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Jak mar no tra wi my cud, któ re go do ko na ła 
nie tyl ko łąc ka śli wo wi ca 
Wło dzi mierz Lu pa ma dziś 83 la ta, ale umysł ma spraw niej szy od wie -
lu 40-lat ków, wy ostrzo ne ob ser wa cje i ty sią ce po my słów, jak po pra wić są -
dec ką rze czy wi stość – pi sze Ber na de ta Wasz kie le wicz.

11
54

75

Świat jest piękniejszy z góry 
Dziś latające hobby może być realizowane na wiele sposobów. Jednym
z nich jest paralotniarstwo. Kto raz spróbował, nie poprzestanie na tym,
a wręcz zostanie od tego uzależnionym – pisze o swojej namiętności
Maciej Perz. 

4437
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Te wy bo ry to być
al bo nie być dla
No we go Są cza
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9 paź dzier ni ka uda my się do urn
wy bor czych, aby wy ło nić no wy
par la ment. Dr Ro bert Ma ty ja,
zna ny i ce nio ny po li to log, któ ry

przed pa ro ma la ty za mie nił War sza wę
na No wy Sącz – bra wo, mą dra de cy zja!
– w roz mo wie z „Są de cza ni nem” po wie -
dział, że dla Są de czan to naj wa żniej sze
wy bo ry po 1989 ro ku. Zda niem Ma tyi
w tej ka den cji roz strzy gną się bez ma ła
lo sy No we go Są cza: czy bę dzie prę żnie
roz wi ja ją cym się mia stem z per spek ty -
wa mi, czy sto czy się do po zy cji pro win -
cjo nal ne go ośrod ka miej skie go, ot,
tro chę więk sze go mia stecz ka po wia to -
we go. Cho dzi przede wszyst kim o klu -
czo we dla No we go Są cza i Są dec czy zny
in we sty cje in fra struk tu ral ne, przede
wszyst kim do stęp ko mu ni ka cyj ny mia sta
do wiel kie go świa ta. W tej chwi li świat
nam od pły nął: ko lej się wa li, au to stra da
sze ro kim łu kiem omi ja Są dec czy znę,
a stan na szych fur tek na Sło wa cję wo ła
o po mstę do nie ba! 

Je że li tym ra zem Pa na Dok to ra in -
tu icja nie za wio dła, to jest się nad czym
za sę pić. Ba na łem jest przy po mi nać, że
nie obec ni nie ma ją ra cji i nie gło su ją cy
po zba wia ją się póź niej pra wa do kry -
ty ki. Dla te go idzie my sztur mem
na urny, gło su je my, pa mię ta jąc, że wy -
bo ry to nie kon kurs pięk no ści, lecz
wska za nie lu dzi, któ rzy bę dą two rzyć
pra wa Rzecz po spo li tej. Nie agi tu je my
za ni kim, choć przy po mi na my, na co
zwra ca uwa gę Ra fał Ma ty ja – że lo gi -
ka obo wią zu ją cej or dy na cji jest ta ka,
że gło su je my na par tię, a nie na lu dzi.

W tym nu me rze na sze go pi sma
przy po mi na my rów nież wy ni ki wy bo -

rów par la men tar nych w okrę gu no wo -
są dec kim po 1989 ro ku. Kto dziś pa -
mię ta, ja cy po sło wie i se na to ro wie
re pre zen to wa li nasz re gion w oka za -
łym gma chu na uli cy Wiej skiej w War -
sza wie 10, 15, 20 lat te mu? W trak cie
opra co wy wa nia te go ma te ria łu przy -
szła smut na wia do mość o śmier ci Wła -
dy sła wa Skal skie go z No we go Tar gu,
wa żne go czło wie ka So li dar no ści
na Pod ha lu, któ ry miał wie lu przy ja ciół
wśród gwar dii so li dar no ścio wej na Są -
dec czyź nie, bo jak ktoś o nim po wie -
dział ład nie „Wła dziu, mo ral nie
wzno sił się po nad prze cięt ność”. 

Śp. Wła dy sław Skal ski za sia dał
w tzw. Sej mie kon trak to wym, o któ -
rym się mó wi, że był naj lep szy z sej -
mów po prze ło mie ustro jo wym w 1989
ro ku. W tam tym Sej mie na wet po ów -
cze snej stro nie rzą do wej, wśród po -
słów wy bra nych z list par tyj nych,
sie dzie li ide ali ści, któ rzy chcie li zmie -
niać kraj. Na stęp ne sej my to już by ły
in te re sy. 

Zrób my wszyst ko, że by zno wu nas re -
pre zen to wa li lu dzie idei, a nie in te re sów.
Je dy ny in te res do zro bie nia, ja ki ma my
na oku, na zy wa się… No wy Sącz. 

A wy bor com de dy ku ję sło wa mi -
strza Ja na Ko cha now skie go:

A na wię cej te go strzeż, abyś na urzę dy 
ła ko mych lu dzi ni gdy nie sa dzał, bo kę dy 
spra wie dli wość przedaj na, 
tam prze klęc two wiel kie, 
a u Bo ga nie win nych wa żne 
proś by wszel kie.

Są de cza nie, stać nas na wię cej!
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Trans ak cja za 36 mln zł
26 sierp nia pre zy dent Ry szard No wak

pod pi sał akt no ta rial ny ze spół ką ko man -
dy to wo -ak cyj ną CD Lo cum, któ ra na by ła
za 36 mln zł brut to od mia sta dział kę o po -
wierzch ni 88 arów u zbie gu ulic Krań co wej
i Lwow skiej, po sta rej tan de cie. Wcze śniej

spół ka ku pi ła za 25,5 mln zł są sied nią nie -
ru cho mość (pół hek ta ra) po zli kwi do wa nej
spół dziel ni „Twór czość”. Na po łą czo nym te -
re nie sta nie trzy kon dy gna cyj na ga le ria han -
dlo wa „Trzy Ko ro ny” z pod ziem nym
par kin giem, zbu do wa na przez To wa rzy stwo
Fun du szy In we sty cyj nych Co per ni cus SA.

Pa ra me try obiek tu: łącz na po wierzch nia
użyt ko wa 63 tys. m2, cał ko wi ta po wierzch -
nia za bu do wy 72 tys. m2. Sza cun ko wy
koszt in we sty cji: ok. 350 mln zł. 

Suk ces po li cji
Na pad na sta cję ben zy no wą BP przy ul.

Pra żmow skie go w No wym Są czu:
o godz. 0.30 trzech mło dych mę żczyzn
w ko mi niar kach i uzbro jo nych w no że
– w po ro zu mie niu ze wspól ni kiem za trud -
nio nym na tej sta cji – ster ro ry zo wa ło
pra cow ni ków zmu sza jąc ich do otwar cia
sej fu i wy da nia ok. 100 tys. zł. W cią gu kil -
ku na stu go dzin po li cja za trzy ma ła spraw -
ców, któ ry mi oka za li się miesz kań cy
(stu den ci) z gmi ny Gry bów. Pie nią dze od -
zy ska no.

Dro żej za wiecz ne od po czy wa nie
320 zł za po je dyn czy grób, 500 zł za miej -

sce na urnę w bu do wa nym ko lum ba -
rium, 600 zł za grób ro dzin ny i od 2
do na wet 6,2 tys. zł za grób mu ro wa ny
z nie na ru szal no ścią na 99 lat – oto no wy
cen nik cmen tar nych opłat, wpro wa dzo ny
przez Ra dę Mia sta w No wym Są czu
na cmen ta rzach ko mu nal nych. Pod wy żkę,
pierw szą od 5 lat, wła dze tłu ma czy ły tym,
że kosz ty utrzy ma nia gro bów i cmen ta rzy
ro sną do te go stop nia, że mia sto mu si
do nich co raz wię cej do pła cać, a po za tym
w in nym mia stach jest jesz cze dro żej. 

No we miesz ka nia 
w osie dlu Bło nie

144 są dec kie ro dzi ny otrzy ma ły klu cze
do no wych miesz kań z rąk wi ce pre zy den ta
mia sta Je rze go Gwi żdża. Trzy no we blo ki
w osie dlu na Bło niach, wy ko na ne w no wo -
cze snej tech no lo gii z pod ziem ny mi ga ra ża -
mi za opa trzo ny mi w sys te my in sta la cji
od dy mia ją cych, oto czo ne zie le nią i pla ca mi
za baw, od da ło do użyt ku Są dec kie To wa -
rzy stwo Bu dow nic twa Spo łecz ne go. Ro bo -
ty roz po czę to w paź dzier ni ku 2009 r. 33
miesz ka nia zo sta ły wy ku pio ne przez Urząd
Mia sta ja ko lo ka le ko mu nal ne, po zo sta łe
wy bu do wa no dzię ki kre dy to wi z PKO BP i fi -
nan so wej par ty cy pa cji lo ka to rów. Miesz ka -
nia (33–76 m2) ku pi ły głów nie mło de
ma łżeń stwa, a ta kże „re emi gran ci” są dec -

WYDARZENIA

Ma ka bra na Jer sey
Ma ka brycz na zbrod nia w St. He lier na bry tyj skiej wy spie Jer sey na Ka na le La Man -

che: 14 sierp nia 30-let ni są de cza nin Da mian Rz., ab sol went no wo są dec kie go tech ni -
kum sa mo cho do we go (1999) za mor do wał du żym ku chen nym no żem swo ją uro dzi wą
żo nę 30-let nią Iza be lę (po ślu bio ną w 2003 r.), dwój kę ma łych dzie ci – 6-let nią cór kę
Kin gę i pół to ra rocz ne go sy na Kac pra), te ścia 55-let nie go Mar ka G. oraz szwa gier kę 34-
let nią Mar tę H. i jej cór kę 5-let nią Ju lię. Po do ko na niu zbrod ni usi ło wał po peł nić sa mo -
bój stwo wie lo krot nie ra niąc się no żem, wcze śniej miał cier pieć na za bu rze nia psy chicz ne
(de pre sję), usi ło wał na wet przed mie sią cem ode brać so bie ży cie, ale po krót kim po by -
cie w szpi ta lu zo stał ode sła ny do do mu bez psy cho lo gicz ne go wspar cia. 

Ro dzi na opu ści ła kraj pięć lat te mu w ce lach za rob ko wych. Dwa dni przed okrut ną
tra ge dię wy je cha ła z dwu ty go dnio wych wa ka cji spę dza nych u ro dzi ców Da mia -
na w osie dlu Woj ska Pol skie go w No wym Są czu. Ma łżeń stwo Rz. za rów no w No wym
Są czu, jak i na wy spie Jer sey, cie szy ło się opi nią wzo ro wej i spo koj nej ro dzi ny, a za -
bój ca, za trud nio ny ja ko pra cow nik bu dow la ny, uwa ża ny był za tro skli we go i ko cha ją -
ce go mę ża i oj ca. We dług po li cji bry tyj skiej by ło to naj krwaw sze za bój stwo w hi sto rii
wy jąt ko wo spo koj nej wy spy (od lat sie dem dzie sią tych od no to wa no tu tyl ko jed no mor -
der stwo). 

Po twor ny czyn po ru szył ca łą Wiel ką Bry ta nię i Są dec czy znę. Z po mo cą w śledz twie
pro wa dzo nym przez bry tyj skich śled czych, któ rzy przy by li do No we go Są cza m.in. prze -
słu chać ro dzi nę mor der cy i od po wie dzieć na py ta nie, co by ło mo ty wem zbrod ni, po -
spie szy ła miej sco wa Ko men da Miej ska Po li cji.

FOT. RE PRO DUK CJA ZA „THE SUN”, 16 SIERP NIA 2011
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cy, eme ry ci ze Ślą ska. Ka żde po sia da bal -
ko ny (na par te rze ta ra sy) i elek tro nicz nie
pro gra mo wa ne ogrze wa nie z mo żli wo ścią
cza so we go usta wie nia do 30 dni, co ob ni -
ża kosz ty eks plo ata cji. W bez po śred nim są -
siedz twie wy ko naw cy, fir ma Bud mex
(wła ści cie le: Ma rek Ba sta i Wła dy sław
Se jud) oraz za kład bu dow la no -re mon to wy
Ta de usza Pió ro z Ła bo wej, wy bu do wa li
mi ni bo isko ze sztucz ną mu ra wą. Obec nie
w osie dlu Bło nie, rów nież w bu dyn kach
pry wat nych de ve lo pe rów, miesz ka ok. 3 tys.
osób. Je sie nią 2011 r. STBS przy stą pił

do ko lej nej in we sty cji: bu do wy trzech bu -
dyn ków wie lo ro dzin nych (132 miesz kań)
przy ul. Ku so ciń skie go w Za wa dzie.

Pa pie skie re li kwie
Pod czas kul mi na cji ob cho dów tra dy cyj ne -

go od pu stu, w 40. rocz ni cę uro czy sto ści
prze nie sie nia przez kar dy na ła Ka ro la Woj -
ty łę ob ra zu Prze mie nie nia Pań skie go
z bocz ne go do głów ne go oł ta rza w ba zy li -
ce św. Mał go rza ty w No wym Są czu pa ra -
fia otrzy ma ła re li kwię (frag ment ma te ria łu

z kro plą krwi) bł. Ja na Paw ła II. Bę dzie ona
prze zna czo na dla no we go ko ścio ła, któ ry
bę dzie no sił imię bł. Ja na Paw ła II i po -
wsta nie na os. Bar skim, nad Łu bin ką.

Bi skup prze ciw ko ha zar do wi
Pod czas cen tral nej uro czy sto ści od pu stu

ku czci Prze mie nia Pań skie go w są dec kiej
fa rze bi skup tar now ski Wik tor Skworc
w ostrych sło wach zga nił raj ców No we go
Są cza za wy ra że nie zgo dy na po wsta nie
ka sy na w ho te lu Be skid, w są siedz twie ko -
ścio ła ko le jo we go.

– Ja ko pa sterz Ko ścio ła tar now skie go je -
stem wstrzą śnię ty tą de cy zją Ra tu sza!
– stwier dził or dy na riusz za li cza jąc uchwa łę
Ra dy Mia sta w spra wie ka sy na do grze -
chów spo łecz nych, któ re są „owo cem na -
gro ma dze nia i zbio rem wie lu grze chów
oso bi stych”. 

Gość z Ka na dy
Pierw szy w hi sto rii Po lak, któ ry w ma ju br.

za siadł w ka na dyj skiej Izbie Gmin, Wła dy -
sław Li zoń wraz z ma łżon ką Mał go rza tą
od wie dził ro dzin ną gmi nę Łąc ko. Po seł par -
la men tu ka na dyj skie go spo tkał się z Ja nu -
szem Kla giem, wój tem gmi ny. Wła dy sław
Li zoń po cho dzi z Ja zow ska. Z wiel ką sym -
pa tią wspo mi nał swo je mło de la ta, ko le gów,
na ukę gry na akor de onie w Ogni sku Mu zycz -
nym w Łąc ku. Z za in te re so wa niem do py ty -
wał się rów nież o zmia ny, ja kie za szły
w gmi nie Łąc ko na prze strze ni lat, szcze gól -
nie po re for mie ustro jo wej, i z ja ki mi bo ry ka
się sa mo rząd, ale i rów nież o je go suk ce -
sy. Był ta kże czas na roz mo wy do ty czą ce
na wią za nia współ pra cy part ner skiej po mię -
dzy gmi ną Łąc ko a gmi na mi z okrę gu Mis -
sis sau ga East -Co ok svil le (któ ry to
re pre zen tu je w ka na dyj skiej Izbie Gmin)
w ró żnych dzie dzi nach ży cia spo łecz ne go.

Par king na kil ka set aut
Przy szpi ta lu w No wym Są czu (w miej scu

sta rej cie płow ni z do jaz dem od stro ny skle -
pu Bie dron ka, po wsta nie kil ku po zio mo wy
par king. Obiekt ma wy bu do wać pry wat -
na fir ma. Szpi tal nie za pła ci za to ani zło -
tów ki. Wy ko naw ca bę dzie po bie rał opła ty
za par ko wa nie. Par king po mie ści od 300
do 500 po jaz dów.

WYDARZENIA

Od no wio na dro ga nad je zio rem
 Za koń czy ła się prze bu do wa dro gi Wi to wi ce – Ro żnów, któ ra sta no wi pod sta wo wą

część ukła du ko mu ni ka cyj ne go po wia tu no wo są dec kie go oraz czę ści gmin Ło so si -
na Dol na i Gró dek nad Du naj cem. Pie nią dze na ten cel po zy ska no z fun du szy unij -
nych. Dro ga zo sta ła prze bu do wa na na dłu go ści bli sko 5 km. Wy re mon to wa no rów nież
dwa mo sty na rze kach Ło so si na i Du na jec. 

– Ta tra sa umo żli wia do jazd do atrak cyj nych tu ry stycz nie te re nów wo kół Je zio ra Ro -
żnow skie go i sta no wi al ter na tyw ne po łą cze nie dla dro gi kra jo wej na od cin ku po mię dzy
Wi to wi ca mi Dol ny mi a No wym Są czem. Umo żli wia ona omi nię cie Ju stu, co ma szcze -
gól ne zna cze nie w trud nych wa run kach zi mo wych, kie dy do cho dzi do za blo ko wa nia tej
tra sy przez sa mo cho dy cię ża ro we. Jest to rów nież al ter na tyw ne po łą cze nie gmi ny Gró -
dek nad Du naj cem z No wym Są czem i je dy na prze pra wa mo sto wa przez Du na jec po -
mię dzy Je zio rem Ro żnow skim a Za kli czy nem – mó wi sta ro sta Jan Go lon ka.

Przed re mon tem dro ga znaj do wa ła się w złym sta nie. W wie lu miej scach war stwy
pod bu do wy i na wierzch nia by ły znisz czo ne. Nie by ło po bo czy i wła ści we go od wod -
nie nia. Znisz czo ne by ły be to no we ba rie ry ochron ne. Stan dwóch mo stów rów nież po -
zo sta wiał wie le do ży cze nia: ko ro zja be to nu, uszko dzo na kon struk cja po mo stu,
znisz czo na na wierzch nia jezd ni i chod ni ków, uszko dzo ne po rę cze mo sto we. 

– W wy ni ku prze bu do wy dro gi Wi to wi ce – Ro żnów po pra wił się kom fort jaz dy dla kie -
row ców, a wy re mon to wa nie mo stów spra wi ło, że miesz kań cy bez prze szkód mo gą do -
trzeć do swo ich do mów – do da je Adam Czer wiń ski, dy rek tor Po wia to we go Za rzą du
Dróg w No wym Są czu. – Za koń cze nie in we sty cji to ta kże do bra wia do mość dla wszyst -
kich, któ rzy od wie dza ją pu stel nię świę te go Świe ra da i ro mań ski ko ściół w Tro piu.

Cał ko wi ta war tość pro jek tu: 12,4 mln zł.

FOT. M.OLSZOWSKA
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Ob wod ni ca Mu szy ny
Po wa ka cjach ru sza bu do wa ob wod ni cy

Mu szy ny. Uzdro wi sko do sta ło na tę in we -
sty cję m.in. z fun du szy unij nych pra wie 24
mln zło tych. Tra sa bę dzie mieć oko ło pół -
to ra ki lo me tra.

– Ma my w za sa dzie wszyst ko przy go to -
wa ne. Wy ku pi li śmy bu dyn ki, któ re bę dą
pod le ga ły roz bu rze niu i część grun tów
pod bu do wę ob wod ni cy – in for mu je Jan
Gol ba, bur mistrz Mu szy ny.

Ob wod ni ca po bie gnie wzdłuż to rów ko le -
jo wych i po to ku Mu szyn ka. Ma mieć dwa
roz jaz dy: je den na Piw nicz ną, a dru gi na Le -
lu chów. Fi nał prac za pla no wa no na ko niec
przy szłe go ro ku. Dzię ki te mu, już pod ko -
niec 2012 ro ku, z za byt ko we go ryn ku w Mu -
szy nie znik ną ti ry i sa mo cho dy cię ża ro we.

Ho no ry dla pro fe so ra z Ol szan ki
Prof. dr hab. inż. Jó zef Suł kow ski otrzy -

mał ty tuł dok to ra ho no ris cau sa (nr 40) Do -
niec kie go Na ro do we go Tech nicz ne go
Uni wer sy te tu. Ty tuł ten zo stał nada ny
za wkład w roz wój i osią gnię cia na uko we.
Pro fe sor Jó zef Suł kow ski zo stał uho no ro -
wa ny dy plo mem z nu me rem 40. Pro fe sor
uro dził się w 1941 w Ol sza nie, jest ab sol -
wen tem Li ceum Ogól no kształ cą ce go im.
Ma rii Skło dow skiej -Cu rie w Sta rym Są czu.
Pra cu je na Po li tech ni ce Ślą skiej w Gli wi -
cach, był pro dzie ka nem Wy dzia łu Gór ni -
cze go i pro rek to rem Po li tech ni ki Ślą skiej,
kie row ni kiem Za kła du Ae ro lo gii i Bez pie -
czeń stwa Gór ni cze go, eks per tem w wie lu
ko mi sjach po wo ły wa nych dla zba da nia
przy czyn i oko licz no ści po ża rów, wy bu chów
me ta nu i py łu wę glo we go w ko pal niach.

Zło te Go dy w Ra tu szu
Je de na ście par świę to wa ło ju bi le usze

ma łżeń skie w są dec kim ra tu szu: osiem
– Zło te Go dy (Sta ni sła wa i An to ni Ca ba -
ko wie, Ma ria i Je rzy Gdow scy, Ja dwi ga
i Adam Ko sa kow scy, Bar ba ra i Mi chał
Ma ziar czy ko wie, Anie la i Sta ni sław
Olek so wie, Ma ria i Sta ni sław Olek so wie,
Elżbie ta i Edward Ro lo wie, Bar ba ra i Ta -
de usz Szczur ko wie), dwie – Szma rag do -
we Go dy (Kry sty na i Ka zi mierz Hru bo wie
oraz He le na i Hen ryk Suł kow scy) i jed -
na – Dia men to we Go dy (Ja ni na i Sta ni -
sław Smaj do ro wie). Przy zna ny mi przez

pre zy den ta RP „Me da la mi za dłu go let nie
po ży cie ma łżeń skie” od zna czył ju bi la tów
pre zy dent Ry szard No wak.

No wy pro boszcz 
w ko ście le ko le jo wym

27 sierp nia dusz pa sterz i wy kła dow ca
aka de mic ki w Wy ższej Szko le Fi lo zo ficz no -
-Pe da go gicz nej Igna tia num w Kra ko wie, o.
Sta ni sław Jo pek SJ za stą pił o. Jó ze fa Bi -
rec kie go SJ (wy je chał do pol skiej pa ra fii je -
zu ic kiej do Chi ca go) na sta no wi sku
pro bosz cza pa ra fii ko le jo wej NSPJ w No wym
Są czu. Z ini cja ty wy o. J. Bi rec kie go (ro dem
z Przy siet ni cy k. Brzo zo wa) w la tach 2004–
2011 prze pro wa dzo no grun tow ny re mont ko -
ścio ła (wraz z wy mia ną ko pu ły na wie ży),
od re stau ro wa no i wsta wio no no we wi tra że,

a ta kże za po cząt ko wa no przy ko ściel ne fe -
sty ny cha ry ta tyw no -re kre acyj ne „Z ser cem
na dło ni”. No wy pro boszcz uro dził się 29
sierp nia 1962 r. w Bień ków ce, ukoń czył Li -
ceum Ogól no kształ cą ce w Su chej Be skidz -
kiej oraz stu dia geo de zyj ne na Wy dzia le
In ży nie rii Śro do wi ska Aka de mii Rol ni czej
w Kra ko wie. Do za ko nu wstą pił w 1986 r.
(no wi cjat w Sta rej Wsi), świę ce nia ka płań -
skie przy jął w 1996 r. w Kra ko wie z rąk kar -
dy na ła Fran cisz ka Ma char skie go, a trze cią
pro ba cję od był w Niem czech. Stu dio wał fi -
lo zo fię i teo lo gię w Kra ko wie i War sza wie,
peł nił po słu gę dusz pa ster ską nad cho ry mi
w kli ni kach oraz ostat nio w pa ra fii Mat ki Bo -
skiej Ko cha wiń skiej w Gli wi cach. Wywiad
z o. J. Bireckim – str. 54.

Dar czyń ca z Bar cic
Są dec ki przed się bior ca Pa weł Cie ślic ki

(wraz z żo ną Ali cją), któ re go fir ma Bud mex
pro wa dzi wiel kie in we sty cje bu dow la ne
w kra jach po łu dnio wej Azji (gdzie rów nież
pod da je re no wa cji cmen ta rze woj sko we
żoł nie rzy ge ne ra ła An der sa), z oka zji ślu -
bu cór ki Na ta lii ufun do wał mar mu ro wą
men sę i am bo nę w ko ście le pa ra fial nym
pw. Wnie bo wzię cia NMP w Bar ci cach,
gdzie od by ły się za ślu bi ny. Ma łżeń stwo po -
bło go sła wi ło sze ściu ka pła nów z Pol ski
i Ka zach sta nu. 

Szko ła im. Jo ze fa Bień ka
1 wrze śnia Szko ła Pod sta wo wa i Gim na -

zjum w Li bran to wej (gmi na Ko rzen na)
otrzy ma ła imię swo je go ro da ka Jó ze fa
Bień ka (1911–2002), wy bit ne go hi sto ry ka
i kro ni ka rza lat II woj ny świa to wej, au to ra
wie lu pio nier skich pu bli ka cji o czy nie zbroj -
nym są de czan, a za ra zem człon ka Ar mii
Kra jo wej na Są dec czyź nie, ho no ro we go
oby wa te la No we go Są cza (2000). Uro czy -
stość po łą czo no z otwar ciem i po świę ce -
niem no wej sa li gim na stycz nej oraz
wmu ro wa niem ta bli cy upa mięt nia ją cej pa -
tro na szko ły.

Bez kon ku ren cyj ni 
ka ja ka rze Star tu

Grad me da li wy wal czy li ka ja ka rze gór scy
są dec kie go Star tu pod czas 63. mi strzostw
Pol ski w Kra ko wie. In dy wi du al nie zło te me -

Wi no z Pa ściej Gó ry
Zna ny są dec ki biz nes men Ry szard Fryc

(m.in. współ wła ści ciel sta cji nar ciar skiej
„Ry ter ski Raj” w Ry trze) przy go to wu je się
do wi no bra nia. Na 15 arach po łu dnio we -
go zbo cza Pa ściej Gó ry w Chełm cu pan
Ry szard za sa dził przed pa ro ma la ty wi -
no rośl. Spe cjal nie do bra ne od mia ny do -
brze przy ję ły się w na szych wa run kach
kli ma tycz nych. Wła ści ciel win ni cy zbie ra
wcze sną je sie nią peł ne ko sze wi no gron,
z któ rych wy tła cza wi no. Zda niem sma -
ko szy, czer wo ne i bia łe, wy traw ne wi no
z piw nicz ki Ry szar da Fry ca ni czym nie
ustę pu je wło skim i fran cu skim.

Wpra sza my się na de gu sta cję!

FOT. HSZ
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da le zdo by li: Mi chał Pa siut w K -1, Grze gorz
Wójs w C -1, Grze gorz Wójs i Ar ka diusz
Nieć w C -2, Grze gorz Wójs, Woj ciech Pa -
siut i Ra fał Kij w C -3 x 3, srebr ne – Edy ta
Wę grzyn w C -1, brą zo we – An na In gier
w C -1 i Ar ka diusz Nieć w C -1. Po zo sta łe
me da le przy pa dły ze spo łom: zło ty – w C -1
x 3 (Grze gorz He dwig, Ra fał Kij, Woj ciech
Pa siut) i C -2 x 3 (Kac per Gon dek – Szy -
mon He dwig, Ka mil Gon dek – An drzej
Po par da, Ja kub Ol szow ski – Pa weł Zwo -
liń ski), srebr ny w K -1 x 3 (Mi chał Pa siut,
Da mian Pisz czyń ski, Pa weł Zwo liń ski).
Więk szość me da li stów to wy cho wan ko wie
tre ne ra Zbi gnie wa Bo brow skie go.

Ro sza dy tre ner skie
No wym tre ne rem siat ka rek STS San de cja

zo stał Łu kasz Mę żyk. Do tych cza so wy
opie kun za wod ni czek Wie sław Wcze śny
po zo stał w klu bie ja ko szko le nio wiec naj -
młod sze go na ryb ku. Dzia łal ność w au to no -
micz nej sek cji Siat kar skie go To wa rzy stwa
Spor to we go San de cja pro wa dzo na jest
w na stę pu ją cych ka te go riach wie ko wych:
se nior ki (III i IV li ga), ju nior ki, ka det ki, mło -
dzicz ki A, mło dzicz ki B. Ist nie ją rów nież
szkół ki dzie cię ce. Ka drę szko le nio wą,
oprócz wy mie nio nych Łu ka sza Mę ży ka
i Wie sła wa Wcze śne go, two rzą: Ka rol
Wójs, An na Wcze śny oraz Agniesz ka
Wój cik (jed no cze śnie czo ło wa za wod nicz -
ka ze spo łu se nio rek). No we go tre ne ra
otrzy ma ły też – po re zy gna cji Ali ny Nie -
wia row skiej -Ma gie ry – pił kar ki ręcz ne I -
-Li go we go MKS Be skid No wy Sącz. Zo stał
nim Adam Fe do ro wicz, któ ry w eks tra kla -
sie pra co wał m.in. z Pio tr co vią Piotr ków
Try bu nal ski, a ostat nio ze Słu pią Słupsk.

Ode szli
1 sierp nia w No wym

Są czu zmarł Ro man
Rzy mek, b. pił karz
i dzia łacz MKS San de -
cja, zwią za ny z klu bem
od 40 lat. Przez wie le
se zo nów peł nił funk cję
kie row ni ka dru ży ny,
był człon kiem za rzą du

sek cji pił ki no żnej i ko mi sji re wi zyj nej. Wy peł -
niał ta kże obo wiąz ki dy rek to ra klu bu, od po -
wia da ją ce go m.in. za bez pie czeń stwo

na sta dio nie przy ul. Ki liń skie go. Miesz kał na -
wet w bu dyn ku klu bo wym, z któ re go wy pro -
wa dził się przed kil ko ma la ty. R. Rzy mek
uro dził się 13 ma ja 1947 r. w No wym Są czu. 

***
12 sierp nia w wie -

ku 98 lat zmarł prof.
dr hab. Zyg munt
Biel czyk, są de cza nin
(uro dził się w 1913 r.
w No wym Są czu),
ab sol went II Gim na -
zjum im. Kró la Bo le -
sła wa Chro bre go

w No wym Są czu (1935), żoł nierz Wrze -
śnia 1939 r. oraz Ar mii Kra jo wej, dwu krot -
nie ran ny w po wsta niu war szaw skim,
harc mistrz ZHP, na uczy ciel aka de mic ki,
teo re tyk nar ciar stwa, tre ner ko or dy na tor
i kie row nik eki py nar cia rzy na VII Zi mo wych
Igrzy skach Olim pij skich w Cor ti na d” Am -
pez zo w 1956 r., dzie kan i pro rek tor AWF
w War sza wie (1969–1975), za miesz ka ły
od wie lu lat w Ko sa rzy skach – Wil czych Do -
łach, za ło ży ciel Mu zeum Nart w Piw nicz -
nej. Po grzeb od był się na Sta rych
Po wąz kach w War sza wie 18 sierp nia.

***
16 sierp nia zmarł w No wym Są czu w wie -

ku 91 lat po rucz nik Bro ni sław Cze chow -
ski, par ty zant Związ ku Wal ki Zbroj nej
i Ar mii Kra jo wej, dłu go let ni pra cow nik No -
wo są dec kie go Kom bi na tu Bu dow la ne go.

***
17 sierp nia w No wym Są czu zmarł Eu ge -

niusz Ję dry chow ski (ur. 3 lu te go 1926 r.
w Pan ce wie na Kie lec czyź nie), le karz in ter -
ni sta (ab sol went kra kow skiej Aka de mii Me -
dycz nej), żoł nierz Ar mii Kra jo wej, osia dły
w No wym Są czu od 1959 r., za ło ży ciel
ośrod ka zdro wia w Tę go bo rzy, dłu go let ni
pra cow nik ko le jo wej słu żby zdro wia, le karz
za kła do wy ZNTK i szpi ta la im. J. Śnia dec -
kie go w No wym Są czu, w la tach sześć dzie -
sią tych le karz klu bo wy San de cji.

***
20 sierp nia w War -

sza wie w wie ku 90 lat
zmar ła Zo fia Za rem -
ba, z d. Kło sow ska,
dłu go let ni (w la -
tach 1942–1981) pra -
cow nik ma gi stra tu
w No wym Są czu. Uro -
dzi ła się 7 stycz -

nia 1921 r. w… są dec kim ra tu szu, gdzie jej
ro dzi na miesz ka ła i pra co wa ła od 1913 r.
Pod czas II woj ny świa to wej stra ci ła trzech
bra ci. Po woj nie by ła m.in. kie row ni kiem Wy -
dzia łu Or ga ni za cyj no -Praw ne go, z któ rej to
funk cji zo sta ła usu nię ta w 1966 r., gdy od -
mó wi ła wstą pie nia do PZPR. Po tem pro wa -
dzi ła se kre ta riat prze wod ni czą ce go
Pre zy dium Miej skiej Ra dy Na ro do wej Ja nu -
sza Piecz kow skie go, a przed sa mą eme ry -
tu rą je go na stęp ców: Wie sła wa Olek se go
i Bo le sła wa Ba siń skie go. Za swo ją bli sko 40-
let nią i wzo ro wą pra cę zo sta ła od zna czo -
na Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru
Od ro dze nia Pol ski. Od kil ku na stu lat miesz -
ka ła u sio stry w War sza wie.

