sta ną prze ka za -
ne do Fun da cji Pa mięć w Kas sel w nie -
miec kiej He sji.

– Jest 70-pro cen to we praw do po do -
bień stwo, że mo żna do trzeć do na zwisk
wszyst kich sied miu Niem ców – re la cjo -
nu je Jan Ru cha ła. – Fun da cja Pa mięć
w Kas sel bę dzie szu kać ro dzin Niem ców,
mo żna zi den ty fi ko wać od dział, w któ rym
słu ży li. Przed sta wi ciel Kon su la tu Ge ne -
ral ne go Nie miec w Kra ko wie, at ta che
kul tu ral ny Je an Phi lipp Som mer ma do -

trzeć do pol skich ro dzin, aby po dzię ko -
wać w imie niu Niem ców za zgo dę
na eks hu ma cję i pa mięć o po le głych.

Jan -Phi lipp Som mer na pi sał na ra zie
krót ki ma il: „Dzię ku ję za wia do mo ści.
Je stem prze ko na ny, że za an ga żo wa ne
przez Kon su lat Ge ne ral ny in sty tu cje
pro fe sjo nal nie do pro wa dzi ły do god nej
eks hu ma cji i po dej mą wszel kie dal sze
kro ki. Bar dzo dzię ku ję za pa na oso bi sty
wkład w tę spra wę i du ży wy si łek, ja ki
pan pod jął.” 

BERNADETA WASZKIELEWICZ

Tragedia wojenna spod
Limanowej rozegrała się
w sadzie rodzinnym Rozalii
Suchodolskiej. Historii tej
nie odnotowano w żadnym
dokumencie, żyła jednak
w pamięci świadków
z Młynnego.

WOKÓŁ NAS
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Ochot ni cza Straż Po żar na
w Sioł ko wej, ko ło Gry bo wa ob -
cho dzi ła 9 lip ca –to by ła so bo ta
– stu le cie ist nie nia. Z oka zji
pięknego ju bi le uszu jed nost ka
otrzy ma ła no wy sztan dar, 
a za słu że ni dru ho wie zo sta li
uho no ro wa ni od zna cze nia mi
pań stwo wy mi i re sor to wy mi. 

Dla Sioł ko wej, nie wiel kiej
miej sco wo ści w gmi nie Gry -
bów, stu le cie stra ży po żar nej
by ło du żym świę tem. Na ju -

bi le uszo we uro czy sto ści przy je cha li po -
sło wie, se na to ro wie, przed sta wi cie le
władz po wia to wych i gmin nych, kie row -
nic two Ko men dy Miej skiej PSP w No -
wym Są czu, jak rów nież Za rzą du
Od dzia łu Po wia to we go Związ ku Ochot -
ni czych Stra ży Po żar nych RP w No wym
Są czu. Na ju bi le uszu obec ni by li też
przed sta wi cie le szes na stu jed no stek
OSP, dzia ła ją cych w gmi nie Gry bów.
Za pro szo no stra ża ków -se nio rów, miesz -
kań ców Sioł ko wiej. Na uro czy sto ściach
nie mo gło za brak nąć słyn nej Or kie stry
Dę tej z Sioł ko wej, któ rą pro wa dzi ka -
pel mistrz Pa weł Ro la.

Ju bi le usz 100-le cia OSP w Sioł ko wej
po prze dzi ła uro czy sta msza świę ta, od -
pra wio na w ko ście le w Gry bo wie, któ -
rą ce le bro wa li ks. dr Ka zi mierz Święs
z KUL i pro boszcz pa ra fii gry bow skiej
ks. Ry szard So ro ta.

Po mszy stra ża cy z pocz ta mi sztan da -
ro wy mi prze ma sze ro wa li głów ną uli cą
Gry bo wa na plac przed re mi zą w Sioł -
ko wej, gdzie od by wa ły się głów ne uro -
czy sto ści. 

***
Sto lat te mu wła śnie tam, na po mysł

po wo ła nia do ży cia stra ży ognio wej,
wpa dło kil ku spo łecz ni ków z wój tem
gmi ny Sioł ko wa Hi la rym Pe try lą i An -
drze jem Pe try lą na cze le. Za dzień po -
wsta nia OSP w Sioł ko wej uwa ża się 8
lip ca 1911 ro ku. Po cząt ko wo na wy po -

sa że niu jed nost ki znaj do wa ła się ręcz -
na si kaw ka, 60 me trów wę ża, kil ka wia -
der i dwa bo sa ki. Od stu lat tam tej si
stra ża cy spie szą z po mo cą lu dziom o ka -
żdej po rze dnia i no cy w myśl ha sła
„Bo gu na chwa łę, lu dziom na po ży tek”.
To wspa nia li lu dzie, któ rzy two rzy li
i two rzą tę jed nost kę i oni usły sze li wie -
le cie płych słów i po dzię ko wań
pod swo im ad re sem. Dłu ga jest li sta pre -
ze sów i na czel ni ków tej jed nost ki, dłu -
ga jest rów nież li sta dru hów.

– Chcia łem Wam ser decz nie po dzię -
ko wać za słu żbę na rzecz dru gie go czło -
wie ka – mó wił do stra ża ków se na tor
Sta ni sław Ko gut. – Chcia łem Wam rów -
nież po gra tu lo wać wspa nia łe go sztan -
da ru, na któ rym są bar dzo mą dre sło wa:

Ochot ni cza Straż Po żar na w Sioł ko wej ma 100 lat! 

Bogu na chwałę, 
ludziom na ratunek

Od sło nię to ta kże dwie pa -
miąt ko we ta bli ce oraz ka -
plicz kę św. Flo ria na.
Jed na ta bli ca znaj du je się
na fron to wej ścia nie re mi -
zy, a dru ga – we wnątrz.

FOT. MIGA
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„Bo gu na chwa łę, lu dziom na ra tu nek”.
Na dal sze la ta ży czę: „Szczęść Bo że”.

– Sto lat jed nost ki OSP – to pięk ny ju -
bi le usz, z któ re go stra ża cy mo gą być
dum ni – po wie dział na sze mu re por te ro -
wi Piotr Krok, wójt Gmi ny Gry bów.
– W gmi nie ma my w su mie szes na ście
bar dzo ak tyw nych jed no stek, czy li ty le,

ile miej sco wo ści. War to pod kre ślić, że
dru ho wie to lu dzie, któ rzy dzia ła ją spo -
łecz nie, któ rzy nio są po moc dru gie mu
czło wie ko wi, na ra ża jąc w trud nych ak -
cjach wła sne ży cie.

***
Ob cho dy 100-le cia OSP Sioł ko wa

po łą czo ne by ła z prze ka za niem jed no st -
ce no we go sztan da ru. Po świe cił go ks.
pro boszcz Ry szard So ro ta. Po przed ni
sztan dar ufun do wa ny 52 la ta te mu przez
sioł ko wian bę dzie w jed no st ce cen ną pa -
miąt ką. No wy – rów nież ufun do wa li

miesz kań cy, któ rzy od lat wspie ra ją
OSP. No wy sztan dar zo stał od zna czo ny
Zło tym Zna kiem Związ ku. Po dob nie też
sioł kow ska jed nost ka zo sta ła uho no ro -
wa na tym od zna cze niem za dłu go let nią
dzia łal ność na rzecz ochro ny prze ciw -
po ża ro wej.

Pod czas uro czy sto ści człon ko wie
Mło dzie żo wej Dru ży ny Po żar ni czej zo -
sta li pa so wa ni przez bryg. Ja nu sza Ba -
sia gę, ko men dan ta miej skie go PSP
w No wym Są czu, na stra ża ków. Za słu -
że ni dzia ła cze i dru ho wie OSP w Sioł -
ko wej otrzy ma li od zna cze nia
za dłu go let nią słu żbę spo łecz ną. Sta ro -
sta no wo są dec ki uho no ro wał Zło tym
Jabł kiem Są dec kim dru hów: Sta ni sła wa
Sę dzi ka, Pio tra Sę dzi ka, Ta de usza Igiel -
skie go, Sta ni sła wa Ma tu łę, Ja na Świę sa.

Srebr ne Jabł ka Są dec kie otrzy ma li
dru ho wie: An drzej Głów czyk, Jan Stec,
An to ni Ob rzut, Jan Ra dzik, Fran ci szek
Ko szyk, Jan Pe try la, Sta ni sław Nie psuj,
Cze sław Ra dzik, Jó zef To toś.

Od sło nię to ta kże dwie pa miąt ko we
ta bli ce oraz ka plicz kę św. Flo ria na. Jed -
na ta bli ca znaj du je się na fron to wej ścia -
nie re mi zy, a dru ga – we wnątrz.
Po świe cił je ks. Ry szard So ro ta. Jed -
na upa mięt nia dłu go let nie go ko men dan -
ta OSP w Sioł ko wej oraz ko men dan ta
re jo no we go – śp. dru ha Wła dy sła wa Se -
ku łę. Od sło ni li ją je go sy no wie, ta kże
stra ża cy – dru ho wie: Jó zef, Fran ci szek
i Sta ni sław Se ku ło wie. Dru ga ta bli ca,

upa mięt nia ją ca stu le cie stra ży jest hoł -
dem zło żo nym wszyst kim sioł kow skim
stra ża kom.

Obec nie Ochot ni cza Straż Po żar na li -
czy 45 czyn nych stra ża ków, 12 ho no ro -
wych i wspie ra ją cych. Ma rów nież
Mło dzie żo wą Dru ży nę Ra tow ni czą li -
czą cą 40 osób w tym 20 dziew cząt. Pre -
ze sem stra ży jest Szcze pan Ra dzik,
a na czel ni kiem Jan Ro dak. Jed nost ka
dys po nu je sa mo cho dem man. 

IGA MICHALEC

Warto wiedzieć

Me da lem Ho no ro wym im. Bo le sła wa Cho -
mi cza od zna czo ny zo stał druh Jó zef Se ku ła.
Zło tym Me da lem za Za słu gi dla Po żar nic twa
od zna cze ni zo sta li dru ho wie: Łu kasz Głów -
czyk, Ar tur Dyl, Se ba stian Mi cha lik.
Srebr ny mi Me da la mi za Za słu gi dla Po żar -
nic twa uho no ro wa no dru hów: Szcze pa -
na Ra dzi ka i Paw ła Ro lę.
Od zna ki – Wzo ro wy Stra żak otrzy ma li dru -
ho wie: Ta de usz Je leń, Wła dy sław Ra dzik,
Piotr Krok, Ka rol Ra dzik, Piotr Święs, Jan Se -
ku ła, Edy ta Se ku ła, Jo lan ta Ko szyk, Agniesz -
ka Ro dak.
Od zna ki za wy słu gę lat tra fi ły do dru hów:
Sta ni sła wa Ma tu ły (50 lat wy słu gi), Ta de -
usza Igiel skie go, Ja na Ro da ka, Ja na Ra dzi ka
(35 lat), Mar ka Ja nu sa, Mar ci na Głów czy ka
(25 lat), Ja na Świ gu ta (20 lat).

Ju bi le usz 100-le cia OSP
w Sioł ko wej po prze dzi ła
uro czy sta msza świę ta, od -
pra wio na w ko ście le w Gry -
bo wie, któ rą ce le bro wa li:
ks. dr Ka zi mierz Święs
z KUL i pro boszcz pa ra fii
gry bow skiej ks. Ry szard
So ro ta.

FO
T.

 M
IG

A
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- P la ny, kil ka ry sun ków i po -
wsta ło ta kie oto cu deń ko
– chwa li swój in stru ment
Ka mil Kę dzier ski z No we -

go Są cza, stu dent me ta lur gii na AGH -
-u i mu zyk z za mi ło wa nia – W Kra ko wie
po wsta ły dwie ba sów ki, któ re zro bi li śmy

w... kuch ni. Jed na pra wo ręcz na Mać ka
Pie rzyn ki oraz mo ja le wo ręcz na – do da -
je.

Z cze go skła da się in stru ment? Bu -
tla 19-li tro wa po wo dzie mi ne ral nej
z dys try bu to rów, gryf i kor pus to za ra -
zem de ska z ław ki (ale nie pisz, pro szę,

skąd wzię ta!), klu cze do stro je nia są zro -
bio ne z wkrę tów do pod wie sza nia, mo -
stek sta no wi śru ba, po dob nie zresz tą jak
sio deł ko, któ re też jest z niej wy ko na ne.
Elek tro ni ka zo sta ła wzię ta ze sta rej gi -
ta ry (no ta be ne elek trycz nej, nie ba so -
wej), a do wszel kich łą czeń po słu ży ły
wkrę ty, tak że by mo żna by ło ła twiej po -
pra wiać nie do cią gnię cia. Wszyst ko jest
po łą czo ne w ta ki spo sób, że gi ta ra
świet nie gra bez elek tro ni ki – dzię ki
drga niom prze no szo nym na bu tlę
i do niej. Ca łość wy dat ków na in stru -
ment za mknę ła się w oko ło 20 zł, a resz -
ta to ele men ty uży wa ne, czę sto już
nie po trzeb ne.

Pierw sze dwie ba sów ki po wsta wa ły
przez dwa mie sią ce, a od by wa ło to się
ra czej na za sa dzie spo tkań to wa rzy skich
niż kon kret nej „lut ni czej” pra cy czy
maj ster ko wa nia. Bu tlo Bass (tak in stru -
ment zo stał ochrzczo ny) to gi ta ra ba so -
wa ty pu fre tles, czy li bez pro go wa.
Na gry fie znacz ni ki i pro gi na ry so wa ne
są dla orien ta cji ołów kiem. Więk szym
wy zwa niem przed stu den ta mi jest ak tu -
al nie po wsta ją ca, bę dą ca w za sa dzie
na ukoń cze niu, gi ta ra aku stycz no -elek -
trycz na. Jej czy ste brzmie nie i za cho wa -
na men zu ra (do set ne go miej sca
po prze cin ku) za le żeć bę dą głów nie
od sta ran ność wy ko na nia pro gów (są ze
szprych od ro we ro we go ko ła!).

***
De biut Bu tlo Ba su przy padł na kon -

cert z tra sy „Aku stycz nie” ze spo łu Po -
lu zjan ci. Za grał na nim świet ny ba si sta
Piotr Ża czek, zna ny rów nież z wy stę -
pów z Ada mem Szta bą, Kay ahą czy Na -
ta lią Ku kul ską. W War sza wie w Te atrze
„Baj ka” 21 lu te go 2011 ba sów ka po słu -
ży ła do za gra nia nu me ru „Pla stik”,
a póź niej to wa rzy szy ła im na ka żdym
kon cer cie (łącz nie Bu tlo Bass za li czył
ich aż 25!). – Piotr jest mo im wuj kiem,
wie dział, że maj stru ję ta ki in stru ment
i kie dy, bę dąc w Są czu, prze ko nał się, że
on brzmi, to spy tał chło pa ków z Po lu -
zjan tów, czy mo że za brać pro to typ Bu -
tlo Bas su w tra sę – zdra dza Ka mil.
– Mu sia łem je dy nie prze ło żyć stru ny, bo
Ża ku jest pra wo ręcz ny. Wte dy też po sta -
no wi li śmy za ło żyć do gi ta ry elek tro ni kę,
że by na tra sie nie by ło pro ble mów z na -
gło śnie niem. Gra ło mu się do brze. Już

Stu dent po tra fi 

Lut nic two 
z re cy klin gu
Wszyst ko za czę ło się od nud ne go wy kła du na uczel ni... Za nim
za czę ły po wsta wać pierw sze in stru men ty pa no wie zro bi li faj kę
wod ną z od pa dów. A po co wy da wać prze szło 150 zł? Wy star -
czy rur ka ka na li za cyj na, kil ka pu szek i sy li kon do gło wic. Faj ka
speł nia swo ją funk cję do dziś, więc z ra cji za in te re so wań i ta len -
tów mu zycz nych po sta no wi li zbu do wać in stru men ty. Na po czą -
tek naj tań szą ba sów kę świa ta... W koń cu stu dent po tra fi.

Ka mil Kę dzier ski z No we go Są cza, stu dent me ta lur gii na AGH -u i mu zyk
z za mi ło wa nia FOT. JB
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na wet za kle pał so bie gi ta rę na 5 wrze -
śnia na spe cjal ny kon cert – do da je
z uśmie chem.

W tym mo men cie zbli ża się 100 tys. od -
wie dzin jed ne go z fil mi ków na YouTu be.
Bu tlo Bass oglą da ją wszy scy, a naj więk szą
po pu lar no ścią cie szy się po dob no w... Ja -
po nii, gdzie tra fił na tam tej szy por tal spo -
łecz no ścio wy. – Fil mik na gra łem
spon ta nicz nie, kie dy Piotr za czął grać, ja

za czą łem fil mo wać – tłu ma czy Ka mil.
W wy wia dzie dla mar co we go „Gi ta rzy sty”
Piotr Ża czek tak oto sko men to wał fil mik
w in ter ne cie: – Mój sio strze niec jest le wo -
ręcz ny i to wła śnie na je go ba sie gra łem
na fil mi ku, któ ry jest te raz w sie ci. Do dzi -
siaj nie mo gę na to pa trzeć, po nie waż gra -
jąc wi dzia łem jak by lu strza ne od bi cie
nor mal ne go in stru men tu i wy naj do wa nie

tych wła ści wych dźwię ków na le wo ręcz nej
ba sów ce by ło dość ko smicz nym do świad -
cze niem („Gi ta rzy sta” 2011, nr 3; au tor
wy wia du Ku ba Kar daś).

Ca ła bu do wa in stru men tów jest
skwa pli wie re je stro wa na przez Ka mi la
i Mać ka – ro bią zdję cia z ka żde go eta pu
prac, a ta kże uru cho mi li stro nę in ter ne -
to wą: Re cyc lin gIn stru nents. Nie daw no
zgło si li się do nich na wet or ga ni za to rzy
Mię dzy na ro do wych Tar gów Ochro ny
Śro do wi ska w Po zna niu, któ rzy chcie li
wy po ży czyć in stru men ty na im pre zę,
oraz or ga ni za to rzy Mię dzy na ro do we go
Fe sti wa lu Mu zy ki i Fil mu.

– Kie dy ukoń czy my gi ta rę, to spró bu -
je my w trio (z ba sem i kon ga mi) po jeź -
dzić po fe sti wa lach, al bo po grać
na „sti cie” w Niem czech czy we Wło -
szech. Sko ro lu dzi za in te re so wa ły na sze
gi ta ry w sie ci, bo do sta je my mnó stwo
ma ili (zwłasz cza z py ta nia mi o sprze -
daż), to mo że chęt nie po słu cha li by nas,
jak gra my – opo wia da Ka mil. Za czął już
na wet two rzyć ksią żkę/skrypt „Gi ta ra
ba so wa – zdób to sam”, w któ rej krok
po kro ku opi su je i ry su je, ja kie czyn no -
ści na le ży zro bić, że by w efek cie uzy -
skać swój wła sny Bu tlo Bass.

JA NUSZ BO BREK

Z cze go skła da się in stru -
ment? Bu tla 19-li tro wa
po wo dzie mi ne ral nej
z dys try bu to rów, gryf i kor -
pus to za ra zem de ska
z ław ki, klu cze do stro je nia
są zro bio ne z wkrę tów
do pod wie sza nia, mo stek
sta no wi śru ba, po dob nie
zresz tą jak sio deł ko.

WOKÓŁ NAS
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Oto co na te mat pi sze ku ra tor wy sta -
wy Zbi gniew Wo la nin. 

*** 
Bra cia Jó zef i Zdzi sław Or lec cy z Pa -

szy na na le żą do naj wy bit niej szych
współ cze snych pol skich rzeź bia rzy lu -
do wych. Wy wo dzą się z tej ge ne ra cji
twór ców, któ ra od sa me go po cząt ku
uczest ni czy ła w zja wi sku kul tu ro wym
okre śla nym w li te ra tu rze et no gra ficz nej
mia nem „pa szyń skie go fe no me nu”.

W la tach 70. ub. wie ku Pa szyn za sły -
nął ja ko je den z naj wa żniej szych w Pol -
sce ośrod ków sztu ki lu do wej. W krót kim
cza sie kil ku dzie się ciu miesz kań ców wsi
za czę ło z po wo dze niem upra wiać rzeź bę
w drew nie i ma lar stwo na szkle, osią ga -
jąc w licz nych przy pad kach bar dzo wy -
so ki po ziom ar ty stycz ny wy ko ny wa nych
prac. Do czo ło wych rzeź bia rzy za li cza -
my mię dzy in ny mi bra ci Jó ze fa i Zdzi sła -
wa Or lec kich.

Na le ży przy po mnieć, że po wsta nie
i roz wój ośrod ka sztu ki lu do wej w Pa -
szy nie zwią za ne jest z dzia łal no ścią ks.
Edwar da Nit ki (1919-1981), peł nią ce go
przez kil ka dzie siąt lat funk cję pro bosz -
cza tam tej szej pa ra fii, cie szą ce go się
ogrom nym au to ry te tem wśród miesz -
kań ców wsi. Ani mo wa nie twór czo ści
sta ło się świa do mym, pe da go gicz nym
dzia ła niem księ dza, któ re go ce lem by ło
do war to ścio wa nie miej sco wych lu dzi
po przez sztu kę, uczy nie nie z upra wia nej
twór czo ści źró dła pre sti żu wszyst kich
miesz kań ców wsi.

Wła śnie ple ba nia w Pa szy nie sta ła się
w la tach 70. XX w. praw dzi wym wiej -
skim ośrod kiem kul tu ry, gdzie od by wa -
ły się kur sy pla stycz ne i spo tka nia
twór ców, gdzie przy je żdża li mu ze al ni -
cy, dzien ni ka rze i ko lek cjo ne rzy, gdzie
po wsta ła wresz cie nie zwy kle in te re su ją -
ca ko lek cja dzieł miej sco wych ar ty stów,
prze mia no wa na po śmier ci je go twór cy
na mu zeum Je go imie nia. 

***
Zdzi sław Or lec ki (1928-2010), zna -

ny jest przede wszyst kim ja ko rzeź biarz
w ka mie niu. Rzeź bił od mło do ści, wy -
ko na ne przez nie go pra ce znaj du ją się
w ka plicz kach, przy ko ścio łach
i na cmen ta rzach w kil ku są dec kich
wsiach. Z po wo dze niem rzeź bił ta kże
w drew nie. Twór ca nie zwy kle za słu żo -
ny. Zdo był wie le na gród na kon kur sach
sztu ki lu do wej, m.in. w 2008 r. zo stał
uho no ro wa ny na gro dą spe cjal ną „za ca -
ło kształt twór czo ści, za wie lo let ni wkład
w pod trzy my wa nie tra dy cji kul tu ry lu -
do wej Kar pat i swo ich re gio nów”,
na II Kon kur sie Współ cze snej Kar pac -
kiej Rzeź by Lu do wej w Ka mie niu”. Był
z pew no ścią jed nym z ostat nich i jed -
nym z naj wy bit niej szych au ten tycz nych
lu do wych rzeź bia rzy w ka mie niu w pol -
skich Kar pa tach.

Jó zef Or lec ki, ur. 1931, rzeź bi
w drew nie od 1973 r., do upra wia -

29 czerw ca br. w Mu zeum Ni ki fo ra, od dzia le Mu zeum Okrę -
go we go w No wym Są czu od by ło się otwar cie wy sta wy
„Rzeź ba bra ci Jó ze fa i Zdzi sła wa Or lec kich z Pa szy na”. Wy -
sta wa bę dzie czyn na do 23 wrze śnia br. i nie mo żna jej prze -
ga pić. Twór czość Or lec kich, to czo ło wy wy twór tzw. szko ły
pa szyń skiej twór ców lu do wych.

Fe no men pa szyń ski w naj lep szym wy da niu 

Świątki braci Orleckich 

Zdzi sław Or lec ki Jó zef Or lec ki
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na twór czo ści za chę cił go oso bi ście Ks.
Nit ka, któ re mu po ka zał swo je pierw sze
pra ce. Zaj mo wał się ta kże od na wia niem
sta rych drew nia nych ka pli czek przy dro -
żnych, od twa rzał bra ku ją ce w nich rzeź -
by. Naj więk szym je go suk ce sem
ar ty stycz nym by ło zdo by cie I na gro dy
na IV Kon kur sie Współ cze snej Rzeź by
Lu do wej Kar pat Pol skich w 1984 r.
War to pod kre ślić, że w kon kur sie
uczest ni czy ło 209 rzeź bia rzy, a w ju ry
za sia da li tak wy bit ni znaw cy jak m.in.
słyn ny et no graf prof. Ro man Re in fuss.

***
W swo jej twór czo ści oby dwaj bra cia

naj czę ściej wzo ro wa li się na daw nej sztu -
ce lu do wej. By ło to zja wi sko bar dzo na -
tu ral ne, zwa żyw szy że w sa mym tyl ko
Pa szy nie znaj du je się kil ka dzie siąt ka pli -
czek i fi gur przy dro żnych. Czę sto rzeź bi li
więc Chry stu sa Fra so bli we go, Upa dek
pod Krzy żem i Ukrzy żo wa nie, ta kże po -
sta cie świę tych, Je rze go, Mi cha ła, Flo ria -
na i in nych pa tro nów. Dość czę sto
po ja wia się ta kże bli ska wszyst kim Po la -
kom oso ba Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II.

Du żo ka pli czek Jó ze fa Or lec kie go „po -
wę dro wa ło” w ró żne re jo ny Pol ski i świa -
ta, gdyż do Pa szy na chęt nie za glą da li
ko lek cjo ne rzy i mi ło śni cy rzeź by lu do wej
z in nych re gio nów i kra jów. Szcze gól nie
w la tach 70. i 80., gdy ko lek cjo no wa nie
„świąt ków” by ło bar dzo po pu lar ne wśród
lu dzi z mia sta. Ro dzin na ar ty stycz na at -

mos fe ra udzie li ła się i młod sze mu po ko -
le niu Or lec kich, sy no wie Jó ze fa,
Sta ni sław i Win cen ty oraz cór ka He le -
na rzeź bi li cał kiem uda nie w drew nie,
cór ka Elżbie ta ma lo wa ła na szkle.

Bra cia Jó zef i Zdzi sław Or lec cy osią -
gnę li bar dzo wie le suk ce sów ar ty stycz -
nych, zdo by li wie le na gród
na kon kur sach sztu ki lu do wej, ich pra ce
tra fi ły do ko lek cji wie lu mu ze ów et no -
gra ficz nych, by ły pre zen to wa ne na wy -
sta wach w kil ku kra jach. Po mi mo to
po zo sta li ludź mi bar dzo skrom ny mi,
któ rzy ca łe ży cie cię żko pra co wa li na
go spo dar stwach rol nych, a rzeź bie nie
trak to wa li ja ko za ję cie do dat ko we,
przy któ rym mo gli wy ko rzy stać po sia -
da ne uzdol nie nia, uroz ma icić co dzien ną
eg zy sten cję. Nie na le że li też ni gdy
do żad nych sto wa rzy szeń ar ty stycz nych,
gdyż ni gdy o to nie za bie ga li, cho ciaż
do ro bek twór czy i po ziom ar ty stycz ny
ich prac jest tak wy so ki, że oby dwaj bra -
cia za słu ży li z pew no ścią na ho no ro we
człon kow stwo w STL (Ogól no pol skie
Sto wa rzy sze nie Twór ców Lu do wych).

Naj więk szą ko lek cję prac bra ci Jó ze -
fa i Zdzi sła wa Or lec kich po sia da Mu -
zeum Pa ra fial ne im. Ks. Edwar da Nit ki
w Pa szy nie, gdzie pre zen to wa ne są
na eks po zy cji sta łej.

(RED)

W swo jej twór czo ści oby -
dwaj bra cia naj czę ściej
wzo ro wa li się na daw nej
sztu ce lu do wej. By ło to zja -
wi sko bar dzo na tu ral ne,
zwa żyw szy że w sa mym
tyl ko Pa szy nie znaj du je się
kil ka dzie siąt ka pli czek i fi -
gur przy dro żnych.

Ks. Edward Nitka z grupą rzeźbiarzy, Paszyn 1975

KULTURA

SADECZANIN sierpień 2011 2_SADECZANIN  01-08-2011  08:06  Strona 54



SIERPIEŃ 2011 Sądeczanin 55

Ma lar stwo od za wsze sta ra ło
się uchwy cić re al ny kształt
rze czy wi sto ści, tych jej stron,
któ re by ły istot ne dla czło wie -
ka ży ją ce go w okre ślo nym
cza sie, miej scu i oko licz no -
ściach spo łecz nych, na przy -
kład re li gij nych. 

Przy kład pierw szy z brze gu, to ma -
lar stwo ho len der skie XVII wie ku,
fe no men kul tu ro wo -ar ty stycz ny,
kie dy w Ni der lan dach, przy zna -

ko mi tej pro spe ri cie go spo dar czej, wiel ka
rze sza ge nial nych ma la rzy stwo rzy ła ar cy -
dzie ła. Cho cia żby Ad ria en Bro uwer, wła -
ści ciel knaj py, któ ry ma lo wał peł ne
hu mo ru i zło śli wo ści sce ny z burd i pi jac -
kich bi ja tyk. Oczy wi ście wszy scy zna ją
płót na ge nial ne go Rem brand ta, dzie ła ma -
la rzy mar twych na tur, czy tych, któ rzy
utrwa la li wy gląd ko ścio łów, wnętrz bo ga -
tych miesz czan (w ob ra zach Ver me ra
z Delf), czy su ge styw ne por tre ty Fran sa
Hal sa. Przy kła dy mo żna by mno żyć. War -
to choć by wspo mnieć dzie ło Hen ri’ego
To ulu se -Lau tre ca, któ ry po ka zał świat pa -
ry skich ka ba re tów, spe lun i ta nich knajp.