***
20 sierp nia w Kra ko -

wie w wie ku 70 lat
zmarł Wła dy sław
Skal ski (ur. 25 mar -
ca 1941 r. w No wym
Tar gu), po seł Sej mu
kon trak to we go z li sty
Ko mi te tu Oby wa tel -
skie go w b. wo je wódz -

twie no wo są dec kim w la tach 1989–1991,
dzia łacz pod ha lań skiej „So li dar no ści”, ab sol -
went Po li tech ni ki Kra kow skiej (1963), in ży nier
w No wo tar skich Za kła dach Prze my słu Skó -
rza ne go „Pod ha le” (1963–1993) a na stęp nie
Ga le rii An tycz nej w No wym Tar gu, au tor pa -
ten tów, wzo rów użyt ko wych i kil ku ksią żek ze
współ cze snej hi sto rii re gio nu, in ter no wa ny
w sta nie wo jen nym, ini cja tor po wo ła nia re -
gio nal nej gru py „Ujaw nić Praw dę” (2005).

***
21 sierp nia w No -

wym Są czu zmarł
Bo gu mił Ciu ła, ps.
Bo bek, jed na z naj -
barw niej szych po sta ci
są dec kie go śro do wi -
ska kul tu ral ne go. B.
Ciu ła uro dził się 18
czerw ca 1949 r. w No -

wym Są czu, był ab sol wen tem Pań stwo wej
Szko ły Me dycz nej w Kra ko wie. In struk tor te -
atral ny, ka ba re ciarz („Lach”), twór ca i kie row -
nik Te atru Dzie cię ce go – Luź nej Gru py
Cu do ki -Szu ro ki, du sza to wa rzy stwa, kre ator
i bo ha ter dzie sią tek aneg dot, ini cja tor ak cji
cha ry ta tyw nych w No wym Są czu, m.in. Wiel -
kiej Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy, czło nek
Związ ku Są de czan.
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Kan dy du ję, bo trze ba ra to wać sy tu ację 
Ma rian Cy coń, bur mistrz Sta re go Są cza, o swo im kan dy do wa niu do Sej mu RP z li sty PO: 

Nie tę sk nię za Sej mem, ale chcę, że by ktoś ten nasz te ren sta ro są dec ki re pre zen to wał. Ma my 17
ty się cy lu dzi upraw nio nych do gło so wa nia. Gdy by wszy scy po szli na wy bo ry i gło so wa li na tu tej sze -
go kan dy da ta, to ma on pew ny man dat. Je śli lu dzie ko cha ją to mia sto, ten nasz te ren, po win ni na ta -
ką oso bę gło so wać. A prze cież rów nie bli ski jest mi No wy Sącz, ca ły po wiat, do li na Po pra du. Da łem
się na mó wić na kan dy do wa nie, bo w po li ty ce ni gdy się nie mó wi „nie” i za wsze trze ba być na sta -
wio nym po zy tyw nie. Chcąc do brze dzia łać dla spo łe czeń stwa nie wol no stać z bo ku, po mi mo że lu -
dzie ró żnie na to pa trzą – trze ba być w cen trum. Ta nad cho dzą ca ka den cja bę dzie szcze gól na, bo
przed na mi no wy po dział środ ków unij nych i od te go za le ży roz wój re gio nu. Trze ba iść do par la men -
tu, że by ra to wać sy tu ację sa mo rzą dów, za rzu ca nych cią gle no wy mi obo wiąz ka mi. To jest po wa żny
te mat. Sa mo rzą dy są tak do cią ża ne, że się w gło wie nie mie ści. Cią gle coś się na nie zrzu ca, i zrzu -

ca, i zrzu ca. A bu dże tu się nie po więk sza. To mo żna wy trzy mać tyl ko do pew ne go cza su. Po wiem tak: na sza gmi na jest dziś
w bar dzo do brej sy tu acji fi nan so wej. Na sze za dłu że nie – we dług sta nu na 31 grud nia 2010 – wy no si tyl ko 1,88 pro cent bu dże -
tu, a mo że my mieć 60 pro cent. Mo że my więc na praw dę za cią gnąć spo re kre dy ty, a mnie i tak kre dy ty w ogó le nie in te re su ją.
Mnie in te re su ją po życz ki. Kre dyt ma bo wiem to do sie bie, że trze ba go spła cić w ca ło ści. I od pro wa dzić okre ślo ny, wy so ki pro -
cent dla ban ku. Na to miast po życz ka jest uma rzal na na wet w 35-40 pro cen tach. To są na ogół pie nią dze z ró żnych fun du szy. To,
co nam jest naj bar dziej po trzeb ne – mó wię ge ne ral nie o sa mo rzą dach są dec kich – to jest spra wa Wo je wódz kie go Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska i Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej, bo tam są umiej sco wio ne wszyst kie
do bre fun du sze. Na ka na li za cję, ener gię od na wial ną czy skła do wi ska śmie ci – to bar dzo wa żna spra wa. (BW)

Co ta kie go jest w piel grzy mo wa niu na Ja sna Gó rę?
29. Pie sza Piel grzym ka Tar now ska na Ja sną Gó rę w wi gi lię świę ta MB Czę sto chow skiej 25 sierp nia br. osią gnę ła cel. Po śród dzie wię ciu
ty się cy pąt ni ków by ło wie lu Są de czan. O swo im do świad cze niu piel grzy mim mó wi red. Kin ga Bed nar czyk z por ta lu Sa de cza nin. in fo: 

Na rok przed ma tu rą wy bra łam się na Pie szą Piel grzym kę Tar now ską na Ja sną Gó rę. Szłam, jak więk szość jej uczest ni ków,
z in ten cją. Nie by ło ła two. Przez dzie więć dni do skwie rał upał, spa li śmy w sto do łach, do te go do cho dzi ło bar dzo wcze sne wsta -
wa nie i dłu ga dro ga, któ ra trze ba by ło po ko nać pie cho tą. A jed nak to piel grzy mo wa nie na Ja sną Gó rę by ło jed nym z naj pięk -
niej szych prze żyć, ja kie da no mi by ło do świad czyć. Wie lu za sta na wia się, co ta kie go jest w tym piel grzy mo wa niu
do Czę sto cho wy. Ja mo gę to wy tłu ma czyć bar dzo pro sto: to wspa nia ła, ro dzin na at mos fe ra, to po czu cie wspól no ty, mo dli twa,
śpiew i nie sa mo wi te wspar cie pły ną ce „z Gó ry”. To cu dow ni lu dzie, któ rzy gosz czą piel grzy mów w swo ich do mach, kar mią
i trak tu ją jak ro dzi nę, to ta kże księ ża, z któ ry mi mo żna po roz ma wiać wła ści wie na ka żdy te mat. Ka żdy dzień wy peł nio ny jest
po brze gi. Naj pierw wsta wa nie o ja kiejś nie sa mo wi tej po rze, pa ko wa nie, zwi ja nie na mio tu i szyb kie śnia da nie. Po tem ko lej ne
eta py dro gi z po sto ja mi, czę sto po czę stu nek od miesz kań ców mi ja nych miej sco wo ści. W dro dze za wsze Go dzin ki, kon fe ren cja,
roz wa ża nia Sło wa Bo że go, Ró ża niec, Ko ron ka do Mi ło sier dzia Bo że go i Eu cha ry stia. A wszyst ko prze pla ta ne śpie wa mi, w at -
mos fe rze ra do ści. To czas praw dzi we go, du cho we go od po czyn ku. I mi mo, że nie za wsze jest ła two, że nie jed ne mu wy da je się,
że nie doj dzie, to jed nak gdzieś znaj du ją się jesz cze po kła dy sił. I tak czło wiek do cie ra na miej sce. Wej ście do Czę sto cho wy
i po tem na Ja sną Gó rę to nie zwy kle sil ne prze ży cie. Wo kół tłum lu dzi, a czło wiek czu je się jak ktoś wy jąt ko wy, je dy ny...

(HSZ)

Tro chę żal...
Jó zef Olek sy o re zy gna cji z kan dy do wa nia do Sej mu z No we go Są cza z li sty SLD:

W So ju szu pod ję to ta kie dzia ła nia, któ re po sta wi ły mnie w ta kiej sy tu acji, że mo głem tyl ko zre -
zy gno wać z kan dy do wa nia. Wia do mo, że wszyst kie de cy zje po dej mo wał Grze gorz Na pie ral ski ja ko
li der. Nie kan dy du ję, tro chę żal, ale po tam tej stro nie nie wi dzia łem smut ku. Nie je stem w kon flik -
cie z Na pie ral skim, ale ro ze szły się na sze spoj rze nia na wo lę kan dy do wa nia. Na pie ral ski był uczci -
wy, ale dzia ła nia, któ re za apro bo wał zro dzi ły okre ślo ną sy tu ację. Czy li wy eli mi no wa nie mnie
z ca łe go Ma zow sza ozna cza ło, że nie mo gę kan dy do wać w re gio nie, w któ rym spę dzi łem pół ży cia
i by łem li de rem po li tycz nym. W mo men cie, kie dy ta ka de cy zja zo sta ła pod ję ta ja mu sia łem zmie nić
spoj rze nie na kan dy do wa nia, po nie waż ni gdy nie kie ro wa łem się tym, że by zdo być sto łek ze wszel -
ką ce nę i gdzie kol wiek. Mi cho dzi ło o to, że by to by ła kon ty nu acja te go, co ro bi łem. Ta ki punkt wi -
dze nia nie zna lazł uzna nia. Za sta na wiam się te raz nad ofi cjal nym po par cie dla So ju szu. Mu szę się

nad tym za sta no wić, prze my śleć to. Mu szę so bie po wie dzieć czy ja jesz cze chcę dzia łać po li tycz nie. Te raz jesz cze tak, ale czy
to bę dzie mo ja wo la, to zo ba czy my. Praw da jest ta ka, że le wi ca ni gdy nie po tra fi ła zre ali zo wać te go, co jest jej ży wot nym in -
te re sem, czy li stać się cen tro le wi cą. Źró dło: TVN24
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Pre mier Tusk w swo im prze mó -
wie niu po dzię ko wał po li cjan tom
w ca łym kra ju za ich trud ną słu -
żbę i po świę ce nie: „Pa mię ta my

o tym, że słu żba po li cjan ta to nie ustan -
na, co dzien na kon fron ta cja ze złem”. 

Szef rzą du sa mo kry tycz nie pod kre ślił
zbyt wol ną mo der ni za cję po li cji i za po -
wie dział sta ra nia na rzecz po pra wy sy tu -
acji pol skich funk cjo na riu szy. Stwier dził,
że for ma cja ta jest jed nym z naj wa żniej -
szych ogniw no wo cze sne go pań stwa
i dla te go „mu si być le piej wy po sa żo -
na – ta kże w środ ki, ta kże w po czu cie sta -
bil no ści dzia ła nia”. 

Pod czas uro czy sto ści, uświet nio nej
przez or kie strę po li cyj ną z Ka to wic oraz
kom pa nię ho no ro wą z Ko men dy Wo je -

wódz kiej Po li cji w Kra ko wie, za słu żo -
nym i wy ró żnia ją cym się w pra cy funk -
cjo na riu szom wrę czo no no mi na cje
na wy ższe stop nie, a ta kże od zna cze nia
pań stwo we i re sor to we. Otwar to też uro -
czy ście no wą sie dzi bę Ko men dy Miej -
skiej Po li cji przy ul. Grot t ge ra 50. No wa
ko men da, wy bu do wa na przez fir mę Er -
bet, kosz to wa ła ok. 49 mln zł. Pie nią dze
wy ło żył bu dżet pań stwa, Fun dusz Nor -
we ski, a 800 tys. zł na wy po sa że nie do -
ło ży ło mia sto. W cią gu trzech lat
(od 2008 r.) po wstał je den z naj no wo cze -
śniej szych obiek tów te go ty pu w Pol sce. 

Są dec cy stró że pra wa, do tąd gnie żdżą -
cy się w trzech bu dyn kach (uli ce: Du na -
jew skie go, Szwedz ka, Sien kie wi cza),
otrzy ma li kom for to we wa run ki pra cy.

Sie dzi ba ma ku ba tu rę 37 tys. m3, ok. 9,5
tys. m2 po wierzch ni użyt ko wej (w kształ -
cie pod ko wy), ok. 2,3 tys. m2 po wierzch -
ni biu ro wej (270 po miesz czeń, w tym
dwie sa le kon fe ren cyj ne i sześć sal od -
praw), pięć kla tek scho do wych, no wo cze -
sną strzel ni cę z czte re ma sta no wi ska mi
ognio wy mi, si łow nię, w aresz cie osiem
cel dla 15 za trzy ma nych. 

Zad ba no też o sta no wi sko do wo dze nia
na mia rę XXI w. i tzw. nie bie ski po kój dla
po krzyw dzo nych ma tek i dzie ci, 33 miej -
sca po sto jo we w pod ziem nym ga ra żu i 230
na par kin gu. 

Ko men da no wo są dec ka za trud nia 479
funk cjo na riu szy i pra cow ni ków cy wil nych. 

Po zo sta wio ne przez po li cję bu dyn ki
w cen trum mia sta za go spo da ro wa no na -
stę pu ją co: do dwu pię tro we go na ro żne -
go bu dyn ku (1500 m2) przy zbie gu ulic
Du na jew skie go i Szwedz kiej wpro wa -
dzi ła się Są dec ka Bi blio te ka Pu blicz -
na im. J. Szuj skie go, a do blo ku przy ul.
Sien kie wi cza – Po wia to wy Urząd Pra -
cy, któ ry za wy na jem sie dzi by po b.
Opti mu sie przy ul. Na wo jow skiej pła cił
rocz nie 800 tys. zł. Bu dy nek przy ul.
Szwedz kiej 2 od zy ska ła spad ko bier czy -
ni b. wła ści cie li z Izra ela. (RED)

No wa ko men da,
wi zy ta pre mie ra
W No wym Są czu 30 lip ca od by ły się ob cho dy świę ta ma ło pol -
skiej po li cji z udzia łem pre mie ra Do nal da Tu ska, ko men dan ta
głów ne go po li cji gen. insp. An drze ja Ma te ju ka, bi sku pa po lo -
we go Woj ska Pol skie go Jó ze fa Guzd ka, par la men ta rzy stów i li -
de rów sa mo rzą do wych.

FO
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2,5 ty sią ca go ści z 66 kra -
jów, 500 akre dy to wa nych
dzien ni ka rzy, 6 se sji ple nar -
nych, 150 pa ne li dys ku syj -
nych, tak w pi guł ce
przed sta wia się XXI Fo rum
Eko no micz ne w Kry ni cy -
-Zdro ju (7-9 wrze śnia br.).

Napo trze by „Pol skie go Da -
vos”, jak na zy wa się do -
rocz ny zlot pod Gó rą

Par ko wą po li ty ków, me ne dże rów wiel -
kich kor po ra cji, lu dzi na uki i me diów
na Dep ta ku wy rósł Dom Fo rum: gi gan -
tycz ny (120 m dłu go ści, 20 m sze ro ko -
ści i 9 m wy so ko ści), kli ma ty zo wa ny
na miot z pię cio ma sa la mi kon fe ren cyj -
ny mi, któ ry po im pre zie zo sta nie zde -
mon to wa ny. 

– Fo rum się roz ra sta, nie mie ści li śmy
się już z pa ne la mi w Sta rym i No wym
Do mu Zdro jo wym oraz Pi jal ni Głów nej
i Ma ło po lan ce, stąd wy ni kła po trze ba
bu do wy Do mu Fo rum, jak na zwa li śmy
tą ory gi nal ną bu dow lę – tłu ma czy Je rzy
Bo chyń ski, pre zes In sty tu tu Stu diów
Wschod nich.

Na usta ci śnie się py ta nie – ile jesz -
cze lat Kry ni ca bę dzie cze kać na cen -
trum kon gre so we z praw dzi we go
zda rze nia, od po wia da ją ce ran dze im pre -
zy wy my ślo nej dwa dzie ścia lat te mu
przez kry ni cza ni na z uro dze nia Zyg -
mun ta Ber dy chow skie go?

Pla ny są od daw na, go rzej z re ali za cją. 
***

Te go rocz ne ob ra dy to czyć się bę dą
pod ha słem „Eu ro pej skie dy le ma ty:
part ner stwo czy ry wa li za cja”, ale roz -
rzut te ma tów dys ku sji pa ne lo wych bę -

dzie ogrom ny: od kwe stii stric te eko no -
micz nych i po li tycz nych, po fi lo zo ficz -
ne i świa to po glą do we. W Kry ni cy
naj tę ższe gło wy bę dą dys ku to wać o wę -

zło wych pro ble mach współ cze sne go
świa ta. Przy sto le dys ku syj nym spo tka -
ją się nie raz prze ciw ni cy i ry wa le, bo za -
wsze lep sza jest si ła ar gu men tu niż
ar gu ment si ły. I to jest naj więk sza war -
tość kry nic kich de bat, któ re mie wa ją
prze ło że nie na de cy zje rzą dzą cych. Tu
się wy klu wa ją po my sły i ini cja ty wy. 

Na se sjach ple nar nych mo żna się spo -
dzie wać ple ja dy urzę du ją cych i by łych
pre zy den tów i pre mie rów, co jest spe -
cjal no ścią kry nic kich de bat, choć na zwi -
ska or ga ni za to rzy do koń ca trzy ma ją
w ta jem ni cy. 

„Du że mu” Fo rum bę dą to wa rzy szy ły
„ma łe”: V Fo rum Re gio nów w Mu szy ny

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

Lep sza si ła ar gu men tu 
niż ar gu ment si ły

Od lewej: Jerzy Buzek – szef Parlamentu Europejskiego, Jose Manuel
Barroso – przewodniczący Komisji Europejskiej i prezydent RP Bronisław
Komorowski FOT. JEC

– Fo rum się roz ra sta, nie
mie ści li śmy się już z pa ne -
la mi w Sta rym i No wym
Do mu Zdro jo wym oraz Pi -
jal ni Głów nej i Ma ło po lan -
ce, stąd wy ni kła po trze ba
bu do wy Do mu Fo rum.

JE RZY BO CHYŃ SKI
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i Kry ni cy pod pa tro na tem mi ni ster roz -
wo ju re gio nal ne go Elżbie ty Bień kow -
skiej, z udzia łem ta kże są dec kich
i ma ło pol skich sa mo rzą dow ców. Po nad -
to: IV Fo rum In we sty cyj ne w Tar no wie
pod au spi cja mi mi ni stra skar bu Alek san -
dra Gra da oraz VI Fo rum Mło dych Li de -
rów z udzia łem po nad 200 wy bi ja ją cych
się mło dych dzia ła czy or ga ni za cji po za -
rzą do wych w No wym Są czu. 

W pro gra mie XXI Fo rum Eko no -
micz ne go w Kry ni cy -Zdro ju są wie -
czor ne kon cer ty, wer ni sa że i wie czo ry
au tor skie z udzia łem uzna nych twór ców.
Go ście z ca łe go świa ta bę dą mo gli
w wol nych chwi lach po znać są dec kie
atrak cje tu ry stycz ne, wy je chać ko lej ką
gon do lo wą na Ja wo rzy nę Kry ni ca,
zwie dzić szlak cer kie wek łem kow skich,
prze pły nąć Po prad na tra twie z Piw nicz -
nej do Ry tra. 

***
Dla kry nic kich i mu szyń skich ho te -

la rzy i re stau ra to rów, ale ta kże tak sów -
ka rzy, sprze daw ców pa mią tek itd.,
kon fe ren cja to oka zja do do bre go za -
rob ku, dla ku ra cju szy i wcza so wi czów
– pe wien kło pot, ale też oka zja otar cia
się o mo żnych te go świa ta, po czu cie
uczest nic twa w wy da rze niu o świa to -
wej ran dze. 

Jesz cze go ście Fo rum nie zdą żą wy -
je chać z Kry ni cy -Zdro ju, kie dy pod Gó -
rą Par ko wą zje dzie się kil ka ty się cy
mi ło śni ków bie ga nia z ca łej Pol ski oraz
pół Eu ro py, a na wet Afry ki. 

II Fe sti wal Bie go wy (czytaj str. 13-15)
to na stęp na, roz wi ja na od dwóch lat,
„sza lo na” im pre za Zyg mun ta Ber dy -
chow skie go, w po wo dze nie któ rej na po -
cząt ku nikt nie wie rzył. Sło wem,
w pierw szych dniach zło tej pol skiej je sie -
ni o Kry ni cy i Są dec czyź nie bę dzie gło -
śno we wszyst kich me diach. Trud no
prze ce nić war tość pro mo cyj ną obu tych
im prez dla per ły pol skich uzdro wisk. 

(HSZ)

Zyg munt Ber dy chow ski, prze wod ni -
czą cy Ra dy Pro gra mo wej Fo rum
Eko no micz ne go z pre zy dentem RP
Bro ni sławem Ko mo row skim FOT. JEC

WYDARZENIA

Forum Ekonomiczne

Fo rum trze ba uznać za wy da rze nie wa żne
dla Pol ski, bu du ją ce jej mię dzy na ro do wy wi -
ze ru nek i pre stiż. Jest nie mal ró wie śni kiem
pierw sze go de mo kra tycz ne go rzą du. Ta de -
usza Ma zo wiec kie go. W kra ju, w któ rym par -
tie po li tycz ne po wsta ją i pa da ją co kil ka lat,
a żad na nie po tra fi po rzą dzić dłu żej niż jed ną
ka den cję, ta ka cią głość cie szy i im po nu je.
Do brze, że coś trwa i ro śnie. Szcze gól nie
w sfe rze, w któ rej je ste śmy ogól nie sła bi:
w two rze niu i wy mia nie po glą dów.
Fo rum sta ło się in sty tu cją, wy ro sło dzię ki wi -
zji, upo ro wi i cię żkiej pra cy lu dzi, któ rzy je
stwo rzy li. Trze ba im po ma gać. 
Fo rum kry nic kie za czy na ło się skrom nie, te raz
też zresz tą nie jest za bo ga to, ale dzię ki upo ro -
wi or ga ni za to rów, sys te ma tycz nie krze pło. Co
ro ku to czy się dra ma tycz na wal ka o do pię cie
bu dże tu (kon fe ren cja mu si się sa ma sfi nan so -
wać) i o to, że by uczest ni ków by ło gdzie po ło -
żyć i ja koś wy ży wić. Wła dza chęt nie przy je dzie
po ga dać, ale nie pa li się do po mo cy. 
Re dak tor Ta de usz Ja ce wicz słusz nie za uwa -
ża, że prof. Klaus Schwab, któ ry wy my ślił
World Eco no mic Fo rum (zna ne po pu lar nie
ja ko Da vos) jest bar dzo bo ga tym czło wie -
kiem. Zyg munt Ber dy chow ski je go pol ski od -
po wied nik, nie wy glą da na mi lio ne ra.
Ban kie ty też są nie po rów ny wal ne. 
Pod wzglę dem fi nan so wym Kry ni ca jest
ubo gim krew nym Da vos. Jak to jed nak
z ubo gi mi krew ny mi by wa, nad ra bia in te li -
gen cją, po my sła mi i przy ja znym trak to wa -
niem oto cze nia.
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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. Po nad 3000 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 350 ty się cy zło tych.

– 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 -
-Zdroju 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. 

Za pro sze nie na II Fe sti wal Bie go wy 
w Kry ni cy -Zdro ju i Mu szy nie

Bieg to zdro wie
Tuż po wa ka cjach Kry ni ca -Zdrój oraz Mu szy na na kil ka dni
za mie nią się w eu ro pej ską sto li cę bie ga nia. Od 9 do  11 wrze -
śnia 2011 r. od bę dzie się tam dru ga edy cja cie szą ce go się du -
żą po pu lar no ścią Fe sti wa lu Bie go we go, or ga ni zo wa ne go
w ra mach XXI Fo rum Eko no micz ne go.

Bieg 7 dolin – ultramaraton (100 km)
Bieg ultramaratoński Festiwalu Biegowego  będzie w tym roku jednocześnie eliminacją do najsłynniejszego na świecie ultramaratonu Ultra-Trail du
Mont-Blanc. Osiągając metę w Krynicy-Zdroju można jednocześnie zyskać 3 punkty kwalifikacyjne do UTMB.

Start „Bie gu 7 do lin” – ul tra ma ra to -
nu (100 km). W tym ro ku licz ba
uczest ni ków w tym mor der czym
bie gu prze kro czy 400 osób FOT. JEC
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Naj wa żniej szym punk tem Fe sti wa lu
Bie go we go bę dzie roz gry wa ny w nie -
dzie lę „Ko ral Ma ra ton”. Swój udział po -
twier dzi ło po nad 600 bie ga czy, 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-Zdroju
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 -
nież na naj młod szych bę dą cze kać
wy zwa nia spor to we. Wszyst kie dzie ci
mo gą 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”. 

WYDARZENIA

Ramowy program 
II Festiwalu Biegowego

PIĄTEK – 9 WRZEŚNIA
16.00 Rozpoczęcie rejestracji

SOBOTA – 10 WRZEŚNIA: 
3.00 Bieg 7 dolin – ultramaraton
– 100 km – zamknięcie mety godz. 22.00
(limit czasu 19 h) 
9.00-20.00 Targi sprzętu sportowego
Sport & Fun
10.00 Bieg na Jaworzynę
10.30 Forum Sport-Zdrowie-Pieniądze
12.00 Życiowa Dziesiątka TAURONA
– Bieg Krynica-Zdrój - Muszyna – 10 km
– zamknięcie mety godz. 13.30 (limit
czasu 1,5 h), w ramach biegu odbędą sie
także: Mistrzostwa Polski Masters
na dystansie 10 km, Bieg Akademicki
pod patronatem rektora Uniwersytetu
Jagiellońskiego prof. Karola Musioła, Finał
Ligi Festiwalu Biegów.
18.30 Pasta Party dla maratończyków
19.30 Ceremonia wręczenia nagród
– scena na Deptaku w Krynicy-Zdrój
21.00 Koncert Golec uOrkiestra

NIEDZIELA – 11 WRZEŚNIA: 
9.00 Koral Maraton – 42,195 km,
Krynica-Zdrój, zamkniecie mety godz. 15.00
(limit czasu 6 h)
9.05 Biegi Deptaka Krynickiego dla dzieci
9.15 Forum Sport-Zdrowie-Pieniądze
9.00-17.00 Targi Sprzętu Sportowego
Sport & Fun
10.40 Giełdowa Mila
11.00 Bieg Deptaka Krynickiego dla kobiet 
15.00 Bieg Kibica – deptak w Krynicy-Zdroju
16.00 Ceremonia wręczenia nagród
– scena na Deptaku w Krynicy-Zdroju

Koral Maraton (42,195 km)
Trasa posiada atest PZLA. Start – deptak w Krynicy-Zdroju – godz. 9.00 
Meta – deptak w Krynicy-Zdroju – zamknięcie mety godz. 15.00 – limit czasu – 6 h
Profil trasy: start – 558 m. n.p.m., najwyższy punkt – 698 m. n.p.m., meta – 558 m. n.p.m.

„Ży cio wa Dzie siąt ka Tau ro na”
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Naj lep sza pol ska spor t smen ka, trzy krot na mi strzy ni olim pij ska i pię -
cio krot na mi strzy ni Eu ro py na Fe sti wa lu Bie go wym bę dzie ho no ro -
wym star te rem bie gu na 10 km z Kry nicy -Zdroju do Mu szy ny czy li
Ży cio wej Dzie siąt ki Tau ro na. Spo tka się ta kże z uczest ni ka mi Fe sti wa lu
pod czas pa ne lu dys ku syj ne go po świę co ne go ko bie tom w spo rcie, ze
szcze gól nym uwzględ nie niem dys cy plin bie go wych.

Spo tka nie od bę dzie się w ra mach Fo rum Sport -Zdro wie -Pie nią dze,
w któ rym swój udział po twier dzi li: 
• Mał go rza ta So bań ska – re kor dzist ka Pol ski w ma ra to nie (2:26,08),

uczest nicz ka Igrzysk w Atlan cie (1996) i w Ate nach (2004);
• An na Paw łow ska -Po ja wa – ma ra ton ka, zna na po pu la ry za tor ka

bie ga nia;
• Pa co Bo rao – prze wod ni czą cy AIMS;
• Adam Giersz – mi ni ster spor tu i tu ry sty ki, by ły tre ner re pre zen ta cji

Pol ski w te ni sie sto ło wym;
• Je rzy Ska rżyń ski – czo ło wy pol ski ma ra toń czyk, re pre zen tant 

Pol ski, tre ner, au tor wie lu ksią żek o bie ga niu;
• Mi chał Bar to szak – 6 krot ny mistrz Pol ski w bie gach na 5000 m,

3000 m z prze szko da mi i w bie gu prze ła jo wym; 
• Ro man Po lko – ma ra toń czyk, by ły do wód ca jed nost ki spe cjal nej

GROM i by ły szef Biu ra Bez pie czeń stwa Na ro do we go;
• Piotr Pu stel nik – al pi ni sta i hi ma la ista, zdo byw ca Ko ro ny 

Hi ma la jów i Ka ra ko rum;
• To masz Brze ski – mistrz świa ta w nor dic wal king;

• Ja cek Kra wiec – pre zes PKN OR LEN SA i... mi ło śnik bie ga nia, by ły
mistrz Pol ski ju nio rów w bie gach dłu go dy stan so wych oraz 
re pre zen tant Pol ski se nio rów;

• Grze gorz Su doł – srebr ny me da li sta mi strzostw Eu ro py w cho dzie
spor to wym, dwu krot ny olim pij czyk (Ate ny 2004 i Pe kin 2008),
uczest nik mi strzostw świa ta.

***
PRO GRAM FO RUM
So bo ta, 10 wrze śnia 
10.30 – Irena Szewińska i Paco Borao 
12.15 – Luis Fraga 
13.15 – Grzegorz Kołodko –„Biegający świat” 
14.15 – Dariusz Straszewski –„Czy bieganie boso jest zdrowe?”
15.15 – Roman Polko –„Bieganie dla twardzieli.”
16.15 – Jacek Krawiec –„Sportowiec szefem wielkiej firmy.”
17.15 – Jerzy Skarżyński –„Biegiem przez życie.”
18.15 – Piotr Pustelnik – Himalaje możliwości
19.15 – Małgorzata Sobańska –„Obozy treningowe dla amatorów.”
Niedziela, 11 września
9.15 – Grzegorz Sudoł –„Trening wysokogórski.”
10.15 – Michał Bartoszak –„Sprzęt biegowy – właściwy wybór
a jakość treningu.”
11.15 – Finisz maratonu
12.15 – Anna Pawłowska-Pojawa –„Motywacja przez duże M – jak ją
znaleźć.”

Ire na Sze wiń ska na Fe sti wa lu Bie go wym

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 bę dą oni 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 cię żkie go tre nin gu
i spo so ba mi osią ga nia wy zna czo nych
ce lów (czy taj obok). 

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 -Zdroju 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. 

Wśród Part ne rów Fe sti wa lu Bie go -
we go jest mię dzy in ny mi TAU RON
(part ner głów ny Fe sti wa lu Bie go we go),
KO RAL, Gru pa MA SPEX i Jan sport.
Ofi cjal nym spon so rem po mia ru cza su
jest TI MEX.

PA WEŁ PISZ CZEKNa trasie „Koral Maratonu”
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Za czął się wy ścig do par la men tu RP. W okrę gu
no wo są dec kim do ob sa dze nia jest 10 man da tów
po sel skich oraz – tu no wość – w okrę gu No wy
Sącz i Gor li ce – je den man dat se na tor ski. „Są de -
cza nin” przed pod ję ciem de cy zji pro po nu je wy -
bor com spoj rze nie wstecz: par la men ta rzy sta mi
z na sze go re gio nu by ło w cią gu ostat nich 22 lat
kil ka dzie siąt osób. 

Owie lu z nich słuch za gi nął (kto dziś pa mię ta Hen ry ka
Opi łę?), in ni za ży wa ją za słu żo nej eme ry tu ry (Jó zef
Jun gie wicz do glą da w przy do mo wym sa dzie ja bło ni

i śli wek), nie któ rzy po wró ci li do swo ich biz ne sów (Krzysz -
tof Paw łow ski, Sta ni sław Pa soń), spo ro jed nak wpi sa ło się
na trwa le w kra jo braz po li tycz ny kra ju (np. An drzej Chro now -
ski był mi ni strem skar bu), spo ro też dzia ła z po wo dze niem
na ni wie sa mo rzą do wej (Je rzy Gwi żdż, Ry szard No wak, Ma -
rian Cy coń, Wi told Ko chan). 

An drzej Szka ra dek, choć dziś wy raź nie znie sma czo ny
wiel ką po li ty ką, po zo sta je wier ny śro do wi sku so li dar no ścio -
we mu, a wi go ru wszę do byl skie go dzia ła cza pu blicz ne go
na ró żnych zresz tą po lach nie tra ci Zyg munt Ber dy chow ski.

Pa mię taj my też, że po słem z no wo są dec ka re ko men da cją
był w la tach 1991–1993 póź niej szy pre zy dent RP, ś.p. Lech
Ka czyń ski.

WYBORY 2011

Parlamentarzyści
z sądeckim mandatem

1989 
Okręg wy bor czy nr 64 – do Sej mu,

re jon No we go Są cza, Gor lic i Li ma no -
wej, okręg wy bor czy do Se na tu – ów -
cze sne wo je wódz two no wo są dec kie

SEJM: Fran ci szek Ru snar czyk
i Mie czy sław Brud niak (obaj z PZPR),
Sta ni sła wa Po pie la (ZSL), Ry szard
Zie liń ski (Unia Chrze ści jań sko -Spo -
łecz na), Jó zef Jun gie wicz (Ko mi tet
Oby wa tel ski „So li dar ność”). 

SE NAT: Zo fia Ku ra tow ska i Krzysz -
tof Paw łow ski (KO „So li dar ność).

***
Or dy na cja wy bor cza za kon trak to wa -

na przy Okrą głym Sto le wy zna cza ła
do Se na tu wy bo ry wol ne i de mo kra tycz -
ne, do Sej mu – tyl ko w ogra ni czo nym
za kre sie, przy za cho wa niu do mi na cji
PZPR i jej sa te li tów). W No wo są dec -
kiem man dat po sel ski nr 248 do sej mu
PRL, jesz cze nie RP – ale już w wol nych
wy bo rach – przy padł J. Jun kie wi czo wi
(był na pa mięt nym pla ka cie wy bor czym
z Le chem Wa łe są) z Bia łej Wo dy k. Te -
go bo rzy, dzia ła czo wi NSZZ „So li dar -

ność” z Są dec kich Za kła dów Elek tro -
-Wę glo wych, któ ry zdo był 76,55 proc.
gło sów, wy prze dza jąc m.in. Ka zi mie rza
Pa zga na (Zwią zek Pod ha lan) – 12,12
proc. i po zo sta łych trzech kan dy da tów.

1991
Okręg wy bor czy nr 32 (re jon b. wo -

je wódz twa no wo są dec kie go)
SEJM: Lech Ka czyń ski (Po ro zu mie -

nie Cen trum), Zyg munt Ber dy chow ski

Wy bo ry par la men tar ne w na szym re gio nie (po sło wie i se na to ro wie)

Zofia Kuratowska, Józef Jungiewicz i Krzysztof Pawłowski podczas wiecu
wyborczego w Parku Strzeleckim w Nowym Sączu
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(Po ro zu mie nie Lu do we), An drzej Gą -
sie ni ca -Ma kow ski (Zwią zek Pod ha lan),
Sta ni sław Ra ko czy (Wy bor cza Ak cja
Ka to lic ka), Sta ni sław Żu row ski (Unia
De mo kra tycz na), Hen ryk Opi lo (Kon -
fe de ra cja Pol ski Nie pod le głej), Bro ni -
sław Dut ka (PSL).

SE NAT: Krzysz tof Paw łow ski (Par -
tia Chrze ści jań skich De mo kra tów), Ja -
ni na Go ście jo wa (NSZZ So li dar ność).

Dru gi na li ście POC, li der są dec kiej
„So li dar no ści”, An drzej Szka ra dek
– mi mo wy so kie go po par cia (11 366
gło sów – 4,8 proc.) – nie wszedł do Sej -
mu. Po dob nie jak le gi ty mu ją cy się do -
brym wy ni kiem pre zes zna nej
no wo są dec kiej fir my „Kon spol” Ka zi -
mierz Pa zgan star tu ją cy z li sty Związ ku
Pod ha lan (7 333 gło sów).

1993
okręg wy bor czy nr 28 (re jon b. wo je -

wódz twa no wo są dec kie go)
SEJM: Gra ży na Ko to wicz i Sta ni -

sław Pa soń (PSL), An drzej Gą sie ni ca -
-Ma kow ski i Je rzy Gwi żdż
(Bez par tyj ny Blok Wspie ra nia Re form),
Zdo by sław Mi lew ski (Unia De mo kra -
tycz na), Ka zi mierz Sas (SLD), Ta de -
usz Gą sie ni ca -Łusz czek (KPN).

SE NAT: Fran ci szek Ba chle da -Księ -
dzu larz (BBWR), An drzej Chro now -
ski (NSZZ „S”) 

***
Me an dry or dy na cji (brak wy ma ga ne -

go pro cen to we go pro gu w ska li kra ju)
po zba wi ły man da tu kan dy da tów z do -
bry mi wy ni ka mi: Zyg mun ta Ber dy -
chow skie go (KW „Oj czy zna”) – 13 832
i An drze ja Szka rad ka (NSZZ „S”)
– 8 646 oraz ta kże Le cha Ka czyń skie go
– 8 096 (PC). T. Gą sie ni ca -Łusz czek
wszedł do Sej mu z naj mniej szą licz bą
gło sów: 3 569. Są de cza nie: J. Gwi żdż
(BBWR) otrzy mał 8 422 gło sów, a S.
Pa soń (PSL) – 8 499. 

1997
okręg wy bor czy nr 28 (re jon b. wo je -

wódz twa no wo są dec kie go)
SEJM: Fran ci szek Adam czyk, Zyg -

munt Ber dy chow ski, Ka zi mierz
Dziel ski, Zo fia Kra sic ka -Dom ka, An -
drzej Szka ra dek (wszy scy Ak cja Wy -
bor cza So li dar ność), Ka zi mierz Sas
(SLD), Ma rian Cy coń (bez par tyj ny,
z li sty Unii Wol no ści).

Z li sty kra jo wej po sła mi zo sta li po -
nad to: są de cza nin Je rzy Gwi żdż (AWS),
któ ry star to wał w okrę gu wy bor czym
nr 1 w War sza wie oraz Mał go rza ta
Okoń ska -Za rem ba (SLD) z Mu szy ny. 

SE NAT: Fran ci szek Ba chle da -Księ -
dzu larz i An drzej Chro now ski (AWS).

2001
Okręg wy bor czy nr 14 (do Sej mu

– re jon po wia tów gor lic kie go, li ma now -
skie go, no wo tar skie go, ta trzań skie go
i dwóch no wo są dec kich – ziem skie go
i grodz kie go) i nr 13 (do Se na tu – b. wo -
je wódz two no wo są dec kie, z ko rek ta mi).
W po rów na niu do po przed nie go okrę gu
wy bor cze go opar te go w ca ło ści na te ry -
to rium b. wo je wódz twa no wo są dec kie -

go no wo są dec ka de le ga tu ra Kra jo we go
Biu ra Wy bor cze go ob ję ła za się giem po -
nad to: dwie gmi ny z po wia tu gor lic kie -
go: Biecz i Li pin ki. Uby ły na to miast
trzy gmi ny obec nie w po wie cie su skim:
– Jor da nów (mia sto i gmi na), By stra Si -
dzi na oraz gmi na Lu bień (te raz po wiat
my śle nic ki).

SEJM: Ka zi mierz Sas, Jan Kna pik
i Sta ni sław Jar mo liń ski (SLD -UP),
An drzej Czer wiń ski i Ta de usz Par -
chań ski (Plat for ma Oby wa tel ska), Ry -
szard No wak i Zo fia Kra sic ka -Dom ka
(Pra wo i Spra wie dli wość), Ta de usz
Szu ka ła (Sa mo obro na), Bro ni sław
Dut ka (PSL).

SE NAT: An drzej Chro now ski,
Fran ci szek Ba chle da -Księ dzu larz
(obaj Blok Se nat 2001).

2005
okręg nr 14 (do Sej mu) i nr 13

(do Se na tu)
SEJM: Edward Siar ka, Ar ka diusz

Mu lar czyk, An na Pa luch, Sta ni sła wa
Oku lar czyk (wszy scy z PiS), An drzej
Czer wiń ski i An drzej Gut -Mo sto wy
(PO), Edward Cią gło (Li ga Ro dzin Pol -
skich), Bro ni sław Dut ka (PSL), Elżbie -
ta Wi śniow ska (Sa mo obro na).

SE NAT: Sta ni sław Ko gut (PiS),
Fran ci szek Adam czyk (PO).

Po seł Sta ni sła wa Oku lar czyk zmie ni -
ła bar wy par tyj ne prze cho dząc z PiS
do PO.

WRZESIEŃ 2011 Sądeczanin 17
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Lech Kaczyński jako poseł ziemi
sądeckiej, 1992 r.

Andrzej Chronowski i Andrzej
Szkaradek

Bronisław Dutka FOT. ARCH.
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2007
okręg nr 14 (do Sej mu) i nr 13

(do Se na tu)
SEJM: Ar ka diusz Mu lar czyk

z No we go Są cza, An na Pa luch z Kro -
ścien ka, Edward Siar ka z Ra by Wy -
żnej, Wie sław Jan czyk z Mę ci ny,
Bar ba ra Bar tuś z Gor lic (PiS), An -
drzej Czer wiń ski z No we go Są cza,
An drzej Gut -Mo sto wy z Za ko pa ne -
go, Wi told Ko chan z Gor lic (PO)
i Bro ni sław Dut ka (PSL) z Pi sa rzo -
wej. 

SE NAT: Sta ni sław Ko gut i Ta de -
usz Sko ru pa (obaj z PiS).

***
Do Sej mu z no wo są dec kie go okrę -

gu nie wszedł przed sta wi ciel Le wi cy
i De mo kra tów, mi mo że ich kan dy dat
Ka zi mierz Sas zdo był 10 483 gło sów,
o pra wie 2 tys. wię cej niż gor li cza nin
Wi told Ko chan. W in dy wi du al nym
ran kin gu kan dy da tów do Sej mu naj -
więk sze po par cie otrzy ma li: Ar ka diusz
Mu lar czyk (PiS) – 47 929 gło sów, An -
drzej Czer wiń ski (PO) – 24 708 i An -
drzej Gut -Mo sto wy (P)) – 16 009.
Pod ko niec ka den cji Wi tol da Ko cha -
na (wy bra ne go w li sto pa dzie 2010 r.
bur mi strzem Gor lic) za stą pił w Sej mie
Ta de usz Pa ta li ta, b. wójt gmi ny Msza -
na Dol na.

***
W sa mym mie ście No wym Są czu

(50 ob wo do wych ko mi sjach wy bor -

czych) PiS zdo był 42,99% proc. gło -
sów, a PO – 37.85%. Wy ższa w No -
wym Są czu by ła fre kwen cja: w okrę gu
– 51,13 proc., w mie ście – 61,45 proc.
(wa żne gło sy od da ło 40 736 osób spo -
śród 66 349 upraw nio nych). God na za -
tem jest do za uwa że nia więk sza niż
w okrę gu i ca łym kra ju ak tyw ność spo -
łe czeń stwa. Do brze to świad czy
o świa do mo ści oby wa tel skiej miesz -
czan są dec kich, kształ to wa nej zresz tą
od wie ków.
Źró dła: Ja nusz Bla chu ra, Je rzy Le śniak, Wy ni ki wy bo -

rów i re fe ren dów w No wym Są czu i Są dec kiem w la -
tach 1989-2003, „Rocz nik Są dec ki”, t. XXXII, 2004;

ob wiesz cze nia Pań stwo wej Ko mi sji Wy bor czej
Fot. Piotr Droź dzik, Ka zi mierz Fa łow ski, Hen ryk

Szew czyk, Sta ni sław Śmier ciak, arch. „Są de cza ni na”
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Par la men ta rzy ści re kor dzi ści

4 ka den cje
po seł Bro ni sław Dut ka (1991-1993, 1997-
2001, 2005-2007, 2007-2011
3 ka den cje
po seł Ka zi mierz Sas (1993-1997, 1997-
2001, 2001-2005)
se na tor An drzej Chro now ski (1993-1997,
1997-2001, 2001-2005)
se na tor Fran ci szek Ba chle da -Księ dzu larz
(1993-1997, 1997-2001, 2001-2005)
po seł An drzej Czer wiń ski (2001-
2005, 2005-2007, 2007-2011).

Wyniki wyborów
parlamentarnych
w 2007 roku 
(21 października)
Wy ni ki w Pol sce: PO: 41,51 proc., PiS: 32,11 proc.,
LiD: 13,15 proc., PSL: 8,91 proc., Sa mo obro na: 1,53
proc., LPR: 1,3 proc., PPP: 0,99 proc., Par tia Ko -
biet: 0,28 proc.
Od da no 16.142.202 gło sów wa żnych. 
Fre kwen cja: 55,3 proc.

***
Wy ni ki wy bo rów w okrę gach nr 14

(do Sej mu) i nr 13 (do Se na tu) nie od bie -
ga ły znacz nie od wy ni ków w sa mym
mie ście No wym Są czu. I tu, i tu, wy gra -
ło Pra wo i Spra wie dli wość, z tym że
prze wa ga nad na stęp nym ugru po wa niem
(Plat for mą Oby wa tel ską) w okrę gu by ła
bar dziej zde cy do wa na, a w mie ście
– wy nio sła za le d wie kil ka pro cent.

Okręg nr 14
(b. wo je wódz two no wo są dec kie)
Licz ba miesz kań ców: 773 917
Licz ba upraw nio nych: 557 767 
Licz ba wy da nych kart: 290 496 
Licz ba wy ję tych kart: 290 396 
Licz ba wa żnych kart: 290 309 
Licz ba gło sów wa żnych: 283 291
Fre kwen cja: 51,13 proc.

Sejm – okręg nr 14
Licz ba man da tów: PiS – 5, PO – 3, PSL – 1.
Wybrani posłowie: Arkadiusz Mularczyk,
Anna Paluch, Edward Siarka, Wiesław Janczyk,
Barbara Bartuś (PiS); Andrzej Czerwiński,
Gut-Mostowy, Witold Kochan (PO); Bronisław
Dutka (PSL).

Gło sy uzy ska ne przez ko mi te ty wy bor cze:
Li sta nr 2 – Ko mi tet Wy bor czy Pol ska Par tia Pra -
cy – 1 9097 (0.67%) 
Li sta nr 3 Ko mi tet Wy bor czy Li ga Pol skich Ro -
dzin – 3 931 (1.32%)
Li sta nr 6 – Ko mi tet Wy bor czy Pra wo i Spra wie -
dli wość – 152 960 (51,35%)
Li sta nr 8 – Ko mi tet Wy bor czy Plat for ma Oby -
wa tel ska RP – 85 668 (28,76%) 
Li sta nr 10 – Ko mi tet Wy bor czy Pol skie go Stron -
nic twa Lu do we go – 30 636 (10,28%) 

Stanisław Kogut, Marian Cycoń i... Kasia Zielińska FOT. ARCH.

WYBORY 2011
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Li sta nr 15 – Ko mi tet Wy bor czy Sa mo obro -
na Rzecz po spo li tej Pol skiej – 3 653 (1,23%) 
Li sta nr 20 – Ko ali cyj ny Ko mi tet Wy bor czy Le wi -
ca i De mo kra ci SLD+SDPL+PD+UP – 19 057
(6,40%)

Ran king w ilo ści uzy ska nych gło sów:
1. Ar ka diusz Mu lar czyk (PiS) – 47 929
2. An drzej Czer wiń ski (PO) – 24 708
3. An drzej Gut -Mo sto wy – 16 009
4. Edward Siar ka (PiS) – 15 697
5. An na Pa luch (PiS) – 14 972

6. Bar ba ra Bar tuś (PiS) – 10 856
7. Wie sław Jan czyk (PiS) – 10 696
8. Ka zi mierz Sas (Lid) – 10 483
9. An drzej Ro ma nek (PiS) – 9 273
10. Piotr Bąk (PiS) – 9 118
11. Edward Cią gło (PiS) – 8 790
12. Bro ni sław Dut ka (PSL) – 8 764
13. Wi told Ko chan (PO) – 8 515
14. Ta de usz Pa ta li ta (PO) – 6 968
15. Jan Go lon ka (PO) – 5 630
16. Ma rian Ba nas (PiS) – 5 329
17. Jan Ja chy miak (PO) – 5 288
18. Sta ni sław Śli mak (PSL) – 4 373
19. An to ni Po rę ba (PiS) – 4 152
20. Mie czy sław Kieł ba sa (PSL) – 3 868

Senat
Wy bra ni se na to ro wie:
Sta ni sław Ko gut i Ta de usz Sko ru pa (obaj PiS).

Ran king gło sów:
1. Sta ni sław Ko gut – 162 139 (54,15 %)
2. Ta de usz Sko ru pa – 107 261 (35,82%)
3. Fran ci szek Adam czyk – 84 099 (28,08%)
4. Le szek Zegz da – 58 109 (19,41%)
5. Sta ni sław Sas – 30 396 (10,15%)
6. Jó zef An to ni Wik tor – 24 312 (8,12%)
7. Ka zi mierz Fa łow ski – 10 981 (3,67%)

Mia sto No wy Sącz
(50 ob wo do wych ko mi sji wy bor czych)

Licz ba miesz kań ców: 84 005 
Licz ba upraw nio nych: 66 349 
Licz ba wy da nych kart: 40 771 
Fre kwen cja: 61,45%.

Gło so wa nie do Sej mu
Licz ba wy da nych kart: 40 771 
Licz ba wy ję tych kart: 40 752 
Licz ba wa żnych kart: 40 736 
Licz ba gło sów wa żnych: 40 232

Gło so wa nie do Se na tu
Licz ba wy da nych kart: 40 771
Licz ba wy ję tych kart: 40 738 
Licz ba wa żnych kart: 40 728 
Licz ba gło sów wa żnych: 40 265

Senat
(gło so wa nie w mie ście):
1. Sta ni sław Ko gut – 18 185 (45,16%)
2. Le szek Zegz da – 11 503 (28,57%)
3. Fran ci szek Adam czyk – 10 454 (25,96%)
4. Ta de usz Sko ru pa – 10 081 (25,04%)

5. Sta ni sław Sas – 5 990 (14,88%)
6. Jó zef An to ni Wik tor – 5 806 (14,42%)
7. Ka zi mierz Fa łow ski 2 097 (5,21%)

Sejm
(Ilość gło sów od da nych na po szcze gól ne
ko mi te ty wy bor cze w No wym Są czu)
Li sta nr 2 – Ko mi tet Wy bor czy Pol ska Par tia Pra -
cy – 232 (0.58%)
Li sta nr 3 Ko mi tet Wy bor czy Li ga Pol skich Ro -
dzin – 468 (1.16%)
Li sta nr 6 – Ko mi tet Wy bor czy Pra wo i Spra wie -
dli wość – 17 295 (42.99%)
Li sta nr 8 – Ko mi tet Wy bor czy Plat for ma Oby -
wa tel ska RP – 15 229 (37.85%)
Li sta nr 10 – Ko mi tet Wy bor czy Pol skie go Stron -
nic twa Lu do we go – 2 027 (5.04%)
Li sta nr 15 – Ko mi tet Wy bor czy Sa mo obro -
na Rzecz po spo li tej Pol skiej – 252 (0.63%)
Li sta nr 20 – Ko ali cyj ny Ko mi tet Wy bor czy Le wi -
ca i De mo kra ci SLD+SDPL+PD+UP – 4 729
(11.75%)

Ilość gło sów od da nych na po szcze gól nych
kan dy da tów w No wym Są czu:
1. Mu lar czyk Ar ka diusz 11616
2. Czer wiń ski An drzej 9326
3. Sas Ka zi mierz 3918
4. Go lon ka Jan 1547
5. Cią gło Edward 1396
6. Oku lar czyk Sta ni sła wa 1344
7. Ro ma nek An drzej 1190
8. Dut ka Bro ni sław 811
9. Ol szyń ski Wal de mar 798
10. Pa luch An na 735
11. Ba naś Ma rian 510
12. Cy coń Krzysz tof 494
13. Jan czyk Wie sław 471
14. Kieł ba sa Mie czy sław 372
15. Chro now ski Cze sław 287
16. Po rę ba An to ni Ma rian 268
17. Gut -Mo sto wy An drzej 266
18. Bar tuś Bar ba ra 236
19. Wą sow ska -Schir mer Ha li na 233
20. Skąp ski Ra fał 217
21. Ko chan Wi told 206
22. Po ra dow ski Ry szard 190
23. Pa ta li ta Ta de usz 180
24. Bąk Piotr 145
25. Fi li piak Ewa 132
26. Pa ciej An drzej 122
27. Po to czek Jo lan ta 118
28. Siar ka Edward 117
29. Ra ko czy Sta ni sław 117
30. Po to niec Ro man 112FO
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Czy to wiel kie grzech wzglę dem de -
mo kra cji i pań stwa nie wziąć udzia -
łu w wy bo rach par la men tar nych?

– Nie wiem, czy to grzech wzglę dem
de mo kra cji. De mo kra cji bym na ko la -
nach nie trak to wał, bo de mo kra cja jed -
nak jest zgo dą na to, że by rów nież nie
gło so wać. Nie gło so wa nie jest jed ną
z form za cho wań wy bor czych. Na to -
miast, czy to grzech wo bec pań stwa?

Za le ży w ja kim sta nie jest pań stwo, jak
je oce nia my. Sło wo grzech ko ja rzy nam
się ze sfe rą re li gij ną, no, ale oby wa tel ma
obo wią zek w spo sób mo żli wie od po -
wie dzial ny się za cho wy wać. Jak czu je,
że nie ma kom pe ten cji, nie wie na ko go
gło so wać, to czy on grze szy nie bio rąc
udzia łu w wy bo rach? 

Gdy ktoś mó wi: „Do bra, wiem, że
pań stwo jest w ta kim i ta kim sta nie, że
po win na wy grać ta par tia i nie idę
do gło so wa nia, bo mi się nie chce”, to
jest to coś in ne go, niż jak ktoś po wie:
„Nie ro zu miem nic z tej po li ty ki, nie je -
stem w sta nie roz pa trzyć, kto ma ra cję,
dla te go nie idę do wy bo rów”. Ta ką oso -
bę bym roz grze szył. 
Gło su je my na oso bę, czy na par tię?

– Lo gi ka or dy na cji wy bor czej jest ta -
ka, że gło su je my na par tię. Cho ciaż nam
się cza sa mi wy da je, że gło su je my
na oso bę, to przede wszyst kim gło su je -
my na par tię. I je że li ktoś mó wi, że wu -
jek kan dy du je z li sty, z któ rą się nie
zga dza, to wu jek – nie ro zu mie, na czym
to po le ga. Bo przede wszyst kim od da je
głos tej par tii, a jak do brze pój dzie, to
jesz cze wu jek wej dzie z jej li sty. Lo gi -
ka te go pro ce su jest ta ka, że gło sy się su -
mu ją na par tię, a po tem na kan dy da ta.
A je że li ktoś mó wi: lu bię tę par tię, ale
nie wiem, na ja kie go kan dy da ta gło so -

wać, to zwy kle gło su je na „je dyn kę”,
nie ma to żad ne go zna cze nia. Nie ma
mo żli wo ści w tej or dy na cji za gło so wać
tak, że by „wy jąć” kan dy da ta z li sty par -
tii, na któ rą gło su je my. Oczy wi ście cza -
sa mi jest tak, że ktoś roz wa ża
gło so wa nie na dwie par tie: na tych lub
na tam tych za gło su je, ale ci ma ją lep sze -
go kan dy da ta. OK, to jest uza sad nio ne,
ale przede wszyst kim trze ba gło so wać
zgod nie z wła sny mi prze ko na nia mi.
Ja ki po wi nien być do bry po seł i se -
na tor?

Są dwa kry te ria oce ny par la men ta -
rzy sty. Jed no to kry te rium uli cy Wiej -
skiej w War sza wie, gdzie pra cu ją
po sło wie i se na to ro wie. Ja kość pra cy

par la men tu za le ży od pra cy po słów
w Sej mie, któ ry mu si pil no wać in te re su
kra ju, ja ko ta kie go. I to jest pierw sze
pod sta wo we za da nie dla po sła. Dru gie
– to jak być do brym re pre zen tan tem

WYBORY 2011

Gło su je my
na par tię, 
nie na oso bę 
Roz mo wa z dr. RA FA ŁEM MA TY JĄ, 
po li to lo giem z WSB -NLU w No wym Są czu

Na przy kład po po śle Dut ce
z Li ma no wej nie spo dzie -
wa łem się, że coś zro bi dla
Są cza, dla te go wca le się na
nim nie za wio dłem.
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swo je go re gio nu, ale ja bym to sta wiał
zde cy do wa nie na dru gim miej scu. Bo
mo żna tro chę le piej lub tro chę go rzej
dzia łać dla re gio nu, ale tak na praw dę za -
le ży my od te go, jak bę dzie z ca łym kra -
jem. Par la ment to jest miej sce, gdzie się
two rzy pra wo, ukła da bu dżet, dzie li
więk szość pie nię dzy. Nie mo żna więc
po wie dzieć, że po seł jest tyl ko re pre zen -
tan tem swo je go re gio nu, on naj pierw
jest par la men ta rzy stą ca łej Pol ski. I tak
to za pi sa no w kon sty tu cji: man dat jest
wol ny, po seł nie jest ni czym zwią za ny,
skła da przy się gę, że bę dzie się trosz czył
o Pol skę, a nie o swój re gion. No, ale
nie ste ty, o ile cza sa mi wie my, co po seł
zro bił dla re gio nu, to pra wie nic nie wie -
my, co zro bił dla kra ju, bo pra ca po sła
w Sej mie jest rze czą pra wie nie zna ną.
Ktoś mo że być świet nym po słem, bar -
dzo pra co wi tym, ale po nie waż nie wy -
stę pu je w te le wi zji, nie przy je żdża
na wszyst kie mo żli we do żyn ki w re gio -
nie – to my o tym nie wie my.
Ko go Pan wy ró żnia z obec nej dzie -
wiąt ki po słów na sze go re gio nu? 

– Po pierw sze uwa żam, że ja ko Są de -
cza nie ma my mniej po słów, niż nam się
wy da je i to się wią że z pew ną ce chą de -
mo kra cji w ta kich okrę gach wy bor -
czych, jak nasz. Mo im zda niem dla
Są dec czy zny pra cu ją przede wszyst kim
po sło wie, któ rzy są wy bra ni z Są cza
i oko lic, czy li po wia tu no wo są dec kie -
go. I to od ra zu za wę ża krąg po słów.
Roz szerz my tę ana li zę do wszyst -
kich po słów z okrę gu no wo są dec -
kie go? 

– Wła śnie w tym sen sie mam pro -
blem z tą dzie wiąt ką, tak nie jest we
wszyst kich okrę gach, ale to się wią że
żar to bli wie mó wiąc z ukształ to wa niem
te re nu. Tu jed nak ró żni ce mię dzy po -
wia ta mi są ta kie, że po wie dzieć ko muś
w Li ma no wej, że jest Są de cza ni nem, to
jest ob ra za. Na po cząt ku te go nie ro zu -
mia łem, wi dzia łem jed no wo je wódz two,
je den re gion, bar dzo bli sko wszyst ko
zwią za ne. Tym cza sem nie! I to w za cho -
wa niach po słów też wi dać. Po sło wie
z Pod ha la to są po sło wie z Pod ha la, z Li -
ma no wej są z Li ma no wej itd. Więc
w tym sen sie jest mi cię żko oce niać pra -
cę po słów, bo ja się nie spo dzie wam
po „ob cych” po słach, choć wy bra nych

w na szym okrę gu, wy tę żo nej pra cy dla
Są dec czy zny. Z tej per spek ty wy pa trząc,
ro zu miem za cho wa nie miesz kań ców,
któ rzy gło su ją przede wszyst kim
na swo je go. Dla te go nie chciał bym oce -
niać pra cy po słów, któ rzy nic dla Są dec -
czy zny nie zro bi li, ale ja też się ni cze go
po nich nie spo dzie wa łem. Na przy kład
po po śle Dut ce z Li ma no wej nie spo -
dzie wa łem się, że coś zro bi dla Są cza,
dla te go wca le się na nim nie za wio dłem. 
To pro szę o wska za nie po słów, któ -
rzy się wy ró żni li w pra cy sej mo wej?

– Że by ko goś spe cjal nie wy ró żnić
i po wie dzieć – oto wzór do brze spra wu -
ją ce go swój urząd po sła, to nie wi dzę ni -
ko go ta kie go. Nikt z tej dzie wiąt ki
mo im zda niem nie za słu żył na po chwa -
łę. A je śli cho dzi o ich pra cę w ko mi -
sjach, to nie mam na ten te mat wie dzy.
Trze ba by się prze ko pać przez ste no gra -
my ko mi sji sej mo wych. 
Po seł Mu lar czyk pra co wał w bar -
dzo me dial nej ko mi sji na ci sko wej,
z ko lei po seł Czer wiń ski sze fu je
pod ko mi sji go spo dar ki ds. ener -
ge ty ki?

– No tak, ale Mu lar czyk aku rat peł nił
w ko mi sji na ci sko wej ro lę obroń cy PiS,
to by ła tro chę spe cy ficz na pra ca w ko -
mi sji. Uwa żam, że je śli cho dzi o Mu lar -
czy ka, to kil ka je go wy stą pień
przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym by -
ło god ne uwa gi. To jest pierw szy po cza -
sach Sej mu III ka den cji, w któ rym
za sia dał An drzej Szka ra dek, Zyg munt
Ber dy chow ski i An drzej Chro now ski
roz po zna wal ny po seł z No we go Są cza
w ska li ogól no pol skiej. An drzej Czer -
wiń ski ta ki nie jest. Wie lu mo ich zna jo -
mych par la men ta rzy stów z ró żnych
par tii od ra zu ko ja rzy Mu lar czy ka,
a o in nych po słach z na sze go re gio nu nie
ma zie lo ne go po ję cia. Po seł Czer wiń ski
też się nie wy ró żnia, na to miast Mu lar -

czyk bez względ nie na le ży do par la men -
tar nej pierw szej li gi.
Je że li py ta li by śmy o sku tecz no ści
pra cy dla re gio nu, to ja ro zu miem,
że po seł par tii rzą dzą cej ma sto ra -
zy więk sze mo żli wo ści niż opo zy -
cyj ny?

– Nie ko niecz nie, war to by ło by
spraw dzić, czy tak rze czy wi ście jest.
Uwa żam, że na przy kład wy stą pie nia
Mu lar czy ka w obro nie Stra ży Gra nicz -
nej w No wym Są czu by ły sku tecz ne.
Nie jest tak, że po seł opo zy cji w ogó le
nic nie mo że. On pew ne go ro dza ju

„awan tu ra mi” mo że przy słu żyć się
do te go, że coś się bę dzie dzia ło. Po -
za tym jest ca ła sfe ra dys kre cjo nal na,
o któ rej mniej wie my, bo po sło wie się
tym nie chwa lą. Po wia da się: „Po owo -
cach ich po zna my”. W ostat nich la tach
na stą pi ła bar dzo po wa żna de pre cja cja
po zy cji No we go Są cza, je śli cho dzi
o pla ny in we sty cyj ne. Nie ma my te go,
na czym nam naj bar dziej za le ży, przede
wszyst kim dro gi eks pre so wej do Brze -
ska. Ona „spa da” w ko lej nych do ku -
men tach rzą do wych. W tej chwi li
wska zu je się rok 2030, ja ko mo żli wy
czas re ali za cji tej in we sty cji. W per spek -
ty wie mo je go ży cia to są grusz ki
na wierz bie: bo nie jest pew ne czy do -
ży ję te go ro ku, gdyż to jest aż 20 lat!
A po nad to wia do mo, że jak coś jest
w pla nach za 20 lat, to mo że być rów nie
do brze za 30, 40 lat, a mo że nie być
wca le. 
Zna Pan in ne przy kła dy de gra da cji
No we go Są cza? 

– No wy Sącz ja ko sub re gion wiej ski,
co za pi sa no w słyn nej kon cep cji za go spo -
da ro wa nia prze strzen ne go kra ju, to jest
jed nak efekt pew ne go ro dza ju za nie dbań,
rów nież na po zio mie wo je wódz twa. 

Da lej, tar now ska PWSZ otwie ra
pierw szy kie ru nek ma gi ster ski, są dec ka
– nie ma kie run ku ma gi ster skie go. Dla

Wielu moich znajomych parlamentarzystów z różnych
partii od razu kojarzy Mularczyka, a o innych posłach
z naszego regionu nie ma zielonego pojęcia. Poseł
Czerwiński też się nie wyróżnia, natomiast Mularczyk
bezwzględnie należy do parlamentarnej pierwszej ligi.
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la ika to żad na ró żni ca, ale dla ko goś, kto
się na tym zna, ogrom na. Że by otwo rzyć
kie ru nek ma gi ster ski trze ba mieć wy -
łącz nie wła sną ka drę. To jest bar dzo wa -
żne dla mia sta, aby ob słu gi wać uczel nię

nie tyl ko pro fe so ra mi z ze wnątrz, tyl ko
mieć lu dzi, któ rzy przy pi sa li sie bie
do szko ły. 

Na stęp na kwe stia, w za sa dzie nie ma
żad ne go istot ne go dzia ła nia w dzie dzi -
nie bu do wy są dec kich ob wod nic. Wiem,
że jest to czę ścio wo spra wa sa mo rzą -
dów, czę ścio wo władz wo je wódz kich,
ale to są rze czy, przy któ rych rów nież
„cho dzą” po sło wie. A to, co się sta ło
z ko le ją, to ka ta stro fa! Jak przy je cha łem
do No we go Są cza, to jeź dzi ły po cią gi
do War sza wy, na wet dwa, a był okres, że
trzy na do bę. Pa mię tam, że przez chwi -
lę jeź dzi ły po cią gi do Bu da pesz tu
i do War sza wy. W tej chwi li po cią gi już
pra wie ni gdzie nie je żdżą. Mi ni ster Gra -
bar czyk otwo rzył z pom pą od bu do wa ny
most ko le jo wy na Po pra dzie. Po wie -
dział, że po cią gi bę dą jeź dzić na Bał ka -
ny, ale tak na praw dę nie na Bał ka ny
tyl ko do Kry ni cy i nie z Tar no wa tyl ko
ze Stróż. Ka żdy chy ba wie, że ja ko wę -
zeł ko le jo wy na tra sie Stró że – Kry ni ca,
No wy Sącz nie ma żad nej przy szło ści.
To wszyst ko są klu czo we dla mia sta roz -
strzy gnię cia. Ta ką rzecz, jak li kwi da cję
od dzia łu Stra ży Gra nicz nej w Są czu
trze ba by ło ko rzyst nie „sprze dać”: pro -
si my o in ne miej sca pra cy w mie ście, fi -
nan so wa ne z pu li bu dże tu pań stwa
w za mian za li kwi do wa ne. No wy Sącz
to nie jest pół mi lio no wa me tro po lia. Dla
mia sta tej wiel ko ści utra ta kil ku set
miejsc pra cy to po wa żny cios. To są te

pod sta wo we czyn ni ki roz wo ju mia sta.
Roz po czą łem tę wy li czan kę od PWSZ,
ale nie dla te go że bym był lob by stą świa -
ta aka de mic kie go. Po pro stu wa run kiem
roz wo ju miast we współ cze snym świe -
cie jest po sia da nie sil ne go ośrod ka aka -
de mic kie go, ko mu ni ka cji, trans por tu
pu blicz ne go itd. 
Czy żby po seł Czer wiń ski oka zał się
sła bym li de rem par tii rzą dzą cej? 