Tra dy cje pol skie go ma lar stwa od -
twa rza ją ce go pol skie re alia, rze czy wi -
stość ma łych mia ste czek, tar gów,
za pusz czo nych uli czek, ar chi tek tu rę
we wnątrz, pra cow nie rze mieśl ni cze sta -
ra się przed sta wić wy sta wa w Do mu
Go tyc kim przy uli cy Lwow skiej 3, zre -
ali zo wa na przez Mu zeum Okrę go we
w No wym Są czu. Mo że my po dzi wiać
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 a ta -
kże Win cen te go Smo kow skie go.
Wy bór skrom ny ale in te re su ją cy,
zwłasz cza że znaj du je my na wy sta wie
nie wiel kie, świet ne zresz tą szki ce m.in.
Jó ze fa Brand ta, któ re go za zwy czaj ko -
ja rzy my z wiel ko for ma to wy mi płót na -
mi. Mo że my też zo ba czyć wy traw ne

To war to zo ba czyć 

Dzień powszedni
w małym
miasteczku Mo że my po dzi wiać 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 a ta -
kże Win cen te go
Smo kow skie go. Wy bór
skrom ny ale in te re su ją cy.
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akwa re le Sta ni sła wa Ma słow skie go
m.in. pra wie fo to gra ficz ną akwa re lę
przed sta wia ją cą ry nek w Ka zi mie rzu
nad Wi słą. Ty tuł wy sta wy: „Dzień po -
wsze dni w ma łym mia stecz ku” do brze
od da je zwiew ny, nie uchwyt ny kli mat
miejsc, do któ rych dzi siaj chęt nie wra -
ca my i re kon stru uje my świat, któ ry ma -
low ni czo ścią i ta jem ni cą przy cią gał
i za chwy cał. 

Jak się oka zu je, po mi mo że fo to gra -
fia mo że za trzy mać czas w spo sób dla
so bie wła ści wy, ma lar stwo ro bi ło to i na -
dal ro bi nie za stą pio ny mi środ ka mi, co
wi dać cho cia żby w utrwa la niu współ -

cze sno ści przez ar ty stów, któ rzy nie
ucie ka ją od naj bar dziej dra stycz nych,
dra żli wych, śmiesz nych i tra gicz nych
ob ra zów. An dy War chol, Ger hard Rich -
ter czy pol ska gru pa „Ład ne” no wo cze -
sny mi środ ka mi ma lar ski mi za pi su je
in ną wra żli wo ścią in ną rze czy wi stość,
nie mniej za wsze pró ba uchwy ce nia
ener gii, du cha i „twa rzy” cza su, w któ -
rym ży je my po cho dzi, jak są dzę, z tej
sa mej po trze by, któ ra oży wia ła twór -
czość ma la rzy, któ rych dzie ła war to
obej rzeć. Wy sta wa trwa od 1 lip ca do 11
wrze śnia.

RY SZARD MI ŁEK

Warto wiedzieć

„Dzień po wsze dni w ma łym mia stecz ku”,
wy sta wa ma lar stwa w Do mu Go tyc kim Mu -
zeum Okrę go we go w No wym Są czu przy ul.
Lwow skiej 3. Wy sta wa czyn na od 1 lip ca
do 11 wrze śnia 2011 r. 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.
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Dzie ci gór w No wym Są czu
Kil ku set uczest ni ków wzię ło udział

w za koń czo nym w ostat nią nie dzie lę lip -
ca XIX Świę cie Dzie ci Gór w No wym
Są czu – mię dzy na ro do wym fe sti wa lu
dzie cię cych ze spo łów re gio nal nych. Za -
inau gu ro wał go 24 lip ca tra dy cyj ny ko -
ro wód i kon cert na są dec kim ryn ku.
Zgod nie z for mu łą im pre zy fe sti wa lu
sze ściu ze spo łom kra jo wym to wa rzy szy -
ło sześć za gra nicz nych: z Bo śni i Her ce -
go wi ny, Czech, In do ne zji, Czar no gó ry,
Au strii i We ne zu eli. Po za pro gra mem
wy stą pi ła ta kże gru pa z Taj wa nu.
W MCK „So kół” czyn na by ła wy sta wa

fo to gra ficz na Mi cha ła Pio trow skie go,
na uczy cie la z Mar cin ko wic, człon ka
Kry nic kie go To wa rzy stwa Fo to gra ficz -
ne go, do ku men tu ją ca spo tka nia dzie ci
gór w mi nio nych la tach. Do tych cza so we
dzie więt na ście edy cji Fe sti wa lu go ści ło
dzie cię ce ze spo ły re gio nal ne z bli sko 60
kra jów świa ta, co ozna cza, że ok. 9 tys.
mło dych lu dzi za sma ko wa ło wiel kiej
przy go dy, na wią za ło no we przy jaź nie,
nio sąc jed no cze śnie ra dość miesz kań -
com re gio nu i tu ry stom oraz, co naj wa -
żniej sze, wy peł nia jąc i prze ka zu jąc da lej
ideę Fe sti wa lu – „Dzie cię ca przy jaźń bu -
du je po kój świa ta do ro słych”.

Azja w Sta rym Są czu
Prze brzmia ły echa 33. edy cji fe sti wa -

lu mu zy ki daw nej, któ ry od 1975 ro ku
(tyl ko z dwo ma krót ki mi prze rwa mi)
od by wa się w Sta rym Są czu. W kon cer -
cie fi na ło wym w wy peł nio nej po brze gi
(z do staw ka mi) sa li „So ko ła”, wy stą pił
z nie co dzien nym pro gra mem ze spół
per sku syj ny Drum Mu sic En sam ble
Uni wer sy te tu Mu zycz ne go w Xi’an
w Chi nach.

Fe sti wal trwał sześć dni, był ró żno -
rod ny, tra dy cyj ny i eg zo tycz ny. Wy stę -
po wa li ar ty ści mu zy cy z kra jów
eu ro pej skich i Da le kie go Wscho du,
zgod nie z kon cep cją no we go, dwu let -
nie go fe sti wa lo we go pro jek tu „Mu zycz -
ne kon tra sty: Eu ro pa – Azja”. M. in.
mu zy kę daw ną Kur dy sta nu przed sta wił
ze spół Kam bar z Ira nu. Gra li też Hisz -
pa nie, Niem cy i Fran cu zi. Im pre za zo -
sta ła zre ali zo wa na, po po ło wie,
za pie nią dze z Ma ło pol skie go Re gio nal -
ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go (fun du sze
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unij ne) i bu dże tu Gmi ny Sta ry Sącz. Ca -
ło ścią kie ro wał dy rek tor ar ty stycz ny An -
drzej Ci tak.

Bur mistrz Ma rian Cy coń, któ ry za -
my kał 33. Sta ro są dec ki Fe sti wal Mu zy -
ki Daw nej, ser decz nie dzię ko wał
de cy den tom za wspie ra nie te go wa żne -
go dla wszyst kich są de czan przed się -
wzię cia w sfe rze kul tu ry, ar ty stom
za prze kaz kunsz tu mu zycz ne go, a or ga -
ni za to rom za wy ko na ną pra cę. Pu blicz -
no ści obie cał za rok, ko lej ny, jesz cze
bo gat szy pro gra mo wo fe sti wal.

Jar mark św. Mał go rza ty
Po ka zy daw nych wę drow nych za wo -

dów, wal ki ry cer skie i szer mier kę w wy -
ko na niu Za ko nu Ry ce rzy Bo ju Dnia
Ostat nie go i Gru py Ry cer skiej ze sło -
wac kie go Bre zna, gry i za ba wy ple bej -
skie, jar marcz ny te atr ku kieł ko wy,
po ka zy so kol nic twa i rze mio sła ka tow -
skie go, wy stę py tref ni siów i te atr ognia,
kon cer ty ze spo łów mu zy ki daw nej „Vox
An ge li” i „Ro de ryk” – zło ży ły się
na Jar mark św. Mał go rza ty, cykl im prez
ple ne ro wych przy bli ża ją cych tra dy cję
i at mos fe rę śre dnio wiecz nych jar mar -
ków, zor ga ni zo wa nych przez Mu zeum
Okrę go we i Urząd Mia sta.

Chór mi strzy ni w Ki lo nii
Są de czan ka Bar ba ra Kler (ur. w 1978

r. w No wym Są czu) ob ję ła po sa dę chór -
mi strza i ka pel mi strza ope ry w Ki lo nii
w Niem czech. Ab sol went ka Aka de mii
Mu zycz nej w Kra ko wie, Uni wer sy te tu
Mo zar teum w Sal zbur gu i Uni wer sy te -
tu Mu zy ki i Sztuk Pięk nych w Wied niu,
pra co wa ła po przed nio w Te atrze Na ro -
do wym w We ima rze, przy Fe sti wa lu
Wa gne row skim w Bay reuth i w Ope rze
Ko micz nej w Ber li nie. 

Stypendia 
od przyjaciół Muszyny

Na po cząt ku lip ca w Ogro dzie Wan -
dy w Mu szy nie, w go ścin nych pro gach
Ry szar da Kru ka i Bo że ny Mści wu jew -
skiej -Kruk, pod czas XXI Spo tka nia
Przy ja ciół „Al ma na chu Mu szy ny” zo -

sta ły wrę czo ne sty pen dia dla uzdol nio -
nej mło dzie ży z gmin: Mu szy na, Kry ni -
ca i Sta ra Lu bow la na Sło wa cji.
„Al ma nach Mu szy ny”, re da go wa ny
za spra wą wie lu pa sjo na tów i mi ło śni -
ków nie tyl ko zie mi mu szyń skiej ob cho -
dził w tym ro ku swo je dwu dzie ste
pierw sze uro dzi ny, stąd też te go rocz ne
spo tka nie prze bie ga ło pod ha słem
„Oczko”. Oczko – to licz ba 21.

Sty pen dium za naj le piej zda ną ma -
tu rę otrzy ma ła Na ta lia Święs z Że gie -
sto wa. Sty pen dia na uko wo -so cjal ne dla
uczniów Li ceum w Mu szy nie otrzy ma -
li: An na Swi nec ka, Pa try cja Święs, Jo -
an na Ku bisz, Ane ta Ma ślan ka oraz
Ja ro sław Tro jan. Sty pen dia dla
uczniów gim na zjów w Mu szy nie, Po -
wroź ni ku, Złoc kiem i szko ły pod sta wo -
wej na Fol war ku (część Mu szy ny)
przy zna no: An nie Wa row ny, Syl wii
Bom bie, Ka ta rzy nie Ję drze jek oraz
Mo ni ce Ma łek. Sty pen dia ar ty stycz ne
dla uczniów Szko ły Mu zycz nej w Kry -
ni cy tra fi ły do: Emi lii Pió ro, An ny Po -
rę by, Szy mo na Ma ślan ki, Klau dii
Bie dy, Mi cha ła Ba jor ka, Ma cie ja Ha -
da ły, An ny Zię by oraz Ju sty ny To ma -
siak. W tym ro ku przy zna no rów nież
dwa sty pen dia dla mło dzie ży ze Sło wa -
cji, w ra mach współ pra cy ze Sto wa rzy -
sze niem Amos. Otrzy ma li je: Ma ria
Sar ni ko va i Da wid Se lep.

W su mie pro gram sty pen dial ny za -
mknie się kwo tą po nad 45 tys. zło tych
ze bra nych przez przy ja ciół Al ma na chu
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Mu szy ny, w tym gran tem z Fun da cji Ste -
fa na Ba to re go w wy so ko ści 10 tys. zł.

Ta bli ca Ady Sa ri
W 125. rocz ni cę uro dzin Ady Sa ri

(cór ki b. bur mi strza Sta re go Są cza
– Edwar da Szay era), na fron cie jej ro -
dzin nej ka mie ni cy przy ul. So bie skie go
w gro dzie św. Kin gi, od sło nię to ta bli cę
upa mięt nia ją cą 125. rocz ni cę jej uro -
dzin. Ini cja to ra mi uro czy sto ści by li Jo -
lan ta i Jan Cze cho wie (pan Jan jest
sy nem bra ta ni cy Ja dwi gi Szay er – Alek -
san dry). Wzię li w niej udział ta kże in ni
człon ko wie ro dzi ny Ady Sa ri: pań stwo
Kry sty na i Zbi gniew Cza de ro wie.

Są dec kie sma ki
Lau re ata mi prze pro wa dzo ne go na są -

dec kim ryn ku pół fi na łu VII Ma ło pol -
skie go Fe sti wa lu Sma ku zo sta li:
w ka te go rii „Eko lo gicz ne przy sma ki”
– go spo dar stwo Da nu ty Ryb skiej z No -
we go Są cza za szla chec ki de ser: owo ce
w so sie wa ni lio wym; w ka te go rii „Tra -
dy cyj ne spe cja ły” – go spo dar stwo pa -
siecz ne „Kósz ka” Pio tra Ko ła cza
z Gród ka nad Du naj cem za miód spa -
dzio wy; w ka te go rii „Sma ko ły ki z le -
gen dą” – fir ma „La sko pol” Ha li ny
i Ro ma na Dud ków z Li ma no wej
za szyn kę pie czo ną; w ka te go rii „Jak
u ma my” – Ko ło Go spo dyń Wiej skich
z Tę go bo rza za pie ro gi z ka pu stą. Grand
Prix ju ry przy zna ło Prze twór ni Owo ców
i Wa rzyw „Pro spo na” z No we go Są cza

za płat ki z ró ży z cu krem. W po ka zie
go to wa nia na ży wo wy ró żnio no re stau -
ra cję „Bo he ma” z No we go Są cza
za przy go to wa nie ro la dek z cie lę ci ny
po sta ro pol sku fa sze ro wa nych wą trób ką
dro bio wą w so sie kur ko wym, po da wa -
nych z py za mi oraz ka pu stą czer wo ną
aro ma ty zo wa ną po wi dłem śliw ko wym.

Fe sti wal or ga no wy
Kon cer tem nie miec kie go or ga ni sty,

dy ry gen ta i dok to ra mu zy ki ko ściel nej
Chri stia na -Mar ku sa Ra ise ra z Karls ru -
he za in au gu ro wa ny zo stał w ba zy li ce
św. Mał go rza ty ju bi le uszo wy X Są dec -
ki Fe sti wal Or ga no wy L'Ar te Or ga ni ca.
Go spo dy nią wie czo ru by ła red. An -
na Woź nia kow ska, b. sze fo wa re dak cji
mu zycz nej Ra dia Kra ków (w cza sach
świet no ści i wiel kiej słu chal no ści tej
sta cji). W ko lej nych kon cer cie fe sti wa -
lu wy stą pił wy bit ny wir tu oz: 19 lip ca
– En nio Co mi net ti (Wło chy), a na 12

sierp nia za pla no wa no wy stęp Ken ji Ta -
miya (Ja po nia) i Da riu sza Bą kow skie -
go -Ko isa (Pol ska). Kie row nic two
ar ty stycz ne nad X L’Ar te Or ga ni ca
spra wu je kra ko wian ka prof. Mi ro sła wa
Se me niuk -Pod ra za, dy rek to rem jest
An to ni Mal czak, a biu ro or ga ni za cyj ne
two rzą: Li lia na Olech, Da nu ta Głąb
i Aga ta Ło pa lew ska.

„Gry bow skie La to”
Uda ło się rów nież „Gry bow skie La -

to”, do rocz na, ple ne ro wa im pre -
za w Gry bo wie (9-10 lip ca). Wy trwa li
ba wi li się w Par ku Miej skim do bia łe go
ra na. Po go da do pi sa ła or ga ni za to rom,
jak na za mó wie nie. No wo ścią pro gra -
mo wą oka zał się Fe sti wal Re gio nów,
pod czas któ re go swój folk lor – oprócz
ze spo łów ro dzi mych, po gó rzań skich
– za pre zen to wa li ta kże go ście z part ner -
skich miast Gry bo wa, któ rzy przy je cha li
z: Ra to szy na (Ukra ina), Wiel kie go Sza -
ry sza (Sło wa cja) i Ny ir te lek (Wę gry). 

Wojenka w podziemiach
biblioteki

 „Wo jen ko, wo jen ko có żeś ty za pa -
ni…” – pod ta kim ha słem otwar to wy -
sta wę w Są dec kiej Bi blio te ce
Pu blicz nej, zor ga ni zo wa ną przez Sto wa -
rzy sze nie Mi ło śni ków Hi sto rii i Eks plo -
ra cji. Na wy sta wie mo żna by ło
zo ba czyć: broń, mun du ry, ksią żki, fo to -
gra fie, ko pie do ku men tów. Jed na z ga -
blot by ła po świę co na ro li ko biet, ja ką
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ode gra ły w II woj nie świa to wej. Obej -
rzeć mo żna też by ło cie ka we, po sia da -
ją ce du żą war tość hi sto rycz ną,
zna le zi ska są dec kich po szu ki wa czy,
któ rzy na uro czy ste otwar cie wy sta wy
po ja wi li się w umun du ro wa niu 1. Puł ku
Strzel ców Pod ha lań skich z 1939 ro ku.

Imie ni ny Mia sta
Z oka zji Imie nin Mia sta w Par ku

Strze lec kim w No wym Są czu wy stą pi ły
re no mo wa ne ze spo ły mu zycz ne: Big ger
Half, Lao Che, My slo vitz, ELO Clas sik
per for med by Phil Ba tes & the Ber lin
String En sem ble oraz Ka ba ret pod Wy -
rwi gro szem. Kon cer ty zgro ma dzi ły kil -
ka ty się cy osób, pu blicz ność uzna ła je
za nie zwy kle uda ne.

Lip co we gril lo wa nie
 Spo śród 15 dru żyn w X Mi strzo -

stwach No we go Są cza w Gril lo wa niu
zwy cię ży ła eki pa z Klę czan (gmi -
na Cheł miec) w skła dzie: Ha li na Sta -
wiar ska i Elżbie ta Gró dek, przed Jo an ną
No wak i Mi cha łem Rej du chem oraz
Gra ży ną i Ja nu szem Sta sza ka mi z No -
we go Są cza (trium fa to ra mi z 2010 r.).
Na gro dę spe cjal ną otrzy ma li: Bran ko
Du kez (Chor wat, oneg daj szef kuch ni
w re stau ra cji „Ra tu szo wa”) i An to ni Łu -
ka sik. Zwy cię żczy nie za ser wo wa ły ju -
ro rom: kar czek z bocz kiem, kar czek
na wi nie, w musz tar dzie, pierś w mio -
dzie. Za wo dy od by ły się na Mia stecz ku
Ro we ro wym w No wym Są czu. Im pre zę

zor ga ni zo wa li: Sto wa rzy sze nie „Be -
skidz kie Wię zi” oraz są dec cy rad ni:
Bar ba ra Ju ro wicz i Ar tur Czer nec ki. Za -
wod ni cy mu sie li tyl ko przy wieźć ze so -
bą gril la, bo wia do mo, że ka żdy jest
przy zwy cza jo ny do wła sne go urzą dze -
nia. Pro duk ty, a na wet wę giel drzew ny
za pew ni ły fir my, któ re by ły spon so ra mi
im pre zy, ubo ga co nej ta kże wy stę pa mi
ar ty stycz ny mi.

Re cy ta cje przy „Ada siu”
Na no wo są dec kich Plan tach pod po -

mni kiem Ada ma Mic kie wi cza, Sce na Po -
etyc ka Te atru Ro bot ni cze go im. Bo le sła wa
Bar bac kie go za pro si ła na XVI Wie czór
Ar ty stycz ny z cy klu „Pa li się faj ka no cy”.
Wy stęp pt. „Kra ina po ezji” po świę co no
twór czo ści Cze sła wa Mi ło sza w nie daw -
ną set ną rocz ni cę uro dzin no bli sty. Wy stą -
pi li: Ka ta rzy na Kacz mar czyk, Mo ni ka
Śle piak, Ka ta rzy na Ucher ska, Mar ta Zię -
ba, Ja nusz Mi cha lik oraz To masz Wię cek,
któ ry za grał na akor de onie utwo ry J. S.
Ba cha, A. Krza now skie go, V. Vla so va
i W. Zu bic kie go.

W sierp niu Kar pa ty Of fer
W pro gra mie Fe sti wal Kar pa ty Of fer

w No wym Są czu na uli cach mia sta
i plan tach w ak cjach i warsz ta tach ar ty -
stycz nych, te atral nych i per for man ce wy -
stą pi ły m. in. ze spo ły z Pol ski, Sło wa cji
i Ukra iny – Ka pe la Ma li szów spod Gor -
lic, gru pa „Aco ustic Acro bats”, te atr „Tu -
la ve Di val do” (po ka zał ko me dio wa

wer sję Ham le ta) oraz ukra iń ska „At -
mAs fe ra”. No wa tor ski cha rak ter mia ła
„Kar pac ka Ar che olo gia Dźwię ków”,
w ra mach któ rej od bę dzie się na gry wa -
nie dźwię ku strun o dłu go ści 10–15 m,
za mo co wa nych na otwar tej prze strze ni,

oraz pro jekt „Sa ma ra” – kla sycz ny ta niec
in dyj ski przed sta wio ny for mie opo wie -
ści o wę drów ce czło wie ka przez ży cie.
Im pre zę sfi nan so wa no (100 tys. zł)
z fun du szy unij nych. Dla fa nów dzieł fil -
mo wych z nur tu wam pi rycz ne go przy -
go to wa no „Dra ku lia dę”. 

Ćwierć wie ku z „Kie pu rą”
– Już ćwierć wie ku Kry nic kie To wa -

rzy stwo Kul tu ral ne im. Ja na Kie pu ry or -
ga ni zu je ży cie kul tu ral ne, a ta kże
pie lę gnu je mu zycz ne tra dy cje uzdro wi -
ska. Swo je dzia ła nia sku pia wo kół Ja -

Pięknie odrestaurowany
na początku obecnej
dekady wirydarz kolegium
Ojców Jezuitów przy ul.
Piotra Skargi w Nowym
Sączu od czterech lat służy
Fundacji im. dra Jerzego
Masiora jako miejsce
do organizowania
wieczorów muzycznych.

KULTURA
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na Kie pu ry, po sta ci zna nej i pro mu ją cej
Pol skę w świe cie – mó wi ła Mał go rza ta
Pół chło pek prze wod ni czą ca Ra dy Mia -
sta pod czas za koń czo ne go na po cząt ku
lip ca IX Let nie go Fe sti wa lu Mu zycz ne -
go w Kry ni cy Zdro ju. Z ra cji ju bi le uszu
Zło tym Jabł kiem Sta ro sty wy ró żnio -
na zo sta ła m.in. pre zes To wa rzy stwa,
Mał go rza ta Miecz ni kow ska Gur gul.
W ju bi le uszo wym kon cer cie mu zy ki
po wa żnej wy stą pił Syl we ster Tar gosz
Sza lo nek (te nor) z aria mi i pie śnia mi
kom po zy to rów pol skich, wśród któ rych
nie za bra kło Mie czy sła wa Kar ło wi cza,
Igna ce go Ja na Pa de rew skie go i Sta ni sła -
wa Mo niusz ki. Kon cert nie mógł się
obyć bez pie śni z re per tu aru Ja na Kie -
pu ry. Śpie wa ko wi przy for te pia nie
akom pa nio wa ła Ma rio la Cie nia wa, wy -
bit na pol ska pia nist ka. Mu zy ka kla sycz -
na prze pla ta na by ła re cy ta cją po ezji
Cze sła wa Mi ło sza w wy ko na niu Grze -
go rza Ju ra sa.

XI Kon cert w Wi ry da rzu 
Pod czas XI Kon cer tu w Wi ry da rzu

z cy klu Są dec kie Ta len ty za pre zen to wa -
ła się uzdol nio na wo kal nie i mu zycz nie
mło dzież, któ ra słusz nie zo sta ła na gro -
dzo na grom ki mi bra wa mi przez licz nie
zgro ma dzo ną wi dow nię. Pięk nie od re -
stau ro wa ny na po cząt ku obec nej de ka dy
wi ry darz ko le gium Oj ców Je zu itów
przy ul. Pio tra Skar gi w No wym Są czu
od czte rech lat słu ży Fun da cji im. dra Je -
rze go Ma sio ra ja ko miej sce do or ga ni zo -

wa nia wie czo rów mu zycz nych. W koń -
cu Dok tor miesz kał na Prze ta ków ce, pa -
ra fia Św. Du cha to by ła je go pa ra fia. 

Ja ko pierw sza wy stą pi ła An na Ko -
żuch, któ ra za śpie wa ła pio sen kę „Pła -
cze mo je ser ce”. Na stęp nie na sce nie
po ja wił się Ję drzej Bi go siń ski, te go -
rocz ny zdo byw ca trze cie go miej sca
w Ogól no pol skim Kon kur sie Re cy ta -
tor skim, po nad to tan cerz w klu bie Axis

w No wym Są czu. To masz Wię cek z Li -
ma no wej gra jąc na akor de onie, po ka zał
nie tyl ko ta lent, ale ta kże ogrom ną pa -
sję. Na dzie dziń cu ko le gium je zu ic kie -
go wy stą pi li ta kże: Mag da le na Pi ku ła,
uczen ni ca I LO oraz Pań stwo wej Szko -
ły Mu zycz nej w No wym Są czu, oraz
Iza be la Ko zu biń ska – ra zem z Ję drze -
jem Bi go siń skim za tań czy ła ży wio ło -
we go ji ve'a. By ła też mu zy ka po wa żna.
Utwo ry m.in. Beetho ve na za pre zen to -
wa li: Alek san dra Maj da, Szcze pan Ja -
siń ski i Prze my sław Kuź ma – trio
obo jo we. 

– Te kon cer ty wspa nia le wpi su ją się
w ce le na szej fun da cji. Dok tor Je rzy
Ma sior był wiel kim mi ło śni kiem ta len -
tów dzie ci i mło dzie ży, a sam, jak pa mię -
ta my pi sał wier sze – mó wi Jó zef
Kacz mar czyk, pre zes za rzą du Fun da cji
im. dra Je rze go Ma sio ra. Mię dzy wy stę -
pa mi mło dzie ży, pro wa dzą cy kon cert
Ja kub Bul zak i Mar ta Bo la now ska za -
pra sza li na sce nę ar ty stów -pla sty ków:
Edy tę Ogó rek, Da nie la Cie siel kę i Ada -
ma Śli wę. Pra ce tych mło dych uzdol nio -
nych osób mo żna by ło za ku pić
po kon cer cie. 

(S)
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7 lip ca w sa li ra tu szo wej
w No wym Są czu od by ła się
pro mo cja XXXIX to mu
„Rocz ni ka Są dec kie go” oraz
ksią żki z se rii „Bi blio te ka
Rocz ni ka Są dec kie go” pt.
„Por tret no wo są dec kich ma tu -
rzy stów AD 2010”.

S zkic so cjo lo gicz ny au tor stwa dr.
Sła wo mi ra J. Tab kow skie go.
Spo tka nie roz po czę ła mul ti me -
dial na pre zen ta cja ży cia i do ko -

nań Ire ny Sty czyń skiej, ho no ro wej
oby wa tel ce mia sta, do brze zna nej wie lu
są de cza nom po pu la ry za tor ki dzie jów
re gio nu są dec kie go, któ rej po świę co ny
zo stał „Rocz nik” i otwie ra ją cy wy daw -
nic two tekst Lesz ka Mi gra ły. No stal -
gicz nie za brzmiał wy emi to wa ny śpiew
pa ni Ire ny w wy wia dzie udzie lo nym re -
dak to ro wi Ra dia Kra ków Ja no wi Stęp -
nio wi w na rok przed śmier cią:
„Za dzień, za rok, za chwi lę, ra zem nie
bę dzie nas…”. 

Prof. Fe liks Ki ryk – prze wod ni czą cy
ko le gium re dak cyj ne go pod kre ślił, iż
nie wie le miast mo że po chwa lić się wy -
daw nic twem z ta ki mi tra dy cja mi, a ta -
kże me ce na tem urzę du i pre zy den tów. 

W pro mo cji uczest ni czy ła m.in. de le -
ga cja hi sto ry ków sło wac kich na cze le
z dr. Mi ro sla vem Šte vi kiem, au to rem
po miesz czo ne go w „Rocz ni ku” opra co -
wa nia o dzie jach zam ku w Lu bow li
w śre dnio wie czu. 

***
No wy „Rocz nik” za wie ra sze reg in -

te re su ją cych tek stów od no szą cych się
za rów no do daw niej szych dzie jów No -
we go Są cza i Są dec czy zny, jak rów nież
mniej od le głych – z za kre su hi sto rii naj -
now szej.

W dzia le „ar ty ku łów” znaj du je my
m.in. tekst prof. Ta de usza Alek san dra

o ży ciu i dzia łal no ści ar cy bi sku pa Fran -
cisz ka Ksa we re go Wierz chlej skie go po -
cho dzą ce go z są dec kiej Po rę by Ma łej
(pa ra fia Że leź ni ko wa). W dzia le „ma te -
ria łów” uwa gę zwra ca hi sto ria har cer -
stwa w No wym Są czu au tor stwa
Ja nu sza Kor pa ka, wspo mnie nia ze Sta -
rej Ko lo nii w No wym Są czu Bar ba ry
Mi cha ło wicz -Pa siut i le gen dy są dec kie
wy bra ne i omó wio ne przez dr Aga tę To -
biasz. Wśród au to rów po zo sta łych opra -
co wań są ta kże m. in.: prof. Bo le sław
Fa ron, dr Woj ciech Ku dy ba, dr Jan
Wnęk, Mi chał Ka lisz (z rze szow skie go
od dzia łu IPN), któ ry przy bli ża po stać
Jó ze fa La ski z Bo bo wej, po li cjan ta gra -
na to we go, jed no cze śnie bo ha ter skie go
żoł nie rza Pań stwa Pod ziem ne go (oca lił
ży cie wy bit ne mu ma te ma ty ko wi prof.
Hu go Ste in hau so wi). 