– Przede wszyst kim sła bym lob by stą
No we go Są cza, to jest zwią za ne rów nież
ze spad kiem je go po zy cji, zresz tą ca łej
są dec kiej Plat for my w struk tu rach par -
tii. Bo to, że stra ci li śmy ja ko No wy Sącz
miej sce w za rzą dzie wo je wódz twa, to
jest ogrom na stra ta. Po wie dział bym na -
wet, że mo żna jed ne go po sła, na wet
dwóch spo koj nie od dać za człon ka za -
rzą du wo je wódz twa, gdyż to jest re al ne
miej sce dzie le nia pie nię dzy. Tak to już
jest, że o si le re gio nu świad czy, czy ma
się swo ich mi ni strów, doj ście do rzą du,
do stęp do wie dzy i in for ma cji. W tej
chwi li nie ma my nic. 
Kto w na szym re gio nie wy gra je -
sie nią wy bo ry par la men tar ne?

– Pra wo i Spra wie dli wość.
Czy to bę dzie mia żdżą ce zwy cię -
stwo PiS -u?

– Mia żdżą ce by ło zwy cię stwo Ja ro -
sła wa Ka czyń skie go rok te mu w wy bo -
rach pre zy denc kich, kie dy w na szym
okrę gu do stał 198 tys. gło sów, wię cej
nikt nie otrzy mał. Im po nu ją ce by ło też
zwy cię stwo AWS w 1997 r. Ta kie go
zwy cię stwa PiS -u mo im zda niem nie
bę dzie, ow szem, do sta nie zna czą co wię -
cej gło sów niż PO, ale na ko la na Plat -
for mę nie rzu ci, to nie mo żli we.
Naj lep szy wy nik Plat for my w na szym
okrę gu, to by ło 90 tys. gło sów Bro ni sła -
wa Ko mo row skie go w I tu rze wy bo rów
pre zy denc kich. Trud no uwie rzyć, aby
Plat for ma wy szła po nad ten wy nik,
zwłasz cza, że był to wy nik uzy ska ny
na po cząt ku se zo nu let nie go i za wie ra
rów nież kil ka ty się cy gło sów let ni ków
z du żych miast. Są dzę, że w je sien nych
wy bo rach par la men tar nych Plat for ma
po wy żej 100 tys. gło sów nie wyj dzie,
a PiS po wy żej 140 tys. 
Czy w na szym okrę gu PSL i SLD
we zmą udział w po dzia le tor tu wy -
bor cze go?

– Obie par tie ma ją szan sę na man dat,
w przy pad ku PSL wszyst ko za le ży
od te go, ile gło sów zbio rą lo kal ni li de -
rzy. Tam nie ma żad ne go szyl du. Paw -
lak miał tak sła by wy nik w wy bo rach
pre zy denc kich, że wi dać, że nie szyld
dzia ła, tyl ko ci lo kal ni ciu ła cze gło sów
wy bor ców. W przy pad ku SLD, to jest
kwe stia tro chę kam pa nii wy bor czej, te -
go jak bar dzo esel dow cy po sta wią na li -
be ra lizm oby cza jo wy. Uwa żam, że
w na szym okrę gu dla czę ści wy bor ców
SLD bę dzie od stra sza ją cy. Bo gdy by
SLD po sta wił, tak jak w 2001 ro ku,
na kry ty kę so cjal ną, no to mo że ze brać
tro chę gło sów: znaj dą się lu dzie roz cza -
ro wa ni do pra wi cy, nie chcą PO, ale nie
za gło su ją też na Ka czyń skie go. Je że li
SLD przed sta wi umiar ko wa ną ofer tę, to
zdo bę dzie man dat. A jesz cze więk sze
szan se miał by, gdy by star to wał stąd Jó -
zef Olek sy, ale nie wy star tu je. O tym,
ko mu przy pad nie ostat ni, 10 man dat za -
de cy du ją nie wiel kie ró żni ce. SLD i PSL
do zdo by cia man da tu po trze bu je dwu -
dzie stu kil ku ty się cy gło sów. Wy star czy,
że wy nik PiS lub PO tro chę się wah nie
i ten man dat pój dzie do ma łej par tii.
Ja ki więc bę dzie roz kład man da -
tów w na szym okrę gu?

– Z obec nych son da ży wy cho dzi 6
man da tów dla PiS i do 4 dla PO. Mo że
też być 5 man da tów dla PiS, 4 dla PO
i je den dla PSL, to są te dwa bar dzo mo -
żli we wy ni ki wy bo rów. Je że li do dat ko -
wo SLD „wstrze li” się do gry, to mo że
być 5-3-1-1. Oto ra my, w któ rych się ob -
ra ca my. W ka żdym ra zie prze chwał ki
po sła Mu lar czy ka, że bę dzie 7 do 3, na -
le żą do sfe ry fan ta sty ki. Od wy bo rów
pre zy denc kich PiS się cof nę ło w son da -
żach. W siód my man dat PiS -u nie wie -
rzę, tak jak nie wie rzę w zwy cię stwo
PO. 
Po dzie la Pan opi nię, że nikt w jed -
no man da to wym okrę gu wy bor -
czym do Se na tu nie jest w sta nie
po ko nać obec ne go se na to ra Sta ni -
sła wa Ko gu ta z PiS -u?

– Jak tyl ko po ja wi ły się jed no man da -
to we okrę gi to po wie dzia łem, że wy gra
Ko gut, chy ba, że jed no man da to wa wła -
dza wy bor cza w po sta ci Ar ka diu sza Mu -
lar czy ka wy sta wi mu rów ne go, w mia rę
moc ne go kontr kan dy da ta, przy za ło że -

WYBORY 2011

Z obec nych son da ży wy cho -
dzi 6 man da tów dla PiS
i do 4 dla PO. Mo że też być 5
man da tów dla PiS, 4 dla PO
i je den dla PSL, to są te dwa
bar dzo mo żli we wy ni ki wy -
bo rów. Je że li do dat ko wo
SLD „wstrze li” się do gry, to
mo że być 5-3-1-1.
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niu, że Ko gut bę dzie kan dy do wał ja ko
nie za le żny i po ja wi się kan dy dat PiS. Bo
tyl ko wte dy ten du ży elek to rat Ko gu ta
mógł by się po dzie lić i po wsta ło by po le
do gry. Sko ro jed nak Ko gut star tu je z po -
par ciem PiS, to mo że my so bie da ro wać
wszel kie dy wa ga cje.
Czy w tej sy tu acji PO ma się z gó ry
pod dać? 

– Na ich miej scu po szu kał bym 30-let -
nie go czło wie ka, któ ry jest dość ró żny
od Ko gu ta i na nie go po sta wił; prze te -
stu je my go. Jest prze ra ża ją co ma ło mło -
dych lu dzi w są dec kiej po li ty ce.
Spraw dzi łem kie dyś, ja ka jest śred nia
wie ku po słów w Sej mie, więc cześć jest
młod szych, część star szych, a w no wo -
są dec kim okrę gu nie znam po za Mu lar -
czy kiem po sła młod sze go ode mnie.
W tym sen sie na miej scu li de rów PO
mo że war to by ło by za ry zy ko wać, po sta -
wić na ko goś ta kie go jak na przy kład
bur mistrz Gor lic Wi told Ko chan. To ni -
by wy sta wie nie ko goś na prze gra ną, ale
par tie po li tycz ne ma ją to do sie bie, że
star tu ją rów nież w wy bo rach, któ re
prze gry wa ją. W An glii są okrę gi, o któ -
rych wia do mo, że la bu rzy ści nie ma ją

tam co ro bić, a mi mo to za wsze star tu -
ją. Trud no, ta ka to ro bo ta, nie za wsze
mo żna wy grać. Z dru giej stro ny wy -
obra żam so bie, że ta ki kan dy dat PO
mógł by spo ro za ro bić, bo to jed nak jest
ta ki wy ścig, po któ rym się jest zna nym.
Są dec ka Plat for ma zde cy do wa ła
się na Grze go rza Do bo sza, wi ce -
prze wod ni czą ce go Ra dy Mia sta
No we go Są cza, sze fa są dec kiej
WKU… 

– Mo gę po wie dzieć, że to jest sła ba
kan dy da tu ra, nie dla te go że mam coś
do te go czło wie ka, ale ja nie czu ję, że -
by to był ry wal dla Ko gu ta, gdy się po -
ło ży na wa dze za słu gi dla re gio nu. Dla
wie lu wy bor ców, na wet sym pa ty zu ją -
cych z Plat for mą bę dzie cię żko po wie -
dzieć, że bar dziej wie rzą w se na to ra
Do bo sza niż Ko gu ta. 
Ja kie są naj sku tecz niej sze spo so -
by do tar cia do elek to ra tu?

– Wy da je mi się, że w ta kim re gio nie,
jak Są dec czy zna naj wa żniej sze jest bu -
do wa nie kon tak tów oso bi sty mi wpły wa -
mi, to, co kie dyś po mi strzow sku ro bił
Wi told Ko złow ski, gdy kan dy do wał
na rad ne go wo je wódz kie go. Ko złow ski
jeź dził od wój ta do wój ta. Tu nie da się
z ni cze go zro bić du że go wy ni ku, co in -
ne go w me tro po lii, jak War sza wa czy
Kra ków, gdzie licz ba ba ne rów jest istot -
na i w ogó le to ca łe kam pa nij ne za wra -

ca nia lu dziom w gło wie. Tam de cy du ją
du że pie nią dze i pa no wa nie nad me dia -
mi. W Są czu jest ina czej, li czy się ilu się
wój tów zna. Pla ka ty są tyl ko jed nym
z czyn ni ków suk ce su wy bor cze go. Pa -
mię tam wy bo ry w 2005 ro ku, kie dy
Mu lar czyk po krył ca ły okręg swo imi
pla ka ta mi, ale on po za tym udzie lał po -
rad praw nych w ga ze tach, jeź dził na ze -
bra nia, sy ner gicz nie to dzia ła ło.

Ja kie naj wa żniej sze za da nia cze -
ka ją no wy par la ment?

– Pierw szym wy zwa niem, z któ rym
zmie rzy się no wy Sejm, to nad cho dzą ca
ko lej na fa za kry zy su. To jest ta kie za da -
nie, że par la ment mo że być w ogó le
z nie go wy łą czo ny lub znaj dzie się
w ogniu wal ki. Du żo bę dzie za le ża ło
od ukła du sił w Sej mie. Gdy Plat for ma
bę dzie rzą dzi ła sa ma, to par la ment bę dzie
wy łą czo ny z te go roz strzy gnie cia, de cy -
zje bę dą za pa da ły gdzie in dziej. Je że li
jed nak PO bę dzie rzą dzi ła z ja kim kol -
wiek ko ali cjan tem, to ten par la ment zno -
wu bę dzie wa żny. Bo ko ali cjant mo że się
wa hać, mo że być ró żnie w gło so wa niach,
wszy scy pa mię ta my, jak wy glą da ją rzą -
dy ko ali cyj ne. Z punk tu wi dze nia na sze -
go re gio nu są to wy bo ry ab so lut nie
naj wa żniej sze. Bo je że li te wszyst kie da -
ty, któ re po sta wio no przy klu czo wych są -
dec kich in we sty cjach, głów nie
in fra struk tu ral nych, nie zo sta ną prze su -
nię te na czas, któ ry bę dzie my w sta nie
skon tro lo wać, gó ra na 2020 rok, naj le piej
że by to by ło pod ko niec na stęp nej ka den -
cji lub po czą tek ko lej nej – to dla mia sta
bę dzie bar dzo źle. Cza sy są ta kie, że roz -
wój miast po stę pu je bar dzo szyb ko. Tar -
nów le ży przy wa żnej, mo der ni zo wa nej
obec nie li nii ko le jo wej i przy bu do wa nej
au to stra dzie. Sącz nie ma tych atu tów. To,
że Gor li ce i Li ma no wa nie są wiel ki mi

ośrod ka mi, a Sącz jest ta kim mia stem
– to w du żej mie rze za słu ga ko lei. To by -
ły mia sta po wia to we, a Sącz wy strze lił
du żo po nad. W tym sen sie do pusz czam
myśl, że za ja kieś 10 lat No wy Sącz mo -
że być 80-ty siecz nym mia stem, ale o ta -
kim sa mym sta tu sie, jak są sie dzi,
po dwój ny mi Gor li ca mi, czy po czwór ną
Li ma no wą. 

Roz ma wiał HEN RYK SZEW CZYK

Z punk tu wi dze nia na sze go re gio nu są to wy bo ry ab so lut -
nie naj wa żniej sze. Bo je że li te wszyst kie da ty, któ re po sta -
wio no przy klu czo wych są dec kich in we sty cjach, głów nie
in fra struk tu ral nych, nie zo sta ną prze su nię te na czas, któ ry
bę dzie my w sta nie skon tro lo wać, gó ra na 2020 rok, naj le -
piej że by to by ło pod ko niec na stęp nej ka den cji lub po czą -
tek ko lej nej – to dla mia sta bę dzie bar dzo źle.

FO
T.

 J
EC
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No wo są dec ki ry nek usług roz -
wi ja się dy na micz nie. Po ja wi -
ły się już na nim fir my
pod sta wia ją ce luk su so we li -
mu zy ny z szo fe ra mi. Jed ną
z nich jest Car s4VIP.

K ry nic cy po sia da ją ma łe im pe -
rium w No wym Są czu. Przy ul.
Wę gier skiej znaj du je się ich
sta cja ben zy no wa, przy niej

mo tel, a w nim piz ze ria. W Kry ni cy też
zdo by li już przy czó łek – ma ją tam wy -
po sa żo ny w krę giel nię trzy gwiazd ko wy
ho tel o na zwie po cho dzą cej za rów no
od uzdro wi ska, jak i na zwi ska wła ści -
cie li.

Piotr Kry nic ki, twór ca te go wszyst -
kie go, po wie rzył wy ci nek ro dzin ne go
przed się bior stwa sy no wi zwa ne mu

przez jed nych Pio trem II Kry nic kim,
a przez in nych ju nio rem. Aku rat chło -
pak koń czył Tech ni kum Elek trycz ne
w No wym Są czu (po tem jesz cze za li -
czył trans port na Po li tech ni ce Kra kow -
skiej) i do stał w za rząd ga stro no micz ną
część fir my, czy li bar i piz ze rię.

Fla go wy lin coln
W 2007 r. ju nior po je chał do Sta nów

Zjed no czo nych. Nie jak więk szość – że -
by za ro bić na ży cie w Pol sce, lecz
po pro stu na dwu ty go dnio wą wy ciecz -
kę. Do brze to świad czy o sta nie in te re -
sów Kry nic kich, że mo gą wy brać się
za oce an li tyl ko tu ry stycz nie i nie po -
trze bu ją tam do ra biać na czar no. 

W trak cie te go ob jaz du Ame ry ki ju -
nior za ha czył o ma tecz nik wy stęp ku. Od -
wie dził mia no wi cie Atlan tic Ci ty, któ re
na Wschod nim Wy brze żu USA jest tym,

czym na tzw. Dzi kim Za cho dzie jest Las
Ve gas. Znaj du ją się tam te wszyst kie pie -
kiel ne, zie ją ce ogniem ma szy ny: jed no -
rę cy ban dy ci, ru let ki… Wi docz nie Sta ny
nie są jesz cze tak doj rza łym spo łe czeń -
stwem jak na sze, gdzie wy star czy, że na -
tchnio ny ka płan w nie dziel nym ka za niu
wska że wier nym, że by nie ha zar do wa li
się, a już w naj bli ższym ty go dniu z hu -
kiem ban kru tu ją wszyst kie ka sy na w pro -
mie niu stu ki lo me trów… 

W Atlan tic Ci ty ju nior przez za -
miesz ka łe go w Sta nach wuj ka po znał
Ame ry ka ni na, któ ry roz po rzą dzał flo tą
li mu zyn wy naj mo wa nych go ściom od -
wie dza ją cym sto li cę ha zar du. Ów ame -
ry kań ski przed się bior ca miał w ofer cie
li mu zy ny za rów no czar ne, jak i bia łe,
ale sam po ru szał się po wo żo nym przez
szo fe ra w li be rii lin col nem town ca rem
w ko lo rze bu tel ko wej zie le ni.

Ju nior, za in spi ro wa ny rze czy wi sto -
ścią ame ry kań ską, sam po sta no wił zo -
stać za wia dow cą fir my li mu zy no wej.
Za 30 tys. do la rów ku pił od Ame ry ka -
ni na te go 6-let nie go zie lo ne go lin col -
na z nie du żym prze bie giem 60 tys. mil,
za pa ko wał go do kon te ne ra i nadał
na sta tek pły ną cy do Eu ro py. I po 4 ty -
go dniach prze sył kę do star czo no mu
pod drzwi w No wym Są czu. Otrzy ma ła
re je stra cję K9 VIP, bo dzie wiąt ka to
w ży ciu Pio tra ju nio ra szczę śli wa cy fra.

Fla go wa li mu zy na fir my Car s4VIP
ma 7,6 m dłu go ści i 8-cy lin dro wy sil nik
o po jem no ści 4,6 l zu ży wa ją cy 20-30 l

Ludzie z głową

Limuzyna
transferowa

Piotr Kry nic ki ju nior i zie lo ny, po nad 7-me tro wy lin coln town  car

GOSPODARKA
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ben zy ny w za le żno ści od te go, czy po -
ru sza się na tra sie czy po mie ście.
Oprócz kie row cy mie ści się do niej 7
osób, co jest sła bym wy ni kiem w po -
rów na niu z re kor dem, ja kim le gi ty mu je
się nasz „ma luch”, czy li fiat 126p,

do któ re go we pchnę ło się kie dyś
na Ryn ku w Kra ko wie aż 14 stu den tów.

Mo że do lin col na mie ści się za le d -
wie 7 osób, ale po pierw sze mo żna ta ki
po jazd za re je stro wać jesz cze ja ko au to
oso bo we (od 10 osób już ja ko au to bus),
a po dru gie – za to go ście ma ją w środ -
ku prze stron nie i peł ny mi gar ścia mi mo -

gą ko rzy stać z atrak cji wnę trza: dwóch
lo dó wek, bar ku ze schła dza czem szam -
pa na, te le wi zo ra, od twa rza czy dvd, ka -
ra oke. W znaj du ją cej się za ciem ny mi
szy ba mi ka bi nie znaj du je się pa nel ste -
ro wa nia dla klien ta, dzię ki któ re mu mo -
że on od gro dzić się od szo fe ra
przy po mo cy wy su wa nej prze gro dy, po -
ro zu mie wać się z kie row cą za po śred nic -
twem in ter co mu, re gu lo wać świa tła mi,
kli ma ty za cją oraz urzą dze nia mi au dio
i wi deo, roz su nąć szkla ny dach.

Kie row cy raj do wi
Zie lo na, a więc in na niż wszyst kie, li -

mu zy na słu ży roz ma itym ce lom. Ju nior
Kry nic ki mó wi, że zie lo ny to ko lor na -
dziei, więc na da je się dla no wo żeń ców,
któ rzy z fa so nem chcą udać się do ślu -
bu. Mo że być głów ną atrak cją wie czo -
rów ka wa ler skich i pa nień skich oraz
in nych oka zji to wa rzy skich, ale głów nie
wy ko rzy sty wa na jest do trans fe rów, gdy
trze ba ko goś przy wieźć lub za wieźć
na lot ni sko w Kra ko wie czy Ka to wi cach
al bo do star czyć do ho te lu. Np. w cza sie
ze szło rocz ne go Fo rum Eko no micz ne go
w Kry ni cy -Zdro ju po ru sza ła się nią pre -
ze ska ame ry kań skiej fir my wy do byw -
czej Ma ra thon Oil, któ ra wy gło si ła
pre lek cję o ga zie łup ko wym.

De wi zą fir my jest nie ilość, lecz ja -
kość. Piotr ju nior za pew nia, że nie wy -
po ży cza się li mu zy ny zbyt ni kom,
któ rym tyl ko bre we rie w gło wie. Le piej
wy naj mo wać mniej, ale dro żej po wa -
żnym i kul tu ral nym lu dziom. 

Ce na wy naj mu za le ży od wie lu czyn -
ni ków, np. od prze wi dy wa ne go zu ży cia
pa li wa, bo je śli li mu zy na bę dzie krę ci ła
się po mie ście, to spa li znacz nie wię cej
ben zy ny. Przy kła do wo ca ło noc na wy -
pra wa do Kra ko wa kosz tu je ok. 1000 zł.
W ce nie uwzględ nio ne są na pit ki: szam -
pan, pa rę ga tun ków in nych al ko ho li i na -
po je chło dzą ce. 

Li mu zy ny są udo stęp nia ne ra zem
z szo fe rem, któ rym jest oso bi ście Kry -
nic ki ju nior al bo dwóch in nych kie row -
ców. Fir mo wa stro na in ter ne to wa
za pew nia, że mo żna za ży czyć so bie kie -
row cy płci żeń skiej. Wszy scy peł nią
obo wiąz ki ubra ni mo że nie w li be rie, ale
w gu stow ne wdzian ka. 

Oprócz sztan da ro we go lin col -
na Car s4VIP dys po nu je trze ma mer ce -
de sa mi kla sy S i vo lvo S80 oraz
sa mo cho da mi te re no wy mi do po ko ny -
wa nia bez dro ży. Kie row cy nie tyl ko
po sia da ją cer ty fi ka ty, lecz ta kże do -
świad cze nie spor to we w raj dach. Ist -
nie je bo wiem ze spół wy ści go wy
Car s4VIP Te am, star tu ją cy w raj dach
te re no wych or ga ni zo wa nych pod egi dą
por ta lu 4x4. pl. W 2010 r. Piotr Kry -
nic ki ju nior z pi lo tem Paw łem Bo cheń -
skim, ja dąc nis sa nem pa tro lem GR,
za ję li dru gie miej sce w ogól no pol skiej
kla sy fi ka cji ge ne ral nej w kla sie Sport,
czy li aut se ryj nych, w któ rej bie rze
udział naj wię cej uczest ni ków.

Do rocz nie jed na z eli mi na cji cy klu
od by wa się w No wym Są czu. Np.
w 2009 r. ści ga no się po wer te pach
nad Du naj cem ko ło sta cji ben zy no wej
Ar ge. W tym ro ku im pre za za pi sa na jest
w ka len da rzu na ter min 24-25 wrze śnia,
ale w chwi li po wsta wa nia te go ar ty ku łu
nie by ło jesz cze zna ne miej sce jej prze -
pro wa dze nia.

Kry nic ki ju nior my śli o spro wa dze -
niu z USA na stęp nej atrak cji: zna ne go
z ra per skich, wy pa sio nych te le dy sków
ko lo sal ne go hum me ra w wer sji li mo,
miesz czą ce go aż 20 osób! 

IRE NE USZ PAW LIK

Piotr Kry nic ki ju nior z po jaz dem star tu ją cym w raj dach te re no wych

Limuzyny są udostępniane
razem z szoferem, którym
jest osobiście Krynicki
junior albo dwóch innych
kierowców. Firmowa strona
internetowa zapewnia, że
można zażyczyć sobie
kierowcy płci żeńskiej.
Wszyscy pełnią obowiązki
ubrani może nie w liberie,
ale w gustowne wdzianka. 
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Czy Są dec czy zna, gdzie za gęsz -
cze nie mi lio ne rów na metr
kwa dra to wy, we dług pre sti żo -
wych ran kin gów, na le ży

do naj wy ższych w Pol sce, jest go to wa
na kon tro wer syj ne po my sły eks cen -
trycz ne go biz nes me na? 

W kry nic kim Czar nym Po to ku trwa -
ją ostat nie po praw ki przed otwar ciem
ośrod ka ho te lo wo -re kre acyj ne go, in we -
sty cji re ali zo wa nej przez war szaw ską
spół kę J. W. Con struc tion, na le żą cą wła -
śnie do Woj cie chow skie go. W skład ze -
spo łu – wie le no wo cze snych bu dyn ków,
po łą czo nych spe cjal ny mi prze wiąz ka mi

– wej dzie m.in. czte ro gwiazd ko wy ho -
tel z 238 po ko ja mi oraz pię cio gwiazd -
ko wy ośro dek SPA/Wel l ness. Trwa
na bór pra cow ni ków. N

– Mo gę po twier dzić, że pro ces re kru -
ta cyj ny trwa. Bar dziej szcze gó łach in for -
ma cji udzie li my we wrze śniu. Wte dy to,
J.W. Con struc tion wy stą pi na fo rum
w Tar no wie w cha rak te rze li de ra biz ne -
su. Przy oka zji zo sta nie od sło nię ta ma -
kie ta Czar ne go Po to ku (na Fo rum
Eko no micz nym w Kry ni cy), a o szcze gó -
łach in we sty cji opo wie przed sta wi ciel
spół ki pod czas swo jej pre zen ta cji (Fo -
rum w Tar no wie) – po in for mo wa ła nas

w imie niu in we sto ra Mar le na Ła dziń ska,
PR Ma na ger z fir my Mar tis -con sul ting.

To jed nak nie ko niec eks pan sji mi lio -
ne ra na nasz re gion. Jak do no si „Ga ze ta
Wy bor cza”, Jó zef Woj cie chow ski, któ -
ry jest też pre ze sem klu bu pił kar skie go
Po lo nia War sza wa, pro wa dzi roz mo wy
w spra wie współ pra cy z San de cją. Je śli
za koń czą się po wo dze niem, to nad Du -
na jec tra fią za wod ni cy nie miesz czą cy
się w ka drze Po lo nii. Pił ka rzy spro wa -
dzo nych do No we go Są cza w dal szym
cią gu utrzy my wał by Woj cie chow ski.
Pen sje, ja kie ma ją za gwa ran to wa ne
w Po lo nii, by ły by jed nak po mniej szo ne
o wy ne go cjo wa ne w No wym Są czu wy -
na gro dze nie. Ale to nie wszyst ko:
pierw szym ele men tem współ pra cy obu
klu bów ma być spa ring, ro ze gra ny
przy oka zji otwar cia ho te lu w Kry ni cy.

***
Przy po mnij my. W ro ku 2005 spół ka

J. W. Con struc tion Hol ding SA na by ła
Ośro dek Tu ry stycz ny Czar ny Po tok
w Kry ni cy -Zdro ju. Po wierzch nia za bu -
do wy wy no si 8.274 m kw., użyt ko wa –
13.403,33 m kw., bal ko ny i ta ra sy
– 1.268,59 m kw. W skład „Czar ne go
Po to ku” wcho dzić bę dzie czte ro gwiazd -
ko wy ho tel z 238 po ko ja mi oraz pię cio -
gwiazd ko wy ośro dek SPA/Wel l ness.

***
Jó zef Ka zi mierz Woj cie chow ski – wła -

ści ciel i prze wod ni czą cy Ra dy Nad zor czej
fir my J. W. Con struc tion Hol ding SA, pre -
zes za rzą du spół ki WB Hol ding SA,
EHT S. A., a ta kże Fam hold SA. Przez 14
lat pro wa dził dzia łal ność go spo dar czą
w bra nży bu dow la no -de we lo per skiej
w Sta nach Zjed no czo nych. Stu dio wał
w Wy ższej Szko le Eko no micz nej w So -
po cie, Flo ri da Re al Es ta te Aca de my oraz
Sta te Con struc tion Col le ge Flo ri da. Jest
też pre ze sem klub Po lo nia War sza wa, któ -
re go ze spół gra w pił kar skiej eks tra kla sie.
Za sły nął z te go, że za mi lio ny ku po wał
do klu bu mniej lub bar dziej zna nych pił -
ka rzy, a po tem bez ża lu ka zał im bie gać
po le sie za miast grać i tre no wać. Tak sta ło
się m.in. z Ebim Smo lar kiem, któ ry nie
chciał zgo dzić się na zmia nę w pod pi sa -
nym z Woj cie chow skim kontr ak cie. Tym
sa mym gwiaz da pol skiej pił ki wy lą do wa -
ła w „Klu bie Ko ko sa”.

BO GU MIŁ STORCH

GOSPODARKA

Ko lej ny mi lio ner
wkra cza do gry

Jó zef Woj cie chow ski, mi lio ner i pre zes J.W. Con struc tion (zwią za ny
z nią jest też Jó zef Olek sy, by ły pre mier RP) i klu bu pił kar skie go Po -
lo nia War sza wa, już za trud nia lu dzi w Kry ni cy, gdzie otwie ra ho tel.
Chce ta kże pła cić pił ka rzom San de cji No wy Sącz, któ rych ma za -
miar spro wa dzić tu ze sto li cy. 

Jó zef Woj cie chow ski FOT. ARCH.
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Gmi na Gró dek nad Du naj cem sta wia na ochro nę śro do wi ska
Jed na z naj więk szych in we sty cji w hi sto rii gmi ny Gró dek nad Du -

naj cem re ali zo wa na pod na zwą „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” wcho dzi w za kres re ali za cji. 

„DU NA JEC” sp. z o.o. z sie dzi bą w Gród ku nad Du naj cem bę dą ca w 100%
wła sno ścią Gmi ny Gró dek nad Du naj cem po zy ska ła do ta cję z Unii Eu ro pej skiej
z Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i Śro do wi sko 2007 – 2013 w ra mach
dzia ła nia 1.1. – go spo dar ka wod no – ście ko wa w aglo me ra cjach po wy żej 15
tys. RLM prio ry te tu „go spo dar ka wod no – ście ko wa”.

Pro jekt re ali zo wa ny jest zgod nie z umo wą nr PO IS. 01.01.00-00-191/09 za -
war tą 24.08.2010r. po mię dzy Wo je wódz kim Fun du szem Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej w Kra ko wie a„DU NA JEC” sp. z o.o.

Pla no wa ny cał ko wi ty koszt re ali za cji Pro jek tu wy no si: 74 460 180,29 zł brut -
to, 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 re ali za cji in we sty cji to IV kwar tał 2013 r.

In we sty cja obej mu je swo im za kre sem na stę pu ją ce dzia ła nia:

1.Bu do wa 19,7 km ka na li za cji sa ni tar nej.
2.Mo der ni za cja oczysz czal ni ście ków w miej sco wo ściach: Ro żnów

i Gró dek nad Du naj cem w za kre sie udo sko na le nia tech no lo gii
i zwięk sze nia prze pu sto wo ści. 

3.Bu do wa no wych oczysz czal ni ście ków w miej sco wo ściach: 
Bart ko wa Po sa do wa, Sien na i Tro pie.

4.Bu do wa 57,6 km od cin ków prze wo dów sie ci wo do cią go wej.

Przed się wzię cie przy czy ni się do po pra wy stan dar du ży cia miesz kań ców
oraz ogól ne go sta nu sa ni tar ne go Gmi ny Gró dek nad Du naj cem. In we sty cja ta
jest szcze gól nie istot na dla te go te re nu ze wzglę du na lo ka li za cję za bu do wy
wzdłuż ist nie ją cych po to ków cen nych ze wzglę dów przy rod ni czych, kra jo bra -
zo wych oraz na ja kość wód od pro wa dza nych do Je zio ra Ro żnow skie go.

W prze tar gach wy ło nio no już „In ży nie ra Kon trak tu” oraz wy ko naw ców
„Dzia łań in for ma cyj no – pro mo cyj nych”.

W dniach 27-30 czerw ca br. zo sta ły ogło szo ne prze tar gi na ro bo ty bu dow la ne:
– Bu do wę sie ci wo do cią go wej na te re nie gmi ny Gró dek nad Du naj cem;
– Za pro jek to wa nie i bu do wę sie ci ka na li za cyj nej w gmi nie Gró dek nad

Du naj cem;
– Rozbudowę i  modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek

nad Dunajcem
– Za pro jek to wa nie i bu do wa (prze bu do wę) oczysz czal ni ście ków

w Bart ko wej-Po sa do wej, Sien nej, Tro piu i Ro żno wie.
W dniach 9-12 sierp nia br. wy ko naw cy skła da li Wnio ski o do pusz cze nie

do udzia łu w po stę po wa niu w try bie prze tar gu ogra ni czo ne go. Spo śród wy -
ko naw ców, któ rzy zło ży li Wnio ski zo sta nie wy ło nio nych w wy ni ku oce ny punk -
to wej po 5 w ka żdym prze tar gu, któ rzy speł nia ją wy mo gi okre ślo ne
w ogło sze niu i do tych Wy ko naw ców zo sta ną wy sła ne Spe cy fi ka cje Istot nych
Wa run ków Za mó wie nia w ce lu zło że nia ofer ty ce no wej. Wy ko naw cy zo sta ną
wy ło nie ni na prze ło mie wrze śnia i paź dzier ni ka br. 

„DU NA JEC” sp. z o.o. zaj mu je się rów nież eks plo ata cją i sprze da żą kru szy -
wa na tu ral ne go oraz od bu do wą dróg gmin nych z na wierzch ni z be to nu ce -
men to we go. Pla no wa ne jest rów nież prze ję cie Ko mu nal ne go Za kła du
Bu dże to we go wraz z je go dzia łal no ścią ko mu nal ną.
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Zapraszamy 
na pokład 
nowych 
możliwości

start: wrzesień 2012

Park Technologiczny IT w Nowym Sączu

Dołącz do grona Klientów Brainville. To nie tylko 
prestiżowa i nowoczesna powierzchnia biurowa 
dla Twojej firmy, lecz także zaplecze ekspertów  
w zakresie nowych technologii, światowych 
trendów i rozwoju biznesu. Ludzie tacy jak Ty, razem 
stworzą inspirującą, pełną energii społeczność 
Brainville.

Sprawdź nas na: www.brainville.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

DOTACJE NA INNOWACJE.
PROJEKT PARK TECHNOLOGICZNY MIASTECZKO MULTIMEDIALNE
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Fundusze Europejskie dla Małopolski
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Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu 
zaprasza na wystawę plenerową

MIESZKAŃCY GALICJI
5 sierpnia – 31 października 2011r.
Miasteczko Galicyjskie 
Nowy Sącz, ul. Lwowska 226

Mieszkańcy galicyjskich wsi i miasteczek podczas codziennych zajęć, uroczystości i obrzędów
na fotografiach archiwalnych. 

Zdjęcia m.in. Walerego Eliasza-Radzikowskiego, Awita Szuberta, Edwarda Janusza, Wojciecha
Migacza, Leopolda Węgrzynowicza, Eugeniusza Frankowskiego pochodzą ze zbiorów Muzeum
Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem, Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie,
Muzeum w Przeworsku, Muzeów Okręgowych w Rzeszowie i w Nowym Sączu.
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Z od sie czą ul. Wę gier skiej
18 ty się cy sa mo cho dów w cią gu do -

by prze je żdża uli cą Wę gier ską w No -
wym Są czu, kor ku jąc głów ną tra sę
w kie run ku Sta re go Są cza. Oba mia sta
pró bu ją roz wią zać ten pro blem i roz wa -
ża ją bu do wę no wej, rów no le głej dro gi.
We dług Ma ria na Cy co nia, bur mi strza
Sta re go Są cza, in we sty cję uda się zre ali -
zo wać w cią gu 2-3 lat. Jej koszt mo że
wy nieść na wet 70 mln zł. 

– Choć jest to tyl ko kon cep cja, uwa -
żam, że są du że szan se na jej re ali za cję.
W tym ro ku przy go tu je my wnio sek
o prze ka za nie środ ków fi nan so wych
na ten cel z Kra jo we go Fun du szu Dro go -
we go – mó wi bur mistrz Sta re go Są cza. 

No wa tra sa wio dła by od ob wod ni cy
sta ro są dec kiej ma jąc swój wlot na wy -
so ko ści mo stu ko le jo we go na Po pra dzie,
przez ul. To wa ro wą, rów no le gle do ul.
Wę gier skiej i do cho dząc do ul. Grze go -

rza Pi ra mo wi cza. Oprócz sa mej dro gi,
ko niecz na jest rów nież bu do wa prze pra -
wy mo sto wej wraz z mo stem. Dłu gość
no wej szo sy oce nia się na ok. 4,5 km.
Ma rian Cy coń roz ma wiał już na te mat
prze ka za nia środ ków na ten cel w Mi ni -
ster stwie In fra struk tu ry w War sza wie.

Kor ki, ja kie two rzą się szcze gól nie
w go dzi nach szczy tu na ul. Wę gier skiej,
są ogrom nym pro ble mem dla kie row ców
nie tyl ko z No we go Są cza. No wa dro ga
z pew no ścią od cią ży ła by też miesz kań -
ców Sta re go Są cza, Świ niar ska, Po drze -
cza, Brze znej, Po de gro dzia, gmin Łąc ko
i Ka mie ni ca, Ry tro i Piw nicz na.

Od mła dza nie par ku i dwo ru
w Ko rzen nej

Za rok o tej sa mej po rze, zruj no wa ny
dwór oraz park w Ko rzen nej od zy ska
daw ny blask. Wła śnie roz po czął się
pierw szy etap prac re wi ta li za cyj nych,
któ re po chło ną pra wie 4 mln zł. Po ło wę
kosz tów po kry je Unia Eu ro pej ska. 

– Chce my przy wró cić ten te ren do daw -
ne go wy glą du – stwier dza Le szek Skow -
ron, wójt Ko rzen nej. Głów nym ce lem
pro jek tu jest od re stau ro wa nie mu ro wa ne -
go dwo ru z prze ło mu XVIII i XIX wie ku
oraz prze kształ ce nie go wraz z ota cza ją -
cym go te re nem w „Park tra dy cji, roz wo -

ju i kul tu ry”. Par te ro wy dwór to dzi siaj
kom plet na ru ina. Po od re stau ro wa niu ma
się w nim zna leźć cen trum wy sta wien ni -
czo -kon fe ren cyj ne oraz część re stau ra cyj -
na. Pra ce nie omi ną też są sia du ją cej
z za byt kiem kuch ni dwor skiej, w któ rej
obec nie mie ści się bar.

Za go spo da ro wa ny bę dzie rów nież te -
ren daw ne go par ku pod wor skie go, któ -
ry zmie ni się w plac utrzy ma ny w XIX -
wiecz nym sty lu. Po wsta ną alej ki spa ce -
ro we z ła wecz ka mi i sty lo we oświe tle -
nie. Nie za brak nie więc miejsc
do od po czyn ku. Go spo darz Ko rzen nej
ma na dzie ję, że od re stau ro wa ny dwo rek
oraz park sta nie się pe reł ką tu ry stycz ną
gmi ny, któ ra pod nie sie jej atrak cyj ność
i wpły nie na wzrost za in te re so wa nia lo -
kal ną tra dy cją. 

Pierw sza część pro jek tu, w któ rą pie -
nią dze bę dzie mu sia ła rów nież wło żyć
gmi na ma być go to wa do koń ca 2012 ro -
ku. To jed nak nie ko niec ca łe go pro jek -
tu. W dru gim eta pie, wójt Ko rzen nej ma
za miar zbu do wać w tym miej scu m.in.
am fi te atr.

Ka na ły za 13 mln zł
Gor lic ka fir ma wy bu du je pierw szy

w hi sto rii gmi ny Ko rzen na od ci nek sie -
ci ka na li za cyj nej. In we sty cja o war to ści

GO SPO DAR CZE 
LU STRO RE GIO NU

Kor ki, ja kie two rzą się szcze gól nie
w go dzi nach szczy tu na ul. Wę gier -
skiej, są ogrom nym pro ble mem dla
kie row ców nie tyl ko z No we go Są cza

GOSPODARKA
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bli sko 13 mln zł za kła da bu do wę 17 km
sie ci ka na li za cyj nej i po nad 8 km sie ci
wo do cią go wej, a ta kże oczysz czal nię
ście ków. W efek cie z wo do cią gu bę dzie
mo gło ko rzy stać ko lej nych 940 osób,
a sieć ka na li za cyj na obej mie oko ło 2 ty -
sią ce osób.

Przy po mnij my: obec nie na te re nie
gmi ny nie ma sie ci ka na li za cyj nej. Roz -
po czę cie bu do wy pierw sze go od cin ka,
któ ry pro wa dzić bę dzie z Ko rzen nej
do Woj na ro wej, by ło mo żli we dzię ki
sku tecz nym sta ra niom gmi ny o do fi nan -
so wa nie. Wnio sek w tej spra wie zo stał
za ak cep to wa ny i z Ma ło pol skie go Pro -
gra mu Roz wo ju Re gio nal ne go gmi -
na otrzy ma ła 8 mln zł wspar cia.

Kto wy ku pi PKL?
Sześć gmin chce w ca ło ści wy ku pić

ak cje Pol skich Ko lei Li no wych, a tym
sa mym prze jąć wy cią gi, któ re znaj du ją
się w ich miej sco wo ściach. Przed sta wi -
cie le sa mo rzą dów pod pi sa li list in ten cyj -
ny w spra wie po wo ła nia kon sor cjum,
w któ rym zna leźć ma się rów nież Kry -
ni ca -Zdrój. Głów ny wa ru nek wy ku pie -
nia PKL? Po szu kać in we sto ra, któ ry
wy ło ży na wet kil ka set mi lio nów zło tych.
W to ku pro ce su pry wa ty za cji PKL kon -
sor cjum bę dzie dą żyć wspól nie z in we -
sto rem do zło że nia ofer ty umo żli wia ją cej
na by cie pa kie tu proc. ak cji lub za gwa -
ran to wa nia so bie re al ne go wpły wu
na dzia łal ność PKL, w przy pad ku po sia -
da nia mniej szo ścio we go pa kie tu ak cji. 

Pod czas spo tka nia w Urzę dzie Mia sta
w Za ko pa nem przed sta wi cie le za in te re -

so wa nych in we sty cją sa mo rzą dów
(w tym Kry ni cy) pod pi sa li list in ten cyj -
ny, w któ rym de kla ru ją chęć wzię cia
udzia łu w pro ce sie pry wa ty za cji Pol -
skich Ko lei Li no wych. W tym ce lu bę dą
dą żyć do za wią za nia kon sor cjum lub
utwo rze nia spół ki ce lo wej. W li ście in -
ten cyj nym czy ta my m.in. że „PKL nie
jest wy łącz nie pod mio tem go spo dar -
czym, lecz do brem kul tu ry, a hi sto ria ko -
lei sta no wi wa żną część pol skiej
na ro do wej to żsa mo ści. Na te re nie gmin:
Kry ni ca, Czer ni chów, Ko ście li sko,
Szczaw ni ca, Za ko pa ne i Za wo ja są po ło -
żo ne obiek ty skła da ją ce się na ma ją tek
PKL, ma ją ce stra te gicz ne zna cze nie dla
roz wo ju tu ry sty ki w ka żdej z tych gmin”.

Do sy gna ta riu szy li stu in ten cyj ne go
w spra wie po wo ła nia wspól ne go kon -
sor cjum, któ re ma ku pić ak cje PKL, do -
łą czy ła Ma ło pol ska Agen cja Roz wo ju
Re gio nal ne go.

No wy most, ron do i dro ga
w Piw nicz nej

Wła dze Piw nicz nej na dal wal czą
o pie nią dze na pol sko -sło wac ki most
na Po pra dzie. Kil ka ty go dni te mu, Mi -
ni ster stwo In fra struk tu ry obie ca ło prze -
ka zać na ten cel 60 mln zł. Ostat nio
bur mistrz Edward Bo ga czyk wy stą pił
o ko lej ne 40 mln zł. Na co? 

– Sta ra my się o po zy ska nie 60-100
mln zł na sam most. Tam jest też prze wi -
dzia na bu do wa ron da i dro gi do jaz do -
wej – mó wi Edward Bo ga czyk.

Sło wa cy od dłu ższe go cza su ma ją już
za re zer wo wa ne środ ki na bu do wę prze -
pra wy po mię dzy Piw nicz ną a sło wac -
kim Mnisz kiem. Je śli pol skiej stro nie
uda się w koń cu po zy skać od po wied nie
środ ki, no wy most roz wią że pro ble my
ko mu ni ka cyj ne mia sta. Za zdo by te pie -
nią dze ma zo stać ta kże zbu rzo ny sta ry
most na Po pra dzie. Bur mistrz Piw nicz -
nej chce jed nak ina czej wy ko rzy stać
kwo tę prze zna czo ną na roz biór kę. Pla -
nu je zbu do wać ob wod ni cę uzdro wi ska.

– Z usta leń wy ni ka, że Sło wa cja chce
roz po cząć pra ce w grud niu br. i za koń -
czyć w ro ku 2012/2013, środ ki ma za -
pew nio ne. Pol ska pod wzglę dem
for mal no -praw nym jest go to wa, po zo -
sta je kwe stia osta tecz ne go za pew nie nia
fi nan so wa nia. Ma jąc na wzglę dzie de -

kla ra cję na sze go mi ni ster stwa, prze targ
mógł by być ogło szo ny w paź dzier ni ku,
na stęp nie roz strzy gnię cia i pod pi sa nie

umo wy do lu te go i roz po czę cie prac
w mar cu 2012 ro ku – in for mu je bur -
mistrz Bo ga czyk.\\

Wciąż bra ku je jed nak naj wa żniej sze -
go: pie nię dzy. 

Ja śniej w Chełm cu
W Chełm cu za mon tu ją 100 lamp. Bę -

dzie to kosz to wać okrą gły mi lion. Roz -
rzut ność? Nie ma mo wy, po ło wę do pła ci
nam Bruk se la – uspo ka ja ją gmin ni
urzęd ni cy i za pew nia ją, że to jesz cze nie
ko niec lam po we go sza leń stwa. Po wa ka -
cjach UG Cheł miec zło ży jesz cze je den
wnio sek na ko lej ną set kę lamp. 

Wnio sek gmi ny na mon taż pra -
wie 100 lamp hy bry do wych zło żo ny zo -
stał do Urzę du Mar szał kow skie go
Wo je wódz twa Ma ło pol skie go w stycz -

Sło wa cy od dłu ższe go cza su
ma ją już za re zer wo wa ne
środ ki na bu do wę prze pra -
wy po mię dzy Piw nicz ną
a sło wac kim Mnisz kiem. Je -
śli pol skiej stro nie uda się
w koń cu po zy skać od po -
wied nie środ ki, no wy most
roz wią że pro ble my ko mu -
ni ka cyj ne mia sta.
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niu te go ro ku. Prze szedł oce nę for mal ną
i me ry to rycz ną i zy skał uzna nie w Za -
rzą du Wo je wódz twa, co po skut ko wa ło
za kwa li fi ko wa niem się do do fi nan so wa -
nia. 1 mln zł to war tość ca łej in we sty cji,
a po ło wa tych kosz tów bę dzie fi nan so -
wa na przez Unię Eu ro pej ską.

– In we sty cja po le ga ją ca na za ku pie
i mon ta żu lamp hy bry do wych na ta ką
ska lę, ja ką pla nu je na sza gmi na, jest
pierw szą te go ty pu w wo je wódz twie.
Lam py hy bry do we ge ne ru ją za po mo cą
so la riów ener gię elek trycz ną po trzeb ną
do oświe tle nia. Kie dy słoń ce prze sta je
świe cić, a po ja wia się wiatr, to po trzeb -
ną ener gię do star cza ją si łow nie wia tro -
we umiesz czo ne na sa mym szczy cie
słu pa – in for mu je Urząd Gmi ny
w Chełm cu.

Lam py po za mon to wa niu (do ma -
ja 2012 r.) znacz nie po pra wią bez pie -
czeń stwo miesz kań ców gmi ny, oświe tlą
miej sca szcze gól nie new ral gicz ne jak
przej ścia dla pie szych przy szko łach,
skrzy żo wa nia dróg gmin nych, przy dro -
żne krzy że i ka plicz ki.

– Naj wa żniej szą za le tą tej in we sty cji
jest jej oszczęd ność, bo wiem kosz ty użyt -
ko wa nia lamp hy bry do wych są zni ko me,
a w prak ty ce przez okres kil ku lat nie
wy ma ga ją ja kich kol wiek na kła dów fi -
nan so wych – prze ko nu ją urzęd ni cy.

Pust ka w ka sie SUP
Są dec ki Urząd Pra cy do fi nan so wał

w tym ro ku je dy nie 53 pro jek ty do ty czą -

ce wła snej dzia łal no ści go spo dar czej.
Na ofi cjal ne po twier dze nie przy zna nia
do ta cji cze ka jesz cze 12 pro jek tów. Dla
resz ty chęt nych pie nię dzy już nie ma. 

Tyl ko 65 pro jek tów do ty czą cych roz -
po czę cia dzia łal no ści go spo dar czej mo -
że w tym ro ku do fi nan so wać Urząd
Pra cy w No wym Są czu. Dla po rów na -
nia, rok te mu by ło to 330 pro jek tów,
a w 2009 ro ku – 314. 

– Nie ste ty w tym ro ku ma my zde cy do -
wa nie mniej szy li mit na do fi nan so wa nie
dzia łal no ści go spo dar czej. Zwró ci li śmy
się z proś bą do mi ni ster stwa o do dat ko -
we środ ki, ale jesz cze nie do sta li śmy od -
po wie dzi. Je śli do dat ko we pie nią dze się
znaj dą, to jed nak tyl ko dla tych osób,
któ re w cią gu ostat nich dwóch lat stra -
ci ły pra cę z wi ny pra co daw cy – in for -
mu je An na Mi cha lik, spe cja li sta ds.
ak ty wi za cji ryn ków pra cy w Są dec kim
Urzę dzie Pra cy w No wym Są czu.

Ta sy tu acja do ty czy nie tyl ko Urzę du
Pra cy w No wym Są czu. Po dob na sy tu -
acja jest w ca łym kra ju, gdyż rząd mu -
siał za ci snąć pa sa, ogra ni cza jąc wy dat ki
na bez ro bot nych.

Je zio ro w Stró żach?
Trwa bu do wa za le wu re kre acyj ne go

na rze ce Bia ła w Stró żach, w miej scu,
gdzie wcze śniej znaj do wa ło się wy ro bi -
sko żwi ru. Se na tor Ko gut prze ko nu je, że
przy nie sie ona ko rzy ści nie tyl ko nie peł -
no spraw nym, ale i miesz kań com Stróż,
bo przy bę dzie miejsc pra cy. Nie wy klu -
czo ne, że przy bu do wie po mo gą więź -
nio wie z Za kła du Kar ne go w No wym
Są czu. Kil ka ty go dni te mu Fun da cja Po -
mo cy Oso bom Nie peł no spraw nym

otrzy ma ła po nad dwa mi lio ny zło tych
do fi nan so wa nia na bu do wę za le wu
od za rzą du Urzę du Mar szał kow skie go
Wo je wódz twa Ma ło pol skie go

– Że by ini cja ty wa two rze nia za le wu
re kre acyj ne go mia ła sens, trze ba wcze -
śniej zli kwi do wać wszyst kie dzi kie od -
pro wa dze nia ście ków w oko li cy, a ta kże
upo rząd ko wać brze gi Bia łej – twier dzi
se na tor Sta ni sław Ko gut, ini cja tor przed -
się wzię cia.

Pro jekt za kła da, że w przy szło ści
przy za le wie bę dzie pla ża do le ża ko wa -
nia, ką pie li sko, za ple cze ga stro no micz -
ne, par king, a być mo że na wet za ple cze
dla mi ło śni ków ca ra va nin gu. Za ło żo no,
że ca ły ten te ren prze wi dzia ny do pla no -
wa ne go i pro jek to wa ne go za go spo da ro -
wa nia, bę dzie miał po wierzch nię 10,77
hek ta ra, zlo ka li zo wa ną na pra wym brze -
gu rze ki Bia łej Tar now skiej.

Prze targ na re mont dwor ca
PKP w No wym Są czu

PKP Od dział Dwor ce Ko le jo we
w War sza wie ogło sił prze targ nie ogra -
ni czo ny na opra co wa nie do ku men ta cji
pro jek to wej prze bu do wy dwor ca ko le -
jo we go No wy Sącz wraz z pro jek tem
za pew nia ją cym cią głość funk cjo no wa -
nia dwor ca pod czas je go prze bu do wy
jak rów nież pro wa dze nie nad zo ru au tor -
skie go nad re ali za cją pro jek tu. 

Prze bu do wa dwor ca w No wym Są -
czu ma na ce lu czę ścio wą zmia nę ukła -
du funk cjo nal ne go po miesz czeń,
przy sto so wa nie dla osób nie peł no spraw -
nych oraz wy po sa że nie w no wo cze sne
in sta la cje i sys te my. Opra co wa nie do ku -
men ta cji umo żli wi PKP SA prze pro wa -
dze nie po stę po wa nia prze tar go we go
na wy ko na nie ro bót bu dow la nych oraz
uzy ska nie nie zbęd nych dla re ali za cji ze -
zwo leń i de cy zji. Pla no wa ny ter min za -
koń cze nia in we sty cji to IV kwar tał 2012
ro ku. Jej koszt to 11 mln zł. Czas naj wy -
ższy, bo stan dwor ca ule ga po wa żnej de -
gra da cji, do szło na wet do te go, że dach
pod trzy my wa ły pro wi zo rycz ne drew nia -
ne ba le.

No wa wi zja Kry ni cy
Na po cząt ku sierp nia Da riusz Reś ko,

bur mistrz Kry ni cy po ka zał miesz kań -
com mia sta pla ny prze bu do wy uzdro wi -

GOSPODARKA

Są dec ki Urząd Pra cy do fi -
nan so wał w tym ro ku je dy -
nie 53 pro jek ty do ty czą ce
wła snej dzia łal no ści go spo -
dar czej. Na ofi cjal ne po -
twier dze nie przy zna nia
do ta cji cze ka jesz cze 12
pro jek tów. Dla resz ty chęt -
nych pie nię dzy już nie ma.

SADECZANIN wrzesień 2011_SADECZANIN 9.2011  29-08-2011  00:58  Strona 34



WRZESIEŃ 2011 Sądeczanin 35

v www.sadeczanin.info

sko wej miej sco wo ści. Choć, jak się oka -
za ło, są to tak na praw dę wstęp ne pla ny
pla nów, to jed nak już po ja wi ło się spo ro
cie ka wych pro po zy cji. To, czy doj dą
do skut ku za le ży m.in. od ob ostrzeń Na -
tu ry 2000 i tzw. usta wy uzdro wi sko wej.
Bur mi strzo wi cho dzi ło o to, że by kry ni -
cza nie wie dzie li gdzie i co bę dzie się bu -
do wać. Pre zen ta cja na stą pi ła jesz cze
przed skie ro wa niem pro jek tu pla nu za -
go spo da ro wa nia do opi nio wa nia
i uzgod nień przez sto sow ne or ga ny oraz
in sty tu cje. Oka za ło się przy tej oka zji, że
pla nów dla Kry ni cy jest tak na praw dę
sześć, ka żdy dla jed nej z dziel nic: Ja wo -
rzy na, cen trum, osie dle Źró dla na, Czar -
ny Po tok, Sło twi ny, ob szar wo kół ul.
Pu ła skie go i Sta ra Dro ga.

Oto naj cie kaw sze po my sły miej skich
ar chi tek tów:

Tu nel, któ ry ma roz wią zać pro ble my
ko mu ni ka cyj ne w mie ście: je go wy lot
pla no wa ny jest na ul. Czar ny Po tok lub
na dro dze do Ja strzę bi ka.

Na te re nie osie dla Źró dla na, na czę -
ści te re nów dział ko wych, ma po wstać
cen trum usłu go wo – han dlo we.

Bur mi strzo wi ma rzy się też tzw. zin -
te gro wa ny dwo rzec ko mu ni ka cyj ny.
Znaj do wa ło by się tam w jed nym miej -
scu cen trum ko le jo we, au to bu so we, bu -
so we, a ta kże cen trum han dlo we lub

ga le ria han dlo wa. W pla nach nie za po -
mnia no też o spo rcie i wy po czyn ku.
W Sło twi nach pla no wa ne są na to miast
trzy wy cią gi krze seł ko we, któ re bę dą
krzy żo wać się na obec nych te re nach le -
śnych. Miej ski sta dion na to miast ma być
prze nie sio ny na ul. Czar ny Po tok. Sze -
ro kie pla ny ma mia sto ta kże co do Gó ry
Par ko wej. Ma tam po wstać ogró dek jor -
da now ski i skan sen łem kow ski.

No wa sie dzi ba są dec kiej Te mi dy
Sąd Re jo no wy bę dzie miał no wą sie -

dzi bę. Bu dy nek, któ ry ma po wstać kosz -
tem po nad 50 mi lio nów zł net to sta nie
przy uli cy Grun waldz kiej, tuż przy dro -
dze wy lo to wej na Sta ry Sącz. By in we -
sty cję zre ali zo wać po trze by jest jed nak
wkład pry wat ne go in we sto ra. Te go
na ra zie jesz cze nie ma. 

Za da nie in we sty cyj ne ma na zwą: „Bu -
do wa bu dyn ku Są du Re jo no we go w No -
wym Są czu przy uli cy Grun waldz kiej”
w for mu le part ner stwa pu blicz no -pry wat -
ne go. Przed się wzię cie bę dzie re ali zo wa -
ne w mo de lu DBFOT (z an giel skie go:
De sign -Bu ild -Fi nan ce -Ope ra te -Trans fer),
gdzie part ner pry wat ny pro jek tu je, bu du -
je, fi nan su je i za rzą dza skład ni ka mi ma -

jąt ko wy mi, czy li no wą sie dzi bą Są du
Re jo no we go w No wym Są czu.

– Pod sta wo wą po trze bą jest wy bu do -
wa nie no wej sie dzi by Są du Re jo no we go
w No wym Są czu speł nia ją cej stan dar dy
bez pie czeń stwa, za pew nia ją cej od po -
wied nią po wierzch nię sal roz praw, ma -
ga zy nów, po zwa la ją cą stwo rzyć wy so ki
kom fort pra cy i ob słu gi in te re san tów
– czy ta my na stro nie in ter ne to wej Są du
Okrę go we go w No wym Są czu.

Te ren pla no wa nej in we sty cji po ło żo -
ny jest w po łu dnio wej czę ści mia sta,

przy dro dze wy lo to wej na Sta ry Sącz.
Są to te re ny o do mi nu ją cej za bu do wie
usłu go wo -prze my sło wej. W są siedz twie
znaj du ją się m.in. no wa ko men da po li -
cji, Wy ższa Szko ła Biz ne su oraz no wo -
pow sta łe cen trum han dlo we. 

Sąd szu ka już part ne ra pry wat ne go,
któ ry za pro jek tu je, wy bu du je, sfi nan su -
je pro ces in we sty cyj ny oraz po dej mie
się utrzy ma nia i za rzą dza nia po wsta łą
nie ru cho mo ścią przez okres 22 lat.
Wkła dem pod mio tu pu blicz ne go bę dzie
nie ru cho mość, na któ rej bę dzie re ali zo -
wa na in we sty cja, prze ka za na part ne ro -
wi pry wat ne mu w dzie rża wę na okres
funk cjo no wa nia umo wy.

Kto „pod Ja gieł lą”?
Są dec ki ma gi strat ogło sił prze targ

na na jem lo ka lu w zna nej są de cza nom ka -
mie ni cy „Pod Ja gieł łą”, do nie daw na sie -
dzi bie Ma ło pol skie go Biu ra Wy staw
Ar ty stycz nych. Miesz kań cy oba wia li się,
że wpro wa dzi się tu fast fo od al bo bank
i tym sa mym bu dy nek utra ci swój kul tu -
ral ny cha rak ter. Jesz cze w stycz niu te go
ro ku urzęd ni cy za pew nia li, że nie ma ta -
kiej mo żli wo ści. Tym cza sem, w wa run -
kach prze tar gu wy klu czo no je dy nie
mo żli wość naj mu lo ka lu przez pla ców ki
ga stro no micz ne. Ban ki ofer tę mo gą zło -
żyć bez prze szkód. 

– Za pi su wy klu cza ją ce go pod mio ty te -
go ty pu z gro na ofe ren tów w prze pi sach
nie ma – przy zna je Do ro ta Go ław ska,
z Wy dzia łu Go spo dar ki Ko mu nal nej
UM w No wym Są czu.

Sąd szu ka już part ne ra
pry wat ne go, któ ry za pro -
jek tu je, wy bu du je, sfi nan -
su je pro ces in we sty cyj ny
oraz po dej mie się utrzy ma -
nia i za rzą dza nia po wsta łą
nie ru cho mo ścią przez
okres 22 lat. 
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Lo kal od kil ku mie się cy jest więc
do wzię cia. Znaj du je się w ści słym cen -
trum No we go Są cza, bli sko ryn ku,
na ro gu ulic Ja giel loń skiej i Szwedz kiej.
Lo ka li za cję mo żna więc na zwać pre sti -
żo wą.

Ofer ty po ten cjal nych na jem ców przyj -
mo wa ne bę dą do 6 wrze śnia. Wa dium wy -
no si 4 ty sią ce zło tych. W ofer cie
prze tar go wej za zna czo no, że lo kal prze -
zna czo ny ma być do ce lów ad mi ni stra cyj -
nych, biu ro wych lub na dzia łal ność
kul tu ral ną. To eli mi nu je z gro na ofe ren tów
m.in. sieć re stau ra cji Mc Do nalds oraz
Bur ger King, o któ rych plot ko wa no, że
ma ją chrap kę na ten bu dy nek.

Mo -BRUK w ofen sy wie
Mo -BRUK SA, jed na z naj więk -

szych, no to wa nych na New Con nect

spół ek, zaj mu ją ca się go spo dar ką od pa -
da mi oraz pro duk cją pa liw al ter na tyw -
nych, za koń czy ła z suk ce sem emi sję
pry wat ną ob li ga cji. Fir ma, któ rej głów -
na sie dzi ba znaj du je się w Ko rzen nej,
po zy ska ła 50 mln zł, a war tość za pi sów
by ła więk sza od po trzeb o bli sko 30
proc. W za koń czo nej już, pry wat nej
ofer cie spół ka upla so wa ła ob li ga cje
o war to ści 50 mln zł i za mie rza je wpro -
wa dzić do ob ro tu na ryn ku Ca ta lyst
do 31 paź dzier ni ka 2011 r. Po mo że jej
w tym do rad ca spół ki – Grant Thorn ton
Frąc ko wiak.

– W ob li czu za wi ro wań, ja kie pa nu ją
obec nie na gieł do wych ryn kach, suk ces
emi sji w spo sób jed no znacz ny pod kre -
śla, że Mo -Bruk to spół ka o so lid nych
pod sta wach z kla row ną per spek ty wą
roz wo ju i od po wied nie go zwro tu z in we -
sty cji – pod kre śla Jó zef Mo krzyc ki, pre -
zes za rzą du Mo -BRUK SA.

Po zy ska ne środ ki spół ka prze zna czy
na roz bu do wę in fra struk tu ry pro duk cyj -
no -ba daw czej i włą czy je w trzy let ni
pro gram in we sty cyj ny o war to ści bli -
sko 240 mln zł. Je go wdra ża nie już trwa,
cze go do wo dem mo że być za koń czo -
na wła śnie in we sty cja w miej sco wo ści
Nie cew k. No we go Są cza. Po wsta ło tam
cen trum ba daw czo -roz wo jo we pro eko -
lo gicz nych tech no lo gii prze twa rza nia
od pa dów.

Fir ma Mo -BRUK S.A. zaj mu je się
rów nież bu do wą dróg i na wierzch ni lot -
ni sko wych.

Prze bu do wa cen trum Ła bo wej
Cen trum Ła bo wej przej dzie praw dzi -

wą re wo lu cję. Gmi na zdo by ła pie nią dze
na prze bu do wę par kin gów pod urzę dem
i ap te ką. Przy Szko le Pod sta wo wej po -
wsta je no we bo isko spor to we. Wy re -
mon to wa ny ma być ta kże bu dy nek
Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry i bi blio te ki.
Łącz ny koszt oscy lu je w gra ni cach 1,2
mln zł. 

– Bo isko bę dzie wy glą da ło tak, jak ty -
po wy „Or lik”. Nie bę dzie jed nak mia ło
no we go za ple cza, któ re już znaj du je się
w szko le – mó wi Ma rek Jan czak, wójt
Ła bo wej. No wy obiekt spor to wy bę dzie
kosz to wać ok. 400 tys. zł. Ko lej ne 200
tys. zł zo sta ło prze zna czo ne na re mont
Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry i bi blio te ki.

Prze bu do wa par kin gów pod urzę dem
i ap te ką w Ła bo wej, po chło nie na to -
miast 600 tys. zł. Bo isko ma być go to we
już na po cząt ku no we go ro ku szkol ne -
go. Kie row cy dłu żej po cze ka ją jed nak

na par kin gi. Zo sta ną one prze bu do wa ne
naj póź niej do wrze śnia 2012 ro ku.

Ko niec biz ne so wej hos sy?
Są de cza nie już nie tak chęt nie gar ną

się do otwie ra nia wła sne go biz ne su.
Od stycz nia te go ro ku, licz ba wnio sków
o wy re je stro wa nie dzia łal no ści jest wy -
ższa od licz by no wo po wsta łych przed -
się biorstw. Głów nym po wo dem ta kie go
sta nu rze czy mo że być ogra ni cze nie
środ ków na ak ty wi za cję za wo do wą
osób bez ro bot nych. 

– Nie ma żad ne go kry zy su. Ta kie da -
ne utrzy mu ją się od dłu ższe go cza su
i mo gą być spo wo do wa ne zmia na mi za -
sad ewi den cjo no wa nia firm. Wie lu
przed się bior ców, któ rzy zło ży li wnio sek
o wy kre śle nie swo jej dzia łal no ści z re je -
stru, to w znacz nym stop niu przy pad ki
firm, któ re nie funk cjo no wa ły od dłu -
ższe go cza su – in for mu je nas Biu ro Pra -
so we Urzę du Mia sta w No wym Są czu.

Obec nie na te re nie No we go Są cza
dzia ła ok. 7,5 tys. firm.

REDAKCJA „SĄDECZANINA”

GOSPODARKA
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Toby ło 53 la ta te mu, ale dla
Wło dzi mie rza Lu py był to
też je den z naj wa żniej szych

dni, któ ry zde cy do wał o je go ży ciu.
„Eks pe ry ment są dec ki – pro gram

za ini cjo wa ny od dol nie przez lo kal ne
wła dze po wia to we i wpro wa dzo ny w ży -
cie uchwa łą Ra dy Mi ni strów PRL
nr 151 z 9 ma ja 1958 ro ku w spra wie
roz wo ju go spo dar cze go po wia tu no wo -
są dec kie go i mia sta No wy Sącz oraz
roz sze rze nia upraw nień te re no wych or -
ga nów wła dzy pań stwo wej na tym te re -
nie. Był to pro gram skie ro wa ny
wy łącz nie na roz wój te go re gio nu,
w prze ci wień stwie do pla nów cen tral -
nych. Miał na ce lu oży wie nie ak tyw no -
ści go spo dar czo -kul tu ro wo -spo łecz nej
miesz kań ców Są dec czy zny” – gło si ofi -
cjal na for muł ka. Su cha, brzmi mo że
na wet tro chę sztucz nie, a prze cież da ła
Są dec czyź nie nie oce nio ny za strzyk
przed się bior czo ści – od wa gi w po dej -
mo wa niu ini cja tyw i roz wo ju swych
po my słów.