Znacz ną część „Rocz ni ka…” zaj mu -
ją bio gra my, w któ rych po miesz czo no

m.in. przy go to wa ne przez Je rze go Le -
śnia ka ży cio ry sy: cór ki hra bie go Ada ma
Stad nic kie go – Ja dwi gi Czar to ry skiej
i współ za ło ży ciel ki i dłu go let niej prze -

No wy „Rocz nik Są dec ki”

Ko pal nia wie dzy o Są dec
KULTURA

SADECZANIN sierpień 2011 2_SADECZANIN  01-08-2011  08:06  Strona 62



SIERPIEŃ 2011 Sądeczanin 63

v www.sadeczanin.info

wod ni czą cej Klu bu Zie mi Są dec kiej
Wan dy Stra szyń skiej -Skrze szew skiej
(ze zna nej pa trio tycz nej ro dzi ny Ry -
siów), oraz po pu lar ne go je zu ity z ko -
ścio ła ko le jo we go, ks. Ada ma Ku bi sza,
zna ne go na uczy cie la i sa mo rzą dow ca
Ka zi mie rza Ca ba ka oraz prof. An drze ja
Ba łan dy, pierw sze go rek to ra PWSZ
w No wym Są czu. 

Tak jak w po przed nich la tach war to -
ścio wą część pi sma sta no wi kro ni ka No -
we go Są cza za rok 2010 oraz „Ma te ria ły
do bi blio gra fii Są dec czy zny” au tor stwa
Mar ty Tre it, któ ra uwzględ ni ła w swo -
im tek ście 309 po zy cji dru ko wa nych.

Obec ne mu „Rocz ni ko wi Są dec kie -
mu” to wa rzy szy ksią żka au tor stwa Sła -
wo mi ra J. Tab kow skie go pt. „Por tret
no wo są dec kich ma tu rzy stów AD 2010.
Szkic so cjo lo gicz ny”, któ ra ja ko czwar -
ta po zy cja wy szła w se rii Bi blio te ka
„Rocz ni ka Są dec kie go”. Au tor miał

oka zję pod czas pro mo cji zło żyć hołd
swo im pro fe so rom z „Pierw szej Bu dy”
z lat pięć dzie sią tych i oso bi ście uści snąć
obec ne go w sa li ra tu szo wej, po pu lar ne -

go fi zy ka i b. za stęp cę dy rek to ra Woj -
cie cha Trzóp ka.

Oby dwie po zy cje wy da ne zo sta ły
dzię ki me ce na to wi pre zy den ta mia sta
No we go Są cza, Ry szar da No wa ka.

Przed spo tka niem w ra tu szu od by ło
się po sie dze nie ko le gium re dak cyj ne go
„Rocz ni ka”, na któ rym za pro gra mo wa -
no za war tość ko lej ne go to mu, to mu
szcze gól ne go, bo ju bi le uszo we go
– czter dzie ste go, któ ry ma się uka zać
w ro ku 720 rocz ni cy lo ka cji mia sta,
a ta kże w ro ku za my ka ją cym dru ga de -
ka dę pro wa dze nia go przez prof. Fe lik -
sa Ki ry ka.

(HSZ)

c czyź nie

Prof. Fe liks Ki ryk – prze -
wod ni czą cy ko le gium re -
dak cyj ne go pod kre ślił, iż
nie wie le miast mo że po -
chwa lić się wy daw nic twem
z ta ki mi tra dy cja mi, a ta -
kże me ce na tem urzę du
i pre zy den tów.
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Woj ny cha sy dów
Et no graf ka i ju da ist ka, tłu macz ka z ję -

zy ka ji dysz, re dak tor ka „Biu le ty nu” – cza -
so pi sma War szaw skiej Gmi ny Ży dow skiej,
An na Cia ło wicz barw nie opi sa ła dzie je
burz li we go kon flik tu mię dzy dwo ma do -
ma mi cha sydz ki mi – No wym Są czem
a Sa do gó rą – któ ry w XIX wie ku po dzie -
lił ży dow ski świat Ga li cji. Ksią żecz ka no -
si ty tuł Woj ny cha sydz kie ar cy cie ka we.
No wy Sącz – Sa do gó ra 1868-1869. Au tor -
ka uprze dza czy tel ni ka, że cha sy dyzm jest
w pol skim pi śmien nic twie zja wi skiem sła -
bo po zna nym. Wią że się to z nie do stęp no -
ścią źró deł, ogra ni cze nia mi ję zy ko wy mi
ba da czy, a ta kże (za pew ne) z po wierz -
chow no ścią za in te re so wa nia tym te ma tem.
Trud ność spra wia też sa ma for ma owych
tek stów – czę sto nie po rad na i roz wle kła,
w któ rej nie ła two roz po znać pier wot ny
kształt opo wie ści. Na do da tek świat cha -
sydz ki w Pol sce zo stał nie mal cał ko wi cie
uni ce stwio ny w wy ni ku Ho la cu stu. Nie -
mniej jed nak aku rat w No wym Są czu
z uwa gi na jed ne go z naj wy bit niej szych ca -
dy ków Cha ima Dyw re Hal bersz ta ma śla -
dy cha sydz kie są wciąż obec ne, a to
za spra wą ohe lu na cmen ta rzu ży dow skim,
na któ rym Hal bersz tam spo czy wa, wraz ze
swo imi po tom ka mi.

Sa do gó ra to miej sco wość na Bu ko wi -
nie, w któ rej w pierw szej po ło -

wie XIX w. roz wi nął się ośro dek cha -
sydz ki Izra ela Ró ży na (Fried ma na), zna -
ne go z wy staw ne go sty lu ży cia. Je go
dwór na śla do wał sie dzi by ga li cyj skich
ma gna tów. Kon flikt i dłu go trwa ła po le -
mi ka ca dy ków z No we go Są cza i Sa do -
gó ry do ty czy ły wła śnie te go prze py chu
i nie zgod no ści ży cia z re li gią. Hal ber -
stam za rzu cił też Ró ży no wi nie uc two.
Skan dal po głę bił się, gdy je den z sze ściu
sy nów Isra ela – Dow Ber, ca dyk z Le lo -
wa, pu blicz nie oświad czył, że wia ra
w moc ca dy ka opar ta jest na oszu stwie.
Mi mo że ro dzi na uzna ła go za cho re go
psy chicz nie i od izo lo wa ła od wy znaw -
ców, Hal ber stam oska rżył go o od stęp -
stwo i rzu cił klą twę (che rem) na ca łą
dy na stię sa do gór ską, któ ra z ko lei rzu -
ci ła che rem na ca dy ka z No we go Są cza.
Spi ra la wza jem nej nie na wi ści, ni czym
we fre drow skiej Zem ście.

Są de cza nie do koń ca nie zda ją so bie
spra wy, czym dla cha sy dów był i jest
No wy Sącz, ce nio ny ośro dek re li gij ny
i oświa to wy, ze swo im są dem ka hal -
nym. Le gen da nie sie, że jesz cze za nim
Cha im Hal ber stam uro dził się, sta rzy
cha sy dzi po wta rza li, iż mą drość ich po -
tom ka oświe ci ca ły świat. Rze czy wi -
ście, le gen dar ny ra bin za sły nął
z roz le głej wie dzy, znał na wy lot świę -
te księ gi i śre dnio wiecz ną li te ra tu rę fi -
lo zo ficz ną, pi sał po wa żne trak ta ty
re li gij no -praw ne, hi sto rycz ne oraz ka -
za nia. Dzię ki nie mu No wy Sącz jest
wa żnym miej scem dla or to dok syj nych
stra żni ków re li gii mo jże szo wej. Dla
śro do wisk cha sydz kich roz rzu co nych
po świe cie No wy Sącz jest świę tym
mia stem, jak dla pol skich ka to li ków
– Czę sto cho wa. W Izra elu mó wią
o nim Ky riat Sanz. In ni, jak w Bel gii,
czy An glii – Tsanz, wy wo dząc na zwę
wła śnie od tzad di ka (ca dy ka) Cha ima
Hal ber sta ma. 

Mą dro ści Hal ber sta ma wy da ją się
dziś ar cha icz ne, cho ciaż czy ta jąc uwa -
żnie jed no z je go wy znań, trud no ukryć

uzna nie dla je go skrom no ści i prze ni kli -
wo ści:

„W mło do ści, kie dy roz pa li ła się we
mnie mi łość Bo ga, są dzi łem, że na wró -
cę ca ły świat. Ale wkrót ce zro zu mia -
łem, że dość bę dzie, je że li zdo łam
na wró cić lu dzi w mo im mie ście; dłu go
się nad tym tru dzi łem, ale to mi się nie
uda ło. Zro zu mia łem wte dy, że pod ją łem
się rze czy zbyt wiel kiej i zwró ci łem się
ku mo im do mow ni kom. Ale ich ta kże
nie uda ło się na wró cić. Wresz cie za świ -
ta ło mi, że po wi nie nem sta rać się o to,
abym sam rze tel nie i w praw dzie słu żył
Bo gu. Ale i te go na wró ce nia nie zdo ła -
łem do ko nać.”

Spacerem po magicznych
miasteczkach

Sta ry Sącz i Le wo cza. Kar pac kie
mia stecz ka z kli ma tem – oto ty tuł prze -
wod ni ka, opra co wa ne go przez Ga brie -
lę Hudáko vą, Da nę Kri ste ko vą (obie
z Le wo czy) i są de cza ni na Mar ka Sty -
czyń skie go, wy da ne go z ini cja ty wy
Urzę du Miej skie go w Sta rym Są czu
w ra mach Pro gra mu Pol ska  Tu ry stycz -
na. Prze wod nik jest czę ścią trans gra -
nicz ne go pro jek tu tu ry sty ki kul tu ro wej:
„Sta ry Sącz i Le wo cza – kar pac kie mia -
stecz ka z kli ma tem”, w któ rym bie rze
udział gmi na Sta ry Sącz, mia sto Le wo -
cza i Fun da cja Roz wo ju Ziem Gór skich,
kie ro wa na spraw ną rę ką przez Jac ka
Lel ka. Pa tro nem me dial nym prze wod -
ni ka jest „Pol ska Wi ta” – por tal i ma ga -
zyn mi ło śni ków pod ró ży. Ozdo bą
wy daw nic twa są pięk ne zdję cia m.in.
Jac ka Po la kie wi cza.

Sta ry Sącz i Le wo cza to dwa kar pac -
kie mia stecz ka, któ re choć po ło żo ne
po obu stro nach gra ni cy w od le gło ści
oko ło 100 km, wię cej łą czy niż dzie li.
W oby dwu za cho wa ły się cen ne za byt ki

Nowe książki – sandecjana

Kto czy ta, nie błą dzi
KULTURA
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ar chi tek tu ry i kul tu ry. Prze by wa li w nich
mo nar cho wie i pa pież Jan Pa weł II.

Oby dwa mia stecz ka po wsta ły
w XIII wie ku, w śre dnio wie czu i w re -
ne san sie sta no wi ły prę żnie roz wi ja ją ce
się ośrod ki han dlu. Z tam te go cza su po -
cho dzą bez cen ne za byt ki. To one spra -
wi ły, że Le wo cza, ma łe mia stecz ko
na sło wac kim Spi szu, zo sta ła wpi sa -
na na Li stę Świa to we go Dzie dzic twa
Kul tu ry UNE SCO. A śre dnio wiecz -
na za bu do wa ryn ku w Sta rym Są czu
– uzna na za re zer wat urba ni stycz ny.

War to ścią do da ną pu bli ka cji są też
pro po zy cje wy cie czek w naj bli ższe oko -
li ce opi sy wa nych miast (np. do Ry tra
czy na Prze hy bę, a w są siedz twie Le wo -
czy do mo nu men tal ne go Zam ku Spi -
skie go, jed nej z naj po tę żniej szych
wa row ni w środ ko wej Eu ro pie, czy też
do Spi skiej So bo ty, czy Spi skie go
Czwart ku (z ory gi nal nym ko ścio łem
i ka pli cą Za pol skich).

War to ścio wa ksią żka, z krót ki mi, ale
tre ści wy mi tek sta mi, z mno go ścią przy -
dat nych in for ma cji, któ re naj le piej po -
chło nąć w fo te lu na we ran dzie i za raz
po tem ru szyć na tra sy spa ce ro we, rów -
nież w prze wod ni ku opi sa ne.

War to sko rzy stać z te go za pro sze nia.

Ro żnów z... Ta tra mi w tle
Nor wi dow skie prze sła nie („aby dro gę

mie rzyć przy szłą trze ba nam po mnieć,
skąd się wy szło”) otwie ra skrom ną ksią -
żecz kę Krzysz to fa Ko ko szy pt. Kul tu ra
mu zycz na Ro żno wa i oko lic, wy da ną
w lip cu 2011 r. przez Gmin ny Ośro dek
Kul tu ry w Gród ku nad Du naj cem. Au -

tor, lat 30, pe da gog mu zycz ny, ab sol went
kra kow skiej Aka de mii Mu zycz nej (edu -
ka cja mu zycz na i mu zy ka ko ściel na),
z opi sa ną te ma ty ką sty kał się od dziec -
ka. Ro żno wiak z po cho dze nia, był człon -
kiem (po dob nie jak oj ciec) tam tej szej
or kie stry dę tej, w la tach 1999–2004 pra -
co wał ja ko or ga ni sta w ko ście le pa ra fial -
nym św. Woj cie cha. 

In spi ra to rem pu bli ka cji był prof. Je -
rzy Kurcz, rów nież ro dem z Ro żno wa,
zwią za ny od 1971 r. z kra kow ską Aka -
de mią Mu zycz ną, dy ry gent chó rów
aka de mic kich (dy ry go wał m.in. ze spo -
ła mi śpie wa czy mi pod czas ka no ni za cji
kró lo wej Ja dwi gi w 1996 r. na kra kow -
skich Bło niach).

Au tor skła da hołd pre kur so ro wi kul -
tu ry mu zycz nej na tym te re nie:

„Zwró ci łem przede wszyst kim uwa gę
na dzia łal ność Ja na Dzie dzi ca, któ ra
na prze strze ni wie lu lat od bi ła się sze ro -
kim echem w na szym re gio nie. To echo nie
milk nie. Do tej po ry mo żna od czuć je go
wpływ. Pierw szym przy kła dem, ja ki przy -
cho dzi mi do gło wy, je stem ja sam, gdyż
po śred nio po przez mo je go oj ca, ode bra -
łem spu ści znę dzia łań Dzie dzi ca. Tak zga -
dza się. Mój oj ciec był je go uczniem,
po dob nie jak wie lu in nych mu zy ków, po -
cho dzą cych z Ro żno wa i oko lic.” 

Ksią żka za wie ra re la cje ust ne, ja kie
au tor w po szu ki wa niu źró deł ze brał
do naj star szych miesz kań ców wsi, a ta -
kże skom ple to wa ne przy śpiew ki z nu ta -
mi, za czerp nię te m.in. z bo ga te go
do rob ku mu zycz nych ro dzin Jó ze fow -
skich i Sza blów.

Wy daw nic two po pu la ry zu jąc zie mię
ro żnow ską miej sca mi ra zi jed nak uprosz -
cze nia mi, ba zu je na skró to wych in for ma -
cjach z prze wod ni ków tu ry stycz nych.
Au tor am bit nie też za bie ra się do „od kry -
wa nia Ame ry ki”. Oto na pierw szej stro nie
„wstę pu” Krzysz tof Ko ko sza za uwa ża:
„do tych czas nie uka za ła się żad na pu bli ka -
cja o po dob nej te ma ty ce, do ty czą ca na szej
ma łej oj czy zny”, co jest oczy wi stą nie -
praw dą, by wspo mnieć choć by o opi sa nej
w „Rocz ni ku Są dec kim” (t. XXXVI, 2008,
str. 318–238) syl wet ce Ja na Dzie dzi ca pt.
„Sześć de kad w Ro żno wie”.

Za strze że nie od bior cy bu dzi rów nież
okład ka pu bli ka cji: wi dok je zio ra z Gro -
dzi skiem, czy li z Mał pią Wy spą (a więc

nie Ro żnów), nad któ ra od pół noc nej (!)
stro ny wid nie ją ośnie żo ne szczy ty…
Tatr. Kom pi la cja gra ficz na nie do przy -
ję cia, gdyż jest sprzecz na z geo gra fią
i kon tek stem kul tu ro wym. Z Ro żno wa,
na wet przy naj lep szej wi docz no ści, i tym
bar dziej nad pół noc nym ho ry zon tem,
Tatr nie wi dać, a miej sco wy folk lor (po -
gó rzań ski sko li ga co ny z la chow skim) nie
ma nic wspól ne go z gó ral skim.

To tak jak by na wi do ków ce z Fran cji
wie żę Eif fla po ka zać u pod nó ża Mont
Blanc.

No wy Sącz – Na rwik: 
pod su mo wa nie

Nie bra ku je są dec kich ak cen tów w bo -
ga to ilu stro wa nym wy daw nic twie (226
stron) Co ol to ur al bum – wo kół Fun du szu
Wy mia ny Kul tu ral nej, wy da nym przez
Mi ni ster stwo Kul tu ry i dzie dzic twa na ro -
do we go i opra co wa nym przez du et: Mag -
da le nę Ma zur kie wicz -Su chec ką i Ka ro li nę
Ty lus -So wę. Pol ska to je dy ny kraj w Eu -
ro pie, w któ rym od 2008 r. wdra ża ny jest
pro jekt współ pra cy kul tu ral nej z kra ja mi
Eu ro pej skie go Ob sza ru Go spo dar cze go
– Fun dusz Wy mia ny Kul tu ral nej. Po mysł
utwo rze nia fun du szu wspie ra ją ce go wy -
mia nę kul tu ral ną na ro dził się w trzech
pań stwach zgru po wa nych w Eu ro pej -
skim Ob sza rze Go spo dar czym: Nor we -
gii, Is lan dii i Lich ten ste inie, ak tyw nie
wspie ra nych przez Pol skę. Al bum jest
pod su mo wa niem trzy let nie go do rob ku
i do świad czeń. Dzię ki Fun du szo wi Wy -
mia ny Kul tu ral nej w la tach 2008–2011
do fi nan so wa nie otrzy ma ły 73 pro jek ty
na kwo tę po nad 40 mln zł. Wśród be ne -
fi cjen tów zna lazł się No wy Sącz, co od -
no to wa no w al bu mie od po wied nim
tek stem i zdję cia mi. 

SADECZANIN sierpień 2011 2_SADECZANIN  01-08-2011  08:06  Strona 65



66 Sądeczanin SIERPIEŃ 2011 v www.sadeczanin.info

W wie lo let nie part ner stwo No we go
Są cza i Na rwi ku wpi sał się przy go to wa -
ny w 2010 r. pro jekt hi sto rycz no -kul tu -
ral ny upa mięt nia ją cy wspól ne
dzie dzic two hi sto rycz ne pol sko -nor we -
skie, zwią za ne z wo jen ny mi zma ga nia mi
pod Na rwi kiem 70 lat te mu. Uro czy ste
ob cho dy w Na rwi ku i No wym Są czu po -
łą czo no z ple ne ro wym wi do wi skiem hi -
sto rycz nym, wy sta wą fo to gra ficz ną pt.
„Part ner znad fior dów – wspól ne bra ter -
stwo” – wy sta wa fo to gra ficz na au tor stwa
zna ne go są dec kie go ar ty sty -fo to gra fi ka
Pio tra Droź dzi ka na są dec kim ryn ku,
kon fe ren cją dla mło de go po ko le nia pt.
„Hi sto ria dwóch miast – hi sto rycz na bi -
twa”, wi zy ta mi stu dyj ny mi mło dzie ży
i kom ba tan tów, opra co wa niem i edy cją
wy daw nic twa No wy Sącz – Na rwik: opo -
wieść o dwóch mia stach – hi sto ria
i współ cze sność. We wrze śniu ub. ro ku
pod czas uro czy sto ści przed Mau zo leum
Zie mi Są dec kiej, na co ko le Pie ty Są dec -
kiej od sło nię to ta bli cę upa mięt nia ją cą
udział Po la ków w kam pa nii nor we skiej
w 1940 r., a szcze gól nie w bi twie o Na -
rwik, oraz od by ła się pre mie ra mul ti me -
dial ne go ora to rium pt. „Na rwik
– pierw sze zwy cię stwo”, spek ta klu spe -
cjal nie dla No we go Są cza przy go to wa ne -
go przez Ro ma na Ko ła kow skie go
(twór cę wie lu wi do wisk w tym zwią za -
ne go z nie daw ny mi ob cho da mi 600.
rocz ni cy bi twy pod Grun wal dem) Z te go
za da nia, w ści słej współ pra cy, do brze
wy wią za ły się urzę dy obu miast, Mu -
zeum Okrę go we w No wym Są czu, Mu -
zeum Woj ny (Krig smin nen mu seum)
w Na rwi ku, Fun da cja Vin ter fe stu ka
w Na rwi ku. Cykl im prez sfi nan so wa no
z po zy ska ne go przez mia sto No wy Sącz
gran tu w wy so ko ści 565 tys. zł z Fun du -
szu Wy mia ny Kul tu ral nej. Do tej kwo -
ty 63,5 tys. do ło ży ło mia sto No wy Sącz.

Szla kiem gro dów i zam ków
Na kła dem są dec kie go wy daw nic twa

Ko li ber uka za ła się ksią żka tar no wia ni -
na Krzysz to fa Mo ska la pt. Gro dy i zam -
ki nad Du naj cem i Po pra dem,
za wie ra ją ca pro fe sjo nal ne opi sy pre zen -
to wa nych obiek tów, wraz z 231 barw ny -
mi fo to gra fia mi i 121 ilu stra cja mi
czar no -bia ły mi, ry sun ka mi i pla na mi.
Te 248 stron czy ta się i prze glą da (a wła -

ści wie stu diu je!) jed nym tchem. Ca łość
do dru ku w dru kar ni Fle xer gis przy go -
to wał Zbi gniew Mu zyk.

Do po wsta nia ksią żki przy czy ni li się
też: Klau dia Barszcz, An drzej Do bro wol -
ski, Sta ni sław Ku siak i Ewa Szcze pań ska,
a z cen ny mi uwa ga mi do rad czy mi po -
spie szył hi sto ryk sło wac ki Mi ro sław Šte -
vik z Kie żmar ku.

Du na jec i Po prad na le żą do naj bar -
dziej ma low ni czych rzek Pol ski i Sło wa -
cji. Prze ci na ją one Kar pa ty two rząc
do li ny, w któ rych lu dzie osie dla li się już
wie le ty się cy lat te mu. O ich tu po by cie
świad czą m.in. po zo sta ło ści za bu do wań
obron nych. W ksią żce tej au tor za pre zen -
to wał gro dy, zam ki, dwo ry, klasz to ry wa -
row ne i umoc nie nia miej skie zbu do wa ne
przed 1772 ro kiem i po ło żo ne na te re -
nach gmin Pol ski i Sło wa cji, przez któ re
prze pły wa ją wspo mnia ne rze ki. Opi sa ne
zo sta ły za rów no obiek ty dzi siaj ist nie ją -
ce, jak i nie ist nie ją ce. Zo sta ły one przed -
sta wio ne w ko lej no ści wy ni ka ją cej z ich
geo gra ficz ne go usy tu owa nia – idąc z pół -
no cy w kie run ku po łu dnio wym, od uj ścia
Du naj ca do źró deł Po pra du w Ta trach.

Do daj my, że au tor prze je chał (prze -
szedł, prze pły nął) ca ła tra sę, nie jest to
więc ksią żka opar ta tyl ko na wi zy tach
w bi blio te ce czy in ter ne cie, lecz opra co -
wa na ta kże z au top sji, co pod no si jej
i tak wy so kie wa lo ry.

Wiązka pomysłów, 
wiązka sytuacji

Na de biut ksią żko wy Fi li pa Su ro wia -
ka cze ka li przede wszyst kim mi ło śni cy je -
go nie ba nal nej oso bo wo ści, by wal cy

wro cław skich klu bów i uczest ni cy spo -
tkań li te rac kich. Au tor to no wo są de cza -
nin (ab sol went II LO), miesz ka ją cy
ak tu al nie we Wro cła wiu, gdzie na tam tej -
szym uni wer sy te cie ukoń czył dzien ni kar -
stwo (któ rym się pa ra od cza su do cza su). 

To mik pod ty tu łem Wiąz ka, wy da ny
w 2011 ro ku, to zbiór je de na stu opo wia -
dań, w któ rych naj istot niej szą ro lę od -
gry wa pierw szo oso bo wy nar ra tor,
skwa pli wy ob ser wa tor ota cza ją ce go go
świa ta. Jak zresz tą słusz nie w przed mo -
wie stwier dził prof. Sta ni sław Be reś: Fi -
lip Su ro wiak ma oczy i an te ny do oko ła
gło wy – du żo wi dzi i du żo czu je, od bie -
ra jąc wie le rze czy jak by skó rą.

Su ro wiak prze no si czy tel ni ka
w swój świat knajp, ka mie nic i ulic,
gdzie ba nal ne sy tu acje mie sza ją się
z ta jem ni czo ścią, a ab sur dal ność co -
dzien nych zda rzeń do dat ko wo pod kre -
śla iro nia lo su. Bo ha ter -nar ra tor gu bi
się i znaj du je, z wy żyn eu fo rii spa da
na dno pe sy mi zmu. Je go świat jest
lum piar ski i ar ty stycz ny. Nie brak tu
hu mo ru i, mi mo krót kich form, cie ka -
wie za ry so wa nych po sta ci. Im wię cej
w opo wia da niach ak cji, tym przy jem -
niej się je czy ta, zwłasz cza, że nie któ re
z nich są do brze spo in to wa ne. Ję zyk
tych tek stów jest ela stycz ny – tzn. au -
tor po tra fi ope ro wać za rów no roz bu do -
wa ny mi, po etyc ki mi po rów na nia mi,
jak i krót ki mi, bar dzo do sad ny mi spo -
strze że nia mi. War to bę dzie po cze kać
na de biut po wie ścio wy...

Fi lip Su ro wiak, Wiąz ka, War szaw ska
Fir ma Wy daw ni cza, War sza wa 2011, 92 s.

BI BLIO FIL

KULTURA
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A u tor ode brał pa miąt ko wy gra -
wer ton 1 lip ca br. w Mia stecz -
ku Ga li cyj skim w No wym
Są czu z rąk sta ro sty no wo są -

dec kie go Ja na Go lon ki pod czas II Fo -
rum Pra sy Są dec kiej. Pierw sza z kwia -
ta mi po spie szy ła do dra Skrab skie go
red. na czel na „Al ma na chu Mu szy ny”

Bo że na Mści wu jew ska -Kruk. Lau re ato -
wi gra tu lo wał pre sti żo we go wy ró żnie -
nia m.in. go spo darz spo tka nia Ro bert
Ślu sa rek, dy rek tor Mu zeum Okrę go we -
go w No wym Są czu, oraz Ry szard
Kruk, głów ny or ga ni za tor kon fe ren cji
pra sy lo kal nej Są dec czy zny. 

Lau re ata przed sta wił czło nek ka pi tu ły
na gro dy red. Le szek Mi gra ła, se kre tarz
re dak cji „Rocz ni ka Są dec kie go” i red.
na czel ny „Al ma na chu Są dec kie go”.

Jó zef Skrab ski jest ro do wi tym gry bo -
wia ni nem (rocz nik 1975), dok tor hi sto -
rii sztu ki, pra cow nik na uko wy In sty tu tu
Hi sto rii Kul tu ry i Sztu ki oraz kie row nik
pra cow ni in wen ta ry za cyj nej Pa pie skiej
Aka de mii Teo lo gicz nej w Kra ko wie.
Po mi mo mło de go wie ku ma już spo ry
do ro bek na uko wy; ba dacz za byt ków
Kre sów wschod nich, or ga ni za tor kon fe -

ren cji na uko wych, sty pen dy sta we Wło -
szech i Wiel kiej Bry ta nii, lau re at m.in.
na gro dy im. Ka ro la Es tre iche ra i rek to -
ra Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go. 

– Swo ją pu bli ka cją o ko ścio łach Gry -
bo wa, szcze gól nie fa rze gry bow skiej,
któ ra w zna ko mi ty spo sób wzbo ga ca na -
szą wie dzę o hi sto rii Gry bo wa, au tor
spła cił dług wo bec swo ich przod ków
– po kre ślił Le szek Mi gra ła.

Z ko lei sta ro sta no wo są dec ki Jan Go -
lon ka od zna czył dra Skrab skie go Srebr -
nym Jabł kiem Są dec kim „w uzna niu
za sług dla utrwa le niu to żsa mo ści Są de -
czan”.

Dzię ku jąc za wy ró żnie nie lau re at Na -
gro dy im. Szczę sne go Mo raw skie go po -
wie dział, że mo no gra fia ist nie ją cych
i nie ist nie ją cych już 4 ko ścio łów gry -
bow skich nie wzię ła się z ni cze go i pra -
co wał nad nią wie le lat. 

– Jesz cze ja ko stu dent od wie dza łem
księ dza pra ła ta Ada ma Ka zi mier cza ka

Prestiżowe wyróżnienie dla autora książki
o kościołach Grybowa

Spłacił dług
wobec przodków
Jó zef Skrab ski, au tor wy da nej w ub. r. z oka zji 670-le cia Gry -
bo wa pracy za ty tu ło wa nej „Ko ścio ły Gry bo wa. Mo no gra fia
hi sto rycz na -ar ty stycz na” zo stał lau re atem IV Na gro dy im.
Szczę sne go Mo raw skie go, przy zna wa nej za naj lep szą ksią żkę
do ty czą cą Są dec czy zny z ini cja ty wy Sto wa rzy sze nia Przy ja -
ciół „Al ma na chu Mu szy ny”.

Au tor ode brał pa miąt ko wy
gra wer ton 1 lip ca br.
w Mia stecz ku Ga li cyj skim
w No wym Są czu z rąk sta -
ro sty no wo są dec kie go 
Ja na Go lon ki pod czas II Fo -
rum Pra sy Są dec kiej.

KULTURA
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na ple ba nii, gdzie dzi siaj mie ści się mu -
zeum pa ra fial ne, i go dzi na mi roz ma wia -
li śmy o hi sto rii Gry bo wa. Już wte dy
za czą łem zbie rać ma te ria ły o prze szło -
ści na sze go mia sta, któ re aż do koń -
ca XVIII wie ku nie wie le ustę po wa ło
No we mu Są czo wi – wspo mi nał Jó zef
Skrabski. W swo jej ksią żce za mie -
ścił 430 ilu stra cji, fo to gra fii, ry sun ków
i pro jek tów świą tyń gry bow skich; bi -
blio gra fia za wie ra po nad 100 po zy cji. 

Skrab ski od kła mał m.in. naj now szą
hi sto rię mia stecz ka nad Bia łą Tar now -
ską, udo wad nia jąc na kar tach swe go
dzie ła, że w stycz niu 1945 ro ku fa rę gry -
bow ską nie znisz czył wy co fu ją cy się
We hr macht lecz na cie ra ją ca Ar mia
Czer wo na. Ko ściół św. Ka ta rzy ny Alek -
san dryj skiej zo stał ostrze la ny, kie dy
Niem ców już nie by ło w Gry bo wie.
– W po dob nych oko licz no ściach żoł nie -
rze so wiec cy ostrze la li z ar ty le rii ko ściół
do mi ni kań ski w Tar no po lu – tłu ma czył
au tor. Szko da, że Jó ze fa Skrab skie go nie
słu cha li obroń cy po mni ka Ar mii Czer -
wo nej w No wym Są czu…

*** 
Ce re mo nia wrę cze nia IV Na gro dy im

Szczę sne go Mo raw skie go by ła ostat nim
punk tem II Fo rum Pra sy Są dec kiej (or -
ga ni za to rzy: Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół
„Al ma na chu Mu szy ny”, Ci vi tas Chri sti -
na, re dak cja „Al ma na chu Są dec kie go”,
Mu zeum Okrę go we w No wym Są czu,
są dec ki od dział PTH oraz Sa dec ka Bi -

blio tek Pu blicz na im. J. Szuj skie go
w No wym Są czu).

Pod czas kon fe ren cji z udzia łem re -
dak cji pism lo kal nych, bi blio te ka rzy
i mu ze al ni ków dys ku to wa no o „ro li
pra sy lo kal nej, mu ze ów i bi blio tek
w umac nia niu ma łych oj czyzn na Są -
dec czyź nie”. Wśród pre le gen tów by li
pra so znaw cy z kra kow skich uczel ni.
Mi ło nam po in for mo wać, że du żo cie -
płych słów pa dło pod ad re sem „Są de -

Warto wiedzieć

Na gro da im. Szczę sne go Mo raw skie go jest
przy zna wa na od 2008 ro ku z ini cja ty wy re -
dak cji „Al ma na chu Mu szy ny”. Jej pierw szym
lau re atem był Ta de usz Ło pat kie wicz, wy -
daw ca rę ko pi sów i ko men ta rzy do dzie ła
Sta ni sła wa Tom kie wi cza pt. „In wen tarz za -
byt ków po wia tu są dec kie go”. W 2009 ro ku
na gro dę otrzy mał Je rzy Le śniak za ksią żkę
pt. „Szko ła Chro bre go 1908-2008”, w 2010
– Je rzy Gi za za„Są dec ką Li stę Ka tyń ską”.
Szczę sny Mo raw ski, pa tron pre sti żo wej na -
gro dy, to au tor pio nier skie go dzie ła hi sto -
rycz ne go „Są dec czy zna” z 1863 r., któ re go
re print uka zał się przed pa ro ma la ty sta ra -
niem są dec kie go fo to gra fi ka i wy daw cy Syl -
we stra Adam czy ka.

Jó zef Skrab ski
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cza ni na”, któ re go lip co wy nu mer wła -
śnie wte dy tra fił do sprze da ży.

Go ściem II Fo rum Pra sy Są dec kiej
był m.in. dy rek tor Bi blio te ki Ja giel loń -

skiej w Kra ko wie prof. Zdzi sław Pie -
trzyk i prof. Bo le sław Fa ron, li te ra tu ro -
znaw ca z Ma ło pol skiej Wy ższej Szko ły
Za wo do wej. Kon fe ren cja za koń czy ła się

przy ję ciem przez akla ma cję de kla ra cji
pro gra mo wej II Fo rum Pra sy Są dec kiej
w kształ cie za pro po no wa nym przez Ry -
szar da Kru ka (czy taj poniżej). (HSZ)

Z god nie z De kla ra cją I Fo rum Pra sy Są dec kiej,
od by te go 2 lip ca 2010 ro ku, w dniu 1 lip -
ca 2011 ro ku w Mia stecz ku Ga li cyj skim od -
by ło się II Fo rum Pra sy Są dec kiej, któ re

skon cen tro wa ło się wo kół za gad nie nia: Ro la pra sy lo kal -
nej, mu ze ów i bi blio tek w umac nia niu ma łych oj czyzn
na Są dec czyź nie – jak uspraw nić to part ner stwo? Wy stą -
pie nia ple nar ne i de ba ty po ka za ły sze reg przy kła dów po -
twier dza ją cych, że pra sa lo kal na, bi blio te ki i mu zea
pro wa dzą wie le cen nych, w tym wspól nych, ini cja tyw
na rzecz umac nia nia ma łych oj czyzn i sta no wią wiel kie bo -
gac two Są dec czy zny. 

Po ni żej li sta po stu la tów i za dań, za rów no no wych, jak
i zgło szo nych w trak cie po przed nie go Fo rum, a wy ma ga ją -
cych kon ty nu acji:

1.So jusz ni cy w umac nia niu ma łych oj czyzn. Pra sa lo -
kal na, bi blio te ki i mu zea to naj bli żsi so jusz ni cy w bu -

do wa niu ma łych oj czyzn. War to po dej mo wać jak naj wię cej
wspól nych ini cja tyw pro gra mo wych, w tym ta kże wspól ne
sta ra nia o po zy ska nie gran tów. Ape lu je my o za miesz cza nie
in for ma cji o ini cja ty wach pra sy lo kal nej, bi blio tek oraz mu -
ze ów na ła mach po pu lar ne go in ter ne to we go ka len da rium Co,
gdzie kie dy?, pro wa dzo ne go na www.bi blio te ka.mu szy na.pl
Su ge ru je my za miesz cze nie ka len da rium na stro nach re dak cji,
bi blio tek i mu ze ów. 

2.Do sko na le nie warsz ta tu re dak cyj ne go. Pra gnie my
kon ty nu ować na tym po lu współ dzia ła nie, za ini cjo -

wa ne w trak cie I Fo rum, z In sty tu ta mi Dzien ni kar stwa i Ko -
mu ni ka cji Spo łecz nej Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go
i Uni wer sy te tu Pa pie skie go w Kra ko wie. Przy go to wa ny zo -
sta nie w tej spra wie plan dzia łań na naj bli ższe 12 mie się cy.

3.Wspar cie ze stro ny lo kal nych sa mo rzą dów. Po now -
nie zwra ca my się do sa mo rzą du Ma ło pol ski, po wia -

tu są dec kie go i mia sta No wy Sącz oraz po szcze gól nych miast
i gmin Są dec czy zny o roz wa że nie usta no wie nia na szcze blu
po wia tu są dec kie go „Fun du szu Pra sy Są dec kiej”, po kry wa -
ją ce go część kosz tów edy tor skich pra sy są dec kiej, w opar ciu
o kry te ria wy pra co wa ne wspól nie z re dak cja mi. Po stu lu je my
wpro wa dze nie te ma ty ki pra sy lo kal nej pod ob ra dy Ra dy Po -
wia tu No wo są dec kie go.

4.In ter ne to wa plat for ma współ pra cy i wy mia ny do -
świad czeń. W efek cie po przed nie go Fo rum zbu do wa -

no plat for mę wy mia ny in for ma cji na stro nie:
www.są de cza nie.net Za chę ca my do jej współ re da go wa nia,
pro si my o nad sy ła nie in for ma cji o ko lej nych wy da niach pism,
a ta kże o wy da rze niach kul tu ral nych. Na stro nie za miesz czo -
ne zo sta ły i są na bie żą co ak tu ali zo wa ne: bi blio gra fia pra sy
są dec kiej w opra co wa niu Re na ty Ko pacz z Bi blio te ki w Mu -
szy nie oraz elek tro nicz ny in for ma tor bi blio tek, au tor stwa Do -
ro ty Wcze śny z Są dec kiej Bi blio te ki Pu blicz nej. 

5.Gro ma dze nie wy daw nictw i in for ma cji na ich te mat.
Ape lu je my do wszyst kich wy daw ców pra sy na Są dec -

czyź nie o prze ka zy wa nie ak tu al nych i – w mia rę mo żli wo ści
– ta kże ar chi wal nych eg zem pla rzy pism do ob cho dzą cej ju bi -
le usz 120-le cia Bi blio te ki Pu blicz nej im. Jó ze fa Szuj skie go
w No wym Są czu. Sta je się ona cen tral nym miej scem gro ma -
dze nia pra sy lo kal nej wy da wa nej na Są dec czyź nie i po za nią,
a po dej mu ją cej te ma ty kę są dec ką. Bi blio te ka Pu blicz -
na w Mu szy nie gro ma dzi pra ce lau re atów do rocz ne go kon -
kur su o Na gro dę Szczę sne go Mo raw skie go – za naj lep szą
ksią żkę do ty czą cą Są dec czy zny. 

6.Do rocz ne spo tka nia. Fo rum Pra sy Są dec kiej na bie ra
cha rak te ru im pre zy do rocz nej, or ga ni zo wa nej w go -

ścin nym Mia stecz ku Ga li cyj skim. Pro po nu je my, aby III Fo -
rum Pra sy Są dec kiej, któ re od bę dzie się w dniu 6 lip ca 2012
ro ku pod ję ło te mat: Pra sa lo kal na a ar chi wa – part ne rzy czy
kon ku ren ci? Za pra sza my ar chi wa pań stwo we do je go współ -
or ga ni za cji. Fo rum po łą czo ne bez ie z wrę cze niem ju bi le uszo -
wej V Na gro dy Szczę sne go Mo raw skie go.

De kla ra cja Pro gra mo wa II Fo rum Pra sy Są dec kiej
No wy Sącz, Mia stecz ko Ga li cyj skie, 1 lip ca 2011 ro ku
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Są dec czy zna to re gion, gdzie
wciąż ży we są daw ne tra dy cje,
lecz szyb ko zmie nia ją cy się
świat spra wia, że i tu taj od cho -
dzą one po wo li w za po mnie -
nie. Jed nym z tych skar bów
prze szło ści są daw ne za wo dy
i rze mio sła.

P o przez or ga ni zo wa ne na te re nie
Są dec kie go Par ku Et no gra ficz -
ne go i Mia stecz ka Ga li cyj skie -
go w No wym Są czu warsz ta ty,

po ka zy i lek cje mu ze al ne pra gnie my
przy bli żyć daw ne pro ce sy tech no lo gicz -

ne i na rzę dzia, a ta kże dać mło de mu po -
ko le niu oka zję spo tka nia z rze mieśl ni -
ka mi, któ rzy zna ją taj ni ki gi ną cych
za wo dów i w prak ty ce wy ko rzy stu ją
umie jęt no ści i wie dzę się ga ją cą nie raz
se tek lat wstecz.

***
Kil ku dnio we warsz ta ty tra dy cyj nych

rze miosł i rę ko dzie ła lu do we go:
• Przę dze nie na wrze cio nie i ko ło -

wrot ku (trze ci ty dzień sierp nia 2011)
• Wi kli niar stwo (trze ci ty dzień wrze -

śnia 2011)
Pro jekt jest kie ro wa ny do ani ma to rów,

in struk to rów kul tu ry, na uczy cie li, mu ze -
al ni ków i osób za in te re so wa nych pro fe -
sjo nal ną na uką lu do we go rę ko dzie ła. 

„Ży wy skan sen”
Re gu lar ne pre zen ta cje gi ną cych za wo -

dów i rę ko dzie ła w warsz ta tach i za gro -
dach w Są dec kim Par ku Et no gra ficz nym
w se zo nie tu ry stycz nym (maj -paź dzier -
nik), od wtor ku do nie dzie li w go dzi nach
otwar cia skan se nu.

Warsz ta ty i in te rak tyw ne po ka zy dla
dzie ci i mło dzie ży

Lek cje mu ze al ne, pro po no wa ne te -
ma ty:

– Zwy cza je i ob rzę dy cie siel skie;
– W chłop skiej za gro dzie;
– Kul tu ra lu do wa Są dec czy zny – tra -

dy cyj ne rze mio sło wiej skie;
– Kul tu ra lu do wa Są dec czy zny

– zdob nic two ob rzę do we;
– Strój La chów Są dec kich.

„W za gro dzie i warsz ta cie – gi ną ce
za wo dy w skan se nie” – 12 paź dzier ni -
ka 2011.

Im pre za ple ne ro wa o cha rak te rze edu -
ka cyj nym ad re so wa na do przed szko la -
ków, uczniów szkół pod sta wo wych,
gim na zjal nych i śred nich z No we go Są -
cza i oko lic. Edu ka cyj na gra te re no wa,
pod czas któ rej dzie ci i mło dzież spo tka -
ją się z rze mieśl ni ka mi, po zwo li im po -
znać roz wój tra dy cyj ne go rze mio sła
od cza sów śre dnio wie cza do po cząt -
ków XX w. Uczest ni cy im pre zy, roz wią -
zu jąc ko lej ne za da nia, od wie dzą
warsz ta ty garn ca rza, ko wa la czy tka cza,
w któ rych obok rze mieśl ni ków z po cząt -
ków XX w. pra co wać bę dą ich po przed -
ni cy, pre zen tu ją cy tech no lo gie zna ne
w śre dnio wie czu. Do dat ko wą atrak cją
bę dzie po zna nie taj ni ków pra cy ar che -
olo ga – po szu ki wa cza śla dów daw nej
kul tu ry oraz wy sta wa pre zen tu ją ca po -
my sło wość „wiej skich wy na laz ców”.

(RED)

Z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu

W warsztacie
i zagrodzie
– ginące zawody

Projekt jest kierowany
do animatorów,
instruktorów kultury,
nauczycieli, muzealników
i osób zainteresowanych
profesjonalną nauką
ludowego rękodzieła.
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Wystawy
NO WY SĄCZ 
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
KRA JO BRAZ I PRZY RO DA GÓR – TA TRY POL -
SKIE – wy sta wa fo to gra fii au tor skiej Je rze go
Zem brzu skie go, re ali zo wa na we współ pra cy
z Za rzą dem Li gi Ochro ny Przy ro dy w No wym
Są czu. 
14 ma ja – 28 sierp nia
SKAR BY MA ŁO POL SKI 2011 – DREW NIA NA
AR CHI TEK TU RA UZDRO WISK – po kon kur so wa
wy sta wa fo to gra fii lau re atów XI edy cji kon kur su
or ga ni zo wa ne go w ra mach XIII Ma ło pol skich
Dni Dzie dzic twa Kul tu ro we go.

Imprezy plenerowe
6-7 sierp nia
MO ZA IKA SĄ DEC KA – im pre za ple ne ro -
wa z udzia łem przed sta wi cie li grup et no gra ficz -
nych i et nicz nych za miesz ku ją cych daw ną
Są dec czy znę: Po la ków – La chów, Po gó rzan, Gó -
ra li Są dec kich oraz Łem ków, Niem ców Ga li cyj -
skich, Ży dów i Cy ga nów,
or ga ni zo wa na w ra mach pro jek tu „Via Ga li cia”.
5 sierp nia – 31paź dzier ni ka
MIESZ KAŃ CY GA LI CJI – ple ne ro wa wy sta wa
fo to gra ficz na zło żo na z ar chi wal nych zdjęć

przed sta wia ją cych miesz kań ców ga li cyj skich
wsi i mia ste czek pod czas co dzien nych za jęć,
uro czy sto ści i ob rzę dów, or ga ni zo wa na w ra -
mach pro jek tu „Via Ga li cia”.

Galeria „Dawna Synagoga”, ul. Berka
Joselewicza 12
15 lip ca – 18 wrze śnia
PO TEJ STRO NIE JEST DUCH ŻY CIA – wy sta wa
z krę gu tra dy cji ży dow skiej, pod czas któ rej za -
pre zen to wa na zo sta nie wy ci nan ka ze zdob nic -
twem ży dow skim – sty li zo wa ne zwie rzę ta
i ro śli ny, mo ty wy geo me trycz ne, sce ny bi blij ne,
or ga ni zo wa na w ra mach pro jek tu „Via Ga li cia”. 

Ga le ria Ma rii Rit ter i sta re wnę trza miesz -
czań skie, Rynek 2

Sta ła eks po zy cja prac wy bit nej są dec kiej ma lar -
ki Ma rii Rit ter oraz daw nych wnętrz miesz czań -
skich z prze ło mu XIX i XX w.

KRY NI CA -ZDRÓJ
Mu zeum Ni ki fo ra, ul. Bul wa ry Die tla 19 
25 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
6 sierp nia – 30 wrze śnia
PA STER STWO W RE GIO NIE MA ŁYCH PIE NIN
– wy sta wa ob ra zu ją ca spe cy fi kę pa ster stwa
w re gio nie Szczaw ni cy i daw nej Ru si Szlach tow -
skie, „Ży cie na ba ców ce”, zwy cza je, ma gię.

KALENDARIUM 
MUZEUM OKRĘGOWEGO 
W NOWYM SĄCZU

KRA JO BRAZ I PRZY RO DA GÓR – TA TRY POL SKIE – wy sta wa fo to gra fii au tor skiej Je rze go Zem brzu skie go

Karczma Salomona Feigla, J. Brandt, Ossolineum
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Ste reo typ ten gło si, że chłop, sta -
jąc w ob li czu sił, na któ re nie ma
wpły wu, nie wpa da w de spe ra -
cję, nie tur bu je się sen su; sia da

na przy zbie i – po wta rza jąc co naj wy -
żej: „Wo la Nie bios…” – z po ko rą przyj -
mu je do pust, ja ki na nie go spadł.

Bo daj naj do tkliw szym nie szczę -
ściem, ja kie mo gło spaść na rol ni ka, by -
ły od za wsze bu rze gra do we – te gna ne
wi chra mi na wał ni ce zim nej wo dy, nisz -
czą cej za sie wy i upra wy, z de wa stu ją cy -
mi nie do szłe plo ny lo do wy mi kul ka mi.
Wo bec ta kiej bu rzy ka żdy był bez rad ny,
ta ka bu rza zwia sto wa ła je śli nie zgo ła
głód, to przy naj mniej dłu go trwa ły nie -
do sta tek; w naj lep szym zaś ra zie – po -
wa żne pro ble my. Ale czy ob ser wu ją cy
zbli ża nie się czar nych, cię żkich chmur
chłop istot nie sie dział w peł nym re zy -
gna cji bez ru chu? By naj mniej!

***
Lu dzie za wzię cie bro ni li się przed ka -

ta kli zma mi po go do wy mi – i to na wie le
spo so bów. W cza sach po gań skich sto so -
wa no po noć me to dy, spraw dzo ne w kon -
fron ta cjach z ży wy mi isto ta mi.
Pró bo wa no więc od pę dzać chmu ry tak,
jak od stra sza się dzi kie zwie rzę ta – krzy -
cząc, dmąc w do stęp ne trą by, bi jąc
w bęb ny, pa ląc ognie. Chry stia ni za cja
pod su nę ła in ne roz wią za nia: dok to rzy
Ko ścio ła za le ca li od da wa nie się w opie -
kę świę tym, któ rych re li kwie lo ko wa no
na wet nie kie dy w szczy to wych ele men -
tach wież świą tyn nych. Z te go nur tu
wzię ła się też wia ra, że w bu rzo wej opre -
sji po móc mo że bi cie w dzwo ny – rzecz
ja sna, uprzed nio po świę co ne.

Dzwo ny sta ły się po wszech ną for mą
sa mo obro ny. I to nie ko niecz nie te, wi -
szą ce na wie żach ko ściel nych; wiel ką
po pu lar ność zy ska ły ma łe, ręcz ne
dzwon ki, zwa ne lo re tań ski mi. Szczę śli -
wy po sia dacz ob cho dził z ni mi
przed bu rzą gra ni ce swej wła sno ści,
dzwo niąc bez ustan ku. To je den wa ru -
nek sku tecz no ści dzia łań – dru gim, nie
mniej wa żnym, by ło nie do pusz cze nie,
aby dzwo nek ze tknął się z zie mią: kon -
takt ta ki bo wiem po zba wiał go de fi ni -
tyw nie ochron nej mo cy. Z te go po wo du
dzwon ków lo re tań skich nie wy pusz cza -

no z rąk; kie dy zaś nie peł ni ły swej mi -
sji, wie sza no je sta ran nie na ścia nie izby.

In ne dzwon ki umiesz cza ne by ły
na spe cjal nych dzwon nicz kach – za ku -
py wa ne zbio ro wym sump tem słu żyć
mia ły ca łej wsi bądź przy siół ko wi. Ob -
słu gę (a i re ak cję na zbli ża nie się nie bez -
pie czeń stwa) za pew nia li dzwon ni cy,
re kru tu ją cy się z wiej skiej bie do ty. Lu -
dzie ci by li opła ca ni przez zbio ro wość;

i choć funk cja ta nie wy no si ła ich na wy -
ży ny lo kal nej hie rar chii, to jed nak w ja -
kimś stop niu zwięk sza ła zna cze nie
ro dzi ny. Coś jed nak mu sia ło być za coś:
do obo wiąz ków dzwon ni ka na le ża ło
rów nież nie ustan ne pil no wa nie, aby tak
wa żne go in stru men tu ktoś nie ukradł
(a przy pad ki ta kie, zwłasz cza tam, gdzie
pa no wa ło prze ko na nie o sku tecz no ści
dźwię ków kon kret ne go eg zem pla rza,
nie na le ża ły by naj mniej do rzad ko ści);
jesz cze ucią żliw szą kon se kwen cją sta -
wa ło się dość czę ste trak to wa nie opie -
ku na dzwon ka bu rzo we go jak ko goś,
kto ma kon szach ty z si łą nie czy stą.

In nym po pu lar nym spo so bem za po -
bie ga nia stra tom w upra wach by ło ozna -
cza nie pól krzy ży ka mi – po świę co ny mi
pod czas na bo żeń stwa. Ry tu ał ten od pra -
wia no w Wiel ki Pią tek bądź w Wiel ką
Nie dzie lę. Krzy ży ki te wy ra bia no z ele -
men tów pal my, za cho wa nej po Nie dzie li
Pal mo wej – wy no szo no je na ro le
nad ra nem, jesz cze przed świ tem,
przy wtó rze kle ko tu roz ma itych kła pa -
czek, wy da ją cych su che dźwię ki. Nie -
kie dy dla wzmoc nie nia od dzia ły wa nia
tych sym bo li pod le wa no je… wód ką; że
na stęp ny chlust tra fiał w gar dło dba łe go

Jak dawniej chłopi bronili się przed klęskami żywiołowymi 

Gdy szły chmury gradowe...
Po śród ste reo ty pów, utrwa lo nych przez li te ra tu rę (two rzo ną
zwłasz cza przez ja kże licz nych w jej dzie jach chło po ma -
nów…), jest i ta ki, któ ry choć w grun cie rze czy po zy tyw ny,
bo ma ją cy świad czyć o po dzi wu god nym sto icy zmie miesz -
kań ców nie gdy siej szej wsi, to jed nak – jak więk szość zresz tą
uogól nień – ma sens nie praw dzi wy i krzyw dzą cy.

Bo daj naj do tkliw szym nie -
szczę ściem, ja kie mo gło
spaść na rol ni ka, by ły
od za wsze bu rze gra do we
– te gna ne wi chra mi na -
wał ni ce zim nej wo dy, nisz -
czą cej za sie wy i upra wy,
z de wa stu ją cy mi nie do szłe
plo ny lo do wy mi kul ka mi.

HISTORIA
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o bez pie czeń stwo go spo da rza, nie trze -
ba do da wać.

***
Wszyst kie te me to dy, choć opar te

na ry tu ałach ko ściel nych, nie za wsze
spo ty ka ły się z apro ba tą du chow nych.
Zna ne są przy pad ki gro mie nia lu dzi (np.
przez XV -wiecz ne go ka zno dzie ję Mi -
ko ła ja z Ja wo ra) za wy ra bia nie krzy ży -
ków z palm oraz cho dze nia z ni mi
po po lach. Do pusz czał – i on, i je mu po -
dob ni – ta kie pe re gry na cje, ale tyl ko
w ce lach ści śle re li gij nych; wią za nie wę -
dró wek z pró ba mi za po bie ga nia gra dom
uwa żał za grzesz ne, gdyż wy ra sta ją ce
z za bo bo nu. Ga nił ta kże świę ce nie
grom nic, o ile czy nio no to spe cjal nie
w ce lu za po bie ga nia bu rzom. Ko ściół
jed nak swo je, a lud swo je…

Cóż jed nak by ło ro bić, gdy wszyst kie
spo so by za wo dzi ły i nad wieś nad cią ga -
ła nie uchron nie wiel ka, cię żka i czar -
na chmu ra, nio są ca znisz cze nie? Wte dy
je dy ną na dzie ję da wa li pła net ni cy.

Są ró żne de fi ni cje te go sło wa (cza -
sem mo żna zgo ła mó wić o pro fe sji).
W jed nych śro do wi skach pła net ni ka mi
na zy wa no nie chrz czo ne du sze, bę dą ce
si ła mi, któ re kie ru ją chmu ra mi gra do -
wy mi, w in nych prze ciw nie – mia nem
tym okre śla no lu dzi, wy po sa żo nych
w si łę po wstrzy my wa nia ta kich chmur
i zdol nych skie ro wać nisz czą cą moc
tam, gdzie nie wy rzą dza ły szko dy, czy li
nad la sy bądź nie użyt ki.

Pła net ni cy za zwy czaj wy wo dzi li się
z ubo gich ro dzin – nie zna ny jest przy -
kład za mo żne go go spo da rza, roz po rzą -
dza ją ce go te go ro dza ju zdol no ścia mi.
Czę sto ucho dzi li za „in nych”; mie li kło -

po ty z ko mu ni ka cją z bliź ni mi, by wa li
upo śle dze ni – fi zycz nie lub umy sło wo.
Ich ta len ty, po le ga ją ce na zna le zie niu
wła ści wych for mu łek, dzię ki któ rym po -
chód groź nej na wał ni cy za trzy my wał
się, a plo ny by ły ura to wa ne, sza no wa no
i do ce nia no – nie od pła ca jąc jed na kże
ta len tów tych po sia da czom tą sa mą mo -
ne tą. Wieś po tra fi ła być okrut na; wy ko -
rzy sty wa ła trud ne do ogar nię cia
ro zu mem umie jęt no ści pła net ni ków,
jed nak po za chwi la mi nie bez pie czeń -
stwa nie do pusz cza ła ich na rów nych
pra wach do wspól no ty. Co skąd inąd by -
ło zro zu mia łe: ktoś, kto jest wład ny do -
ko nać czy nu, wy my ka ją ce go się
ra cjo nal nej oce nie, mu si prze cież mieć
coś wspól ne go z cza ra mi; no a cza ry
– wia do mo: to już dia bel ska spraw ka…

Pła net nik ta ki – już to z wła snej ini -
cja ty wy, już to we zwa ny przez gro ma dę
– wy cho dził na spo tka nie chmu rze naj -
le piej na naj więk szą gó rę, wzno szą cą się
nad wsią, i le żą cą na spo dzie wa nej dro -
dze bu rzo we go wa łu. By wał roz ma icie
wy po sa żo ny: jed ni bra li grom ni cę (obo -
wiąz ko wo nie za pa lo ną), in ni tyl ko krzyż;
nie któ rzy za opa trza li się w oba re kwi zy -
ty. Nie od rze czy by ło rów nież po słu żyć
się ksią żecz ką do na bo żeń stwa.

Zbroj ny w ta ki oręż śmia łek sta wał na -
prze ciw na wał ni cy i uno sił rę ce jak naj -
wy żej, aby po wstrzy mać w ten spo sób jej
po chód. Dla wzmoc nie nia opo ru wy po -
wia dał gło śno sło wa mo dlitw, a ta kże tyl -
ko so bie zna ne for muł ki. Nie po wta rzał
ich ni gdy ni ko mu, w prze ciw nym bo -
wiem ra zie one stra ci ły by moc, on sam
zaś – sku tecz ność. Raz na za wsze, nie -
odwo łal nie. Co in ne go, gdy swo ją wie -

dzę prze ka zy wał na ło żu śmier ci; wte dy
by ło to do zwo lo ne.

Wia do mo więc tyl ko, że głów ną ro lą
pła net ni ka by ło po ro zu mie nie się z gna -
ją cy mi chmu rę nie chrz cień ca mi: bo to
wła śnie te du sze po ku tu ją ce od po wia da -
ły za po wsta wa nie za gro żeń. Że zaś na -
de wszyst ko łak nę ły chrztu, czy li
mo żli wo ści za zna nia wie ku iste go spo -
ko ju, tą dro gą da ło się je zjed nać, aby nie
czy ni ły szkód.