Jesz cze w mar cu te go ro ku mie sięcz -
nik „For bes” za sta na wiał się, czy to nie
w tej de cy zji sprzed pół wie ku tkwi ta -
jem ni ca suk ce su wie lu przed się bior ców

z Są dec czy zny, któ rzy wy ró żnia ją się
na Li ście Naj bo gat szych Po la ków:

„Po prze kro cze niu gra nic li czą ce -
go 85 tys. miesz kań ców No we go Są cza
wi dać, że tam tej si przed się bior cy
na brak po myśl no ści w in te re sach nie
na rze ka ją. W Ko tli nie Są dec kiej du że
wra że nie ro bią no wo cze sne fa bry ki,
efek tow nie pre zen tu ją ce się, zwłasz cza
w no cy, roz świe tlo ne neo na mi. Naj -
więk sze i naj bar dziej ko lo ro we wi dać
na bu dyn kach na le żą cych do ro dzi ny
Ko ra li, wła ści cie li jed ne go z naj więk -
szych w Pol sce wy twór ców lo dów
na pa ty ku. Obok nich na Li ście Naj bo -
gat szych Po la ków For be sa zna lazł się
wraz z żo ną Ry szard Flo rek, wła ści cie -
le Fa kro, dru gie go co do wiel ko ści pro -
du cen ta okien da cho wych na świe cie,
oraz pol ski Bill Ga tes, czy li Ro man Klu -
ska, za ło ży ciel Opti mu sa, któ ry te raz
roz krę ca spół kę „Praw dzi we Je dze nie”
i za mie rza zo stać naj więk szym w Eu ro -
pie pro du cen tem se rów doj rze wa ją cych
z owcze go mle ka. No wo są dec ką re pre -
zen ta cję za my ka Ka zi mierz Pa zgan,
zwa ny kró lem kur cza ków. Trze ba do -
dać, że w No wym Są czu mie ści się fa -
bry ka po jaz dów szy no wych Ne wag,

Jak marnotrawimy cud,
którego dokonała 
nie tylko łącka śliwowica
Wło dzi mierz Lu pa ma dziś 83 la ta, cze ka mie sią ca mi na ope ra cję
za ćmy, czwar ty rok na obie ca ny przez NFZ wy jazd na le cze nie
do sa na to rium, w gó ry cho dzi o wie le rza dziej. Ale umysł ma
spraw niej szy od wie lu 40-lat ków, wy ostrzo ne ob ser wa cje i ty sią ce
po my słów, jak po pra wić są dec ką rze czy wi stość. – Je stem ostat nim
ży ją cym twór cą „eks pe ry men tu są dec kie go” i ser ce mi ści ska, gdy
wi dzę, jak się mar nu je to, co przez te dzie siąt ki lat osią gnę li śmy.
Mu si my prze ko nać wła dze: tak da lej być nie mo że – mó wi.

Wło dzi mierz Lu pa

SĄDECZANIE
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oczko w gło wie Zbi gnie wa Jaku ba sa,
ko lej ne go bo ha te ra ran kin gu „For be sa”
(…). Nie mo żna też po mi nąć Nowo są -
dec kiej Fa bry ki Urzą dzeń Gór ni czych
No wo mag z Gru py Fa mur, kon tro lo wa -
nej przez To ma sza Do mo ga łę – jed ne go
z naj młod szych wśród naj bo gat szych
Po la ków.”

Mie sięcz nik wprost roz wa żał: „Kto
wie, czy roz wi nę li by skrzy dła, gdy by
nie eks pe ry ment sprzed 50 lat…”

Przy szklan ce w „Strysz ku”
Aneg do ta gło si, że na „są dec ki eks pe -

ry ment” je go twór cy – m.in. Ka zimierz
Wę glar ski, prze wod ni czą cy Pre zydium
Po wia to wej Ra dy Na ro do wej, i Ja nusz
Piecz kow ski, prze wod ni czą cy Pre -
zydium Miej skiej Ra dy Na ro do wej – na -
mó wi li pre mie ra Jó ze fa Cy ran kie wi cza
z po mo cą… łąc kiej śli wo wi cy. Kto pró -
bo wał, ten wie, ja kiej mo cy na bie ra ją
przy niej ar gu men ty. Są dec cy dzia ła cze
przy sie dli się z nią do sto łu Cy ran kie wi -
cza w knajp ce „Stry szek” na ul. Ja giel -
loń skiej, do któ rej ten zwykł za cho dzić
wra ca jąc od bab ci spod Gry bo wa. Pre -
mier był zna ny z te go, że do ce niał do bre
al ko ho le i wy słu chał po my słów Są de -
czan. Po sta wi li przed nim trzy ce le:

– roz wój funk cji uzdro wi sko wo -let -
ni sko wej i tu ry stycz nej, ja ko głów nych
mo to rów go spo dar ki są dec kiej;

– po bu dze nie prze my słu i rze mio sła
w opar ciu o wy ko rzy sta nie miej sco wych
re zerw su row co wych i ludz kich, z na ci -
skiem na po wią za ny z tu ry sty ką prze -
mysł lu do wo -ar ty stycz ny;

– po lep sze nie wa run ków do roz wo ju
sa dow nic twa i prze twór stwa owo co wo -
-wa rzyw ne go.

Za ło że nia uwzględ nia ły spe cy fi kę
go spo dar czo -spo łecz ną Są dec czy zny.
Efekt: ob ro ty no wo są dec kiej go spo dar -
ki w cią gu trzech lat sko czy ły z 1 mln zł
do 180 mi lio nów zło tych. W re gion in -
we sto wa no wy pra co wa ne tu środ ki, bo
dzię ki uchwa le rzą du Są dec czy zna nie
mu sia ła ich od pro wa dzać do cen tral ne -
go bu dże tu.

Są dec kie pa pie rów ki 
w Szcze ci nie

W ra mach ak cji po wsta ła Spół dziel -
nia Ogrod ni cza Zie mi Są dec kiej, któ ra

sku py wa ła po nad 6,5 tys. ton wa rzyw
rocz nie. Zda niem Wło dzi mie rza Lu py,
in ży nie ra i dok to ra na uk bio lo gicz nych,
au to ra pa ten tów z dzie dzi ny ogrod nic -
twa, to jed no z naj wa żniej szych osią -
gnięć eks pe ry men tu. Wo kół No we go
Są cza upra wia no bo wiem za wsze du żo
ja błek, głów nie wcze sne od mia ny.

– Po sze dłem do dy rek to ra ko lei i mó -
wię, że mo że by przy pię li dwa wa go ny
ja błek do po cią gów ja dą cych na pół -
noc. I w ten spo sób ra no w Szcze ci nie
by ły świe że, dwu dnio we są dec kie pa pie -
rów ki – wspo mi na. – Czy dziś nie mo żna
cze goś ta kie go zro bić? Mo żna. Tyl ko
jed ne go brak: ate stów. Ta kich, któ re
uzna je ca ły świat. Bę dę o tym roz ma wiał
w Mi ni ster stwie Rol nic twa.

Lu pa uro dził się i wy cho wał na są dec -
kiej wsi – w Wi to wi cach Dol nych.
W 1950 ro ku zdał ma tu rę w no wo są dec -
kim I LO. Po stu diach na sta łe przy je chał
do No we go Są cza, do pra cy, do kład nie pa -
mię ta: to by ło 1 lip ca 1954 ro ku. Dziś jest
eme ry to wa nym pra cow ni kiem In sty tu tu
Ochro ny Ro ślin, sze fem no wo są dec kie go
od dzia łu Sto wa rzy sze nia Na uko wo -Tech -
nicz ne go In ży nie rów i Tech ni ków Rol nic -
twa (SITR), dzia ła czem ko mi te tu NOT ds.
kształ to wa nia ochro ny śro do wi ska i go -
spo dar ki wod nej oraz Za rzą du Są dec kiej
Fe de ra cji SNT NOT. Wy bu do wał Sta cję
Kwa ran tan ny i Ochro ny Ro ślin przy ul.
Gło wac kie go, wraz ze szklar nia mi do -
świad czal ny mi na wzór za chod nio eu ro -
pej ski. W PRL -u! Dzię ki
eks pe ry men to wi 33 la ta te mu stwo rzył też
przy ul. Tar now skiej coś, z cze go jest
szcze gól nie dum ny – wspo mnia ny In sty -
tut Ochro ny Ro ślin. Po znań ska cen tra la

zgo dzi ła się na po wsta nie no wo są dec kiej
pla ców ki dzię ki ba da niom dr Lu py, któ re
wdra ża no do pro duk cji.

– Mi ni ster stwo Rol nic two da ło pie -
nią dze na bu do wę. Eu ro pej ska Wspól -
no ta Go spo dar cza, po przed nik UE, da ła
nam chro ma to graf ga zo wy i wy po sa że -
nie, war te ja kieś 450 ty się cy do la rów.
My nie do ło ży li śmy do te go ani zło tów -
ki. In sty tut wy da wał atest me to dą FAO
Or ga ni za cji Na ro dów Zjed no czo nych
do Spraw Wy ży wie nia i Rol nic twa
– wspo mi na. – My dzię ki te mu wie dzie -
li śmy, kto i ja kie za sto so wał pe sty cy dy,
że na przy kład zbyt szyb ko od opry sków
usi łu je swo je pro duk ty sprze dać. Ten
atest jest po trzeb ny do eks por to wa nia
żyw no ści, ca ły świat go uzna je, więc
gdy by śmy go wy da wa li te raz, nikt by
nam nie pod sko czył. 

Jak do szło do po wsta nia In sty tu tu?
Wło dzi mierz Lu pa ja ko mło dy fran cu -
sko ję zycz ny na uko wiec zo stał wy bra ny
– ja ko je dy ny spo śród kil ku kan dy da tów
– na sty pen dy stę rzą du Fran cji. W ra -
mach sty pen dium był też w Szwaj ca rii,
Ho lan dii, Bel gii. Spę dził tam w su -
mie 2,5 ro ku stu diu jąc bio lo gicz ne me -
to dy ochro ny ro ślin re du ku ją cych
che mię. – 30 lat się tym zaj mu ję,
mam 25 lat prak ty ki – mó wi.

Z po wo du swych mię dzy na ro do wych
kon tak tów – bo do stał też sty pen dium
rzą du ka na dyj skie go – miał w PRL spo -
re kło po ty. Gdy Fran cu zi przy je żdża li
do Pol ski, uma wiał ich na spo tka nie
z wo je wo dą no wo są dec kim Le chem Ba -
fią (szef re gio nu w la tach 1975-1980).
Bo tak wy pa da ło. W koń cu Ba fia za wo -
łał go i zwol nił ze sta no wi ska sze fa Sta -
cji Kwa ran tan ny. A de cy zję tłu ma czył
dziw nie, bo wiem wy ni ka ło z te go, że
za rzu ca Lu pie zbyt wy so kie wy kształ ce -
nie i świa to wą re no mę. – Spy ta łem tyl -
ko, ilu dy rek to rom w pod le głych so bie
pla ców ka mo że po sta wić ta kie za rzu ty.
Mil czał – śmie je się dziś Lu pa. 

In sty tu tem Ochro ny Ro ślin kie ro wał
dłu go – 15 lat. W koń cu jed nak, w 1994
ro ku, zmu szo no go do eme ry tu ry, a In -
sty tut roz wią za no – ma szy ny wy wie zio -
no do Rze szo wa i War sza wy. Aż dziw,
że te raz po znań ska cen tra la in sty tu tu
Ochro ny Ro ślin – Pań stwo we go In sty -
tut Ba daw cze go w oko licz no ścio wym

SĄDECZANIE

Jesz cze w mar cu te go ro ku
mie sięcz nik „For bes” za sta -
na wiał się, czy to nie w tej
de cy zji sprzed pół wie ku
tkwi ta jem ni ca suk ce su
wie lu przed się bior ców z Są -
dec czy zny, któ rzy wy ró -
żnia ją się na Li ście
Naj bo gat szych Po la ków.
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al bu mie wy da nym na 60-le cie jej dzia -
łal no ści chwa li się są dec ką pla ców ką.
– Za mie ści li o nas ca ły roz dział, mo je
zdję cia, wi docz nie prze sy ła łem im do -
ku men ta cję na szych dzia łań – śmie je się
Lu pa. I na ma wia do re ak ty wa cji są dec -
kiej pla ców ki: – Bu dy nek stoi, za ję li tyl -
ko gó rę na in se mi na cję. War to ścio wa
ate sto wa na żyw ność jest szan są dla te -

go re gio nu. Ta ka żyw ność ma co raz
wię cej od bior ców, nie tyl ko w bo ga tych
kra jach Eu ro py. Ko niecz na jest rów nież
od po wied nia pro mo cja i po moc
w sprze da ży.

Lu pę de ner wu je, że nie dzia ła też Sta -
cja Kwa ran tan ny i Ochro ny Ro ślin, któ -
rej pod le ga ła gra nicz na pla ców ka
w Mu szy nie: – Nie ma kwa ran tan ny
z Za cho du, jest tyl ko dla to wa rów ze
Wscho du. I zza za chod niej gra ni cy prze -

cho dzą do nas cho ro by, szkod ni ki, bak te -
rie… Kwa ran tan na jest po trzeb na. Dam
przy kład: kie dyś nie by ło u nas ni cie ni, bo
ma my in ne wa run ki gle bo we niż np. Po -
mo rze. A te raz ni cie nie są w gle bach
pod Tar no wem! Ziem nia ki ro sną ma lu -
teń kie! Część grun tów więc prze pa dła, bo
te go się nie da wy cią gnąć…

Jesz cze kil ka lat te mu Lu pa pro wa -
dził w Klu bie Są dec kim kur sy po świę -
co ne pro duk cji ate sto wa nej, zdro wej
żyw no ści. Od lat prze ko nu je, że w re -
gio nie gó rzy stym, ja kim jest Są dec czy -
zna, licz ne ro dzi ny nie wy ży ją z 3-4
hek ta rów go spo dar stwa rol ni cze go.
Trze ba szu kać no wych mo żli wo ści. 

– Trze ba przy go to wać pro gram kom -
plek so wy re struk tu ry za cji go spo dar ki
dla Ma ło pol ski i Pod kar pa cia. Pro gram
prze cho dze nia na agro tu ry sty kę. Więk -
szość do mów ma dziś wa run ki na da ją ce
się na tu ry sty kę i to trze ba roz wi jać.
Trze ba dbać o eko lo gię – ape lu je Lu pa.

Zim ne po ko je w Złoc kiem
Tak, jak to by ło tych kil ka dzie siąt lat

te mu. – Umy śli li śmy, że by wy ko rzy stać
bo gac twa na tu ral ne, któ re są na miej -
scu; że by pa trzeć nie po je dyn czo, nie
z osob na, ale mieć wi zję ca ło ści, i to
na la ta. Że by się pod niósł re gion i że by
dać im puls ca łej Pol sce. W do li nie Po -
pra du wy ko rzy stać sku pi sko wód mi ne -
ral nych. Da lej: sa dy, wa rzyw nic two,
ho dow la, nie tyl ko dla nas sa mych, ale
po to, że by wy ży wić tu ry stów. Bo i tu ry -
sty kę wli czy li śmy do „prze my słu bez ko -
mi nów” – opo wia dał dzien ni ka rzo wi
„Ży cia i No wo cze sno ści” w 1974 r. Ka -
zi mierz Wę glar ski.

Roz bu do wy wa no ba zę tu ry stycz ną,
uzdro wi sko wą, po wsta wa ły no we pla -
ców ki ho te lo we, ga stro no micz ne i lecz -
ni cze, a ta kże szko ły, dro gi i za kła dy
pra cy. Roz wi ja no tzw. do bre wsie tu ry -
stycz ne. Gó ra le do sta wa li od po wia tu

kre dy ty na przy sto so wa nie do mów
do agro tu ry sty ki. 

– Na szym suk ce sem by ło mię dzy in ny -
mi Złoc kie. Po wsta ły ośrod ki Me ta lo -
wiec, Ko le jarz, Che mik, Ac ti va i Geo vi ta.
Dzie ci mo gły się le czyć, ko lo nie by ły. Lu -
dzie mie li pra cę – wy li cza Wło dzi mierz
Lu pa.

Kie dy w PRL mo żna by ło prze zna -
czać tyl ko 30 pro cent Fun du szu So cjal -
ne go na ośrod ki wcza so we, to dzię ki
uchwa le z 1958 r. na Są dec czyź nie mo -
żna by ło wpa ko wać na wet i 100 proc.
– Dla te go tak dziw nie się na zy wa ły te
ośrod ki, bo mie li śmy umo wy z ko pal nia -
mi, hu ta mi, prze my słem ślą skim. Po wiat

Jesz cze kil ka lat te mu Lu pa pro wa dził w Klu bie Są dec kim
kur sy po świę co ne pro duk cji ate sto wa nej, zdro wej żyw -
no ści. Od lat prze ko nu je, że w re gio nie gó rzy stym, ja kim
jest Są dec czy zna, licz ne ro dzi ny nie wy ży ją z 3-4 hek ta -
rów go spo dar stwa rol ni cze go. 

Dr Włodzimierz Lupa (pierwszy z lewej) i jego współpracownicy przed
wejściem do Terenowej Stacji Doświadczalnej w Nowym Sączu, 1989 r.

Ulot ka re kla mu ją ca pro duk cję owa -
dów po ży tecz nych w No wym Są czu
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dys po no wał jed ną pią tą miejsc, ale od -
stę po wał, bo by się mar no wa ły – opo -
wia da Lu pa. – Współ pra ca ze Ślą skiem
nie wy szła i dziś tyl ko Geo vi ta do brze
so bie ra dzi, bo ma ją pie nią dze z po szu -
ki wa nia ga zu o ro py. Ce ny na kie szeń
eme ry ta są w ośrod kach za wy so kie.

Ob ser wu je, że zi mą nie któ re ośrod ki
się za my ka – nie ma pie nię dzy na ogrze -
wa nie. In fra struk tu ra nisz cze je. Ak ty wi -
sta eks pe ry men tu ma i dziś po mysł, jak
uzdro wi sko roz wi nąć: ma wo dy lecz ni -
cze i bo ro wi ny, a bra ku je mu siar ki, któ -
ra po zwo li ła by uru cho mić pe łen
pro gram lecz ni czy. Mo żna ją więc…
do wieźć siar kę cy ster na mi. – Mó wi łem
to wła dzom uzdro wi ska, ale nie wzię li
so bie do ser ca. Są też ta cy, co twier dzą,
że się nie da, bo siar ka pod le ga bio de -
gra da cji. Ale nie ma na to ba dań – dzi -
wi się. – Złoc kie ma mi kro kli mat
zbli żo ny do Rab ki, mo żna by le czyć dzie -
ci na aler gię. Trze ba w tym ce lu prze -
pro wa dzić ba da nia. Trze ba uczyć się
ję zy ków i za chę cać mło dzież po stu -

diach, by wra ca ła do nas te ośrod ki pro -
wa dzić... Jest ty le rze czy do zro bie nia.

Dok tor in ży nier jest prze wod ni kiem
PTTK spe cja li zu ją cym się w Be ski dach,
Pie ni nach, Biesz cza dach. Jest też pi lo tem
wy cie czek. I kie dy jeź dzi na Sło wa cję,
łza mu się w oku krę ci: do ka żdej naj -
mniej szej ru iny bi le cik, nie dro gi, do te go

opi sy lub prze wod ni cy wła da ją cy kil ko -
ma ję zy ka mi, a w knajp ce za ka wę za pła -
cisz na wet zło tów ka mi, je śli za po mnia łeś
wziąć eu ro. Biz nes is biz nes.

Dziś już, z po wo du wie ku, rza dziej
cho dzi w gó ry, ale za wsze go do nich
cią gnie. Wie więc, że kli mat i mo żli wo -

ści te re nów wo kół Kry ni cy -Zdroju
i Mu szy ny są wiel kie. Zna go spo dar stwo
mię dzy Że gie sto wem a Mu szy ną, w któ -
rym nie miec cy dziad ko wie za kle pu ją
so bie urlop na dwa la ta do przo du. Przy -
je żdża ją z wnu ka mi i sie dzą mie siąc lub
dwa. Dla cze go? Bo w go spo dar stwie są
kro wy, któ re pa są się na po ło ni nie po ro -
śnię tej zio ła mi. Mle ko ma więc zdro we
wła ści wo ści, mo że na wet lecz ni cze. Go -
spo da rze sprze da ją mle ko let ni kom, ro -
bią z nie go se ry. Wszyst ko eko lo gicz ne
i co naj wa żniej sze – pysz ne. Trze ba tyl -
ko mieć po mysł.

– Pre mier Do nald Tusk przej mu jąc
pre zy den cję Pol ski w UE czę sto wał eu -
ro pej czy ków tru skaw ka mi z Ka szub.
A na szą wi zy tów ką mo gą być owo ce, nie
tyl ko jabł ka, jaj ka, no i se ry, bo w na -
szych wa run kach uda je się ho dow la kóz.
Ich mle ko mo żna prze twa rzać. Trze ba
mieć tyl ko ate sty – za chwa la Lu pa.
– Znam pew ne go pro fe so ra z Ho lan dii,
któ ry co ro ku przy je żdża do Pol ski i mó -
wi: „Wiesz co, mięk kie fo te le to ja mam
w do mu. Mnie tu taj za le ży na twar dych,
drew nia nych krze słach i ła wie oraz
na pysz nym je dze niu po da nym na ob ru -
sie z lnu”. Na szą war to ścią są po tra wy
świe że, pro ste, pie rzy na z pu chu!

Lu pa za ła mu je rę ce, bo je go zda niem
dziś rzut kość sa mo rzą dów i lu dzi opa dła.
Nie ro zu mie, dla cze go w gmi nach nie ma
słu żby rol nej, któ ra by dba ła o roz wój wsi
i po ma ga ła wy peł niać wnio ski o unij ne
do ta cje. Pół to ra ro ku te mu Lu pa, wraz
z człon ka mi za rzą du od dzia łu SITR, zor -
ga ni zo wał w Ty li czu za pie nią dze sej mi -
ku Ma ło pol ski kon fe ren cję na te mat
przy do mo wych oczysz czal ni ście ków
– 80 proc. in we sty cji zwra ca ła Unia Eu -
ro pej ska, ak cję po win ni za ini cjo wać
wój to wie, więc wy sła no za pro sze nia
do 40 z nich. Przy je cha ło… dwóch.

Wiele lat póź niej eks pe ry ment stał się
wzor cem do po wo ła nia Są dec kiej Miej -
skiej Stre fy Usług Pu blicz nych, ko lej ne -
go eks pe ry men tu przed wpro wa dze niem
po wia tów.

– A te raz trze ba mieć plan dzia łań
spo łecz no -go spo dar czych na ko lej -
nych 15 lat – ape lu je ostat ni ży ją cy
współ twór ca eks pe ry men tu. Czy ktoś go
wy słu cha?

BER NA DE TA WASZ KIE LE WICZ

SĄDECZANIE

Dok tor in ży nier jest prze -
wod ni kiem PTTK spe cja li -
zu ją cym się w Be ski dach,
Pie ni nach, Biesz cza dach.
Jest też pi lo tem wy cie czek.

Włodzimierz Lupa ZDJĘCIA: BW
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Nie wie le osób wie, że w No -
wym Są czu przy uli cy Szwedz -
kiej mie ści się Pol ski Zwią zek
By łych Więź niów Po li tycz nych
Hi tle row skich Wię zień i Obo -
zów Kon cen tra cyj nych. Zwią -
zek sku pia człon ków z by łe go
wo je wódz twa no wo są dec kie go
i pod le ga bez po śred nio pod Za -
rząd Głów ny w War sza wie. 

Zwią zek w tym ro ku ob cho -
dzi 65-le cie ist nie nia. Z tej oka -
zji 22 wrze śnia do sto li cy zja dą
człon ko wie or ga ni za cji z ca łe -

go kra ju. Okręg są dec ki bę dzie re pre -
zen to wał Alek san der Dę biec, pre zes
związ ku, by ły wię zień obo zów kon cen -
tra cyj nych. Ter min ob cho dów 65-le cia
zbiegł się z je go 89. rocz ni cą uro dzin.

– Licz ba człon ków na sze go związ ku
bar dzo szyb ko ma le je. W tej chwi li zrze -
sza my 39 by łych więź niów nie miec kich
obo zów kon cen tra cyj nych. Śred ni wiek
to osiem dzie siąt kil ka lat, oko ło 20 proc.
z nas prze kro czy ło dzie więć dzie siąt kę
– mó wi pre zes Alek san der Dę biec, któ -
ry zde cy do wał się opo wie dzieć swo ją
hi sto rię. Wspo mnie nia z obo zu, cho ciaż
cię żkie, peł ne bó lu i cier pie nia, przed -
sta wił ze szcze gó ła mi, któ re ude rza ją
szcze ro ścią i pro sto tą – bo tak tam by ło:
„lu dzie lu dziom zgo to wa li ten los”. 

Za nim jed nak za cznie swo ją opo -
wieść, z nie ukry wa nym po dzi wem chcę
po wie dzieć, że Alek san der Dę biec, mi -
mo tra gicz nych prze żyć z mło do ści
i nie ła twe go ży cia już po obo zo wej ge -
hen nie, to nie zwy kle po god ny, uśmiech -
nię ty i życz li wy czło wiek. Pa trząc
na nie go mo żna od nieść wra że nia, że ra -

dość ży cia na wet na mo ment go nie
opusz cza. Z ca łe go cier pie nia i upo ko -
rze nia mo żna wy cią gnąć wnio sek, że on
„po ko nał śmierć”. 

– Był pięk ny, wio sen ny dzień 1943 ro -
ku, nie dzie la. Po sze dłem do ko le gi. Obaj
miesz ka li śmy w Jor da no wie, ale dzie li -
ło nas oko ło 2 ki lo me try. Je go mat ka za -
pro po no wa ła, że po wró ży mi z kart.
Cho ciaż nie wie rzy łem ni gdy w żad ne
wró żby, zgo dzi łem się. Po roz ło że niu
kart po wie dzia ła z prze ra że niem, pa mię -
tam: „Strasz ne nie szczę ście pa na cze -
ka”. Roz kła da ła kar ty da lej, ale pa trzy ła
tyl ko i mil cza ła. Wzią łem to za żart. 

– Kil ka dni po tym wy da rze niu, ge sta -
po wpa dło na trop mo jej dzia łal no ści
par ty zanc kiej. Zo sta łem aresz to wa ny.
Prze wieź li mnie do wię zie nia „Pa la ce”
w Za ko pa nem. Tam wsa dzo no do po je -
dyn czej ce li, gdzie by ło tyl ko krze sło. Ale
i to mi za bra li. Zo sta ła tyl ko be to no wa
pod ło ga. Co dzien nie bra li mnie na wy -
ższe pię tro, gdzie wie sza li za rę ce i bi li
do nie przy tom no ści. Po ta kim bi ciu wle -
czo no mnie do ce li. Le ża łem tak na go -
łym be to nie w ka łu ży krwi. Ge sta pow cy
chcie li, że bym się przy znał do dzia łal no -
ści par ty zanc kiej i po dał na zwi ska swo -
ich ko le gów. Od po wia da łem za wsze, że

Alek san der Dę biec

Obóz koncentracyjny
wywróżono mu z kart...

Alek san der Dę biec FOT. MC
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nie mam się do cze go przy znać. A oni bi -
li mnie nie zwa ża jąc, czy to gło wa, czy
żo łą dek – po wie szo ne go za rę ce ob kła -
da li drew nia ny mi lub me ta lo wy mi prę -
ta mi. Nie raz przez dziur kę od klu cza
więź nio wie wi dzie li jak wle kli mnie za -
krwa wio ne go. W wię zie niu znaj do wa li
się m.in. Bia łoń ski i Szczer biń ska z Jor -
da no wa. Ta kie tor tu ry trwa ły przez mie -
siąc. Mia łem po wy bi ja ne zę by, gło wę
po ka le czo ną, po prze ci na ną twarz.
Po kil ka dni trzy ma li mnie bez je dze nia
i pi cia. Wo dę rę ką czer pa łem z musz li
klo ze to wej. W koń cu je den z ge sta pow -
ców po wie dział: „Nie bę dzie my się już
z to bą ba wić, zo bacz – tym pi sto le tem
cię za strze lę, jak się nie przy znasz. Masz
czas do ju tra”. Od po wie dzia łem, że by

mnie za strze li li. Chcia łem skoń czyć tę
mę kę. Na stęp ne go dnia pa trząc przez
okno po my śla łem, że ro bię to po raz
ostat ni. Po raz ostat ni wi dzę lu dzi. Kie -
dy do ce li wszedł ge sta po wiec z pi sto le -
tem w rę ku my śla łem, że to ko niec.
Za py tał po now nie, czy się przy zna ję. Po -
wtó rzy łem, że nie mam do cze go. Kop -

nął mnie i za mknął ce lę. Po po łu dniu do -
sta łem pierw sze je dze nie. Na stęp ne go
dnia by łem już w Kra ko wie, w wię zie niu
Mon te lu pich. 

– Do Oświę ci mia wie zio no nas sku -
tych po dwie oso by. Mę żczyź ni sie dzie li
na pod ło dze, na sie dze niach – ko bie ty.
Wśród nich by ła rów nież mo ja ciot ka
Ma ria Ry chlik. Nie wie dzie li śmy, gdzie
nas wio zą. Do pie ro jak prze je cha li śmy
most w Chrza no wie, uświa do mi łem so -
bie, że ce lem jest Oświę cim. Na pis „Ar -
be it macht frei” zo ba czy łem ja ko
pierw szy, kie dy by łem już w obo zie.
Więź nio wie w pa sia kach cią gnę li du ży
wóz. My też do sta li śmy pa sia ki i za pro -
wa dzo no nas do blo ku, gdzie od by ła się
kwa ran tan na, któ ra mia ła nas przy go to -

wać do wa run ków obo zo wych. „Pad nij,
po wstań, czoł gaj się” – krzy cze li, bi jąc
nas przy tym ja kimś prę tem. Wie le star -
szych osób nie wy trzy ma ło. Obok obo zu
stał wy so ki ko min. Za py ta łem jed ne go
ze star szych więź niów, co to za fa bry ka?
On przy ło żył pa lec do ust i wy szep tał:
„Tam się lu dzi pa li”. 

– Po kil ku dniach po by tu na kwa ran -
tan nie do sta łem wy so kiej go rącz ki i za -
nie sio no mnie do szpi ta la obo zo we go.
Oka za ło się, że mia łem pęk nię tą kość
w czasz ce. By ły to skut ki tor tur w wię -
zie niu w Za ko pa nem. Kość się psu ła
i trze ba by ło ją usu nąć. Cze ka łem pół -
przy tom ny na ope ra cję. Przede mną
prze pro wa dzo no dwa za bie gi, Za raz
po nich więź nio wie zmar li. Sze dłem jak
na śmierć. Ope ra cja trwa ła pra wie dwie
go dzi ny. Prze pro wa dził ją le karz -wię -
zień Wa si lew ski. Ja kimś dłut kiem i młot -
kiem bez znie czu le nia wy cię to mi tę kość
za le wym uchem. By łem pa sa mi przy -
wią za ny do sto łu. 

– W szpi ta lu by łem oko ło trzech ty go -
dni. Kie dy wy sze dłem, naj pierw za pro -
wa dzi li mnie do blo ku, gdzie mia łem
miesz kać. Przy wi tał mnie se kre tarz
(schre iber) moc nym ude rze niem w gło wę.
Prze wró ci łem się i po czu łem sil ny ból. 

– Ra no gong ozna czał po bud kę. Trze -
ba by ło w kil ka mi nut wy pro sto wać po -
sła nie, koc zło żyć w kost kę i szyb ko
do umy wal ni. W drzwiach stał sztu bo wy
z du żym na ha jem i ka żde go po go łych
ple cach moc no ude rzał. Je śli wię zień
szyb ko prze biegł, do stał tyl ko raz. Wol -
niej si, star si – kil ka ra zy, aż do upad ku,
cza sem śmier tel ne go. Je śli ką piel od by -
wa ła się w okre sie wio sen nym lub let -
nim, czy na wet je sien nym – bieg do łaź ni
nie spra wiał więk szych trud no ści. Je śli
by ła zi ma, a blok, w któ rym się miesz ka -
ło mie ścił się na dru gim koń cu obo zu,

Mia łem po wy bi ja ne zę by, gło wę po ka le czo ną, po prze ci -
na ną twarz. Po kil ka dni trzy ma li mnie bez je dze nia i pi -
cia. Wo dę rę ką czer pa łem z musz li klo ze to wej. W koń cu
je den z ge sta pow ców po wie dział: „Nie bę dzie my się już
z to bą ba wić, zo bacz – tym pi sto le tem cię za strze lę, jak
się nie przy znasz. Masz czas do ju tra”.

FO
T.
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C
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by ła tra ge dia. Bie gnąc przy 20-stop nio -
wym mro zie, wie lu nie zdą ży ło do trzeć
do swo je go blo ku. Ja wy cho dząc z łaź -
ni, bie głem jak naj szyb ciej. Cza sa mi
prze ska ku jąc przez tru py ludz kie, że by
do trzeć do mo je go blo ku. 

– Schre iber za pro wa dził mnie do ko -
man da „Pe ter sen”, któ re pro wa dzi ło ro -
bo ty ka na li za cyj ne. Pra ca po le ga ła
na ko pa niu ro wów i za kła da niu rur. Pil -

no wa ło nas dwóch Niem ców, cy wi lów.
Ka żdy wię zień miał wy zna czo ny od ci nek
pra cy. Ko pa li śmy od ra na do wie czo ra,
je śli dzień był dłu ższy to na wet do 14 go -
dzin. Pra cu jąc nie wol no by ło sta nąć ani

na chwi lę, ca ły czas trze ba by ło być
w ru chu. Je śli któ ryś z więź niów, choć -
by wy pro sto wał się na chwi lę, otrzy my -
wał ta kie la nie, że czę sto już wię cej nie
wsta wał. Naj gor sze by ło ko pa nie ro wów
w zi mie i na je sień, po ko la na w bło cie
al bo na twar do ubi tej dro dze, wszyst ko
to jed nak ja koś zno si łem. Czę sto mo żna
by ło spo tkać ko na ją cych więź niów. 

– Raz obok bra my wej ścio wej le ża ło
po ukła da nych sie dem tru pów. Wi dok był
ma ka brycz ny. Gło wy roz trza ska ne
na pół, wnętrz no ści na wierz chu… In -
nym ra zem na pla cu przed kuch nią po -
sta wio no 12 szu bie nic, na któ rych
po wie szo no więź niów.

– W czerw cu 1944 r. po nad ty siąc
więź niów prze wie zio no do obo zu w Bu -
chen wal dzie. W blo kach nie by ło miej sca,
dla te go umiesz czo no nas pod ol brzy mim
na mio tem. Spa li śmy na go łej zie mi.
Do pra cy cho dzi li śmy do ka mie nio ło mu.
Po dwóch ty go dniach prze nie sio no nas
jed nak do ko man da Lutz ken dorf. Miesz -
ka li śmy w opusz czo nej szko le, skąd oko -
ło 6 ki lo me trów cho dzi li śmy do pra cy
do fa bry ki syn te tycz nej ben zy ny. Bu dy nek
był nie ustan nie bom bar do wa ny przez sa -
mo lo ty, w dzień ame ry kań skie, a w no cy
an giel skie. Na jed ną gru pę więź niów spa -
dły trzy bom by, któ re za bi ły 70 więź niów
i 3 es es ma nów. 

– Na po cząt ku stycz nia 1945 ro ku,
więź nio wie zo sta li po dzie le ni na dwie
gru py. Pierw szą ode sła no do Bu chen -
wal du, dru ga, w któ rej by łem, uda ła się
do obo zu Mit tel bau -Do ra. Stam tąd jed -
nak prze pę dzo no nas do Nor dhau sen,
gdzie pra co wa li śmy w tu ne lach Do ry.
Cza sa mi do wo żo no nas tam wa go na mi
ko le jo wy mi. Zda rza ły się wy pad ki. Pod -

czas pod sta wia nia wa go nów więź nio wie
rzu ca li się pod ko ła, tyl ko gło wy od ska -
ki wa ły… W tu ne lach, gdzie pra co wa li -
śmy pro du ko wa no ra kie ty V -1 i V -2. 

– Kie dy w kwiet niu 1945 r. w ba ra ku
w umy wal ni, zna la złem ka wa łek po tłu -
czo ne go lu stra, na wi dok swo jej oso by
upa dłem i ze mdla łem. Zo ba czy łem ko -
ścio tru pa, tyl ko skó ra i ko ści. Był 3 lub 4
kwiet nia. Nie po szli śmy do pra cy. Po dzie -
lo no nas na dwie gru py. Jed ni mie li rze -
ko mo je chać do in ne go obo zu, dru ga
gru pa, młod si i zdrow si, mie li udać się
tam pie cho tą. Na sza pie sza gru pa ru szy -
ła w kie run ku pół noc no -wschod nim. Co
się sta ło z po zo sta ły mi, któ rych mie li
prze wieźć? Z od le gło ści 3, mo że 4 ki lo -
me trów usły sze li śmy dłu gą se rię strza łów. 

– Szli śmy da lej, ale na sza gru pa za -
czę ła w szyb kim tem pie top nieć. Z 2 ty -
się cy lu dzi, 11 kwiet nia zo sta ło
oko ło 200 osób. Już reszt ka mi sił do sze -
dłem do sto do ły, w któ rej mie li śmy prze -
no co wać. Jed nak po ki lku mi nu tach
wy pę dzo no nas stam tąd. Wy sze dłem
pra wie na czwo ra kach, upa dłem. Es es -
man za mie rzał zdjąć z ra mie nia ka ra bin,
jed nak dru gi po wie dział do nie go: „Zo -
staw, Volks sturm go do bi je”. Ra no, gdy
się obu dzi łem, by li już Ame ry ka nie. 

– Po dwu i pół mie sięcz nym po by cie
w ame ry kań skim szpi ta lu, po wró ci łem
czę ścio wo do zdro wia. 

– Po tych tra gicz nych prze ży ciach mo -
żna po wie dzieć, że po ko na łem śmierć.

No t. MAŁ GO RZA TA CY GNA RO WICZ

Warto wiedzieć

Już po woj nie Alek san der Dę biec pra co wał
w ka mie nio ło mie w Klę cza nach. Po 27 la -
tach prze szedł na eme ry tu rę. Od 20 lat pra -
cu je spo łecz nie na rzecz Pol skie go Związ ku
Więź niów Po li tycz nych Hi tle row skich Wię -
zień i Obo zów Kon cen tra cyj nych, a ta kże
Związ ku In wa li dów Wo jen nych. Wie lo krot nie
od zna czo ny m. in.: Krzy żem Ofi cer skim Or -
de ru Od ro dze nia Pol ski, Zło tym Krzy żem Za -
słu gi, Krzy żem Oświę cim skim, Krzy żem
Par ty zanc kim, Zło tą Od zna ką „Za Za słu gi Dla
Wo je wódz twa No wo są dec kie go”. Jest ta kże
mę żem za ufa nia. Ma 3 dzie ci, 6 wnu cząt i 4
pra wnu ków. 

Kie dy w kwiet niu 1945 r. w ba ra ku
w umy wal ni, zna la złem ka wa łek po -
tłu czo ne go lu stra, na wi dok swo jej
oso by upa dłem i ze mdla łem. Zo ba czy -
łem ko ścio tru pa, tyl ko skó ra i ko ści.

FO
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Dziś la ta ją ce hob by mo że być
re ali zo wa ne na wie le spo so -
bów. Jed nym z nich jest pa ra -
lot niar stwo. Kto raz
spró bo wał, nie po prze sta nie
na tym, a wręcz zo sta nie
od te go uza le żnio nym.

Po czym po znać pa ra lot nia rza? 
Po pierw sze: gło wa w chmu rach,

w prze no śni i do słow nie. 
Po dru gie: pa trze nie na ota cza ją cy

świat pod ką tem wa run ków do la ta nia. 
Po trze cie: ulu bio ny pro gram te le wi -

zyj ny to pro gno za po go dy, spraw dza nia
i po rów ny wa na na ró żnych ser wi sach

(kra jo wych i za gra nicz nych), aby
uchwy cić naj lep sze wa run ki.

Mo żna tu wy mie niać jesz cze in ne
rze czy. Ro zu mie ją to ci, któ rzy te go do -
świad czy li i wie dzą, że to mi łość
„od pierw sze go star tu” do koń ca ży cia.

***
Mo ja przy go da z la ta niem za czę ła się

bar dzo wcze śnie, w wie ku sied miu lat.
Wzbi łem się w nie bo z Oj cem – in struk -
to rem, kon struk to rem i oczy wi ście pi lo -
tem mo to lot nio wym. To On za szcze pił
we mnie mi łość do la ta nia. Trud no by ło
oprzeć się te mu, wi dząc z ja ką pa sją bu -
do wał mo to lot nie, a póź niej star to wał
w za wo dach zbie ra jąc nie jed no krot nie
naj wy ższe lau ry. Po ma ga jąc Oj cu
i uczest ni cząc z nim w licz nych za wo -

dach prze ko na łem się, że to rów nież mo -
ja ży cio wa pa sja. Nie ste ty, Ta ta zgi nął
w wy pad ku lot ni czym w 1997 ro ku… 

Wznieść się wy so ko, po nad co -
dzien ność, zo sta wić pro ble my na do -
le; po czuć ad re na li nę i po dzi wiać
pięk no Zie mi z gó ry, słu cha jąc tyl ko
szu mu wia tru – to naj pięk niej szy spo -
sób ob co wa nia z przy ro dą. La tam
więc na dal, ale mo to lot nię za mie ni łem
na pa ra lot nię. W 1997 ro ku uzy ska łem
li cen cję pi lo ta.

Swo ją pa sją pra gnę za ra zić na stęp nych
lu dzi. La tać ka żdy mo że! Nie ma zna cze -
nia wiek, płeć czy wa ga, a na wet lęk wy -
so ko ści. Są ta cy, któ rzy bo ją się wejść
na dra bi nę, a nie bo ją się po le cieć. Nie
wszyst kich stać na szy bow nic two czy ba -

Pa ra lot niar stwo jest naj tań szym spo so bem ode rwa nia się od Zie mi 

Świat jest pięk niej szy 

WOKÓŁ NAS
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lo niar stwo. Pa ra lot niar stwo jest naj tań -
szym spo so bem na ode rwa nie się od zie -
mi, co wię cej – da je mo żli wo ści wy bo ru:
la ta nie swo bod ne lub z na pę dem.

Naj bar dziej po pu lar ne jest la ta nie ża -
glo we i ter micz ne, wy ko rzy stu ją ce start
z gó ry. Na to miast dla tych, któ rym nie
od po wia da wdra py wa nie się na gó rę

z peł nym ob cią że niem (ple cak z uprzę -
żą i skrzy dłem do la ta nia wa ży ok. 30
kg), ist nie je al ter na ty wa w po sta ci la ta -
nia z na pę dem sil ni ko wym. Wte dy star -
to wać mo żna z pła skie go te re nu. Co
wię cej, przy jem ność lo tu trwa dłu żej,
do pó ty, do pó ki nie skoń czy się pa li wo.

Ja pre fe ru je la ta nie swo bod ne, bez za -
kłó ceń po wo do wa nych pra cą sil ni ka.
Jed nak, gdy dłu go brak wa run ków
do swo bod ne go la ta nia, na pęd jest wy -
ba wie niem. Ka żdy la ta ją cy wy cze ku je
na dej ścia wio sny: kwie cień, maj, to naj -
lep sze mie sią ce pod wzglę dem ter mi ki
i prą dów wzno szą cych do upra wia nia
te go spor tu. Pa ra lot nią la tam głów nie
z oko licz nych gó rek na Są dec czyź nie
i Sło wa cji. 

Do Tę go bo rzy, na sta no wi sko Skrzęt -
na, z ca łej Pol ski zje żdża ją się ama to rzy
la ta nia. Z ro ku na rok ro śnie po pu lar -
ność pa ra lot niar stwa. Nie dzi wi to, gdyż
jest to spo sób na ode rwa nie się od pro -
ble mów, od re ago wa nie stre su i wy ci sze -
nie się. Za chę cam więc do roz po czę cia
tej pięk nej, nie koń czą cej się przy go dy,
ja ką jest la ta nie. 

Wy so kich lo tów i mięk kich lą do wań! 
MA CIEJ PERZ

Au tor ma 34 la ta, z po cho dze nia po zna niak,
ukoń czył za rzą dza nie i mar ke ting na Po li tech ni ce
Rze szow skiej, miesz ka w Sta rym Są czu od 1986 r.

Pra cu je w Fir mie Wi śniow ski na sta no wi sku me ne -
dże ra pro duk tu, zaj mu je się bra ma mi prze my sło wy -

mi. Po wy ższy tekst uka zał się ta kże w za kła do wym
kwar tal ni ku „Wi śniow ski News” (nr 2/37). 

y z gó ry
Do Tęgoborzy,
na stanowisko Skrzętna,
z całej Polski zjeżdżają się
amatorzy latania. Z roku
na rok rośnie popularność
paralotniarstwa.
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M o żna by ło po dzi wiać
akro ba cje sa mo lo to we
i szy bow co we, sko ki spa -
do chro no we z sa mo lo tu

CA SA w wy ko na niu ko man do sów 6
Bry ga dy Po wietrz no de san to wej z Kra -
ko wa. Im pre za na lot ni sku zgro ma dzi -
ła kil ka ty się cy wi dzów.

Obec nie w Ło so si nie Dol nej szko lą się
pi lo ci szy bow co wi i lek kich sa mo lo tów:
Ja ków, Zli nów i Wilg. Pi lo ci la ta ją też
na Ces snie i AN -2. W jed nym z han ga -
rów sta cjo nu je je dy na w Pol sce wciąż la -
ta ją ca re pli ka przed wo jen ne go RWD -5. 

Tra dy cyj nie od lat w Ło so si nie szko -
lą się szy bow ni cy (Ae ro klub po sia da 14
szy bow ców i czte ry ho lów ki), od by wa -
ją się tu rów nież szko le nia do li cen cji sa -
mo lo to wej PPL (A) oraz do świa dec twa
kwa li fi ka cji na sa mo lo ty ul tra lek kie.

Na lot ni sku or ga ni zo wa ne są lo ty wi -
do ko we, a pi lo ci są wy naj mo wa ni np.
przez we te ry na rię do zrzu ca nia z sa mo -
lo tów pre pa ra tów prze ciw ko wście kliź -
nie w ca łej po łu dnio wej Ma ło pol sce.

Co pe wien okres odży wa dys ku sja
nad uru cho mie niem w Ło so si nie re gio -
nal ne go por tu lot ni cze go. Po trzeb ne są
jed nak na ten cel spo re na kła dy fi nan so -
we, na le ży też speł nić wszel kie wa run ki
bez pie czeń stwa, zmo der ni zo wać in fra -
struk tu rę lot ni czą (bu do wa sta cji pa liw,
utwar dze nie pły ty, re mont wie ży). Lot ni -
sko z uwa gi na ogra ni czo ny pas star to wy
(dłu go ści ok. 1 km) zdol ne by ło by przy -
jąć sa mo lo ty lek kie, o wa dze do 6 ton. 

– Z lot ni ska w Ło so si nie mo gły by
star to wać sa mo lo ty o za się gu do dwóch
ty się cy ki lo me trów – mó wi An drzej Sa -
ra ta, pre zes Ae ro klu bu Pod ha lań skie go.

– Mo żna by więc by ło stąd do le cieć nie
tyl ko do ka żde go miej sca w Pol sce, ale
też do wie lu w Eu ro pie. Ten pro jekt ma
szan sę na re ali za cję w krót kim cza sie.
Ma my in fra struk tu rę, gmi na jest wła ści -
cie lem te re nu. Ko niecz na jest je dy nie
mo der ni za cja pa sa star to we go.

***
Ae ro klub Pod ha lań ski za ło ży li w 1956

r. Je rzy Isz kow ski (pi lot ci cho ciem ny),
Le opold Kwiat kow ski (zna ny ku rier z lat
woj ny) i Wi told Ada mu szek (I se kre tarz
KM PZPR) z wy ko rzy sta niem prę żne go
już w cza sach mię dzy wo jen nych ośrod -
ka szy bow co we go w Tę go bo rzy, znisz -
czo ne go przez oku pan ta, w 1950 r.
za mknię te go przez ów cze sne wła dze;
ośro dek po sia dał wte dy 27 szy bow ców
i szko lił po nad 200 osób. 

W 1960 Ae ro klub Pod ha lań ski od dał
do użyt ku lot ni sko w Ło so si nie Dol nej
(w uro czy sto ści otwar cia wziął udział
zna ny lot nik, gen. Jan Frey -Bie lec ki).
Pre ze sem Ae ro klu bu był w tym cza sie
Ja nusz Piecz kow ski, współ twór ca eks -
pe ry men tu są dec kie go, ów cze sny prze -
wod ni czą cy pre zy dium Miej skiej Ra dy
Na ro do wej w No wym Są czu, pi lot i mi -
ło śnik lot nic twa. 

WOKÓŁ NAS

Te go jesz cze nie by ło: na są dec kim nie bie po ka za ły się woj -
sko we my śliw ce sztur mo we F -16 (ce na po nad 70 mln do la -
rów za eg zem plarz)! Krót ką, ale efek tow ną i bra wu ro wą
pa ra dą uczci ły zor ga ni zo wa ny przez Ae ro klub Pod ha lań ski 21
sierp nia fe styn lot ni czy na lot ni sku w Ło so si nie Dol nej dla
uczcze nia 55-le cia lot nic twa na Są dec czyź nie.

Skrzy dła nad Są dec c
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W Ło so si nie wy szko lo no wie lu zna -
ko mi tych pi lo tów (ok. 30 z nich la ta lub
la ta ło w PLL LOT, po nad 20 w woj -
skach lot ni czych. Wy cho wan ko wie Ae -
ro klu bu zdo by wa li ty tu ły mi strza
Pol ski w spo rcie sa mo lo to wym i szy -
bow nic twie ju nio rów. Ae ro klub or ga ni -
zo wał za wo dy ran gi ogól no pol skiej
i mię dzy na ro do wej (np. mi strzo stwa
świa ta w mo de lar stwie ko smicz nym
w 1983 r. i XV mię dzy na ro do we mi -
strzo stwa Pol ski w akro ba cji szy bow -
co wej w 2010 r.).

Kie row ni ka mi Ae ro klu bu Pod ha lań -
skie go i lot ni ska by li od 1960 r. Je rzy
Isz kow ski, po je go śmier ci w 1962 ro ku
– Le opold Kwiat kow ski. Od 1968 r.
do 1972 r. kie row ni kiem lot ni ska był Ta -
de usz Zło tow ski, a od 1973 r. do 1991 r.
dy rek to rem był Jó zef Sma ga. W la -
tach 1993–2009 funk cję dy rek to ra Ae -
ro klu bu peł nił Sta ni sław Fi li pek. 

Obec nie pre ze sem Ae ro klu bu jest
An drzej Sa ra ta, a dy rek to rem Ro man
Ma ty je wicz.

Ae ro klub jest sto wa rzy sze niem sa -
mo fi nan su ją cym się, (nie otrzy mu je
żad nych do ta cji). Utrzy mu je się z wy -
pra co wa nych wy łącz nie przez sie bie
środ ków któ re zdo by wa ne są m.in. przez
zrzu ty szcze pion ki prze ciw wście kliź -
nie, lo ty re kla mo we, pro pa gan do we,
zrzu ty wią za nek ślub nych, or ga ni zo wa -

ne co ro ku fe sty ny lot ni cze z oka zji
świę ta Lot nic twa cie szą ce się bar dzo du -
żą po pu lar no ścią wśród spo łe czeń stwa.
Po mo cą słu żą ta kże nie licz ni spon so rzy. 

16 kwiet nia 1994 r. Ae ro klu bo wi nada -
no imię Le opol da Kwiat kow skie go (pa -
miąt ko wą ta bli cę od sło nił syn pa tro na,
pi lot woj sko wy ppłk An drzej Kwiat kow -
ski, a po świę cił ów cze sny miej sco wy pro -
boszcz, ks. Wła dy sław Pią tek).

(RED)

czy zną

Tra gicz ny po wrót do do mu
Po nad dwie go dzi ny po za koń cze niu pik ni ku lot ni cze go w Ło so si nie Dol nej ok. godz. 19.15 z lot -
ni ska ja ko je den z ostat nich od le ciał ul tra lek ki sa mo lot Evek tor EV -97 Eu ro star (nr rej. OK -LUR -
-03), któ ry nie dłu go po star cie, po dwóch mi nu tach, na gle wpadł w kor ko ciąg i ru nął na po le
upraw ne w Bil sku, ok. 100 m od dro gi kra jo wej nr 75 i 70 m od naj bli ższych za bu do wań. W wy -
pad ku zgi nę li: 52-let ni pi lot Mie czy sław Ru mian (czło nek Ae ro klu bu Kra kow skie go) i je go ko le ga
Ma rek K. Praw do po dob nie przy czy ną ka ta stro fy by ło za słab nię cie pi lo ta lub za trzy ma nie pra cy
sil ni ka, ma szy na stra ci ła pręd kość i w kon se kwen cji roz bi ła się. Awio net ka nie bra ła udzia łu
w po ka zach lot ni czych, któ re za koń czy ły się o godz. 17 prze lo tem my śliw ców woj sko wych F -16.
Pi lot i pa sa żer przy le cie li nią do Ło so si ny ja ko wi dzo wie pik ni ku.
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Szy bow ce 
z... ko lei
Po cząt ki wią żą się z sek cją szy -

bow co wą, za ło żo ną w 1931
w No wym Są czu z ini cja ty wy
in ży nie rów (ab sol wen tów Po li -

tech ni ki Lwow skiej) Hen ry ka Błasz czy -
ka i Bro ni sła wa Skwar czyń skie go
przy Warsz ta tach Ko le jo wych (obec nie
Ne wag). Bu do wą szy bow ców za jął się
mistrz Adam Baj do. Pierw sze za wo dy
szko le nio we (616 lo tów!) zor ga ni zo wa -
no na Win nej Gó rze po mię dzy Sta rym
a No wym Są czem (1932). W kur sie

uczest ni czy ło 53 adep tów la ta nia, m.in.
Je rzy Isz kow ski i Le opold Kwiat kow ski. 

W 1933 r. sek cja prze kształ ci ła się
w ko ło szy bow co we Li gi Obro ny Prze -
ciw lot ni czej, two rząc ośro dek szko le nio -
wy na gó rze Ra chów na Jo dłow cu k.
Tę go bo rzy. Do 1939 r. zbu do wa no 2 han -
ga ry i skon stru owa no 15 szy bow ców (pro -
du ko wa no je w Warsz ta tach Ko le jo wych).
Nie bra ko wa ło spo łecz ne go wspar cia.

Szko ła szy bow co wa prze szko li ła 1155
osób, wy ko nu jąc 21 078 lo tów o łącz nej
dłu go ści po nad 5 tys. km. W 1939 r. ko ło
po sia da ło 33 szy bow ce, a ta kże sa mo cho -
dy, spa do chro ny. In struk to rem i pierw szym
kier. wy szko le nia był L. Kwiat kow ski, kie -
row ni kiem warsz ta tów szy bow co wych
– A. Baj do. Po woj nie szko ła szy bow co wa
w Tę go bo rzy od ro dzi ła się w 1946 r. (nie -

zmor do wa ny A. Baj do przy wiózł ze
Szcze ci na 4 po nie miec kie szy bow ce, a De -
par ta ment Lot nic twa Cy wil ne go przy dzie -
lił 9 no wych „je ży ków”). 

Do le gen dy prze szła sce na, gdy Ja -
dwi ga Kwiat kow ska mia ła wy pa dek
przy lą do wa niu, a jej mąż, prze ra żo ny
per spek ty wą znisz cze nia szy bow ca, za -
wo łał: Ja dziu – ostat nia Sa la man dra! 

Je sie nią 1950 r. szko ła w Tę go bo rzy
(po dob nie jak wszyst kie in ne gór skie
ośrod ki lot ni cze) zo sta ła za mknię ta. Re -
ak ty wo wa na już pod egi dą Ae ro klu bu
Pod ha lań skie go w 1957 r. 

Źródło: J. Leśniak, A. Leśniak, 
Encyklopedia Sądecka, 2000, 

fot. arch. ze zbiorów Tomasza Koseckiego
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Lotnisko w Kurowie, 1961

Szybowce na Jodłowcu

Szy bo wiec Ko mar zbu do wa ny
w No wym Są czu przez eki pę A da -
ma Baj do, 1939
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Jest ku dła ty, go rą cy i ma wy -
bor ny, nie za po mnia ny smak.
Mo wa oczy wi ście o pie ro gu
łom ni czań skim – tra dy cyj nym
pro duk cie re gio nal nym, któ -
rym szczy ci się Łom ni ca -
-Zdrój, zna na nie tyl ko z te go
ku li nar ne go przy sma ku.

T y siąc ta kich pysz nych fry ka sów
przy go to wa no na wiel ką de gu -
sta cję pod czas te go rocz ne -
go IV już Fe sti wa lu Piy ro gi

Łom ni cań skie, któ ry od był się 20 sierp -
nia w tej uro kli wej, nad po pradz kiej
miej sco wo ści.

Łom ni ca -Zdrój sły nie ze źró deł wód
mi ne ral nych i pie ro gów, nie tyl ko na Są -

dec czyź nie. Fe sti wal, bę dą cy po łą cze -
niem fe sty nu i wspa nia łej im pre zy ku li -
nar nej, z ka żdym ro kiem przy cią ga
co raz wię cej zwo len ni ków i – co zro zu -
mia łe – sma ko szy roz pły wa ją ce go się
w ustach ło mi czań skie go przy sma ku.
Od czte rech lat or ga ni zu je go Sto wa rzy -
sze nie na Rzecz Roz wo ju Wsi Łom ni -
ca -Zdrój „Łom ni cza nie”, któ rym kie ru je
pre zes Zo fia Fran czak. Czte ry la ta te mu
lu dzie dzia ła ją cy w sto wa rzy sze niu
wpa dli na po mysł, by to swo je ku li nar -
ne dzie dzic two wy pro mo wać da lej – po -
za Łom ni cę -Zdrój. 

– To na sza tra dy cja, więc cze mu się
nią nie chwa lić – mó wi je go pre zes – Zo -
fia Fran czak. – To na sze łom ni czań skie
dzie dzic two, z któ re go je ste śmy dum ni

Te go rocz ny, czwar ty już fe sti wal był
współ fi nan so wa ny z Pro gra mu Ope ra -

cyj ne go Fun du szu Ini cja tyw Oby wa tel -
skich, w ra mach re ali zo wa ne go przez
sto wa rzy sze nie pro jek tu pt. „Od po czy -
waj, baw się i po ma gaj – dzia ła nia mło -
dzie ży na rzecz Łom ni cy i jej
miesz kań ców”. 

Pie ro gi łom ni cań skie – co one ma ją
w so bie ta kie go, że nie mo żna za po -
mnieć, jak sma ku ją? Są ku dła te, go rą ce,
po la ne roz to pio nym ma słem, czy tłusz -
czem ze sto pio nej sło ni ny. Po pro stu wy -
bor ne. Prze pis na pie ro gi prze cho dzi
w tej miej sco wo ści z po ko le nia na po -
ko le nie. Ro bi ło się je, bo daw niej by ła
bie da. Kie dyś go spo dy nie przy go to wy -
wa ły je den du ży pie róg, któ ry po da wa -
ło się w drew nia nej niec ce i ja dło
drew nia ny mi ły żka mi. Te raz ro bi się
mniej sze. O ich wiel ko ści do dzi siaj krą -
ży wie le aneg dot, nie tyl ko wśród Czar -
nych Gó ra li za miesz ku ją cych oko li ce
Ry tra i Piw nicz nej -Zdro ju. Jed na z prze -
ka zy wa nych opo wie ści mó wi, że kie dyś
gaź dzi nie go spo da rzą cej w kuch ni spadł
pie róg, któ ry po tra fił za bić kwo kę i pięć
kur cząt, któ re asy sto wa ły go spo dy ni
przy go to wa niu obia du. Ko lej na, że je -
śli gaz da szedł z Łom ni cy na Par cho wat -
kę do po la na ro bo tę, to za czy nał jeść
pie róg pod do mem, a koń czył do pie ro
u ce lu wę drów ki. Ty le tyl ko, że z Łom -
ni cy na ha lę pod Par cho wa tą jest przy -
naj mniej go dzi na so lid ne go mar szu.
Naj bar dziej nie praw do po dob ną opo wie -
ścią, któ rą mo żna usły szeć jesz cze
na po sia dach, pod czas któ rych mo żna
po pu ścić wo dze fan ta zji, jest ta ka, że on -
giś, gdy w Piw nicz nej wy lał Po prad, lu -
dzie wy dłu by wa li na dzie nie z pie ro gów
łom ni cań skich, a wy drą żo nych, ugo to -
wa nych pie ro gów uży wa li do prze pra -
wia nia się przez rze kę.

Prze pis na pie ro gi wy da wa ło by się
jest bar dzo pro sty. Cia sto to po łą cze nie
tar tych, od są czo nych ziem nia ków, skro -
bi, nie wiel kiej ilo ści zmie lo nych ziem -
nia ków go to wa nych z do dat kiem mą ki
pszen nej, lek ko tyl ko po so lo ne. Na dzie -
nie – do mo wy twa róg z jaj kiem, tro chę
po so lo ny, ani za słod ki, ani za kwa śny
– ta ki w sam raz. Ka żda jed nak go spo -
dy ni ro bi pie ro gi so bie zna nym
spo so bem. 

W kon kur sie wy star to wa ło pięć
miesz ka nek wsi, a ka żda z nich przy go -
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Pie róg łom ni cań ski

Ku dła ty, go rą cy,
po pro stu pysz ny
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to wa ła do de gu sta cji po dwie ście pie ro -
gów. To wła śnie uczest ni cy fe sti wa lu,
po ich skosz to wa niu wy bra li zwy cię -
żczy nię kon kur su. Na wer dykt ju ry
ocze ki wa no z na pię ciem. W tym ro ku
naj lep szą go spo dy nią Łom ni cy -Zdro ju
zo sta ła Bro ni sła wa Fran czak. Dru gie
miej sce zdo by ły: Wio let ta Jur czyń ska
i He le na Zie liń ska, trze cie – Ma ria Ru -
si niak, a czwar te – Ma ria Wnęk. Ka żda
ode bra ła na gro dę. 

– Je stem na praw dę za sko czo na – po -
wie dzia ła „Są de cza ni no wi” Bro ni sła wa
Fran czak, zwy cię żczy ni kon kur su. – Nie
spo dzie wa łam, się, że zaj mę pierw sze
miej sce. O tym ty tu le zde cy do wa li
uczest ni cy fe sti wa lu, de gu stu ją cy pie ro -
gi i tym bar dziej się cie szę. 

– Pie ro gi łom ni cań skie są tak pysz nym
da niem, że nie mo gło nie być te go fe sti -
wa lu – mó wi Mał go rza ta Żyw czak, wi -
ce pre zes Sto wa rzy sze nia na Rzecz
Roz wo ju Wsi Łom ni ca -Zdrój „Łom ni -
cza nie” – Ma ją wy jąt ko wy smak. Daw -
niej go spo dy nie, ja ko na dzie nie do nich
da wa ły bryn dzę, a nie bia ły ser, choć
jesz cze te raz w nie któ rych do mach uży wa
się do wy ro bu te go pro duk tu mlecz ne go. 

Do Łom ni cy -Zdro ju na fe sti wal przy -
je cha li m. in.: Sta ni sław So rys, czło nek
Za rzą du wo je wódz twa ma ło pol skie go,
Le szek Zegz da, rad ny wo je wódz ki,
przed sta wi cie le Sta ro stwa Po wia to we go
w No wym Są czu, wła dze mia sta i gmi -
ny Piw nicz na -Zdrój na cze le z bur mi -
strzem Edwar dem Bo ga czy kiem.
Na kul tu ral no -ku li nar ny fe styn do tar li
ta kże Sło wa cy z za przy jaź nio nej gmi ny
Lu ti na, na cze le z jej sta ro stą. 

– Je stem pe łen uzna nia dla miesz kań -
ców Łom ni cy -Zdro ju, któ rzy chcą tą tra -
dy cję pod trzy my wać – mó wi Edward
Bo ga czyk, bur mistrz Piw nicz nej -Zdro -
ju. – Wiel ki sza cu nek dla nich, za to, że
ją kul ty wu ją. 

– Wa żne jest to, że sa mo rzą dy lo kal -
ne, wspól nie ze sto wa rzy sze nia mi, or ga -
ni za cja mi po za rzą do wy mi, ko ła mi
go spo dyń wiej skich or ga ni zu ją ta kie im -
pre zy, na wią zu ją ce do tra dy cji – uwa ża
Sta ni sław So rys, czło nek za rzą du wo je -
wódz twa ma ło pol skie go. – Dzi siaj lu -
dzie bar dzo chęt nie wra ca ją do tra dy cji,
od naj du ją sta re po tra wy. Oka zu je się, że

w cza sach fast fo odów od ra dza ją się
kuch nie tra dy cyj ne, re gio nal ne, ba zu ją -
ce przede wszyst kim na zdro wej żyw no -
ści. Jest to też istot ny ele ment,
przy cią ga ją cy tu ry stów. To czwar ty Fe -
sti wal Pie ro ga Łom ni cań skie go, a już
zdą żył się prze bić w re gio nie. Im pre -
za gro ma dzi nie tyl ko tu tej szych miesz -
kań ców, ale lu dzi, któ rzy na nią
spe cjal nie przy je żdża ją. 

Wszyst ko wska zu je na to, że już nie -
ba wem na Ma ło pol skiej Li ście Pro duk -
tów Tra dy cyj nych po ja wią się trzy no we
przy sma ki, za ak cep to wa ne przez Ra dę
ds. Pro duk tów Tra dy cyj nych przy Urzę -
dzie Mar szał kow skim: wę dzo ny karp
za tor ski, mo skol oraz wła śnie pie ro gi
łom ni czań skie.

– W tym ro ku Ra da ds. Pro duk tów
Tra dy cyj nych przy Urzę dzie Mar szał -
kow skim po zy tyw nie za opi nio wa ła nasz
wnio sek o to by pie ro gi łom ni cań skie
zna la zły się na li ście pro duk tów tra dy -
cyj nych – mó wi Zbi gniew Ja ne czek, se -
kre tarz sto wa rzy sze nia. – Zo stał on,
ra zem z de cy zją ra dy wy sła ny do Mi ni -
ster stwa Rol nic twa i Roz wo ju Wsi. To
ono do ko nu je wpi su. Bar dzo na to cze -
ka my.

Fe sti wal jest po łą cze niem fe sty nu ro -
dzin ne go i im pre zy ku li nar nej. Mo żna
by ło na nim okla ski wać m.in. wy stę py
miej sco wej ka pe li „Pie ro gi Łom ni czań -
skie”, ze spo łu mu zycz ne go „Wio lin ki”,
Or kie stry Dę tej OSP z Piw nicz nej -
-Zdro ju, a ta kże Sło wa ków z Lu ti ny. By -
ły kon kur sy i im pre zy spor to we. Do chód
z bi le tów wstę pu zo stał prze zna czo ny
na dzia łal ność sto wa rzy sze nia. 