Zna ne z li te ra tu ry et no lo gicz nej jest
po wszech ne w Kar pa tach za wo ła nie,
czy nią ce w ta kich sy tu acjach wie le do -
bre go: „Gdzieś jest du szycz ko, spiesz się
do mnie! Ja keś jest pan, da ję ci imię Jan,
ja keś jest pan na – da ję ci imię An na!”.
Za klę cie to, w po łą cze niu z ener gicz ny -
mi ru cha mi dzie rżą cych krzy żyk, grom -
ni cę lub mo dli tew nik rąk, roz bi ja ło
cię żką chmu rę na mniej sze, już nie groź -
ne; po tem kie ro wa ło wszyst kie nad la sy
lub ugo ry, aby tam, z da la od ob sia nych
pól, wy ła do wa ły nisz czy ciel ską moc. Ba!
Zda rza li się po noć pła net ni cy tak spraw -
ni, iż roz biw szy wiel ką chmu rę na ma łe
ob łocz ki po tra fi li na wet po słać je – ni ko -
mu już nie wa dzą ce – nad kon kret ne za -
go ny, po trze bu ją ce na wod nie nia!

Z ra tun ko wej mi sji pła net nik wra cał
le d wo ży wy: wy chło sta ny wia trem, mo -
kry do ostat niej nit ki, zzięb nię ty. A co
cze ka ło go w za mian?

Z dóbr ma te rial nych – w grun cie rze -
czy nie wie le. Bez po śred niej za pła ty nie
po bie rał, w naj lep szym wy pad ku wieś
po zbio rach pod rzu ca ła mu to, co ktoś
mógł dać i dać chciał: tro chę mą ki,
ziem nia ków, pa rę ki lo gra mów zbo ża,
cza sem ja kieś szcza py na opał. Pła net -
nik mógł wsze la ko do ży wić się – by tak
rzec: po kąt nie. Choć z za sa dy nie był
part ne rem do to wa rzy stwa tak zwa nych
nor mal nych miesz kań ców wsi, to jed -
nak, gdy ko goś od wie dził, nie za my ka -
no przed nim drzwi i trak to wa no
garncz kiem mle ka czy krom ką chle ba.
Nie z go ścin no ści jed nak, nie z uzna nia,
lecz ra czej tak na wszel ki wy pa dek, aże -
by się nie roz gnie wał. 

Wia do mo to bo wiem ko mu, co mógł -
by zro bić w zło ści ten, któ ry chmu ry bu -
rzo we umie od ga niać? I z dia błem
pew nie ma kon szach ty?

WAL DE MAR BAŁ DA

HISTORIA
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Mu zeum Okrę go we 
w No wym Są czu i au tor ka prac 
Mar ta Go łąb za pra sza ją na wy sta wę 

„PO TEJ STRO NIE JEST DUCH ŻY CIA – WY CI NAN KA ŻY DOW SKA”
15 lip ca – 18 wrze śnia 2011r.
Ga le ria Daw na Sy na go ga
No wy Sącz, ul. Ber ka Jo se le wi cza 12

TRA DY CJA, RE LI GIA, TO ŻSA MOŚĆ
WY DAR ZE NIA Z ŻY CIA CO DZIEN NE GO

w bo gac twie form i sym bo li
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Projekt wspó finansowany przez Uni  Europejsk  z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Wspó pracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-

Republika S owacka 2007-2013 

Bu do wa sie ci ka na li za cji sa ni tar nej w miej sco wo ściach przy gra nicz nych
Lúčka i Głę bo kie

W ra mach I osi prio ry te to wej: Roz wój in fra struk tu ry trans gra nicz nej
Te mat osi prio ry te to wej: In fra struk tu ra ochro ny śro do wi ska

Za koń czo na zo sta ła wspól na re ali za cja pro jek tu pn. „Bu do wa sie ci ka na li za cji sa ni tar nej w miej sco -
wo ściach przy gra nicz nych Lúčka i Głę bo kie”. Pro jekt współ fi nan so wa ny przez Unię Eu ro pej ską z Eu -
ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go w ra mach Pro gra mu Współ pra cy Trans gra nicz nej
Rzecz po spo li ta Pol ska -Re pu bli ka Sło wac ka 2007-2013. Pro jekt re ali zo wa ny był od II kwar ta łu 2009 r.
do II kwar ta łu 2011 r.

Part ner stwo two rzy li Mia sto i Gmi na Piw nicz na Zdrój oraz Miej sco wość Luć ka.
Głów nym ce lem pro jek tu by ła po pra wa in fra struk tu ry ochro ny śro do wi ska na tu ral ne go miej sco wo ści na ob -

sza rze przy gra nicz nym po przez do bu do wę sie ci ka na li za cyj nych o od po wied niej ja ko ści oraz przy łą czy. 
Dzię ki dzia ła niom pro jek tu i osią gnię tym re zul ta tom, roz wią za ny zo stał pro blem bra ku ka na li za cji w obu

miej sco wo ściach. Po stro nie pol skiej w Głę bo kiem wy bu do wa no sieć obej mu ją cą ko lek tor H1, T3, D1, C1,
A1, T2 o łącz nej dłu go ści 3452 mb wraz z prze pom pow nia mi ście ków P2, P3 oraz zmo der ni zo wa no ist -
nie ją cą pom pow nię na Łom nic kim dla włą cze nia do funk cjo nu ją cej oczysz czal ni w Piw nicz nej – Zdro ju. 

Re ali zo wa ny pro jekt jest in te gral ną czę ścią dłu go okre so wej kom plek so wej stra te gii ma ją cej na ce lu osią -
gnię cie trwa łe go roz wo ju spo łecz no -eko no micz ne go. Tra sa ru ro cią gów jest tak za pro jek to wa na, by umo żli wić
in dy wi du al nym od bior com, jak naj krót sze po łą cze nia przy łą czy do mo wych. Od da nie do użyt ku czę ści sie ci
stwo rzy ło wa run ki do dal szej jej roz bu do wy i ska na li zo wa nia ca łej miej sco wo ści Głę bo kie oraz Mło do wa. 

Ce lem za cho wa nia i wzmoc nie nia atrak cyj no ści miej sco wo ści istot nym jest dą że nie do przy go to wa nia
te re nów do roz wo ju ru chu tu ry stycz ne go przy sta łej dba ło ści o ochro nę śro do wi ska na tu ral ne go, ochro nę
źró deł mi ne ral nych le żą cych na te re nach miej sco wo ści, ochro nę cen nych sie dlisk oraz ga tun ków, dla któ -
rych utwo rzo no ob szar NA TU RA 2000. 

Po stro nie sło wac kiej wy bu do wa no sieć wraz z przy łą cza mi do sta cji oczysz cza nia ście ków / ČOV/ Li -
pa ny o łącz nej dłu go ści 3160 mb.

Wspól na re ali za cja in we sty cji po zwo li ła na efek tyw ne roz wią za nie pro ble mów w za kre sie go spo dar ki
ście ka mi. Po pra wa in fra struk tu ry ochro ny śro do wi ska na tu ral ne go w re gio nie przy gra nicz nym, po zy tyw -
nie wpły wa na ochro nę za so bów na tu ral nych i po pra wę ży cia miesz kań ców re gio nu przy gra nicz ne go.

R E K L A M A
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6 sierp nia 2011 r. (nie dzie la) 
• Gró dek n. Du naj cem. Że glar skie Mi strzo stwa
Okrę gu Są dec ko -Pod ha lań skie go w kla sie ome -
ga i jach ty ka bi no we, po czą tek re gat o godz. 11.
• Fe styn w Jel nej z oka zji 20-le cia miej sco wej
jed nost ki OSP; po czą tek godz. 14. Uro czy stość
roz pocz nie Msza świę ta. W pro gra mie im pre zy
m.in. wy stęp or kie stry ze Strze lec Opol skich, Ze -
spo łu Re gio nal ne go „Ro żno wio ki”, gru py „Car ri -
be an Girls”. Na ko niec za ba wa ta necz na. 

11 sierp nia (czwar tek)
• JAZZ NA ZAM KU w Ro żno wie, godz. 19. Wy stą -
pią: Jazz Band Ball Or che stra, Le li wa Jazz Band,
New Mar ket Jazz Band, Me tro Jazz Band. 

20 sierp nia (so bo ta) 
• TUR NIEJ BRY DŻA SPOR TO WE GO w Gród ku n.
Du naj cem, po czą tek godz. 10.30
• FA SO LO WE ŻNI WA – fe styn w Roz to ce

28 sierp nia (nie dzie la)
Fe styn w Roz to ce Brze zi nie na za koń cze nie Dni
Je zio ra Ro żnow skie go. W pro gra mie: kon kurs
po traw z fa so li i ze śliw ka mi, wy stę py ze spo łów
GOK, za ba wa ta necz na, po kaz ogni sztucz nych.

Uwa ga! Or ga ni za to rzy za strze ga ją so bie pra wo zmian w pro gra mie.

ZA PRO SZE NIE
NA DNI JE ZIO RA
RO ŻNOW SKIE GO

Gmi na Gró dek n/Du naj cem

Gmi na Gró dek n/Du naj cem po ło żo na jest w po łu dnio wo – wschod niej czę ści wo je wódz twa
ma ło pol skie go i na le ży do po wia tu no wo są dec kie go. Jest to ta kże gmi na gra nicz na po wia tu no -
wo są dec kie go. Roz cią ga się od po łu dnio wych brze gów Je zio ra Czchow skie go aż po po łu dnio wo
– wschod nie brze gi Je zio ra Ro żnow skie go. Ob szar gmi ny to 88 km kwa dra to wych. Miesz ka tu
i go spo da ru je oko ło 9 tys. lud no ści.

Kie dyś ich głów nym źró dłem utrzy ma nia by ło rol nic two. Po zbu do wa niu za le wu na stą pił sa -
mo ist ny roz wój tu ry sty ki, któ ra do dziś jest wa żnym źró dłem do cho du dla miesz kań ców Gmi ny.
Te raz wy raź nie wi dać, że cię żar go spo dar ki skła nia się bar dziej ku tu ry sty ce a za raz po tem ku rol -
nic twie i to głów nie eko lo gicz ne mu.

Naj bar dziej przy kra obec nie jest mi gra cja za rob ko wa mło dych lu dzi. Na szczę ście, da je się
rów nież za uwa żyć chęć do po wro tów i in we sto wa nia w tu ry sty kę w ro dzin nych stro nach. To bar -
dzo opty mi stycz na pro gno za.
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) 609 627 768
Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 3

MEBLE
KUCHENNE

STOLMEB
– POMIAR
– TRANSPORT
– MONTAŻ
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F o to gra fie wy szpe ra ła w In ter ne -
cie Zo fia Piecz kow ska, by ła
rad na, a na wet wi ce pre zy dent
No we go Sącz i udo stęp ni ła na -

szej re dak cji. 
„Od me go ko le gi z kla sy do sta łam

wia do mość, iż na Na szej Kla sie są zdję -
cia z al bu mu Ze no na Po tocz ka z Są cza.
We szłam, zo ba czy łam i po my śla łam, że
war to Wam po ka zać. Tym, któ rzy to wi -
dzie li przy po mnieć, a tym któ rzy nie wi -
dzie li – po ka zać. Zdję cia są z dru giej
po ło wy lat 50-tych (więk szość – po -
za Ada siem)” – pi sze Zo fia Piecz kow ska. 

Sko rzy sta li śmy z za so bu Ze no na Po -
tocz ka, po ni żej je go ar chi wal ne zdję cia
z opi sem au to ra. (HSZ)

Ry nek
Ry nek no wo są dec ki był kie dyś cen -

trum ko mu ni ka cyj nym. Był tu taj dwo rzec
PKS, ra zem z nim dział prze wo zów pa sa -
żer skich Od dzia łu PKS. Po prze ciw nej
stro nie był po stój ele ganc kich do ro żek
kon nych. By ła ta kże sta cja ben zy no wa.
A po tem przy szedł ta ki Ja nusz Piecz kow -
ski i wszyst ko zmie nił. Ko cie łby za mie -
nił na płyt ki, au to bu sy po szły na Plac
Dą brow skie go, sta cje ben zy no we – na pe -
ry fe rie. Dwo rzec obec ny miał lo ka li za cję
tym cza so wą, któ ra trwa już pół wie ku. 

„Adaś” na Plan tach 
Po mnik Ada ma Mic kie wi cza, dzie ło

pro rek to ra ASP w Kra ko wie, ar ty sty

rzeź bia rza Je rze go Ban du ry. Stoi od ro -
ku 1962 u zbie gu Plant i Alei Wol no ści.
Przed miot kpin i ką śli wych uwag.
W więk szo ści uspra wie dli wio nych, ja ko
że po mnik nie na le ży do zbyt uda nych.
Ja cek Za rem ba pi sze w „Na szym Be ski -
dzie” (2007):

„Wzię li w nim (kon kur sie) udział Je -
rzy Ban du ra, Je rzy Be reś i Sta ni sław
Rzec ki z Kra ko wa oraz Mie czy sław Bo -
ga czyk z No we go Są cza i An to ni Bił ka
z Biel ska -Bia łej. Kon kurs – ku po -
wszech ne mu zdzi wie niu – wy grał pro -
jekt naj słab szy, no ale je go au to rem był
Je rzy Ban du ra – ów cze sny pro rek tor
kra kow skiej Aka de mii Sztuk Pięk nych,
mi le wi dzia ny przez ów cze sne pań stwo -
we i par tyj ne wła dze”. 

By łem człon kiem ko mi te tu bu do wy
po mni ka i stwier dzam, że nie spo tka li -
śmy się z ja ką kol wiek for mą na ci sku, co
do roz strzy gnięć kon kur su. Na wet gdy -
by się po ja wi ły, by ły by nie sku tecz ne ze
wzglę du na oso by za sia da ją ce w ko mi -
te cie. Wy mie nię tyl ko jed ną: inż. arch.

Z albumu Zenona Potoczka

Krzywy most heleński
W po pu lar nym por ta lu spo łecz no ścio wym Na sza Kla sa, gdzie
od naj du ją się lu dzie, któ rzy daw no stra ci li ze so bą kon takt,
uka za ły się sta re zdję cia No we go Są cza z al bu mu Ze no na Po -
tocz ka, eme ry to wa ne go na uczy cie la i dy rek to ra Tech ni kum
Sa mo cho do we go (czyt. obok) wraz z in te re su ją cym opi sem.
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Wik tor Olek siń ski, uczest nik gło śne go
wie cu przed Do mem Kul tu ry
w dniu 24.10,1956 r. Je go prze mó wie -
nie scha rak te ry zo wał funk cjo na riusz
UB, w no tat ce słu żbo wej m.in. ta kim
zda niem: „W prze mó wie niu je go prze -

bi ja ła nie na wiść do Związ ku Ra dziec -
kie go, par tii, gdzie twier dził, że
pod czer wo ną le gi ty ma cją ukry wa li się
oszu ści i chu li ga ni” (no tat ka zo sta ła
opu bli ko wa na w Rocz ni ku Są dec kim).

Czy ta ki czło wiek mógł ulec par tyj -
nej pre sji? 

Ze zdję cia wy ni ka, że po mnik miał
mieć in ny kształt niż ten, któ ry współ -

cze śnie oglą da my. Pre ten sje o uro dę
dzie ła na le ży kie ro wać do wszyst kich,
któ rzy dzia ła li w fa zie wy ko naw stwa.
Żad nej z osób wi docz nych na zdję ciu
nie mo żna za rzu cić dzia ła nia pod przy -
mu sem. Za rzut był by nie spra wie dli wy
i ob raź li wy wo bec ka żdej z nich.

Sto ją: Ze non Po to czek, Tech ni kum
Sa mo cho do we; Zbi gniew Bo row ski, ar -
ty sta rzeź biarz; Ja nusz Piecz kow ski, pre -
zy dent mia sta; Je rzy Ban du ra, pro rek tor
ASP w Kra ko wie; Zyg munt Be re żyń ski,
wi ce pre zy dent mia sta; Je rzy Ku mor,
inż. arch; Sta ni sław Ser woń ski, dzia łacz
ZBO WiD; 

Sie dzą: inż. arch. Wik tor Olek siń ski;
Ste fan Tur ski, Te atr Ro bot ni czy; Wła dy -
sław Ziem ba, pre zes ZNP; Ka zi mierz
Wę glar ski, sta ro sta no wo są dec ki.

Zdję cie z r. 1959.

Krzy wy most he leń ski 
Ła ciń skie cu rvus, cu rva, cu rvum.

Sło wo oso bli wie umi ło wa ne przez ro -
da ków płci oboj ga, bez wzglę du
na stan, wiek, po cho dze nie, po glą dy po -

li tycz ne i uro dę. Sło wo – wy trych. Uży -
wa ne rów nież na okre śle nie bu dow li,
miast, obiek tów przy rod ni czych, in ten -
cji (np. na krzy wy ryj). Ma my więc
Krzy wy Róg na Ukra inie, osa dę Krzy -

Po mnik Ada ma Mic kie wi -
cza, dzie ło pro rek to ra ASP
w Kra ko wie, ar ty sty rzeź -
bia rza Je rze go Ban du ry.
Stoi od ro ku 1962 u zbie gu
Plant i Alei Wol no ści.

HISTORIA
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wy Róg i Je zio ro Krzy we w Pol sce,
Krzy wą Wie żę we Wło szech. Mie li śmy
do nie daw na Krzy wy Most w No wym
Są czu, wi docz ny na za łą czo nym ob raz -
ku. Za by tek ten padł ofia rą po stę pu jed -

nak nie bez dra ma tycz nych oko licz no -
ści. W stycz niu 1945 ro ku ro syj scy sa -
pe rzy po sta wi li most pon to no wy
i na tych miast przy stą pi li do bu do wy
mo stu drew nia ne go. Ma te riał na bu do -
wę po zy ski wa li z la su w Chełm cu. Go -
li zna po wy rę bie stra szy ła po nad 50 lat.
Most sta nął na prze ło mie lu te go mar -
ca 1945. Na głe ocie ple nie spo wo do wa -
ło gwał tow ny przy bór wo dy, lód z gó ry
rze ki spię trzył się na środ ko wym przę -
śle i most dia bli wzię li. Do te go co oca -
la ło, do bu do wa no no we przę sło
w for mie wy gię te go łu ku. Most trwał
bez a wa ryj nie dłu gie la ta do mo men tu
wy bu do wa nia no we go. Ale i te mu przy -
da rza ło się nie szczę ście. W iden tycz -
nych oko licz no ściach, jak w ro ku 1945,
Du na jec znisz czył sza lu nek pod mo -

stem aku rat dzień lub dwa po wy la niu
be to nu. Ca łą kon struk cja ob ni ży ła się
o ok. 15 cm i tak już zo sta ło. Dzi siaj
most kwa li fi ku je się do roz biór ki a ja
za da ję so bie py ta nie – Ki czort uwziął
się na tę prze pra wę? 

Mój dom wi docz ny w tle po le wej
stro nie oca lał po wy sa dze niu zam ku
i obu mo stów, ale chy ba odej dzie w nie -
byt te raz. Je że li most się za wa li (a to mu
gro zi) trze ba bę dzie bu do wać no wy,
na sta rych oca la łych fi la rach. Wte dy
wszyst kie do my na He le nie, sto ją ce naj -
bli żej pe cho we go mo stu mu szą być ro -
ze bra ne. Mój też. 

Ja ki to ma zwią zek z I Gim na zjum
i Li ceum, i z Tech ni kum Sa mo cho do -
wym? Ano ta ki – dro gie ko le żan ki i ko -
le dzy – że wasz na uczy ciel, a póź niej
dy rek tor, prze mie rzał te mo sty co dzien -
nie od 1945 ro ku, tam i z po wro tem, bez
wzglę du na ocho tę i po go dę. Pi ra zy oko
wy cho dzi ok. 25 ty się cy ra zy...

ZE NON PO TO CZEK

Ze non Po to czek

Ur. 30 kwiet nia 1929 r. w Piw nicz nej, mgr
pra wa, pe da gog, abs. I Lic. I Gimn. Im. J. Dłu -
go sza w N. Są czu, Szko ły Głów nej Słu żby Za -
gra nicz nej w War sza wie (1953, 1959), stu dia
pod pyl. z za kre su or ga ni za cji pra cy i kie ro wa -
nia szko łą. Pra co wał ja ko asy stent w ka te drze
pra wa mię dzy na ro do we go SGSZ War sza wa,
Eks po zy tu rze PKS w N. Są czu; na uczy ciel
w Tech ni kum Sa mo cho do wym 1955-75, dy -
rek tor tej pla ców ki 1962 – 75, na uczy ciel
w Tech ni kum Bu dow la nym 1975-80, dyr. SP
w Chrzą sto wie (Wiel ko pol ska) 1980-86.
Współ za ło ży ciel Klu bu Zie mi Są dec kiej, któ ry
w la tach 50. i 60. ub. wie ku był zna czą cym
ośrod kiem wy mia ny my śli są dec kiej in te li -
gen cji. Ko re spon dent te re no wy „Ga ze ty Kra -
kow skiej” 1958-59, wy daw ca i re dak tor
(wspól nie z Ja nu szem Ko szy kiem) ga ze ty
„Zie mia Są dec ka” (uka za ły się tyl ko dwa nu -
me ry). Współ za ło ży ciel i współ or ga ni za tor
są dec kiej „sa mo cho dów ki” i re ali za tor bu do -
wy no wo cze snych obiek tów szkol nych
przy ul. Rej ta na 18. Har cerz III Wod nej Dru -
ży ny Har ce rzy im. gen. Ma riu sza Za ru skie go. 

(„Encyklopedia Sądecka”, Jerzy Leśniak,
Augustyn Leśniak; Nowy Sącz 2000)
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Or ga ni za to rem kon kur su był
po seł do Par la men tu Eu ro pej -
skie go Zbi gniew Zio bro oraz
rad ny Sej mi ku Wo je wódz twa

Ma ło pol skie go An drzej Ro ma nek wraz
z In sty tu tem Pa mię ci Na ro do wej Od -
dział w Kra ko wie oraz To wa rzy stwem
Na uczy cie li Szkół Pol skich. 

Ho no ro wy pa tro nat nad kon kur sem
spra wo wał 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,
pre zes Związ ku Żoł nie rzy NSZ Okrę gu
Ma ło pol skie go. Nasz mie sięcz nik i por -
tal Sa de cza nin. in fo spra wo wał pa tro nat
me dial ny nad kon kur sem 

Or ga ni za to rzy dwu eta po we go kon -
kur su (pra ca pi sem na plus wy po wiedź
ust na) ob ra li so bie za cel za in te re so wa -
nie uczniów naj now szą hi sto rią Pol ski
(ze szcze gól nym uwzględ nie niem po sze -
rze nia wie dzy o wal ce an ty ko mu ni stycz -
ne go pod zie mia w la tach 1945-1956)
oraz roz wi ja nie umie jęt no ści wy szu ki -
wa nia i ko rzy sta nia z in for ma cji za war -
tych w ró żnych źró dłach.

– Cho dzi oto, że by pa mię tać o lu -
dziach czę sto mło dych tak jak wy, któ rzy
wbrew wszyst kie mu zde cy do wa li się wal -
czyć o wol ność, ide ały i praw dę. Oni
mie li od wa gę – mó wił do mło dzie ży Zbi -
gniew Zio bro. Po my sło daw ca dzię ko wał
uczniom i ich opie ku nom za udział
w kon kur sie, a ta kże An drze jo wi Ro -
man ko wi za je go świet ną or ga ni za cję. 

Lau re aci kon kur su:
I miej sce – Do mi ni ka Ta basz z I LO

im Ja na Dłu go sza w No wym Są czu za pra -
cę „Po staw cie mi krzyż brzo zo wy”, na pi -
sa ną pod opie ką Pio tra Ry chlew skie go;

Kon kurs „Żoł nie rze Wy klę ci – Bo ha te ro wie
An ty ko mu ni stycz ne go Pod zie mia”

By li mło dzi, 
tak jak wy...
31 ma ja br. w są dec kim Ra tu szu ogło szo no wy ni ki kon kur su „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 ne go do uczniów szkół po nad gim na zjal nych No we go Są -
cza i Są dec czy zny. Au to rzy naj lep szych prac otrzy ma li pa miąt ko -
we dy plo my i na gro dy rze czo we. W uro czy sto ści wzię li udział
rad ni i par la men ta rzy ści Pra wa i Spra wie dli wo ści, hi sto ry cy kra -
kow skiej IPN, na cze le z dr. Ja ro sła wem Szar kiem, au to rem wie lu
opra co wań na te mat nie pod le gło ścio we go pod zie mia w na szym
re gio nie, oraz ho no ro wy gość kpt. Kon stan ty Kopf.

HISTORIA
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II miej sce – Bar tosz Fi lip z ZS nr 2
im. Sy bi ra ków w No wym Są czu za pra -
cę „Ma lucz ko i skoń czy się ście żka za -
ro śnię ta cier niem... Ks. Wła dy sław
Gur gacz”, na pi sa na pod opie ką Syl wii
Dą brow skiej -Mo ty ki;

III miej sce – Bar ba ra To czek
z II LO im. Ma rii Ko nop nic kiej w No -
wym Są czu za pra cę „Oj ciec Wła dy sław
Gur gacz – Po pie łusz ko sta li now skich
cza sów”, na pi sa ną pod opie ką Je rze go
Ho row skie go.

Wy ró żnie nia: 
To masz Du lak z ZSZ nr 2 w Sta rym

Są czu za pra cę „Or ga ni za cje po akow -
skie w daw nym Wo je wódz twie Kra kow -
skim z uwzględ nie niem Ob wo du
No wo są dec kie go w la tach 1944-1956
„Żoł nie rze Wy klę ci” – za po mnia ni bo -
ha te ro wie” (opie kun Grze gorz Po rę ba);

Ja ro sław Ra dzik z ZSE im. Oska ra
Lan ge go w No wym Są czu za pra cę
„Jesz cze Pol ska nie zgi nę ła... – Opór
Żoł nie rzy Wy klę tych” (opie kun Ma te -
usz Se ku ła);

Prze my sław Ćwik z LO im. Ma rii
Skło dow skiej -Cu rie w Sta rym Są czu
za pra cę „Sta ry Sącz i oko li ce w wal ce
z wła dzą lu do wą w la tach 1945-1956”
(opie kun An drzej Soj ka);

Ol ga Resz czyń ska z I LO im. Ja -
na Dłu go sza w No wym Są czu za pra cę
„Żoł nie rze wy klę ci – uczest ni cy nie wy -
po wie dzia nej woj ny do mo wej” (opie kun
Piotr Ry chlew ski); 

Ka mi la Sta nek z II LO im. Ma rii
Ko nop nic kiej w No wym Są czu za pra -
cę „Wy ro ki śmier ci w ko mu ni stycz nej
Pol sce” (opie kun Je rzy Ho row ski).

Głów ną na gro dą dla wy ło nio nej
ósem ki lau re atów kon kur su i ich opie -
ku nów sta no wił wy jazd do Bruk se li
na za pro sze nie eu ro po sła Zbi gnie wa
Zio bry, po łą czo ny ze zwie dza niem mia -
sta oraz Par la men tu Eu ro pej skie go.
Oprócz te go ufun do wa no na gro dy rze -
czo we. Fi na ło we pra ce zo sta ną opu bli -
ko wa ne przez kra kow ski IPN. 

Do dru ku w „Są de cza ni nie” wy bra li -
śmy dwie pra ce. W tym nu me rze dru ku -
je my pra cę Do min ki Ta basz, we
wrze śnio wym – pra cę Prze my sła wa
Ćwi ka. 

(JB), (HSZ)

Hie ro nim De ku tow ski, Zyg -
munt Szen dzie lorz, Jó zef
Ku raś, Wi told Pi lec ki, Au -
gust Emil Fiel dorf, Jó zef Ba -

to ry, Ka zi mierz Ka mień ski, Fran ci szek
Je rzy Ja skul ski, Lu cjan Min kie wicz,
Da nu ta Sie dzi ków na i wie lu in nych…
Co łą czy wy mie nio nych tu taj lu dzi?
Przede wszyst kim wspól ne ide ały:
Bóg, Ho nor, Oj czy zna. Nie przy pad ko -

wo pi sa ne z „du żej” li te ry. Łą czy ła ich
wal ka, rów nież po za koń cze niu II woj -
ny świa to wej, kie dy to upra gnio na wol -
ność nie na de szła, a daw nych wro gów
na zwa no „sprzy mie rzeń ca mi”. Czę sto
łą czy ło ich wię zie nie, cier pie nie, po ni -
że nie, licz ne prze słu cha nia i fał szy we
za rzu ty, „le gal ne” wy ro ki i szyb ka
śmierć – ku la w gło wę. Ko mu ni ści
uwiel bia li ro bić po chów ki „ban dy tów”

Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie
Antykomunistycznego Podziemia

Postawcie mi
krzyż brzozowy

„Ci młodzi ludzie, których tutaj sądzicie, to nie bandyci, jak ich
oszczerczo nazywacie, ale obrońcy Ojczyzny! Nie żałuję tego, co
czyniłem. Moje czyny były zgodne z tym, o czym myślą miliony
Polaków, tych Polaków, o których obecnym losie zadecydowały

bagnety NKWD. Na śmierć pójdę chętnie. Cóż to jest zresztą śmierć?
Wierzę, że każda kropla krwi niewinnie przelanej zrodzi tysiące

przeciwników i obróci się wam na zgubę.”
Ks. Władysław Gurgacz SJ

Ks. Wł. Gur gacz. Zdję cie wy ko na ne w ce le ach pro pa gad no wych w WUSB
w Kra ko wie, dla kom pro mi ta cji du chow ne go
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w nie zna nych oby wa te lom miej scach
– dba li o to, by ich bo ha ter ski przy kład
po szedł w za po mnie nie i aby ko muś
przy pad kiem nie przy szło na myśl urzą -
dzać uro czy stych po grze bów, sta wiać
pięk nych gro bow ców, po pro stu – pa -
mię tać…

Z rąk słu żb spe cjal nych zgi nę ło 20 ty -
się cy żoł nie rzy tak zwa nej Dru giej Kon -
spi ra cji, a oko ło 200 ty się cy by ło
wię zio nych. Mie li oni wszy scy być wy -
klę ci z pa mię ci, wy ma za ni z kart hi sto -
rii. Ani dłu go let nia pro pa gan da ani
sta ran ne za cie ra nie śla dów przez ko mu -
ni stów nie by ły jed nak w sta nie osią gnąć
te go ce lu.

***
W po łu dnio wej czę ści Ma ło pol ski

prę żne mu roz wo jo wi ru chu opo ru
sprzy ja ły wa run ki na tu ral ne – la sy, gó -
ry, stru mie nie… Be ski dy by ły bar dzo
do brym miej scem dla par ty zant ki i rze -
czy wi ście ta roz wi ja ła się tu taj le piej niż
w ja kich kol wiek in nych czę ściach Pol -
ski. Na No wo są dec czyź nie nie brak roz -
ma itych hi sto rii do ty czą cych lo kal nych
pa trio tów, dziś mo żna spo tkać po tom -
ków i krew nych bo ha te rów tam tych cza -
sów. Lu dzi, któ rzy czę sto na ra ża li nie
tyl ko sie bie na licz ne re pre sje ze stro ny
ube ków, ale i swo ich krew nych, są sia -
dów. Spo śród wie lu ta kich hi sto rii
na szcze gól ne wy ró żnie nie we dług mnie

za słu gu je hi sto ria pew ne go księ dza, ka -
pe la na od dzia łu Pol skiej Pod ziem nej
Ar mii Nie pod le gło ścio wej (PPAN)
dzia ła ją cej głów nie na te re nie Be ski du
Są dec kie go, księ dza Wła dy sła wa Gur -
ga cza – je zu ity. Jest to dla mnie po stać
tym bar dziej szcze gól na z ra cji fak tu, iż
mia łam oka zję po roz ma wiać z Paw łem
Fe ren cem, sy nem Hen ry ka Fe ren ca

– człon ka od dzia łu, w któ rym dzia łał
ksiądz Gur gacz. Był to je den z nie licz -
nych par ty zan tów, któ rym uda ło się ujść
z ży ciem po „roz sy pa niu” się gru py, je -
den z nie licz nych na ocz nych świad ków
wy da rzeń roz gry wa nych po nad sześć -
dzie siąt lat te mu. Usły sza na prze ze mnie
re la cja prze ka za na Paw ło wi Fe ren co wi
przez oj ca, Hen ry ka, bę dzie mia ła nie -
wąt pli wy wpływ na treść tej pra cy

i przede wszyst kim przed sta wio na zo sta -
nie praw da o „na szych” Żoł nier zach
Wy klę tych. 

Po słu ga ka pe la na woj sko we go jest
dla oso by du chow nej za wsze ogrom nym
wy zwa niem, na któ re de cy du ją się tyl ko
nie licz ni. Peł nie nie funk cji ka pe la na od -
dzia łu par ty zant ki nie pod le gło ścio wej
i prze by wa nie z żoł nie rza mi pod zie mia
„w le sie” wy ma ga ło, za tem praw dzi we -
go he ro izmu. Zwłasz cza po wkro cze niu
do Pol ski So wie tów.

***
Ksiądz Wła dy sław Gurgacz po cho -

dził z Ja bło ni cy Pol skiej i przed agre sją
na Pol skę w 1939 ro ku stu dio wał
w Kra ko wie. Na po cząt ku 1945 ro ku
zo stał przez prze ło żo nych wy sła ny
do Gor lic do szpi ta la po wia to we go.
Tam, bę dąc jed no cze śnie pa cjen tem
i ka pe la nem, udzie lał wspar cia du chow -
ne go wszyst kim, któ rzy te go po trze bo -
wa li. Do pro wa dził do kil ku na wró ceń,
pod trzy my wał wia rę daw nych par ty zan -
tów Ar mii Kra jo wej le czą cych się
pod przy bra ny mi na zwi ska mi w szpi ta -
lu. Wi dział tra ge dię tro pio nej przez
NKWD i pol skich ko mu ni stów pod -
ziem nej ar mii. Sam miał ja sno wy ro bio -
ne zda nie na te mat ustro ju so wiec kie go,
któ re go nie bał się wy gła szać. 

W 1947 ro ku ksiądz Gur gacz tra fił
do Kry ni cy, gdzie spo tkał się z le śni -
czym z Ła bo wej Sta ni sławem Pió ro
(pseu do nim „Emir” lub „Mo hor”).
Stwo rzył on wraz z grup ką mło dzie ży
or ga ni za cję kon spi ra cyj ną dzia ła ją cą
w po wie cie no wo są dec kim, któ rą na -
zwał wła śnie Pol ską Pod ziem ną Ar mią
Nie pod le gło ścio wą. Jej człon ko wie
przede wszyst kim po sta wi li na sa mo -
kształ ce nie, krze wie nie pa trio ty zmu
oraz uzy ski wa nie in for ma cji o struk tu -
rach apa ra tu pań stwo we go i UB. Skła -
da no przy się gę wier no ści. 

Tym cza sem re ko lek cje, któ re pro wa -
dził ksiądz Wła dy sław i ka za nia, któ re
wy gła szał, obok po więk sza ją cej się
licz by zwo len ni ków – przy spa rza ły mu
rów nież za cię tych wro gów. Wro go wie
ci – jak by już prze czu wa jąc, z kim bę -
dą mieć do czy nie nia – po sta no wi li za -
wcza su po zbyć się go przez
skry to bój stwo. Do ko na no więc za ma -
chu na Gur ga cza. Kie dy wy cho dził wie -

W południowej części
Małopolski prężnemu
rozwojowi ruchu oporu
sprzyjały warunki
naturalne – lasy, góry,
strumienie... Beskidy były
bardzo dobrym miejscem
dla partyzantki.

Partyzanci  PPAN przed Mszą Święta polową
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czo rem z ko ścio ła, za biegł mu dro gę
mi li cjant i strze lił. Wła dy sław zdą żył
paść na zie mię i oca lić ży cie, bo wiem
w tym sa mym mo men cie pod biegł mu
na po moc prze cho dzą cy w po bli żu żoł -
nierz. Na past nik uciekł. Gur gacz wo łał
za nim: „Po cze kaj, dam ci roz grze sze -

nie! W opi nii miesz kań ców Kry ni cy
urósł wte dy na bo ha te ra”. 

W nie dłu gim cza sie je zu ita zgo dził
się zo stać ka pe la nem pod ziem ne go woj -
ska. Żoł nie rze na zy wa li go „Oj cem”.
Na trop or ga ni za cji szyb ko wpadł Urząd
Bez pie czeń stwa. Roz po czę ły się aresz -
to wa nia zwią za ne z gru pą „Emi ra”. Od -
dział, do któ re go do łą czył ksiądz
Wła dy sław, li czył kil ku na stu lu dzi
i ogra ni czał się do sa mo obro ny i re kwi -
zy cji to wa rów w pań stwo wych skle -
pach, trak tu jąc je, ana lo gicz nie jak
pod czas woj ny, ja ko mie nie oku pan ta.
„Oj ciec” za pew niał wspar cie du cho we
par ty zan tom – „wzo ro wy od dział ka to -
lic ki” jak go iro nicz nie na zy wa no.

Hen ryk Fe renc do łą czył do „le śnych”
ja ko uczeń gim na zjum ra zem z ko le gą
Le onem No wa kow skim uczą cym się
wów czas w za wo dów ce. Czu li się tam
bar dzo do brze, mo dli twy i ob rzę dy re li -
gij ne to by ło coś, do cze go by li przy -

zwy cza je ni w do tych cza so wym ży ciu.
Ka płan nie prze sa dzał w gor li wo ści ka -
płań skiej, był ko le żeń ski i nie po zba wio -
ny po czu cia hu mo ru na co dzień. 

Ksiądz Gur gacz kil ka krot nie uda wał
się ra zem z Hen ry kiem do Kra ko wa, aby
ku pić wy po sa że nie dla od dzia łu. Pew -
ne go ra zu mia ła miej sce pew na przy go -
da, któ ra o ma ło nie skoń czy ła się dla
nich tra gicz nie. Do po cią gu wsie dli
na ma łej sta cyj ce, w Łom ni cy ko ło Piw -
nicz nej, gdzie bi le ty trze ba by ło ku po -
wać u kon duk to ra. Wia do mo więc by ło,
że wsie dli tyl ko oni dwaj w po dej rza nej
oko li cy. Z prze dzia łu szyb ko wy cią gnął
księ dza so ki sta, kon tro lu jąc je go tecz kę.
Nie zna le zio no więk szej ilo ści pie nię -

dzy, ale nie po kój dwóch mło dych lu dzi
po zo stał. Gdy po ciąg wje chał na sta cję
w No wym Są czu wy sko czy li na to ry
i skry li się mię dzy wa go na mi to wa ro we -
go po cią gu. Prze czu cie się spraw dzi ło.
Pa ru ube ków wsia dło do po cią gu naj wy -
raź niej szu ka jąc dwóch, po dej rza nych
pod ró żnych. Wresz cie, zre zy gno wa ni,
da li sy gnał od pra wie nia po cią gu.
W ostat niej chwi li uda ło się ukry wa ją -
cym wsko czyć do jed ne go z ostat nich
wa go nów. Od by li dal szą pod róż już
przez ni ko go nie nie po ko je ni. 

Przy szła mroź na zi ma 1948/1949 ro -
ku. Od dział miał przy go to wa ny na ten
czas spe cjal ny bun kier (bar dzo do brze
za ma sko wa ny) wy so ko w gó rach. Znaj -
do wał się on mię dzy Ha lą Ła bow ską
a Ha lą Pi sa ną. Dzień roz po czy na no
od Mszy św., a ta kże czę stych po uczeń
że by uni kać oka zji do nie po trzeb ne go
roz le wu krwi, że by dzia łać z roz wa gą.
Za ję cia wy zna czo ne by ły we dług woj -
sko we go dry lu: pa tro le, war ty, wy pa dy,
pra ce do mo we, szko le nie. By ła wspól -
na na uka, śpie wy, spa ce ry. Cza sa mi uda -
wa no się do do mów ro dzin nych.

W nie dłu gim cza sie je zu ita
zgo dził się zo stać ka pe la -
nem pod ziem ne go woj ska.
Żoł nie rze na zy wa li go „Oj -
cem”. Na trop or ga ni za cji
szyb ko wpadł Urząd Bez -
pie czeń stwa. Roz po czę ły
się aresz to wa nia zwią za ne
z gru pą „Emi ra”. 

St. Pió ro ps. Emir i ks. Wł. Gur gacz
ps. Sem, zi ma 1948 -1949 r.

Obelisk na Hali Łabowskiej
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Wy bie ra li zwy kłe dni, bo w świę ta urzą -
dza no w ich do mach „ko tły”. 

Na de szła wio sna 1949 ro ku i nie
przy nio sła wie le na dziei, ro bi ło się co -
raz cia śniej, na wet w tych przy tul nych
la sach. Aby prze trwać, od dział po trze -
bo wał pie nię dzy. Ksiądz Gur gacz dłu go
szu kał spo so bu, aby je zdo być. W koń -
cu wpadł na po mysł. Po sta no wio no
przy go to wać na pad na bank w Kra ko -
wie. Wszyst ko by ło prze my śla ne, ksiądz
wy brał kil ku chłop ców. Jed nak ak cja za -
koń czy ła się dra ma tem, „ban dy ci” zo -
sta li zła pa ni. Ich ka pe lan, po mi mo iż
miał oka zję do uciecz ki – wró cił. „Mo -
je miej sce jest tam, gdzie mo ich chłop -
ców. By li śmy ra zem, dla te go do koń ca
bę dzie my dzie lić wspól ny los”, jak to
na pi sał w swo im ar ty ku le na te mat księ -
dza Gur ga cza Ja ro sław Sza rek w do dat -
ku do „Go ścia Nie dziel ne go”:
Żoł nie rzom ze swo je go od dzia łu był
wier ny, aż do wspól nej śmier ci.

Śledz two nie trwa ło dłu go, spie szo no
się z nim, po mie sią cu roz po czął się gło -
śny po ka zo wy pro ces. A jesz cze za nim
on się za czął już ura bia no opi nię pu blicz -
ną. Ty tuł ar ty ku łu z „Ga ze ty Kra kow -
skiej” z 8 lip ca 1949: „No wo są dec ka
ban da Emi ra do ko na ła na pa du ra bun ko -
we go na ul. Szpi tal nej w Kra ko wie
– Ksiądz je zu ita na cze le ban dy. Ty tuł
ar ty ku łu z „Dzien ni ka Pol skie go” z 9
sierp nia 1949: „Ksiądz – przy wód ca

ban dy pod zie mia przed są dem w Kra ko -
wie”. In ne, rów nie cie ka we pro pa gan do -
we ty tu ły: „Ks. Gur gacz wer bo wał
mło dzież do ban dy pod ziem nej”, „Gur -
gacz siał nie na wiść i podże gał do oba le -
nia ustro ju Pol ski Lu do wej”.
Po po ka zo wym pro ce sie, trwa ją cym
mie siąc, w cza sie, któ re go „prze słu cha -
no” kil ku na stu świad ków „wkła da jąc”
im w usta sło wa, któ re chcie li usły szeć
przy ję to, że wszyst kie mu win ny jest
ksiądz. Ostat nie sło wo ka pe la na Pol skiej
Pod ziem nej Ar mii Nie pod le gło ścio wej
zo sta ły przy to czo ne na sa mym po cząt ku
ni niej szej pra cy. 

W dniu 13 sierp nia 1949 ro ku, o go -
dzi nie 16 od czy ta no wy rok. Na śmierć
ska za ni zo sta li: Wła dy sław Gur gacz,
Mi chał Żak, Ste fan Ba lic ki i Sta ni sław
Szaj na. Le on No wa kow ski ska za ny zo -
stał na 15 lat, a Adam Le gut ko na 12 lat
wię zie nia. Re la cjo no wa ny ob szer nie
przez pra sę i ra dio pro ces był se an sem
nie na wi ści wo bec nie pod le gło ścio we go
pod zie mia i Ko ścio ła.

*** 
Mniej wię cej w tym sa mym cza sie

od dział, któ ry zo stał w le sie pod do -
wódz twem Pió ro pró bo wał prze do stać
się na Za chód przez te re ny Cze cho sło -
wa cji. Oka za ło się jed nak, że głów ny or -
ga ni za tor prze rzu tu był pod sta wio nym
przez bez pie kę agen tem. Pod czas ak cji
prze pro wa dzo nej przez pol skich i cze -

cho sło wac kich ko mu ni stów zgi nę ło
dwóch par ty zan tów, 3 zo sta ło ran nych
(z cze go je den póź niej zmarł). Resz ta
zo sta ła aresz to wa na, a przy wód ca gru -
py – Emir po peł nił sa mo bój stwo. Tak
za koń czy ła się ta uciecz ka. Tyl ko dwaj
człon ko wie od dzia łu, któ rzy w ostat niej
chwi li zre zy gno wa li z udzia łu w wy jeź -
dzie – Hen ryk Fe renc i Ta de usz Fi da
na ra zie oca le li. Ukry wa li się jesz cze
przez ja kiś czas, ale póź niej i oni zna leź -
li się w wię zie niu. Nie by ło już bo wiem
dla tych lu dzi bez piecz ne go miej sca
i spo so bu na prze ży cie. 

Wy rok wy ko na no 14 wrze śnia 1949
ro ku na ca łej trój ce ska za nych, oprócz
Mi cha ła Ża ka. Po cho wa no ich, bez ob -
rzę dów re li gij nych, na cmen ta rzu Ra ko -
wic kim w Kra ko wie. Przed śmier cią
Gur gacz po wie dział: „Na gro bie mo im
po staw cie krzyż brzo zo wy…”. Od 1989
ro ku na je go gro bie stoi ten brzo zo wy
krzyż.

„Lecz zaklinam – niech żywi 
nie tracą nadziei

I przed narodem niosą 
oświaty kaganiec;

A kiedy trzeba, na śmierć 
idą po kolei,

Jak kamienie przez Boga 
rzucane na szaniec!”

DO MI NI KA TA BASZ
Autorka jest uczennicą 3 klasy I LO im. J. Długosza

w Nowym Sączu. Historię uczy ją mgr Piotr Rychlewski.
Fot. z archiwum IPN Oddział w Krakowie.

Partyzanci  PPAN w obozie, maj 1949 r.
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Mia sto No wy Sącz ma swój
pro blem z „Po mni kiem Chwa ły
Ar mii Czer wo nej” i szcze gól -
ny mi pe reł ka mi po ko mu ni -
zmie w Alei Za słu żo nych
przed Są dec ką Pie tą na Sta rym
Cmen ta rzu. 

P o dob ne pro ble my nie roz li czo -
nych ra chun ków z prze szło ścią
mo żna by zna leźć w wie lu
miej sco wo ści Są dec czy zny.

Szcze gól nie in te re su ją ce po zo sta ło ści
i tmo żna oglą dać jesz cze dziś w Łąc ku. 

Kie dy pra wie w ca łym kra ju sta ra no
się zmie niać na zwy ulic, pla ców, bu dyn -
ków, in sty tu cji itp. no szą cych na zwi ska
so wiec kich agen tów, twór ców i utrwa la -
czy ko mu ni stycz ne go pseu do lu do we go
pań stwa, „bo ha ter skich i ty ta nicz nych
bo jow ni ków o pra wa lu du”, szcze gól nie
za słu żo nych w wal ce z „bu rżu azyj nym,
drob no miesz czań skim za przań stwem,
bę dą cym na usłu gach im pe ria li stycz ne -
go Za cho du i sprze daj ne go Ko ścio ła ka -
to lic kie go – agen tu ry Wa ty ka nu”, to
w Łąc ku ja kżeż by ło od mien nie, zgo ła
ina czej, no wo cze śniej, zgod nie z ide olo -
gią igno ran cji i ni hi li zmu a mo że na wet
nic nie zna czą cej dla praw dy dzie jo wej
dziw nie poj mo wa nej to le ran cji. 

Wte dy to wła śnie tu tej sza Ra da
Gmi ny swo ją uchwa łą nada ła jed nej
z bez i mien nych jesz cze ulic imię gen.
Zyg mun ta Ber lin ga. Na nic zda ły się
pro te sty garst ki prze ciw ni ków. Kil ka -
krot nie no cą usu wa no przy dro żną ta bli -
cę z na zwą tej uli cy… i ty le. La ta
mi ja ły a ko mu ni stycz ny bo ha ter tak się
za do mo wił w Łąc ku, że stał się mi mo

wo li jak by jed nym spo śród nie gdy siej -
szych au to chto nów tej kra iny. Kie dy
za py tać prze cięt ne go prze chod nia, bez
wzglę du na wiek, kim był dla Łąc ka,
Są dec czy zny i kra ju ten „za cny pa -

tron”, wzru sza ją ra mio na mi i czę sto ze
wsty dem oświad cza ją, że w tej spra wie
nikt ich o zda nie nie py tał. Ini cja to ra mi
nada nia ta kiej na zwy uli cy był gmin ny
ak tyw par tyj ny, czy li człon ko wie ści -
słe go kie row nic twa KG PZPR a ta kże
ów cze sny pre zes GS a jed no cze śnie
pre zes GZ ZSL w Łąc ku. Dom je go
stał wła śnie przy tej uli cy nie ma ją cej
jesz cze wte dy swe go pa tro na. 

***
Cze mu to w Łąc ku i gdzie kol wiek in -

dziej ta i żad na in na uli ca nie po win -
na no sić imię gen. Zyg mun ta Ber lin ga?
Od po wiedź na to py ta nie jest bar dzo ła -
twa, kie dy zna się cho ciaż po bie żnie
bio gra fię te go „in ter na cjo na li sty i ko mu -
ni sty” za słu żo ne go współ twór cy Pol ski
Lu do wej. Przy po mni my tu tyl ko nie któ -
re frag men ty z je go, ja kże bo ga te go, ży -
cio ry su.

Zyg munt Ber ling uro dził się 27
kwiet nia w 1896 r. w Li ma no wej w ro -
dzi nie ko le ja rza wy zna nia mo jże szo we -
go. Pod czas I woj ny świa to wej był
żoł nie rzem Le gio nów Pol skich. Póź niej
brał udział w woj nie pol sko -bol sze wic -
kiej. Po jej za koń cze niu zo stał żoł nie -
rzem za wo do wym. Nie uczest ni czył
w kam pa nii wrze śnio wej, bo nie otrzy -
mał mo bi li za cyj ne go przy dzia łu. Po klę -
sce wrze śnio wej zna lazł się w Wil nie,
gdzie zo stał aresz to wa ny przez NKWD
i umiesz czo ny w obo zie jeń ców pol -
skich w Sta ro biel sku a póź niej w wię -
zie niu w Mo skwie. Już pod czas po by tu
w Sta ro biel sku zo stał zwer bo wa ny
do współ pra cy z NKWD. Po ukła dzie
Si kor ski – Maj ski z 30 lip ca 1941 r.
wstą pił do two rzo nej przez gen. Wła dy -
sła wa An der sa Pol skiej Ar mii w ZSRR,
ale nie ze rwał z so wiec kim NKWD. Nie
wie dząc o tym, gen. An ders mia no wał
go w stop niu puł kow ni ka sze fem szta -
bu 5 Dy wi zji Pie cho ty. Po ewa ku acji Ar -
mii Pol skiej do Ira ku Ber ling po zo stał
w Związ ku Ra dziec kim, co by ło jed no -
znacz ne z de zer cją, bo nie wy ko nał roz -
ka zu ewa ku acji. 2 lip ca 1943 r. Sąd
Po lo wy Woj ska Pol skie go ska zał go
na ka rę śmier ci za de zer cję z Pol skich
Sił Zbroj nych w ZSRR. W orze cze niu
sąd uznał, że oska rżo ny zbiegł z sze re -
gów Ar mii Pol skiej po to, by wstą pić
do Ar mii So wiec kiej, a więc na słu żbę

Ulica Berlinga i pomnik utrwalaczy 
władzy ludowej kłują w oczy

Łąckie pamiątki
po Polsce Ludowej
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pań stwa, któ re go jed nym z ce lów po li -
tycz nych jest po zba wie nie by tu nie pod -
le głe go Pań stwa Pol skie go przez
wcie le nie je go ziem do ZSRR. 

Po zo staw szy w Związ ku Ra dziec -
kim, z cza sem sta nął Ber ling na cze le
no wej, two rzo nej tam z in spi ra cji Sta -
li na i pol skich ko mu ni stów 1 Dy wi zji
Pie cho ty im. T. Ko ściusz ki, z któ rą
póź niej do szedł do pło ną cej w po wsta -
niu War sza wy. Front za trzy mał się
na Wi śle. So wie ci z dru gie go brze gu
rze ki przy glą da li się, jak umie ra pol ska
sto li ca. Żoł nie rzom, któ ry mi do wo dził
Ber ling, jak po wszech nie wia do mo, ko -
mu ni ści ukra dli ko ro nę zdo bią cą pol -
skie go or ła na czap ce. Póź niej sze je go
lo sy wpi su ją się w hi sto rię PRL -u i nie
mu szą być przy po mi na ne, bo słu żba
Ber lin ga dla „zwa sa lo wa nej So wie tom
Pol sce” nie za słu gu je z na sze go punk -
tu wi dze nia na glo ry fi ka cję i by ła je go
świa do mym ży cio wym i po li tycz nym
wy bo rem. 

***
In ną pa miąt ką po mi nio nej, ko mu ni -

stycz nej epo ce w Łąc ku jest „po mnik po -
świę co ny utrwa la czom wła dzy lu do wej”.
To co nie któ rzy na zy wa ją „po mni kiem”,
na pierw szy rzut oka ja wi się ja ko ma -
syw ny, be to no wy kloc, po sta wio ny
na sztorc i ob ło żo ny ka mie niem ele wa -
cyj nym. Z ar chi tek to nicz ne go punk tu
wi dze nia jest to ob raz skraj nej brzy do ty
i świa dec two bra ku po czu cia es te ty ki.
Stoi „to – to” so bie w cie niu sta rych

drzew, za któ ry mi nie daw no zbu do wa no
przy sta nek dla au to bu sów, zwa ny też
dwor cem au to bu so wym. Po prze ciw nej
stro nie „te go cze goś” bie gnie dro ga wo -
je wódz ka No wy Sącz – Kro ścien ko,
a za nią jest re stau ra cja pod wy mow ną
dla tej oko li cy na zwą „Pod Ja bło nią”.
Na jed nej ze ścian be to no we go gra nia -
sto słu pa za mon to wa na jest ma ło czy tel -
na ta bli ca, któ ra co ja kiś czas by wa

ob le wa na bia łą lub czer wo ną far bą olej -
ną. Wie le wy sił ku trze ba wło żyć, by od -
czy tać tekst na ta bli cy, któ ry in for mu je
nas po co „to – to” tu stoi: „PO LE GŁYM
W DNIU 23 IX 1948 W WAL CE
O UTRWA LE NIE WŁA DZY LU DO -
WEJ FUNK CJO NA RIUS ZOM MI LI -
CJI OBY WA TEL SKIEJ PLUT.
JÓ ZE FO WI KMIE CI KO WI, KPR.
CZE SŁA WO WI WIL KO WI, SZER.
LE ONO WI JA NU SO WI, SZER. AN -
TO NIE MU DROZ DO WI W XXX
ROCZ NI CĘ PO WSTA NIA MO SPO -
ŁEC ZEŃ STWO ŁĄC KA”.

W związ ku z ta ką tre ścią ta bli cy na -
su wa się za sad ni cze py ta nie, gdzie
i z kim by ła ta wal ka o utrwa le nie wła -
dzy lu do wej, w któ rej ży cie stra ci ło 4.
funk cjo na riu szy Mi li cji Oby wa tel skiej,
a któ rym za to w do wód wdzięcz no ści
owe „to – to” wznio sła i ofia ro wa ła
wdzięcz na spo łecz ność Łąc ka. Py ta jąc
przy pad ko wo na po tka ne go miesz kań ca
Łąc ka nie wie le mo żna się od nie go
na ten te mat do wie dzieć. Po co więc „to
– to” tam stoi, sko ro „to – to” ni ko go nie
in te re su je, a od cza su do cza su ktoś wy -
ła do wu je na tym „czymś” swo je pa trio -
tycz ne emo cje. By na to ko lej ne py ta nie
od po wie dzieć na le ży ko niecz nie, cho -
cia żby na wet bar dzo po bie żnie, przy bli -
żyć tam te, od le głe o po nad sześć dzie siąt
lat cza sy.

***
By ły to bar dzo cię żkie i bar dzo trud -

ne la ta w hi sto rii Pol ski i Po la ków. Po -

czy na jąc już od Ak cji Bu rza i Po wsta nia
War szaw skie go trwa ło nie prze rwa nie
wiel kie, ogól no na ro do we po wsta nie,
„II kon spi ra cja”, skie ro wa na prze ciw
So wie tom i ich pol skim po ma gie rom
– ko mu ni sta mi z PPR, któ rzy po wy pę -
dze niu z Pol ski Niem ców za ję li ich
miej sce i roz po czę li no wą, jak się póź -
niej oka za ło, trwa ją cą pra wie pół wie ku
so wiec ką oku pa cję. Mi mo bez na dziej -

no ści za ist nia łej sy tu acji prze wa ża ją ca
część spo łe czeń stwa pol skie go nie wy -
ra ża ła na to zgo dy, a ty sią ce par ty zan -
tów, żoł nie rzy Pol skie go Pań stwa
Pod ziem ne go uczest ni ków „I kon spi ra -
cji” za cho wa ło wier ność Rzą do wi RP
w Lon dy nie i nie za nie cha ło wal ki z no -
wym oku pan tem i je go pol ski mi po -
moc ni ka mi. Wy nie sio ne z do mu
ro dzin ne go, ze szko ły i z kon spi ra cji
war to ści, za war te w ha śle „Bóg, Ho nor,
Oj czy zna”, wzmoc nio ne za wo ła niem
„Niech się pro stu je nie szczęść splot,
niech drżą mo skiew skie kar ły, hań ba
wie rzą cym w sierp i młot, chwa ła
za nie pod le głość zmar łym” utwier dza ły
ich w słusz no ści ob ra ne go kie run ku
w słu żbie dla znie wo lo nej Oj czy zny. 

Nie wie lu już miesz kań ców
Łąc ka zna z au top sji okrop no ści II woj -
ny świa to wej i te go trud ne go i skom pli -
ko wa ne go cza su, któ ry na stą pił za raz
po niej; te go wiel kie go i he ro icz ne go
po wsta nia na ro do we go, kie dy to Po lak
sta wał prze ciw Po la ko wi „peł nią ce mu
obo wiąz ki” Po la ka na słu żbie oku pan ta,
a cza sem też brat prze ciw bra tu. W tym
po wo jen nym cza sie, tak Łąc ko jak i są -
sia du ją ce z nim te re ny, pe ne tro wa ne by -
ły re gu lar nie przez „le śnych”, czy li
żoł nie rzy pod zie mia z ró żnych od dzia -
łów par ty zanc kich wcho dzą cych, ogól -
nie rzecz uj mu jąc, w skład są dec kiej,
no wo tar skiej, czy li ma now skiej „II kon -
spi ra cji”, WiN -u, NSZ, czy osta tecz nie
nie skon fe de ro wa nych, ale świa do mych
ko niecz no ści wal ki o wol ną i nie pod le -
głą Pol skę. Wte dy to we wrze śniu 1948
r. ta ka czte ro oso bo wa gru pa zbroj na wy -
wo dzą ca się z by łe go zgru po wa nia Jó -
ze fa Ku ra sia „Ognia” po ja wi ła się
w Łąc ku. By li oni już wte dy tyl ko reszt -
ką roz bi tych i roz pro szo nych po śmier ci
„Ognia” je go pod ko mend nych, któ rych
ze brał w „kom pa nię” na stęp ca Jó ze fa
Ku ra sia, Jó zef Świ der „Mści ciel” i nadał
te mu od dzia ło wi na zwę „Wia ru sy”, ale
uży wał też na zwy „3 Kom pa nia” lub
RO AK (Ruch Opo ru Ar mii Kra jo wej).
Kie dy w ob ła wie funk cjo na riu sze UB
za bi li „Mści cie la”, kil ku na sto oso bo wy
już wte dy tyl ko od dział po dzie lił się
na dwie gru py. Nad jed ną z tych grup,
któ ra przy ję ła na zwę „Od dział Par ty -
zanc ki Zo rza”, do wódz two ob jął „Te -

Cze mu to w Łąc ku i gdzie kol wiek in dziej ta i żad na in -
na uli ca nie po win na no sić imię gen. Zyg mun ta Ber lin ga?
Od po wiedź na to py ta nie jest bar dzo ła twa, kie dy zna się
cho ciaż po bie żnie bio gra fię te go „in ter na cjo na li sty i ko -
mu ni sty” za słu żo ne go współ twór cy Pol ski Lu do wej.
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ścio wa”. W tym od dzia le by li jesz cze
z nim; je go brat „Or lik” oraz „Kan ciarz”
i „Gryf”. W ta kim to wła śnie skła dzie
gru pa ta do ko na ła 23 wrze śnia 1948 r.
w Łąc ku na pa du na sa mo chód cię ża ro -
wy, któ rym je cha li z po kaź ną go tów ką
pra cow ni cy miej sco wej gmin nej spół -
dziel ni po to war do No we go Są cza.
W tych to cza sach ta kie zbroj ne gru py
„le śnych” apro wi zo wa ły się naj czę ściej
w skle pach gmin nej spół dziel ni a za za -
bra ny to war nie pła ci li go tów ką, a je dy -
nie po zo sta wia li po kwi to wa nie
za wie ra ją ce wy kaz za re kwi ro wa ne go
to wa ru, po twier dzo ny pie czę cią z na zwą
od dzia łu i pod pi sem do wód cy. Ta kie też
po kwi to wa nie opa trzo ne pie czę cią z na -
pi sem „RO AK” i pod pi sem do wód cy
od dzia łu „Te ścio wa” zo sta wi li wte dy ci
„le śni” w Łąc ku, gdy za bra li pra cow ni -
ko wi GS – ka sje ro wi – go tów kę w wy -
so ko ści 80 tys. zł. Na pad na sa mo chód
był sta ran nie przy go to wa ny a prze pro -
wa dzo ny był nie w tym miej scu, gdzie
stoi „to -to”, ale ok. 500 me trów da lej
w kie run ku na Masz ko wi ce, od stro ny
pól a nie w osie dlu o zwar tej za bu do wie.
Ca ła ta ak cja apro wi za cyj na „le śnych”
prze bie gła by w mia rę bez bo le śnie, to
jest bez strat ludz kich, gdy by nie przy -
pa dek, któ ry spra wił, że na „pa kę” tej
cię ża rów ki, ja ko pa sa że ro wie, przy sie -
dli się czte rej mi li cjan ci uda ją cy się
w pod róż słu żbo wą do No we go Są cza.
Ta kich pa sa że rów „le śni” się nie spo -
dzie wa li. Kie dy po za trzy ma niu sa mo -
cho du pa sa że ro wie – pra cow ni cy GS
opu ści li po jazd, je den z par ty zan tów za -
gląd nął pod plan de kę okry wa ją cą „pa -
kę” i z prze ra że niem krzyk nął

MI LI CJA! To od kry cie wpra wi ło ich
w pa ni kę, gdyż w tym sa mo cho dzie mi -
li cji się nie spo dzie wa li. Strach ich po -
tę go wa ła szcze gól nie nie wie dza o ilo ści
i ja ko ści mi li cyj ne go uzbro je nia. Dał tu
znać o so bie in stynkt sa mo za cho waw -
czy i do świad cze nie prze ży tych w par -
ty zant ce lat: Jest wróg, je śli ja je go nie
za bi ję, to on za bi je mnie. Po ko men dzie:
„Mi li cja wy cho dzić!” mi li cjan ci za czę li
opusz czać „pa kę”. Jed ne mu z „le śnych”
pu ści ły ner wy, nie wy trzy mał psy chicz -
ne go na pię cia, na ci snął spust. I sta ło się,
zgi nę ła czwór ka mi li cjan tów. Nie pod -
ję li wal ki, bo nie mie li na nią żad nych
szans, tak z po wo du bra ku uzbro je nia
– dłu giej au to ma tycz nej bro ni, jak
i z po wo du cał ko wi te go za sko cze nia.
Nie po le gli więc w wal ce, jak in for mu -
je nas na pis na ta bli cy te go cze goś na -
zy wa ne go „po mni kiem”, ale zgi nę li
na pew no na słu żbie dla wła dzy, któ ra
na zwa ła sie bie „lu do wą”, a póź niej
zgod nie ze sta li now ską kon sty tu cją
– Pol ską Lu do wą.

***
A ja kie by ły póź niej sze lo sy owych

„le śnych”? Je sie nią te go ro ku opu ści li
swo je gor czań skie kry jów ki i ca łą
czwór ką wy je cha li do Biel ska skąd mie -
li się udać przez zie lo ną gra ni cę do Cze -
cho sło wa cji i da lej do Ba wa rii – wte dy
ame ry kań skiej stre fy oku pa cyj nej Nie -
miec. „Gryf” nie pod jął pró by przej ścia
przez zie lo ną gra ni cę z po wo du cho ro -
by, zaś „Kan ciarz” i „Te ścio wa” zgi nę li
w wal ce z cze cho sło wac ki mi słu żba mi
bez pie czeń stwa, „Or lik” na to miast zo -
stał aresz to wa ny przez cze cho sło wac ką
słu żbę bez pie czeń stwa i prze ka za ny
do WUBP w Kra ko wie, gdzie po krót -
kim śledz twie WSR w Kra ko wie ska zał
go na ka rę śmier ci i wy rok na tych miast
wy ko na no. Wio sną na stęp ne go ro ku
„Gryf” po wró cił w Gor ce i do łą czył
do li czą ce go już wte dy tyl ko 7 osób od -
dzia łu „Har na sia”. Gru pę tą zli kwi do wał
w po ło wie lip ca 1949 r., by ły AK -owiec
i WiN -owiec, naj słyn niej szy pro wo ka tor
UB, a póź niej funk cjo na riusz UBP Ma -
rian Stró żyń ski vel Ma rian Re niak,
po wcze śniej szym wej ściu w jej sze re gi
pod pseu do ni mem „po rucz nik Hen ryk”.
Wszy scy z wy jąt kiem „Pru ta” zgi nę li;
dwóch pod czas strze la ni ny w WUBP,

po zo sta łych czte rech w tym „Gry fa”
WSR w Kra ko wie ska zał na ka rę śmier -
ci. Wy ro ki wy ko na no na tych miast, bo
już 12 stycz nia 1950 r. w wię zie niu
na Mon te lu pich w Kra ko wie. Ni ko mu
do dziś nie uda ło się usta lić miej sca ich
po chów ku, za wy jąt kiem „Har na sia”;
spo czy wa ją bez i mien nie po dob nie
zresz tą jak „Ogień”, „Srebr ny”, „Te ścio -
wa”, „Or lik” i set ki in nych żoł nie rzy

„II kon spi ra cji” na te re nie ca łe go kra ju.
Ta kie by ły oby cza je i po ziom mo ral ny
„utrwa la czy wła dzy lu do wej”. Z tej to
pew nie przy czy ny na le ży im się „wiecz -
na cześć i chwa ła”, a ta kiej chwa ły i czci
do zna wa li też w Łąc ku. 

W tym miej scu war to do dać, że
po upły wie bli sko ro ku, po tym zda rze -
niu, pod ko niec lip ca 1949 r. są dec ki
UBP aresz to wał tro je miesz kań ców
Łąc ka i jed ne go miesz kań ca Czerń ca
za to, że we wrze śniu 1948 r. wie dzie li
o miej scu po by tu „ban dy ter ro ry stycz -
no -ra bun ko wej”, czy li wspo mnia ne go
wy żej od dzia łu „Zo rza”, udzie la li tej
„ban dzie” po mo cy a nie po wia do mi li
o tym „wła dzy po wo ła nej do ści ga nia
prze stępstw”. Za to WSR w Kra ko wie
ska zał Ja na Pa siu da, miesz kań ca Czerń -
ca, i Sta ni sła wa Naj du cha, miesz kań ca
Łąc ka, na ka rę po ro ku wię zie nia; Ali -
cję Ka sprzy kie wicz, na uczy ciel kę,
miesz kan kę Łąc ka, wie lo let nią więź -
niar kę nie miec kich obo zów kon cen tra -
cyj nych za słu żbę w I kon spi ra cji,
na ka rę pię ciu lat wię zie nia i utra tę praw
do na ucza nia w szko łach pań stwo wych
i pry wat nych na za wsze, zaś He le nę
Pierz ga sąd unie win nił. 

WŁA DY SŁAW PIERZ GA, 
Au tor jest eme ry to wa nym na uczy ciel hi sto rii.

Mieszka w Zabrzeży

Po ko men dzie: „Mi li cja wy -
cho dzić!” mi li cjan ci za czę li
opusz czać „pa kę”. Jed ne mu
z „le śnych” pu ści ły ner wy,
nie wy trzy mał psy chicz ne -
go na pię cia, na ci snął
spust. I sta ło się, zgi nę ła
czwór ka mi li cjan tów.
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Ki bi ce, szcze gól nie San de cji, ma -
ją ape tyt na eks tra kla sę, ale ła two
nie bę dzie, bo ry wa le są moc ni.
To bę dzie cię żka run da. PZPN

z uwa gi na Eu ro 2012 prze wi dział ro ze -

gra nie trzech ko le jek z run dy wio sen nej.
Do wiel kich der bów są dec kich, czy li me -
czu San de cji z Ko le ja rzem doj dzie 15 paź -
dzier ni ka; ja ko re dak cja „Są de cza ni na”
bę dzie my trzy mać kciu ki za obie dru ży ny. 

Przy po mnij my, że ubie gły se zon
w I li dze San de cja za koń czy ła na 4. miej -
scu, a Ko le jarz na 14. 

***
Szan se pił ka rzy San de cji na awans

oce nia spe cjal nie dla Czy tel ni ków „Są -
de cza ni na” tre ner Ma riusz Ku ras:

– Chciał bym przede wszyst kim po dzię -
ko wać wszyst kim tym, któ rzy nas wspie -
ra ją. Bez pre zy den ta mia sta, An drze ja
Wi śniow skie go, Zbi gnie wa Szu bry ta, Jó -

Ru szy ły rozgrywki I li ga pił ki no żnej z udzia łem dwóch dru żyn
są dec kich. W pierw szej ko lej ce (23-24 lip ca) San de cja No wy
Sącz zre mi so wa ła na wy jeź dzie z Za wi szą Byd goszcz, a Ko le -
jarz Stró że prze grał u sie bie z Olim pią Gru dziądz.

Ki bi ce ma ją ape tyt na eks tra kla sę

Wal czyć jak Spar ta – San de cj

SPORT
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ze fa Kan to ra, Urzę du Mia sta, MO SiR -
-u i przede wszyst kim za rzą du klu bu nie
by li by śmy w tym miej scu gdzie je ste śmy.
Przy go to wa nia do se zo nu prze bie ga ły
tak, jak za pla no wa li śmy. Ro ze gra li śmy
pięć spa rin gów, w dwóch zo sta li śmy po -
ko na ni. Jed nak li ga to coś zu peł nie in ne -
go, emo cje z in nej baj ki. Je stem
prze ko na ny, że w tym se zo nie bę dą pa da -
ły nie spo dzie wa ne wy ni ki. Więk szość ze -
spo łów bar dzo się wzmoc ni ła. Wy da je

się, że o czo ło we po zy cje bę dzie wal -
czyć 6-7 dru żyn. Je ste śmy sta wia ni w gro -
nie fa wo ry tów. Uwa żam, że mu si my grać
zgod nie z ha słem na szych ki bi ców: „Wal -
czyć jak Spar ta – San de cja jest te go war -
ta”. To nam bę dzie przy świe cać przez
ca ły se zon. Wszy scy od czu wa my wzrost
po zio mu ad re na li ny przed po cząt kiem
roz gry wek. Ja i dru ży na ma my je den cel
– wal czyć o czo ło we po zy cje.

JE RZY CE BU LA

cja jest te go war ta! 

Terminarz

Ko lej ka 1 (23-24 lip ca)
Za wi sza Byd goszcz – San de cja 1-1 (0-0)
Ko lej ka 2 (30-31 lip ca)
San de cja – Wi sła Płock 1-3 (0-2)
Ko lej ka 3 (6-7 sierp nia)
Ar ka Gdy nia – San de cja No wy Sącz
Ko lej ka 4 (13-14 sierp nia)
San de cja No wy Sącz -Po lo nia By tom
Ko lej ka 5 (20-21 sierp nia)
Po goń Szcze cin – San de cja No wy Sącz
Ko lej ka 6 (27-28 sierp nia)
San de cja No wy Sącz – War ta Po znań
Ko lej ka 7 (3-4 wrze śnia)
Piast Gli wi ce – San de cja No wy Sącz
Ko lej ka 8 (10-11 wrze śnia)
Gór nik Po lko wi ce – San de cja No wy Sącz
Ko lej ka 9 (14 wrze śnia)
San de cja – Ter ma li ca Bruk -Bet Nie cie cza
Ko lej ka 10 (17-18 wrze śnia)
Olim pia El bląg – San de cja No wy Sącz
Ko lej ka 11 (24-25 wrze śnia)
San de cja No wy Sącz – Olim pia Gru dziądz
Ko lej ka 12 (1-2 paź dzier ni ka)
Ruch Ra dzion ków – San de cja No wy Sącz
Ko lej ka 13 (8-9 paź dzier ni ka)
San de cja No wy Sącz – Flo ta Świ no uj ście
Ko lej ka 14 (12 paź dzier ni ka)
Do lcan Ząb ki – San de cja No wy Sącz
Ko lej ka 15 (16 paź dzier ni ka)
San de cja No wy Sącz – Ko le jarz Stró że
Ko lej ka 16 (22-23 paź dzier ni ka)
Bog dan ka Łęcz na – San de cja No wy Sącz
Ko lej ka 17 (29-30 paź dzier ni ka)
San de cja No wy Sącz – GKS Ka to wi ce
Ko lej ka 18 (5-6 li sto pa da)
San de cja No wy Sącz – Za wi sza Byd goszcz
Ko lej ka 19 (12-13 li sto pa da) 
Wi sła Płock – San de cja No wy Sącz)
Ko lej ka 20 (19-20 li sto pa da)
San de cja No wy Sącz – Ar ka Gdy nia

San de cja w se zo nie 2011/2012 

Bram ka rze: M. Ko zioł, M. Ró żal ski. Obroń -
cy: P. Bo ro vi ća nin, S. Fech ner, J. Froh lich, M.
Ma kuch, M. Woź niak, T. Mi dzier ski, Ł. Der -
bich, M. Wilk, M. Dym kow ski. Po moc ni cy: R.
Ber liń ski, M. Đurić, P. Eismann, D. Ga węc ki, L.
Ja nić, P. Ję drze jow ski, P. Le śniak. S. Szcze pań -
ski, B. Sze li gas, W. Tro chim, M. Trze cia kie wicz.
Na past ni cy: A. Alek san der, B.Wi śniew ski.
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Do bra ka wa to ta ka, któ ra nam sma ku je. Jed -
nak, chcąc w peł ni od po wie dzieć na ty tu ło we
py ta nie war to za py tać o to, ja ką ka wę pi ja my
na co dzień. Ma ło kto z nas ma na ty le wy ro -
bio ny gust, aby móc w peł ni czer pać ra dość
z de gu sta cji czy stej, ja ko ścio wej ka wy.

Naj czę ściej wy bie ra my aro ma tycz ną por cję ko -
fe iny, de li kat ną (wręcz śmie tan ko wą) z du żą do -
lew ką tłu ste go mle ka. Ta pol ska ten den cja
w du żym stop niu tłu ma czy awer sję do spe cy ficz -
nych ja ko ścio wo kaw. Co cie kaw sze, im z wy ższą ja -
ko ścio wo od mia ną ka wy ma my do czy nie nia, tym
trud niej jest nam ją po zy tyw nie oce nić. Spo wo do -
wa ne jest to czę sto jej skraj ną cha rak te ry sty ką:
kwa so wo ścią, mo cą lub np. sło dy czą.

Przy wy bo rze ka wy klu czo we zna cze nie, oprócz
ga tun ku i re gio nu po cho dze nia, od gry wa spo sób
ob rób ki ziar na. Zna ne są trzy głów ne me to dy wy -
do by wa nia ziar na ka wow ca z wi sien ki: me to da tra -
dy cyj na (su cha), mo kra (płu ka nie zia ren)
i„or ga nicz na”, w któ rej głów ną ro lę od gry wa ła skun
Ko pi Lu wak. 

Li sek za miesz ku ją cy ob szar In do ne zji jest nie -
zwy kle wy ma ga ją cym sma ko szem. Zja da tyl ko naj -
doj rzal sze wi sien ki i ziar na ka wow ca. Je go kwa sy
tra wien ne nie nisz czą pe stek ka wow ca, któ re są ce -
nio ny mi przez ko ne se rów zia ren ka mi ka wy. Ce ny
„wy se lek cjo no wa nej” w ten spo sób ka wy osią ga ją
za wrot ne kwo ty (ostat nia gieł do wa ce na por cji ka -
wy na jed ną fi li żan kę to 130 zł!). Dla wie lu sma ko -

szy to naj po ży tecz niej szy zwie rzak świa ta. Przyj -
mu ję tę aneg do tę z żar to bli wie, gdyż trud no trak -
to wać ten te mat bar dziej se rio...

Czę sto spo ty kam się z py ta niem: „Z ja kie go po -
wo du ka wa ziar ni sta jest dro ższa od zmie lo nej?”.
Przy czy na le ży w skła dzie zmie lo nej ka wy. Nie ste -
ty, czę sto za wie ra ona ziar na gor szej ja ko ści, osa -
dy, któ re nie są spo ty ka ne w przy pad ku ziar ni stej
al ter na ty wy. 

Gdy zde cy du je my się na wy bór kon kret nej ka -
wy, war to po jej za ku pie zwró cić uwa gę na de fek -
ty zia ren. Pro fe sjo nal nie zaj mu ją się tym ki pe rzy,
któ rzy ku pu jąc ka wę na plan ta cji bacz nie przy glą -
da ją się jej ja ko ści. We dług niej usta la na jest ce -
na da nej par tii. Po stę pu je my po dob nie wy bie ra jąc
np. wa rzy wa, czy owo ce; oce nia my ich wiel kość,
ko lor lub za pach. War to ta kie na wy ki wdra żać ta -
kże przy wy bo rze ka wy. Ziar na z lek kim po ły skiem,
peł ne, bez uszko dzeń są pod sta wą do bre go na pa -
ru. Pa lar nie dys po nu ją ce ogrom ną ska lą pro duk cji,
czę sto nie uczci wie mie sza ją z so bą lep sze i gor sze
ziar na. War to, więc przed sa mym pro ce sem mie le -
nia obej rzeć ka wę i oce nić jej ja kość. Re gu łą do ty -
czą cą sin gli, czy li kaw po cho dzą cych z jed ne go
re gio nu (np. Bra zil Agua Lim pa, El Sa lva dor La Ha -
cien di ta) jest jed no rod ność zia ren i ich jed no ko lo -
ro wa bar wa. Mie szan ki (blen dy) skła da ją się z wie lu
ty pów kaw, któ rych pro por cje ob ję te są ta jem ni cą.
Dla te go w ich przy pad ku nie ma mo wy o jed no -
rod no ści zia ren. Wi docz ne są jed nak de fek ty me -
cha nicz ne, tzw. łu ski – nie kom plet ne, prze tar te
ziar na lub de fek ty or ga nicz ne. Są ni mi drob ne
punk ci ki – nad gry zie nia ro ba ków na struk tu rze ka -
wow ca. Wszyst kie one in for mu ją nas o tym, z ja ką
ka wą ma my do czy nie nia.

Zmia na ga tun ku i kla sy wy bie ra nych przez nas
zia ren po win na na stę po wać stop nio wo. Zbyt du ży
prze skok mo że my ode brać ne ga tyw nie ze wzglę -
du na aro mat i smak ka wy. Nie na kła niam ni ko go
do pi cia na si łę naj lep sze go espres so. Na to miast
zmia na przy zwy cza je nia pi cia ka wy wy łącz nie roz -
pusz czal nej, w dłu ższej per spek ty wie oka zu je się
ko rzyst na za rów no dla na szych od czuć sma ko wych,
jak i sa mo po czu cia. Mam na my śli oczy wi ście ka -
wę ziar ni stą, któ ra co raz sze rzej wy peł nia do mo we
kre den sy. Na le ży w niej do ce nić przede wszyst kim
wy jąt ko wy aro mat, ta jem ni czą peł nię za pa chów
uno szą cych się z młyn ka...

***
W sy tu acji gdy wy bie rze my kon kret ną ka wę,

ko lej nym kro kiem jest jej za pa rze nie. W za le żno ści
od te go, czy zde cy du je my się na eks pres ci śnie nio -
wy, pra sę fran cu ską, bądź za pa rzacz prze pły wo wy
(wło ski) – otrzy ma my na par o ró żnych ce chach.
Naj sil niej szą daw kę ko fe iny gwa ran tu je eks pres ci -
śnie nio wy. W tra dy cji kra jów ibe ryj skich, Fran cji
oraz Włoch po ran ne espres so „na jed nej no dze” jest
tak po pu lar ne jak na sza po ran na her ba ta. Na kon -
sump cję wy bie ra ne są miej sca lu bia ne, usy tu owa -
ne w dro dze do pra cy. Ka wę przy go to wu je
za przy jaź nio ny ba ri sta, na swo jej uko cha nej, wy -
słu żo nej ma szy nie. Pro fe sjo na li ści za la dą zwra ca -
ją uwa gę na wszyst kie mo żli we de ta le. Na rów ni
wa żny jest au ten tycz ny, bez po śred ni kon takt
z klien tem jak i do sto so wa nie usta wień młyn ka
do stop nia wil got no ści po wie trza. Oso bi ście uwa -
żam, iż jest to pew ne go ro dza ju ar tyzm. Wszyst ko
po to, aby 30 ml esen cji ka wy sma ko wa ło jak naj -
le piej. Ju ro rzy oce nia ją cy ja kość ka wy, w trak cie de -
gu sta cji ko rzy sta ją z pras fran cu skich. To naj prost sze
urzą dze nie słu żą ce do za pa rza nia ka wy gwa ran tu -
jąc kla row ny na par, nie wpły wa na zmia nę je go
cech. War to oce nić ró żni cę spo wo do wa ną wy bra -
nym ro dza jem za pa rza nia ka wy.

***
Po do brą ka wę za pra szam Pań stwa do Ra fy.

Uda ło nam się zgro ma dzić po kaź ne port fo lio kaw
z do sko na łej więk szo ści cha rak te ry stycz nych re gio -
nów świa ta. Oprócz zna nych, świa to wych ma rek
po sia da my asor ty ment po cho dzą cy z mniej szych
pa lar ni. W przy pad ku wło skiej ka wy „Mu set ti” zde -
cy do wa li śmy się na jej bez po śred ni im port, gdyż
jej smak i aro mat szcze gól nie od mia ny „Pa ra di so”
w na szej opi nii zna cze nie prze wy ższa ja kość spo -
ty ka ną na co dzień. Oprócz niej uwa gę przy cią ga ją
od mia na kla sycz na 100% Ara bi ci (rów nież od Mu -
set ti – w ciem nym opa ko wa niu) oraz sze ro ka pro -
po zy cja roz pusz czal nych kaw sma ko wych
(z do dat kiem wy łącz nie na tu ral nych eks trak tów!).
Po zy tyw nie za ska ku ją ta kże „pe reł ki” świe żo wy -
pa la nej ka wy z fir my Kel le ran. Nie wiel ka, kra kow -
ska pa lar nia pro po nu je wy śmie ni te sin gle (np.
Co lum bie Ma del lin Excel so, Co sta Ri ce SHB Aza lea)
oraz do sko na ły au tor ski blend „Kel le ran Espres so”.

Pa weł Świer czek
biu ro@ra fa -su per mar ket.pl

Kulinarna Ra fa (4)

Jaka jest dobra kawa?

PRO BAT – mar ka sły ną ca od lat z pro -
duk cji naj lep szych pie ców do wy pa -
la nia ka wy FOT. WWW.RO ASTER PRO JECT.COM
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P od czas XX Bie sia dy u Bart ni ka
na stra ga nach mo żna by ło ku pić
wszyst ko, co nie zbęd ne do ho -
dow li pszczół. A pod czas kon fe -

ren cji „Po mó żmy pszczo łom – pszczo ły
po mo gą nam” – po słu chać i po dy sku to -
wać o pro ble mach pszcze lar stwa.

To wa żne, bo ostat nie la ta nie by ły dla
pszczół naj lep sze. Część nie prze trwa ła
ze szło rocz nej po wo dzi, ko lej ne – zi my,
a in ne tra wi cho ro ba. Pszcze la rze od na -
wia ją więc swo je pa sie ki i po trze bu ją
do te go i sprzę tu, i po głę bia nia wie dzy,
i wy mia ny do świad czeń.

Na miot kon fe ren cyj ny pę kał za tem
w szwach (wy peł nia ło go oko ło 300
osób), a sprze da ją cy ob słu gi wa li set ki
fa chow ców i sma ko szy mio du oraz do -
ce nia ją cych wszel kie do bra pszcze le go
świa ta, ta kie jak py łek kwia to wy, pro po -
lis, mlecz ko pszcze le, pierz ga.

Chęt ni mo gli też ku pić wy ro by tra dy -
cyj ne (np. ser ko zi) czy rę ko dzie ło. Mo -
żna też by ło po znać kunszt tra dy cyj ne go
rze mio sła. Du żą po pu lar no ścią cie szy ły
się ksią żki, w tym al bum „Nie bój my się
pszczół * No fe ar of be es” au striac kie -
go po pu la ry za to ra pszcze lar stwa He in -
ri cha Grit scha, wy da ny w Pol sce
z oka zji ju bi le uszo wej XX Bie sia dy.
Go ście chęt nie się ga li też po „Mio do wy
Ku rier” wy da wa ny przez „Są dec kie go
Bart ni ka”, któ re go pierw szy nu mer uka -
zał się na wio snę.

Pod czas XX Bie sia dy wi ce mi ni ster
rol nic twa An drzej Bu tra oraz wo je wo da
Sta ni sław Kra cik od sło ni li ta bli cę po świę -
co ną ks. dr. Ja no wi Dzie rżo nio wi, oj cu
współ cze sne go pszcze lar stwa, ufun do wa -
ną w dwu set ną rocz ni cę je go uro dzin.

– Po go da tro chę ze psu ła prze pięk ną
im pre zę, ale wszyst kie naj wa żniej sze za -

ło że nia zo sta ły zre ali zo wa ne: se sja na -
uko wa, in for ma cja prze ka za na bra ci
pszcze lar skiej, in te gra cja w du chu życz -
li wo ści i wy mia ny po glą dów – za chwa -
lał bie sia dę wi ce mi ni ster Bu tra
w roz mo wie z Lesz kiem Hor wa them,
zna nym dzien ni ka rzem, twór cą por ta lu
Po tra wy Re gio nal ne, rzecz ni kiem „Są -
dec kie go Bart ni ka”. Na wią zu jąc do te -
ma tu kon fe ren cji pszcze lar skiej,
Hor wath wspo mniał o po trze bie wal ki
nie tyl ko z cho ro ba mi pszczół, ale też
z nad mier ną, co raz bar dziej in wa zyj ną
che mi za cją rol nic twa, któ ra źle wpły wa
na owa dy. – To spo tka nie pew no za owo -
cu je kon kret ny mi wnio ska mi bra ci
pszcze lar skiej do mi ni ster stwa, by po sta -
rać się po móc – od po wie dział wi ce mi -
ni ster. – Bę dzie my się sta ra li osią gnąć
zło ty śro dek. Ja bym ra dził i pro sił
wszyst kie or ga ni za cje pszcze lar skie
o du żą ak tyw ność, o więk szy lob bing.
Mu si my o owa dy dbać, bo przy ro da jest
tyl ko jed na.

An drzej Bu tra uwa ża, że „trze ba dą -
żyć do zło te go środ ka i zwró cić uwa gę
na to, co jest naj wa żniej sze dla ca łej
ludz ko ści, nie tyl ko jed ne go śro do wi -
ska”. – Po trze by żyw no ścio we ro sną

Bie sia da u Bart ni ka to co ro ku wiel ka grat ka dla pszcze la rzy
i ła su chów, któ rzy uwiel bia ją miód. Na te go rocz ną, XX już
bie sia dę, przy je cha ły do Stróż ty sią ce lu dzi. Nie od stra szy ło ich
zim no i ścia na desz czu w nie dzie lę – w cią gu dwóch dni (2-3
lip ca) do Są dec kie go Bart ni ka za wi ta ło ja kieś 15 ty się cy osób.

15 ty się cy mi ło śni ków mio du przy je cha ło do Stróż na pszcze lar skie świę to 

XX Bie sia da u Bart ni ka

ROZMAITOŚCI
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i bez po stę pu che mii te go nie uzy ska my.
Na to miast nie wol no prze sa dzać, na le ży
sto so wać się do za le ceń a nie bę dzie
strat wśród pszczół. Te raz 90 proc. pro -
ble mów bie rze się z te go, że ktoś pry ska
kie dy mu pa su je – uznał.

Hor wath przy po mniał sło wa Al ber ta
Ein ste ina, któ re wi sia ły nad dwu dnio -
wą XX Bie sia dą w Stró żach przez ostat -
nie dwa dni: w czte ry la ta po odej ściu
ostat niej pszczo ły na le ży się spo dzie -
wać, że i z ludź mi za cznie być cien ko.
– To po wi nien być dzwo nek, któ ry
obu dzi na sze su mie nia i na sze zdol no ści
do my śle nia – sko men to wał wi ce mi ni -
ster Bu tra. A wo je wo da Kra cik do rzu cił:
– Cie szę się, że te ka san drycz ne za po -
wie dzi tu sły chać. To rzecz wa żniej sza
niż glo bal ne ocie ple nie, co do któ re go
na ukow cy się po my li li o 300 lat. Na to -
miast ro sną ca świa do mość, ja ką ro lę
pszczo ły od gry wa ją w na szym ży ciu,
ochro nie śro do wi ska po wo du je, iż mo -
żna mieć na dzie ję, że bę dzie le piej, roz -
sąd niej, tak propsz czo ło wo. Ich
po ży tecz ność jest od no to wa na prze cież
w Sta rym i No wym Te sta men cie.

Sta ni sław Kra cik jest sy nem pszcze -
la rza, a tra dy cje ro dzin ne kon ty nu uje je -
go star szy brat. – Od po nad dwu dzie stu
lat miód z wo dą jest na sta wia ny wie czo -
rem, przez mo ją żo nę, i ra no jest to
pierw sza rzecz, któ rą się pi je po wsta -
niu. Mio do we dzień do bry – wspo mi nał
wo je wo da.

Za słu żo nym pszcze la rzom wrę czo no
pod czas XX Bie sia dy Bart ni ka Zło te
i Srebr ne Krzy że Za słu gi, przy zna ne
przez pre zy den ta RP, a ta kże mi ni ste rial -
ne na gro dy Za słu żo ny dla rol nic twa (li -
sta po ni żej). Wśród go ści im pre zy by li

też m.in. wi ce sta ro sta no wo są dec ki Mie -
czy sław Kieł ba sa, po seł Wie sław Jan -
czyk i rad ny wo je wódz ki Le szek
Zegz da. Sły chać by ło nie tyl ko ję zyk
pol ski, ale też an giel ski, por tu gal ski (by -
li go ście z Bra zy lii) czy ukra iń ski.

Fu ro rę zro bił – już nie pierw szy
zresz tą raz – pa rad ny prze marsz i wy -
stęp czę sto chow skie go ze spo łu szkoc -
kich du dzia rzy „Pi pes & Drums”.

Na to miast An drzej Gra bow ski ba wił
pu blicz ność żar ta mi oraz aneg do ta mi
o Ferd ku Kiep skim i in nych bo ha te rach
„Świa ta we dług Kiep skich”. Ak to ro wi
prze szko dził w pew nym mo men cie te le -
fon ko mór ko wy, wi bru ją cy na tar czy wie
w kie sze ni ma ry nar ki. Wi dzo wie wy słu -
cha li wte dy na stę pu ją cej roz mo wy...

XX Bie sia dę u Bart ni ka zor ga ni zo wa -
li: Go spo dar stwo Pa siecz ne „Są dec ki
Bart nik”, Sto wa rzy sze nie „Na sza Zie mia
Gry bow ska” i Kar pac ki Zwią zek Pszcze -
lar ski, pod ho no ro wym pa tro na tem mi ni -
stra rol nic twa Mar ka Sa wic kie go oraz
mar szał ka Ma ło pol ski Mar ka So wy.

BER NA DE TA WASZ KIE LE WICZ

XX Biesiada u Bartnika 

Odznaczenia Państwowe nada ne 
przez Pre zy den ta RP
Zło ty Krzyż Za słu gi 
1. Ma rian Ba bik
2. Elżbie ta Ko wal czyk
3. Zbi gniew Kraw czyk
4. Piotr Mrów ka
5. Fran ci szek Pal ka
6. Al bert Ra dwan
Srebr ny Krzyż Za słu gi
1. Jó zef Gu cwa
2. Zbi gniew Pę cak
Medal za długoletnią służbę
1. Je rzy Ma tu sik – Srebr ny
2. Ja dwi ga Gry boś – Brą zo wy 
Odznaki zasłużony dla rolnictwa nada ne
przez Mi ni stra Rol nic twa i Roz wo ju Wsi
1. Cze sła wa Ada mik
2. Lu cjan Fur ma nek
3. Wło dzi mierz Ka rio
4. Mar cin Li piń ski
5. J an Na za ro wicz
6. Ste fan Tka czuk
7. Zyg munt Wiatr.
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Na gle mo je oko spo czę ło
na akwa rium, któ re znaj du je
się w cen tral nym miej scu tej
zie lo nej oa zy. Ów prze szklo -

ny obiekt to oczy wi ście Ca fe Kaw ka.
A po nie waż dal sze prze sia dy wa nie
na ław ce pod drze wem gro zi ło tym, że
mo je gie zło zo sta nie na zna czo ne ko lej -
ny mi, tym ra zem pta si mi, mo ty wa mi
ko lo ry stycz ny mi – skwa pli wie we szłam
do środ ka.

Przy jem nie, rze czy wi ście jak w akwa -
rium – mię dzy sto li ka mi z gra cją prze -

pły wa ły na dob ne kel ner ki. Jed na z nich,
chy ba naj ład niej sza, zde ma sko wa ła się
jed nak wkrót ce szpet nie, gdy z jej pry -
wat nej roz mo wy z ka wa le rem za czę ły
ob fi cie do bie gać naj ordy nar niej sze sło -
wa, te na k…, ch…, p… itp. I w cha rak -
te rze prze cin ków wca le nie uży wał ich
osob nik płci mę skiej, lecz na sza pięk -
ność, któ ra w mo ich oczach na tych miast
moc no zbrzy dła i spo spo li cia ła. Praw dę
po wie dziaw szy, ogar nę ło mnie obrzy dze -
nie, od nio słam bo wiem nie od par te wra -
że nie, że z jej zmy sło wych ust wy do by wa

się to sa mo, co uprzy krzo nym kaw kom
spod ogo na…

– Kał twej zbrod ni się ga pod nie bio -
sa – mo żna by ło by za krzyk nąć za Szek -
spi rem, je śli wie cie, o kim mó wię…

Na to ra nią ce uszy dic tum na tych -
miast bym wy szła, gdy by nie to, że już
za sia dłam, za mó wi łam i le d wie na po -
czę łam da nia. A w ja dło spi sie ma ją tam
tyl ko na le śni ki. Ja za czę łam od plac ków,
w któ re za wi nię to grec ki gy ros (14 zł)
i dru gie go – z owo ca mi tro pi kal ny mi (9
zł). Nie wiem wpraw dzie, czy wszyst kie
skraw ki pod pie czo ne go mię sa z wa rzy -
wa mi trze ba od ra zu na zy wać gy ro sem,
ale przy ję łam to za do brą mo ne tę,
zwłasz cza po roz cza ro wa niu sprzed pa -
ru mie się cy, kie dy oka za ło się, że Mi ni
Ta wer na Ba chus, ofe ru ją ca po dob no
grec kie przy sma ki, jest za mknię ta
na czte ry spu sty.

Po traw w ofer cie Ca fe Kaw ka – jak
to ka wiar nia – ma nie du żo, ale za to bo -
gac two de se rów. Wy pró bo wa łam ten
o na zwie Ma estro (15 zł): pu char lo dów
ob la nych kar me lem i szczo drze wy po sa -
żo ny w ba ka lie. Bom ba ka lo rycz na o si -
le kil ku me ga ton, ale z dru giej stro ny
– nie za po mnia na roz kosz dla ła su cha.

A po pi łam to so kiem ze świe żo wy -
ci śnię tych po ma rań czy, bo pa mię tam
jesz cze z An da lu zji am bro zyj ny smak
zu mo de na ran ja ori gi nal, czy li wła śnie
rze czo ne go na po ju. Ten w Ca fe Kaw ka
urze kał dro ży zną. Bo za 8 zł mo żna ku -
pić 2 kg po ma rań czy, z któ rych da się
uzy skać mia żdżą co wię cej so ku niż za -
war tość pół wą skie go kie lisz ka nie na -
la ne go zresz tą do peł na. Wi docz nie sok
z po ma rań czy słu ży w Kaw ce do wy ci -
ska nia klien tów jak cy try ny.

Pa ła szo wa łam to wszyst ko i po pi ja -
łam na wy ści gi, bo chcia łam jak naj szyb -
ciej opu ścić ten przy by tek prze kleństw.
Zre zy gno wa łam na wet z ma łej czar nej,
któ rą za pew ne pi ło by się wy twor nie
przy sto li ku, pod szkłem któ re go ście li -
ły się ziar na ka wy…

ŻY WI SŁA WA ŁY ŻKA
W skali 0-10 chciałam przyznać Cafe Kawce

przynajmniej 6 pkt., ale z uwagi na przeklinającą
kelnerkę zastosowałam upust i ograniczę się do 4

pkt., co niestety sprawi, że lokal w dorocznym
rankingu zamiast w górnej połowie tabeli uplasuje

się, psiakrew, zapewne raczej w dolnej.

Ły żka stra wy (27)

Ca fe K...

Po wie lu dniach desz czu i chło du upał zro bił się ta ki, że smo -
ła ka pa ła z da chów, zo sta wia jąc prze ra ża ją ce klek sy na nie po -
ka la nie bia łej su kien ce ko mu nij nej, ja ką do na szam
po młod szej sio strze. Schro ni łam się te dy mię dzy drze wa mi
na cie ni stych, są dec kich plan tach. 

Ca fe Kaw ka na są dec kich plan tach FOT. ŻY ŁY
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Za łu biń cze ni gdy nie
zo sta ło sprze da ne 

Sza now ny Pa nie Re dak to rze!
Po nie waż w dwóch ostat nich nu me -

rach „Są de cza ni na (czerw co wym i li co -
wym), po wta rza ją się błę dy do ty czą ce
mo jej ro dzi ny, uzna łam że po win nam
za brać głos, aby prze rwać nie do mó wie -
nia bę dą ce po mył ka mi wy ni kły mi z nie -
zna jo mo ści hi sto rii Za łu biń cza. Jest ona
zna na tyl ko ro dzi nie i nie mam do ni ko -
go pre ten sji, na to miast chcę spro sto wać
ko lej ne błę dy. Dla te go pro szę o wy dru -
ko wa nie na stę pu ją ce go tek stu.

***
Przy czy nek do ar ty ku łu B. M. Sta -

blew skiej „Dr Ma ciej Ry del” w nr 6/2011,
oraz do Spro sto wa nia J. M. Ru cha ły do te -
go ar ty ku łu w nr 7/20011. 

W oby dwu w. w. nu me rach „Są de -
cza ni na” zna la zły się błę dy do ty czą ce
na zwisk ro dzin bę dą cych wła ści cie la mi
ma jąt ku Za łu biń cze.

Otóż pierw szy mi hi sto rycz ny mi wła -
ści cie la mi by li Lesz czyń scy her bu Kor -
czak, po cho dzą cy z zie mi sa noc kiej.
Mar cin Lesz czyń ski w 1764 ro ku na był
wieś Za łu biń ce (dziś Za łu biń cze) od oj -
ca Pio tra. Je go cór ka Ju sty na wy szła
za mąż za Mi cha ła Wno row skie go. Je -
den z ich dzie wię cior ga dzie ci, Jó zef
Wno row ski (1802-1877), odzie dzi czył
Za łu biń cze. Oże nił się póź no z Alek san -
drą So kal ską. Ma łżeń stwo nie mia ło
dzie ci, ale owdo wia ła Alek san dra wy -
cho wa ła pię cio ro sie rot po swo ich sio -
strach. Jed nej z nich – Te re sie
Chwa li bo go wej za pi sa ła ma ją tek w 1912
ro ku. Te re sa i Alek san der Chwa li bo go -
wie wła da li nim do 1927 ro ku, a ich
spad ko bier cą był syn Adam Chwa li bóg,
brat mo jej mat ki. Na zwi sko Has slin ger
po ja wia się do pie ro w 1978 ro ku, kie dy
Adam Chwa li bóg za pi sał Ewie (swo jej
sio strze ni cy) i Ro ma no wi Has slin ge rom
resz tów kę Za łu biń cza, a te raz ra tu je to
co jesz cze po zo sta ło nasz syn An drzej.

Tak więc z ostat nim, do dziś „ży ją -
cym” dwor kiem są dec kim, by li naj dłu -
żej zwią za ni Wno row scy (od 1790
do 1912) i Chwa li bo go wie (od 1912
do 1978) a cie ka wy jest fakt, że ten co -
raz mniej szy ma ją tek ni gdy nie był

sprze da ny, tyl ko za wsze w ro dzi nie
prze cho dził „po mie czu”, lub „po ką -
dzie li”. Dla te go zmie nia ły się na zwi ska.

EWA HAS SLIN GER, NO WY SĄCZ

Pomnik Armii
Czerwonej wysadzili
gimnazjaliści

Sa no wa na Re dak cjo
W lip co wym nu me rze „Są de cza ni -

na” (nr 7/43) uka zał się ar ty kuł Lesz ka
Za krzew skie go „Na chwa łę ru skie go
orę ża”. Au tor po da je, że wy sa dze nia
w dniu 2 stycz nia 1946 ro ku a po sta wio -
ne go kil ka mie się cy wcze śniej po mni ka
Ar mii Czer wo nej w No wym Są czu, do -

ko nał od dział AK „Grom”, pod do wódz -
twem Sta ni sła wa Piszcz ka „Okrzei”. To
na zwi sko rze czy wi ście po ja wia się
od kil ku lat w opra co wa niach na ten te -
mat. Nie pod wa ża jąc te go twier dze nia,
choć praw do po dob nie opie ra się ono nie
na do wo dach ale po dej rze niach ko mu ni -
stycz nej słu żby bez pie czeń stwa, chciał -
bym przed sta wić in ną, zna ną mi
od trzy dzie stu lat wer sję. Otóż we dług
ów cze snej są de czan ki a od wie lu lat
miesz ka ją cej w War sza wie Ma rii K.,
wy sa dze nia te go po mni ka „wdzięcz no -
ści” do ko na ła „nie wdzięcz na”, ale pa -
trio tycz nie na sta wio na mło dzież
gim na zjal na. 17-let nia wte dy Ma ria K.
sta ła na tzw. ze ksie, czy li ubez pie cza ła
ko le gów przed ewen tu al ny mi nie po żą da -
ny mi świad ka mi, na to miast w wy sa dze -

niu po mni ka uczest ni czy li Sta ni sław S.,
Hen ryk R. oraz T., któ re go imie nia Ma -
ria K. nie pa mię ta. Na zwi ska prze ka za ła
mi do wia do mo ści z za strze że niem, by
ich nie ujaw niać.

A tak przy oka zji. Wciąż nie chce mi
się wie rzyć, że w nie pod le głej od lat Pol -
sce, mo że stać po mnik ku chwa le Ar mii
Czer wo nej. Wy star czy przy po mnieć so -
bie tak zda wa ło by się zna ne po wszech -
nie fak ty, że w 1920 ro ku „po tru pie
Pol ski” chcia ła ona pójść na za chód i za -
pa no wać w ca łej Eu ro pie. Że we wrze -
śniu 1939 ro ku, po wcze śniej szym
po ro zu mie niu się z Hi tle rem, za ję ła 51
% te ry to rium Pol ski a więc wię cej niż
fa szy stow skie Niem cy (a obroń cy po -
mni ka cią gle twier dzą że mie li śmy oku -

pa cję nie miec ką a nie zgod nie z fak ta mi
ro syj sko -nie miec ką). Że na prze ło mie
lat 1944/1945 przy nie śli Pol sce na ba -
gne tach na rzu co ny si łą to ta li tar ny ustrój. 

„Wzru sza ją ce” są uspra wie dli wie nia,
że ci po le gli czer wo no ar mi ści to zwy kli,
nie win ni żoł nie rze. Na su wa się py ta nie,
kto w ta kim ra zie do ko ny wał, w No wym
Są czu też, ra bun ków, gwał tów na ko bie -
tach i mor dów, o czym in for mu ją wy -
mie nio ne w ar ty ku le Lesz ka
Za krzew skie go do ku men ty? 

Zgod nie z pol skim pra wem i oby cza -
jem miej sce zmar łych jest na cmen ta -
rzach. Tak też z tym pro ble mem
po ra dził so bie Kra ków, prze no sząc
na cmen tarz szcząt ki czer wo no ar mi stów
a na stęp nie po zby wa jąc się po mni ka.

MA CIEJ ZA REM BA, NO WY SĄCZ
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Pięk ny Jaś 
z Do li ny Du naj ca 

Re dak cja „Są de cza ni na”
Suk ces ma wie lu oj ców. Tak też się

spra wa ma z re je stra cją „Pięk ny Jaś
z Do li ny Du naj ca” (Fa so li z Do li ny Du -
naj ca) w Unii Eu ro pej skiej i nada nie jej
ozna cze nia „Chro nio na Na zwa Po cho -
dze nia”. Za in spi ro wa ny Pań stwa ar ty ku -
łem na ten te mat „Pięk ny Jaś z Do li ny
Du naj ca w re je strze chro nio nych nazw”
(opu bli ko wa ny 22 ma ja br. w por ta lu Sa -
de cza nin. in fo – przyp. red.) chciał bym
przy bli żyć wszyst kim za in te re so wa nym
szer szą hi sto rię te go suk ce su. 

Rok 1997. Gru pa rol ni ków na cze le
z Je rzym Ksią żkiem, de le ga tem z gmi -
ny Za kli czyn do WZ Tar now skiej Izby
Rol ni czej, za su ge ro wa ła Hen ry ko wi
Dan ko wia kow skie mu, ów cze sne mu Dy -
rek to ro wi Izby, aby pro dukt ja kim jest
fa so la „Pięk ny Jaś” wy ko rzy stać w pro -
mo cji re gio nu. Biu ro Izby roz po czę ło
pro ces zbie ra nia in for ma cji w pa ra fiach,
mu ze ach i ar chi wach w ce lu uzy ska nia
in for ma cji po zwa la ją cej na udo wod nie -
nie hi sto rii upra wy fa so li na tym te re nie
przez okres co naj mniej 25 lat, aby mo -
żna by ło umie ścić fa so lę na li ście tra dy -
cyj nych pro duk tów. Uzy ska li śmy
bar dzo in te re su ją ce in for ma cje po zwa -
la ją ce na stwier dze nie, że fa so la na tym
te re nie by ła upra wia na o wie le dłu żej.
Za pi ski w kro ni kach mia sta Woj nicz
z XVI w., do ty czą ce za opa trze nia woj -
ska w pro duk ty żyw no ścio we, in for ma -
cje z ksiąg pa ra fial nych z pa ra fii Tro pie
z XIX w. po twier dza ły, że upra wa fa so li
na te re nie le żą cym bli sko Du naj ca trwa -
ła od wie ków.

Do ku men ty te po zwo li ły na zło że nie
przez Ma ło pol ska Izbę Rol ni czą wnio -

sku, naj pierw do Mar szał ka Wo je wódz -
twa Ma ło pol skie go, a na stęp nie do Mi -
ni ster stwa Rol nic twa i Roz wo ju Wsi
o wpi sa nie na li stę tra dy cyj nych pro duk -
tów, co też zo sta ło uczy nio ne de cy zją
Mi ni stra 28.11. 2006 r. 

Tar now ska Izba Rol ni cza pró bo wa ła
w la tach 1997-2000 na mó wić 11 sa mo -
rzą dów gmin nych do wy ko rzy sta nia fa -
so li w ra mach im pre zy mar ke tin go wej
pod na zwą „Świę to Fa so li”. Pier wot nym
za mia rem by ło, aby świę to to by ło prze -
chod nie, nie ste ty – na pla cu bo ju po zo -
stał tyl ko Bur mistrz Ka zi mierz Kor man
z Za kli czy na oraz Dy rek tor Za kli czyń -
skie go Cen trum Kul tu ry Ka zi mierz Du -
dzik. Trze ba bez względ nie pa mię tać
o tych dwóch oso bach, że idea te go
świę ta nie zo sta ła zmar no wa na i jest

kon ty nu owa na już od 11 lat. Co ro ku or -
ga ni zo wa na z więk szym za an ga żo wa -
niem i więk szym za in te re so wa niem
wy staw ców. 

Na stęp nym kro kiem, któ re uczy ni ła
Izba, by ło po wo ła nie do ży cia Spół dziel -
ni „Do li na Du naj ca” oraz prze pro wa dze -
nie ca łe go cy klu ba dań la bo ra to ryj nych,
któ re po zwo li ły na udo wod nie nie wy jąt -
ko wo ści fa so li „Pięk ny Jaś z Do li ny Du -
naj ca” w sto sun ku do po dob nych fa so li
upra wia nych w Pol sce. Wnio sek o nada -
nie „Chro nio nej Na zwy Po cho dze nia”
zo stał zło żo ny przez Spół dziel nię a na -
stęp nie prze sła ny do Unii Eu ro pej -
skiej 07.07. 2008 r. W tym sa mym ro ku
na wnio sek Ko mi sji UE i Mi ni ster stwa
Rol nic twa, Izba wraz ze Spół dziel nią
zle ci ły wy ko na nie ko lej nych ba dań la bo -
ra to ryj nych po twier dza ją cych wy ni ki po -
przed nich ba dań. 

Oczy wi ście nie za po mi na my o ro li
Pa ni Ja ni ny Mo lek z Tro pia (współ au -
tor ka wy da nej w 2007 r. ksią żki pt. „Fa -
so la z Do li ny Du naj ca” o upra wie fa so li
i po tra wach fa so lo wych – przyp. red.)
w po pu la ry za cji po traw wy ko na nych
z fa so li i je ste śmy jej za to ogrom nie
wdzięcz ni. Tak sa mo nie za po mi na my
o pięk nej pu bli ka cji wy da nej przez
Gmin ny ośro dek Kul tu ry w Gród ku
nad Du naj cem, nie za po mi na my rów -
nież o Bur mi strzu Mar ku Chu do bie
z Czcho wa, któ ry po wo łał do ży cia
Zwią zek Gmin Fa so lo wych.

Na dzień dzi siej szy, we dług in for ma -
cji Mi ni ster stwa Rol nic twa, do 18 ma -
ja 2011 ro ku nie wpły nął ża den pro test,
któ ry mógł być zło żo ny w Mi ni ster -
stwie Rol nic twa lub Unii Eu ro pej skiej,
któ ry nie po zwa lał by na nada nie fa so li
ozna cze nia „Chro nio na Na zwa Po cho -
dze nia”.

Cie szy my się z te go fak tu wszy scy.
Je ste śmy usa tys fak cjo no wa ni, że pra ca
wie lu lu dzi, a przede wszyst kim ini cja -
to ra, nie ży ją ce go już Je rze go Ksią żka
za koń czy ła się suk ce sem po 14 la tach
wspól nej pra cy wie lu lu dzi, o któ rych
przy tej oka zji war to pa mię tać. 

JAN PI WO WAR SKI, 
Przewodniczący Rady Spółdzielni

„Dolina Dunajca” w Zawadzie Lanckorońskiej 

Luxtorpeda
– legendarny
rekordzista PKP

Sza now na Re dak cjo
Uprzej mie do no szę, że w ar ty ku le pt.

„Lu xtor pe da – le gen dar ny re kor dzi sta
PKP”, opu bli ko wa nym w czerw co wym
„Są de cza ni nie” (nr 42) we dług mnie jest
pew na nie ści słość:

1) Tu nel w Ka mion ce Wiel kiej we
wrze śniu 1939 ro ku nie był znisz czo ny.
Był znisz czo ny ale w stycz niu 1945 r. 

2) Na za łą czo nym do ar ty ku łu zdję -
ciu z „uro czy sto ści” otwar cia tu ne lu
w lu tym 1940 ro ku kra jo braz ota cza ją -
cy wej ście do tu ne lu nie przy po mi na mi
kra jo bra zu z daw nych lat.

3) Ta ka uro czy stość nie mo gła się od -
być w Ka mion ce Wiel kiej, gdyż tu nel nie
był znisz czo ny – ca ły czas był prze jezd -

Za pi ski w kro ni kach mia sta
Woj nicz z XVI w., do ty czą ce
za opa trze nia woj ska w pro -
duk ty żyw no ścio we, in for -
ma cje z ksiąg pa ra fial nych
z pa ra fii Tro pie z XIX w. po -
twier dza ły, że upra wa fa so -
li na te re nie le żą cym bli sko
Du naj ca trwa ła od wie ków.
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ny w 1939 ro ku i w na stęp nych la tach
woj ny do stycz nia 1945 ro ku.

Przez ca ły okres woj ny miesz ka łem
w Ka mion ce w od le gło ści kil ku set me -
trów od tu ne lu.

JAN ZA JĄC, MA ŁO GOSZCZ
***
Sza now na Re dak cjo, 
W czerw co wym nu me rze „Są de cza -

ni na” (nr 6/42) zna la złem cie ka wy ar ty -
kuł Pa na Wal de ma ra Bał dy na te mat
le gen dar ne go już dziś po cią gu Lu xtor -
pe da, bę dą ce go przed wo jen ną ko le jo wą
re we la cją. Jed nak mam wąt pli wo ści co
do za miesz czo ne go w nim opi su wo jen -
ne go (moc no wy re tu szo wa ne go) zdję cia
po cią gu. Jak pi sze au tor, zdję cie po cho -
dzi z lu te go 1940 ro ku i zo sta ło zro bio -
ne w Ka mion ce Wiel kiej. Na stro nie
Mia sta i Gmi ny Uzdro wi sko wej Mu szy -
na za miesz czo no tym cza sem ory gi nal -
ny, nie miec ki ma te riał fil mo wy ze

stycz nia 1941 ro ku uka zu ją cy otwar cie
tu ne lu w Że gie sto wie z „udzia łem” Lu -
xtor pe dy. Na wet po bie żne po rów na nie
zdję cia i ma te ria łu fil mo we go po zwa la
stwier dzić, że zdję cie po cho dzi nie z Ka -
mion ki Wiel kiej a wła śnie z Że gie sto wa.
Rów nież po rów na nie oko lic wjaz du
do tu ne lu po zwa la na ta kie stwier dze nie.

Czy mo je wąt pli wo ści są uza sad nio -
ne? Je że li to mo żli we uprzej mie pro szę

o po da nie źró dła, z któ re go po cho dzi fo -
to gra fia.

Do dat ko wo chciał bym za uwa żyć, że
pu bli ko wa na w kwiet nio wym nu me rze
Wa sze go wy daw nic twa „Są dec ka li sta
Au schwitz” jest nie peł na. Brak jest
na niej na zwisk mo je go Pra dziad ka, Ja -
na Po lań skie go z Mu szy ny i je go sy -
na An to nie go Po lań skie go. Tra fi li oni
do Au schwitz wraz z więk szą gru pą

osób aresz to wa nych za udział w ru chu
opo ru. Tra fił tam rów nież dru gi syn Ja -
na Po lań skie go An drzej, któ ry ja ko je -
dy ny z ca łej trój ki po wró cił z obo zu.

KRZYSZ TOF GÓ RAL

SPRO STO WA NIE 

Radni nie
przegłosowali ulicy
Franciszki Pisztkowej 

W lip co wym nu me rze „Są de cza ni na”
(nr 7/43), w ar ty ku le pt. „No wa uli ca
w Za wa dzie” na pi sa li śmy, że Ra da Mia -
sta No we go Są cza pod ję ła uchwa łę
o nada niu alei pro wa dzą cej do Do mu
Po mo cy Spo łecz nej w No wym Są czu
– Za wa dzie imie nia Fran cisz ki Piszt ko -
wej. Tym cza sem raj cy no wo są dec cy
w ostat niej chwi li zdję li ten punkt z po -
rząd ku ob rad se sji 28 czerw ca br., kie -
dy już „Są de cza nin” był w dru kar ni. 

Za tem Fran cisz ka Piszt ko wa nie ma
jesz cze swo jej uli cy w Za wa dzie, ale po -
za tym wszyst ko w tym ar ty ku le się zga -
dza – by ła wiel ką do bro dziej ką lu dzi
cho rych i nie szczę śli wych, za pi su ją te -
sta men tem z 3 lu te go 1897 ro ku ca ły
swój ma ją tek nie ru cho my w Za wa dzie
na „Za kład dla nie ule czal nie cho rych”. 

Za nie za wi nio ną po mył kę prze pra -
sza my Czy tel ni ków.

RE DAK CJA

Na stro nie Mia sta i Gmi ny
Uzdro wi sko wej Mu szy na za -
miesz czo no tym cza sem ory -
gi nal ny, nie miec ki ma te riał
fil mo wy ze stycz nia 1941
ro ku uka zu ją cy otwar cie tu -
ne lu w Że gie sto wie
z„udzia łem” Lu xtor pe dy. 

DO I OD REDAKCJI

SADECZANIN sierpień 2011 2_SADECZANIN  01-08-2011  08:06  Strona 98



SADECZANIN sierpień 2011 2_SADECZANIN  01-08-2011  08:06  Strona 99



SADECZANIN sierpień 2011 2_SADECZANIN  01-08-2011  08:06  Strona 100