IGA MI CHA LEC
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Łom ni ca -Zdrój sły nie ze
źró deł wód mi ne ral nych
i pie ro gów, nie tyl ko na Są -
dec czyź nie. Fe sti wal, bę dą -
cy po łą cze niem fe sty nu
i wspa nia łej im pre zy ku li -
nar nej, z ka żdym ro kiem
przy cią ga co raz wię cej zwo -
len ni ków.
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G a bi net le kar ski bę dzie do stęp -
ny od we wnątrz ho spi cjum
i z ko ry ta rza, spe cjal nie tak
pro jek to wa li śmy, że by tu taj

mo żna by ło przyj mo wać pa cjen tów. Po -
miesz cze nia są skoń czo ne. Pra cu je my
nad tym, że by wy po sa że nie jak naj szyb -
ciej zna la zło się w bu dyn ku i że by mo -
żna by ło uru cho mić pla ców kę – mó wi
pre zes sto wa rzy sze nia „Ho spi cjum Są -
dec kie” Ro man Po ręb ski. – Nie ukry -
wam, że chce my wy po sa żyć pla ców kę
w no wo cze sny sprzęt. Li czy się ka żda
zło tów ka. Bę dzie my wdzięcz ni i zo bo -
wią za ni za wszel kie go ro dza ju po moc.
Ka żdy da tek tra fi na zbo żny cel.

***
Na par te rze znaj dzie się 12 dwu oso -

bo wych po koi dla lu dzi w sta nie ter mi -
nal nym. Jed na ła zien ka przy pad nie

na dwa po ko je, oprócz te go ga bi net le -
kar ski, po kój dla pie lę gnia rek, kuch nia
i ka pli ca, wo kół ogród gę sto ob sa dzo ny
drze wa mi. W przy szło ści bę dzie mo żna
za adap to wać strych na do dat ko we po -
miesz cze nia dla pa cjen tów, dach jest
ocie plo ny, wy star czy po sta wić ścian ki
dzia ło we. Ca łość ma ok. 800 m2 po -
wierzch ni użyt ko wej.

Dział kę pod ho spi cjum prze ka za ło
nie od płat nie mia sto, z Unii Eu ro pej skiej
(Ma ło pol ski Re gio nal ny Pro gram Ope -
ra cyj ny na la ta 2007–2013) po zy ska no
na ten cel 2,78 mln zł, do szła gru pa in -
dy wi du al nych dar czyń ców i spon so rów,
o któ rych pra co wi cie za bie ga li dzia ła cze
To wa rzy stwa „Są dec kie Ho spi cjum”. 

O do fi nan so wa nie z UE nie by ło ła -
two, bo kon ku ren cja do brych wnio sków
spo ra, ale uda ło się. Za wa ży ły m.in. wa -

żne wzglę dy spo łecz ne: idea bu do wy
pla ców ki tak po trzeb nej w No wym Są -
czu i na Są dec czyź nie oraz fakt, że To -
wa rzy stwo od wie lu lat pro wa dzi
wspa nia le ho spi cjum do mo we, opie ku -
jąc się wie lo ma ludź mi star szy mi i cię -
żko cho ry mi.

Po zwo le nie na bu do wę wy da ne zo -
sta ło 18 li sto pa da 2008 r. 18 ma ja 2009
r. uro czy ście dział kę w Za wa dzie po -
świę cił ks. Sta ni sław Ole siak, dusz pa -

sterz śro do wi ska nie peł no spraw nych.
Kil ka ty go dni póź niej wy ko naw ca – fir -
ma REMM – ostro za brał się do ro bo ty.

Ho spi cjum bę dzie do stęp ne dla pa -
cjen tów w stycz niu przy szłe go ro ku.

Pierw sze w re gio nie ho spi cjum z praw dzi we go zda rze nia

Dzie ło pra wie go to we

Bu dy nek pierw sze go w re gio nie sta cjo nar ne go ho spi cjum
przy uli cy Na wo jow skiej 155 w No wym Są czu – Za wa dzie,
w są siedz twie Do mu Po mo cy Spo łecz nej, jest pra wie go to wy
na przy ję cie pa cjen tów. Trwa ją ostat nie pra ce wy koń cze nio -
we, plan to wa nie zie mi i sprzą ta nie. Pla no wa ne otwar cie bu -
dyn ku dla pa cjen tów – w stycz niu 2012 r., za koń cze nie sa mej
bu do wy – we wrze śniu br.

Ho spi cjum bę dzie do stęp ne
dla pa cjen tów w stycz niu
przy szłe go ro ku. Znaj dą
w nim miej sce miesz kań cy
na sze go mia sta, któ rzy
zna leź li się w bar dzo trud -
nej sy tu acji ży cio wej
u schył ku swo je go ży cia.
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Znaj dą w nim miej sce miesz kań cy na -
sze go mia sta, któ rzy zna leź li się w bar -
dzo trud nej sy tu acji ży cio wej u schył ku
swo je go ży cia. Tam nie bę dą cier pieć
i nie bę dą osa mot nie ni w tych ostat nich
dniach. 

Bu do wa wraz z wy po sa że niem
kosz to wa ła oko ło 4 mln zło tych.

***
To wa rzy stwo Przy ja ciół Cho rych

„Są dec kie Ho spi cjum”, utwo rzo ne
przy pa ra fii św. Ka zi mie rza w 1999 ro -
ku z ini cja ty wy gru py miesz kań ców
mia sta i ów cze sne go pro bosz cza ks.
pra ła ta Sta ni sła wa Cza cho ra, dzia ła
na za sa dzie wo lon ta ria tu, bez in te re -
sow nej wo li słu że nia in nym lu dziom. 

Sto wa rzy sze nie spra wu je opie kę ho -
spi cyj ną o cha rak te rze do mo wym.
W swo jej struk tu rze po sia da za re je stro -
wa ny Nie pu blicz ny Za kład Opie ki Zdro -
wot nej – Po rad nię Pa lia tyw ną, w któ rej
pra cu ją le ka rze i pie lę gniar ki, ja ko wo lon -
ta riu sze. Opie kę du cho wą czy ni ka pe lan
ks. Jó zef Woj nic ki. Dzia łal ność sto wa rzy -
sze nia fi nan so wa na jest z fun du szy prze -
ka zy wa nych przez Urząd Mia sta
w No wym Są czu, ak cji cha ry ta tyw nych
(m. in. „Pól na dziei”, „Ziarn ka gor czy -
cy”) oraz dat ków lu dzi do brej wo li. 

***
Ho spi cjum – od łac. ho spi tium zna -

czy: przy jaźń, go ścin ne przy ję cie, go -
ścin ny dom, go spo da. (LB)

WOKÓŁ NAS

Pre zes „Są dec kie go Ho spi cjum”,
Ro man Po ręb ski:

Pra cu jąc od wie lu lat w for mu le ho spi -
cjum do mo we go do strze ga li śmy ro sną ce
za po trze bo wa nie na spe cja li stycz ną opie -
kę nad ludź mi u kre su ich ziem skiej wę -
drów ki. Na wet naj bar dziej re gu lar ne
od wie dzi ny w do mu cho re go, czy to le -
ka rza, pie lę gniar ki, du chow ne go, bądź
pra cow ni ka so cjal ne go, te ra peu ty, psy -
cho lo ga, czy też wo lon ta riu sza nie me -
dycz ne go, nie za stą pią sta łej,
ca ło do bo wej opie ki. Wie le ro dzin ma
kło po ty z za pew nie niem te ra pii, god ne -
go zma ga nia się ze śmier tel nym cier pie -
niem bli skiej oso by, lub też nie ma ku
te mu na le ży tych wa run ków

W sa mym No wym Są czu licz ba zgo -
nów z przy czyn no wo two ro wych wa ha
się w gra ni cach 120-150 rocz nie.

Pod ję ta idea spo tka ła się ze spo łecz -
nym po par ciem i zro zu mie niem. Je ste -
śmy wdzięcz ni za licz ne do wo dy
wspar cia fi nan so we go, or ga ni za cyj ne go
i mo ral ne go. Po wsta nie ta kie go obiek tu
na te re nie mia sta wy peł ni bia łą pla mę
na ma pie opie ki ho spi cyj nej re gio nu, bę -
dzie też nie pod wa żal nym, ma te rial nym
do wo dem tro ski Są de czan o lu dzi cier -
pią cych na nie ule czal ne cho ro by.
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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:

Marcin Pawłowski, tel. (18) 415 72 29

e-mail: dystrybucja@sadeczanin.info

Ce na 1 eg zem pla rza w pre nu me ra cie wy no si 5,00 zł (po kry wa -
my koszt prze sył ki). Przy za mó wie niu więk szej licz by eg zem -
pla rzy do li cza my koszt prze sył ki – 1,50 zł /egz.
PŁATNOŚĆ:
– przelew lub przekaz pocztowy adres redakcji: Fundacja Sądecka, ul.
Barbackiego 57, 33-300 Nowy Sącz, nr konta: PKO BP 73 1020 1097
0000 7002 0209 9018.
Tytuł przelewu: prenumerata + liczba egzemplarzy i okres prenumeraty
Jeżeli adres do wysyłki miesięcznika jest inny niż podany w przelewie,
prosimy o wpisanie go w tytule przelewu.

– wpłata gotówka w siedzibie Fundacji Sądeckiej, ul. Barbackiego
57, 33-300 Nowy Sącz w godzinach 8:00-15:00
ODBIÓR:
–  za pośrednictwem Poczty Polskiej
– w siedzibie Fundacji Sądeckiej w godzinach 8-16.
UWAGA:
Po sia da my ar chi wal ne nu me ry: rok 2010: czer wiec, li piec, sier pień, paź -
dzier nik, li sto pad, gru dzień, rok 2011: od lu te go do nu me ru bie żą ce go.
Prenumeratę można zamówić telefonicznie – Kamila Jeleń 
(18) 415 70 77 w.12, e-mail: k.jelen@sadeczanin.info

WARUNKI PRENUMERATU MIESIĘCZNIKA „SĄDECZANIN”
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K siądz Bi rec ki oprócz te go, że
był pro bosz czem, to opie ko wał
się Chó rem im. Ja na Paw ła II,
był ka pe la nem pa ra fial ne go

od dzia łu Ca ri tas oraz Ko ła Ka to lic kie -
go Sto wa rzy sze nia Ko le ja rzy Pol skich
w No wym Są czu. Z je go ini cja ty wy
prze pro wa dzo no grun tow ny re mont ko -
ścio ła ko le jo we go, od re stau ro wa no
i wsta wio no do świą ty ni no we wi tra że,
a ta kże za po cząt ko wa no przy ko ściel ne
fe sty ny cha ry ta tyw ne. Pa ra fia nom
z pew no ścią bra ko wać bę dzie te go mi -
łe go i nie zwy kle od da ne go swo jej pra -
cy dusz pa ste rza. 

*** 
Jak Oj ciec za re ago wał na de cy zję
prze ło żo nych za kon nych o za koń -

cze nia po słu gi w ko ście le ko le jo -
wym?

– Z tym fak tem mia łem czas się oswo -
ić. Choć my, je zu ici ma my sze ścio let nie
ka den cje, a w ze szłym ro ku skoń czy ła się
tu mo ja ka den cja pro bosz cza, lecz z ró -
żnych ra cji zo sta ła ona przed łu żo na jesz -
cze o je den rok, dla te go ja koś by łem
przy go to wa ny na tę zmia nę. Wiel kie go
za sko cze nia nie by ło, cho ciaż oczy wi ście
mi ło by by ło tu jesz cze zo stać i móc da -
lej pra co wać w No wym Są czu.
W pa ra fii ko le jo wej szy ku ją się za -
tem re wo lu cyj ne zmia ny, przy by -
wa no wy pro boszcz, o. Sta ni sław
Jo pek SI? 

– Zaw sze zmia na pro bosz cza jest du -
żą zmia ną w pa ra fii, choć nie wiem czy

re wo lu cyj ną. Te kil ka lat jed nak tu taj
spę dzi łem i no wy pro boszcz bę dzie się
mu siał oswo ić, przy zwy cza ić i po znać
pa ra fię, bo ni gdy tu taj nie pra co wał, nie
był, nie zna kli ma tu i spe cy fi ki pa ra fii
ko le jo wej. 
No wła śnie, no wy pro boszcz bę -
dzie po trze bo wał chy ba du żo si ły
i ener gii, że by kie ro wać pa ra fią
peł ną roz ma itych dusz pa ster skich
ini cja tyw – czy to dzie cię cych, czy
mło dzie żo wych, z któ rych sły nie
ko ściół ko le jo wy? 

– Z ca łą pew no ścią bę dzie po trze bo -
wał du żo sił, mą dro ści, ra dy i po mo cy,
za rów no od pa ra fian, jak i od księ ży,
z któ ry mi bę dzie tu taj współ pra co wał.
W 2007 ro ku ob cho dzi li śmy 70-le -
cie za ło że nia pa ra fii. Dla ca łej
wspól no ty by ło to wiel kie wy da -
rze nie i z pew no ścią wy ma ga ło
od Oj ca oraz in nych księ ży du że go
za an ga żo wa nia? 

– Ob cho dzi li śmy 110-le cie za ło że nia
ko ścio ła i 70-le cie po wsta nia pa ra fii.

WOKÓŁ NAS

Siedem tłu stych lat
O. Jó zef Bi rec ki SJ, pro boszcz Pa ra fii Naj święt sze go Ser ca Pa -
na Je zu sa w No wym Są czu, po 7 la tach pra cy za koń czył swą po -
słu gę w ko ście le ko le jo wym i wy je chał do pol skiej pa ra fii
w Chi ca go. Uro czy ste po że gna nie pro bosz cza od by ło się 27
sierp nia br. Na stęp cą ks. Bi rec kie go zo stał o. Sta ni sław Jo pek SI. 

O. Jó zef Bi rec ki z poprzednikiem, o. Kazimierzem Ptaszkowskim, 2004
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Chcie li śmy to ja koś za ak cen to wać i z tej
oka zji po wsta ła pra ca mo no gra ficz -
na „Ko ściół ko le jo wy i pa ra fia Naj święt -
sze go Ser ca Pa na Je zu sa”. Chcie li śmy
ze brać pew ne rze czy – zdję cia i ró żne
fak ty – do ty czą ce hi sto rii i roz wo ju pa -
ra fii od 21 li sto pa da 1937 ro ku. No
i uda ło się. My ślę, że ta pu bli ka cja przy -
bli ży ła wszyst kim za in te re so wa nym hi -
sto rię za rów no ko ścio ła i ca łej pa ra fii
ko le jo wej.
Dwa la ta te mu pa ra fia i ca ły No wy
Sącz po że gnał nie zwy kłe go przy -
ja cie la dzie ci, o. Ada ma Ku bi sza,
zwa ne go Gar ga me lem. Jak Oj ciec
za pa mię tał tam tą chwi lę? 

– By ło to bar dzo przy kre wy da rze -
nie, Gar ga mel ko lej ny raz nas za sko -
czył. Za sko cze nie to chy ba trwa po dziś
dzień. Nie wąt pli wie był on czło wie -
kiem od da nym spra wie dzie ci, dusz pa -
ster stwu naj młod szych. Był tu taj przez
wie le, wie le lat, do brze znał tę pa ra fię
i był też dla mnie, kie dy tu taj przy sze -
dłem sie dem lat te mu, du żą po mo cą, ta -
kim do rad cą w wie lu spra wach za rów no
dusz pa ster skich, jak i co dzien nych,
zwy czaj nych, zwią za nych też póź niej
z re mon tem ko ścio ła czy wszel ki mi
pra ca mi przy nim. Je go śmierć bar dzo
nas za sko czy ła, choć wi dać on doj rzał
do te go mo men tu przej ścia do te go dru -
gie go świa ta, do Pa na Bo ga, do wiecz -
no ści, do do mu Oj ca. Na po grze bie
do strzec mo żna by ło du żą wdzięcz ność
po ko leń – nie tyl ko dzie ci, ale i ro dzi -
ców, a na wet dziad ków ty chże dzie ci,
z któ ry mi oj ciec Gar ga mel pra co wał.

Wi dać był, że to ziar no, któ re za siał,
przy nio sło do bry owoc. 
W ostat nim cza sie wie le się zmie -
ni ło w na szym ko ście le. Re mont,
no we wi tra że…

– Tak, to praw da. Za czę ło się od da -
chu ko ścio ła, a póź niej, sko ro zro bi ło się
jed ną rzecz, to i dru ga nie pa so wa ła,
więc cią gle trze ba by ło po pra wiać, re -
mon to wać, kon ser wo wać.
Z ini cja ty wy Oj ca w pa ra fii od by ły
się już trzy ma jo we fe sty ny
pod ha słem „Z ser cem na dło ni”.
Pa ra fia nie cze ka ją na ko lej ne, ale
już bez Oj ca...

– Mam na dzie ję, że bę dzie to kon ty -
nu owa ne. Ta ki fe styn in te gru je pa ra fię,
jej człon ko wie się po zna ją, a pro boszcz
po zna je ich, ta kże w dzia ła niu. Te drob -
ne środ ki, któ re zo sta ły ze bra ne na fe sty -
nach, po słu ży ły ja ko ce gieł ka do prac
zwią za nych z re mon tem ko ścio ła, wy -
mia ną po sadz ki, wi tra ży. 
Co w cza sie spra wo wa nia pro bo -
stwa szcze gól nie za pa dło Oj cu
w pa mięć? 

– Nie wąt pli wie spe cy fi ka ca łej pa ra -
fii, szcze rość i otwar tość pa ra fian, fre -
kwen cja na nie dziel nych mszach
świę tych i ta kie du że przy wią za nie oraz
uto żsa mia nie się wier nych ze swo ją pa -
ra fią. Ta kże du ża wdzięcz ność wie lu
osób za tę po słu gę, któ rą nie tyl ko my,
ale i kie dyś w prze szło ści peł ni li in ni oj -
co wie je zu ici. Rów nież ta roz po zna wal -

ność pa ra fian, ale nie tyl ko, w ogó le
lu dzi przy cho dzą cych do ko ścio ła.
W ró żnych miej scach, gdzie by wa łem
lu dzie, za wsze chęt nie po ma ga li, dzie li li
się uwa ga mi, do ra dza li, py ta li o ró żne
rze czy. Zo sta nie mi to w pa mię ci ja ko
nie za po mnia ne prze ży cie, swo isty fe no -
men pa ra fii ko le jo wej. 
Cze go chciał by Oj ciec ży czyć pa ra -
fia nom, bo z pew no ścią jest coś, co
mógł by Oj ciec nam prze ka zać
na po że gna nie? 

– Tak, to z ca łą pew no ścią. To był do -
bry czas, sie dem do brych lat, ta kich tłu -
stych, mo żna by po wie dzieć bi blij nie.
A pa ra fia nom cze go ży czyć? My ślę, że
dal sze go roz wo ju du cho we go z po mo cą
Du cha Świę te go, w for mie dusz pa ster -
skiej na szej pa ra fii. Bo wia do mo, że
cza sy się zmie nia ją i nie mo żna być
na to obo jęt nym. Zmia ny są wi docz ne
za rów no w Pol sce, ale też i w sa mym
No wym Są czu, ta kże tu po trze ba du żej
wra żli wo ści i otwar to ści na dru gie go
czło wie ka. To jest nam bar dzo po trzeb -
ne. Ży czę też, by pa ra fia nie i księ ża da -
lej tak ze so bą roz ma wia li i wspie ra li się
w mo dli twie.

Roz ma wia ła AGNIESZ KA MA ŁEC KA
Au tor ka jest uczen ni cą VI Li ceum Ogól no kształ cą ce go

im. B. Bar bac kie go w No wy Są czu

W ró żnych miej scach, gdzie
by wa łem lu dzie, za wsze
chęt nie po ma ga li, dzie li li
się uwa ga mi, do ra dza li, py -
ta li o ró żne rze czy. Zo sta nie
mi to w pa mię ci ja ko nie za -
po mnia ne prze ży cie, swo -
isty fe no men pa ra fii
ko le jo wej. 

Na remontowanej wieżyO. Jó zef Bi rec ki udziela chrztu, 2007
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Gol co wie na imie ni nach Cy co nia
Na Ryn ku w Sta rym Są czu 13 sierp -

nia od był się kon cert ze spo łu bra ci Łu ka -
sza i Paw ła Gol ców. By ła zna ko mi ta
mu zy ka i świet na za ba wa, po kaz barw -
nych fa jer wer ków i „sto lat” dla bur mi -
strza Ma ria na Cy co nia z oka zji imie nin.
Śpie wu kli ku ty się cy wi dzów Ju bi lat wy -
słu chał ze sce ny. Bra cia Gol co wie roz po -
czę li i za koń czy li (na bis) zna nym
prze bo jem „Ścier ni sko”. Pod czas kon cer -
tu pa dał mo men ta mi deszcz, by ła na wet
krót ka prze rwa spo wo do wa na bra kiem
prą du, ale nie prze szko dzi ło to w świet -
nej za ba wie. Jak gó ra le z gó ra la mi, Gol -
co wie i pu blicz ność za śpie wa li so bie
„Nie lej dys cu, nie lej, bo cie tu nie trze -
ba” i za chwi lę by ło po kło po cie. 

Tu, gdzie śpie wał Jan Kie pu ra
Nie bra kło ple ja dy ar ty stów pod czas

dwu ty go dnio we go Fe sti wa lu Kie pu row -
skie go w Kry ni cy. Bo gu sław Ka czyń ski
za pro sił m.in. Gra ży nę Bro dziń ską,
Mał go rza tę Dłu gosz, Ta de usza Szlen -
kie ra i Ju liu sza Ur sy na Niem ce wi cza.

Rytm fe sti wa lo we go ży cia wy zna czy ły
jak zwy kle trzy naj wa żniej sze kon cer ty
– in au gu ra cyj ny „Za cza ro wa ny świat
ope ret ki” (13 sierp nia), pro me na do wa

ga la „Tu gdzie śpie wał Jan Kie pu ra” (20
sierp nia) i fi na ło wa „Wiel ka sła wa to
żart” (27 sierp nia). No wo ścią by ła m.in.
ope ret ka Fran za Le ha ra „Hra bia Lu xem -
burg”. Uda nym eks pe ry men tem by ło
po wie rze nie „Ga li Ope ro wej” tyl ko jed -
nej wy ko naw czy ni – Eli zie Krusz czyń -
skiej, lau re at ce I na gro dy i zło te go
me da lu na Mię dzy na ro do wym Kon kur -
sie im. Sta ni sła wa Mo niusz ki w War sza -
wie w 2010 r. (wy stą pi ła z Or kie strą
Sym fo nicz ną Fil har mo nii Ślą skiej
w Ka to wi cach). Cie ka wym wy da rze -
niem był też kon cert pia ni stycz ny, w któ -
rym utwo ry Ja na Igna ce go
Pa de rew skie go, za grał Ka rol Mi chał
Szy ma now ski.

Ju bi le usz fo to re por te ra
Czter dzie sto le cie pra cy dzien ni kar -

skiej w „Ga ze cie Kra kow skiej” świę to -
wał red. Sta ni sław Śmier ciak, zna ny
po wszech nie na Są dec czyź nie wszę do -
byl ski fo to re por ter nie stru dze nie to wa -
rzy szą cy wa żnym wy da rze niom
w re gio nie, mistrz w po szu ki wa niu nie -
po wta rzal nych ujęć, obec ny na ka żdym
kon cer cie i wie czo rze au tor skim, na mi -
tyn gach po li tycz nych i za wo dach spor -
to wych, na fe sti wa lach i im pre zach,
a na do da tek czło wiek skrom ny i ko le -
żeń ski. Pierw sze zdję cia z ak cji stra ży
po żar nej, wy pad ku dro go we go i prac
po lo wych opu bli ko wał 29 lip ca 1971 r.
Pod czas ju bi le uszo we go spo tka nia
w gro nie licz nych przy ja ciół i sym pa ty -

KALEJDOSKOP
KULTURALNY

KULTURA
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ków w Mia stecz ku Ga li cyj skim sta ro sta
Jan Go lon ka od zna czył go Zło tym Jabł -
kiem Są dec kim.

Przy ja ciel „Ro ga sia”
19 sierp nia w No wo są dec kiej Ma łej

Ga le rii od był się wie czór pro mo cyj ny al -
bu mu pt. „Jó zef Po gwizd. Gra fi ka i ry su -
nek” wy da ne go na kła dem wy daw nic twa
Gol druk. By ła przed nia oka zja do za po -
zna nia się z twór czo ścią i cie ka wy mi po -
glą da mi na ży cie i świat zna ne go
są dec kie go ar ty sty, dzia ła cza kul tu ral ne -
go, dłu go let nie go pre ze sa od dzia łu ZPAP,
uwiecz nio ne go w li te ra tu rze pol skiej
przez Ma rią Kow nac ką w opo wia da niu
Ro gaś z Do li ny Roz to ki ja ko przy ja cie la
sym pa tycz ne go je lon ka. 

Po słu gu jąc się kwe stio na riu szem Pro -
usta ob da rzo ne go cha rak te ry stycz ną bro -
dą (jak u Rum caj sa!) bo ha te ra wie czo ru
„prze słu chał” red. Je rzy Le śniak, któ ry
przy bli żył ta kże bo ga ty do ro bek twór czy
ory gi nal ne go pla sty ka. Ar ty sta opo wia -
dał o swo jej fi lo zo fii gra fi ki i mi kro sko -
pij nej wi zji świa ta, o po trze bie spo ko ju
i życz li wo ści w ży ciu i sztu ce. Przy wo -
łał trud ne dzie ciń stwo (bie dę, aresz to wa -
nie oj ca po woj nie przez UB, po bi cie
w szko le za koń czo ne ka lec twem, dłu go -
let nią re ha bi li ta cję w szpi ta lu).

Nie bra kło też za baw nych aneg dot
i wspo mnień, choć by tych zwią za nych
z nada nym Po gwiz do wi pod czas stu diów
przy dom kiem „Do lar”. Dzię ko wa no mu
za to, co zro bił dla No we go Są cza i re gio -

nu, a ta kże dla swej ma łej oj czy zny – Ry -
tra (wójt Wła dy sław Wnę trzak ob da ro wał
go zło tym ry ter skim de na rem).

Zlot old mo bi li
Mu zeum Okrę go we w No wym Są czu

za pro si ło na III Zlot Za byt ko wych Po -
jaz dów. Sta re au ta i mo to cy kle za pre -
zen to wa ły się w Mia stecz ku
Ga li cyj skim (gdzie urzą dzo no wy sta wę
mo de li sa mo cho dów pt. „Hi sto ria wło -
skiej mo to ry za cji w mi nia tu rze” z ko -
lek cji An drze ja Zie liń skie go) oraz
w efek tow nych pa ra dach na są dec kim
ryn ku, a ta kże w Sta rym Są czu i Po de -
gro dziu. Na zlot przy by ło ok. 50 za łóg
z ca łej Pol ski. Naj star szym po jaz dem był
Ford A z 1931 r.

Ra tow ni cy bez gra nic
W Ga le rii MCK „So kół” otwar to wy -

sta wę pt. „Ra tow ni cy bez gra nic” do ku -
men tu ją cą dzia łal ność sta cjo nu ją cej
w No wym Są czu Ma ło pol skiej Gru py
Po szu ki waw czo -Ra tow ni czej, zna nej
m.in. z sek cji psów ra tow ni czych. Gru -
pa od wie lu lat bie rze udział w ak cjach
ra tow ni czych na te re nach do tknię tych
skut ka mi ka ta strof i klęsk ży wio ło wych
m.in. w Tur cji i na Bał ka nach, na Ha iti
i Ira nie, wcho dzi w skład USAR Po land
(Urban Se arch and Re scue), skła da ją cej
się ze stra ża ków z No we go Są cza,
Gdań ska, Ło dzi, Po zna nia i War sza wy,
prze wi dzia nych do dzia łań po za gra ni -
ca mi kra ju.

Po sła ni z da rem Ewan ge lii
W Do mu Go tyc kim w No wym Są czu

otwar to wy sta wę ob ra zu ją cą pra cę mi -
sjo na rzy die ce zji tar now skiej w ró żnych
kra jach świa ta. Eks po zy cja „Po sła ni
z da rem Ewan ge lii” po wsta ła z oka -
zji 50-le cia po słu gi dusz pa ster skiej mi -
sjo na rzy na szej die ce zji z ini cja ty wy
pro bosz cza są dec kiej fa ry ks. Ja na Pio -
trow skie go, od wie lu lat zwią za ne go
z dzia łal no ścią mi syj ną w Afry ce
i Ame ry ce Po łu dnio wej, przy współ pra -
cy z An ną Wan tuch i Edy tą Ross -Paz -
dyk. Ho no ro wy pa tro nat nad wy sta wą
ob jął or dy na riusz tar now ski bp Wik tor
Skworc, któ ry po wie dział: „109 mi sjo -
na rzy pra cu je w ró żnych kra jach świa ta,
ale tak na praw dę mi sje są wszę dzie. My
nie ty le pro wa dzi my dzia łal ność mi syj -
ną na te re nach – bo prze cież nie mo żna
te re nów ewan ge li zo wać. Ewan ge li zu je
się ludz kie ser ce, a ludz kie ser ca
do ewan ge li za cji są wszę dzie – w Afry -
ce, Ame ry ce Po łu dnio wej, we Fran cji,
a ta kże w No wym Są czu”.

„Mo zai ka są dec ka” 
w Mia stecz ku Ga li cyj skim

Pod czas im pre zy ple ne ro wej „Mo zai -
ka są dec ka” w Mia stecz ku Ga li cyj skim
w No wym Są czu od był się wer ni saż wy -
sta wy zdjęć ar chi wal nych 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. Za pre zen to wa -
no fo to gra fie m. in.: Wa le re go Elia sza -
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-Ra dzi kow skie go, Awi ta Szu ber ta,
Edwar da Ja nu sza, Woj cie cha Mi ga cza,
Le opol da Wę grzy no wi cza, Eu ge niu sza
Fran kow skie go ze zbio rów Mu zeum Et -
no gra ficz ne go im. Se we ry na Udzie li
w Kra ko wie, Mu zeum Ta trzań skie go im.
dr. Ty tu sa Cha łu biń skie go w Za ko pa nem,
Mu zeum Hi sto rii Fo to gra fii im. Wa le re -
go Rze wu skie go w Kra ko wie, Mu zeum
w Prze wor sku, Mu ze ów Okrę go wych
w Rze szo wie i w No wym Są czu. Week -
end w Mia stecz ku Ga li cyj skim upły nął
pod zna kiem po ka zów i warsz ta tów ob -
ra zu ją cych ży cie mia ste czek i wsi są dec -
kich na po cząt ku XX w., kon cer tów
mu zycz nych, „ży wych” pra cow ni rze -
mieśl ni czych, tar gów i kuch ni re gio nal -
nej. Mo żna by ło po sma ko wać nie le gal nej
wciąż śli wo wi cy spod Łąc ka oraz po flir -
to wać z żoł nie rza mi ce sa rza Fran cisz ka
Jó ze fa.

Zbro żko wie w „So ko le”
W Ga le rii BWA „So kół” w No wym

Są czu otwar to wy sta wę rzeź by i tka ni ny
pt. „Wrze cio no cza su” i „Mię dzy czas”
ma łżeń stwa Elżbie ty Za jąc -Zbro żek
i Pio tra Zbro żka, ab sol wen tów kra kow -
skiej ASP (1988), za miesz ka łych w Szy -
ku k. Jo dłow ni ka. Eks po na ty mo żna
by ło „do ty kać i wą chać”, bo mia ły one
rów nież wa lo ry po zaw zro ko we: pięk nie
pach ną ce drew no o wy ra zi stej fak tu rze
i mięk kie, weł ni ste tka ni ny.

Uda ne wa ka cje z mu zy ką
Po nad 300 uzdol nio nych mu zy ków

z Pol ski, Fran cji, Nor we gii, Nie miec,
Ko rei Po łu dnio wej i Chin, za an ga żo wa -
ni pro fe so ro wie, po nad 30 ró żno rod nych
kon cer tów – oto plon trwa ją ce go od 24
lip ca do 14 sierp nia XVI Mię dzy na ro -
do we go Kur su In ter pre ta cji Mu zycz nej
i to wa rzy szą cy mu Fe sti wal „Wa ka cje
z mu zy ką” w No wym Są czu i mia stach

Są dec czy zny, zor ga ni zo wa ne go i pro wa -
dzo ne go przez prof. Bar ba rę Hal ską
z war szaw skie go Uni wer sy te tu Mu zycz -
ne go im. F. Cho pi na, są de czan kę ro dem.

Pik nik Con try
Wy stę py ar ty stycz ne, kon kur sy i za -

ba wy to wa rzy szy ły Pik ni ko wi Co un try,
któ ry na te re nie Mia stecz ka Ro we ro we -
go w No wym Są czu zor ga ni zo wał rad -
ny An to ni Rącz kow ski. W karcz mie
wy stę po wa li mło dzi wo ka li ści z Miej -
skie go Ośrod ka Kul tu ry oraz ze spo ły ta -
necz ne. Za rów no dla dzie ci jak
i do ro słych prze pro wa dzo no kon kur sy
i za ba wy. W fi na le za grał ze spół „Kon -
wój” z Kra ko wa.

Nor wid przy „Ada siu”
Pod czas XVII wie czo ru ar ty stycz ne -

go z cy klu „Pa li się faj ka no cy…” na no -
wo są dec kich plan tach, przed po mni kiem
„Ada sia”, Sce na Po etyc ka Te atru Ro bot -
ni cze go im. Bo le sła wa Bar bac kie go za -
pre zen to wa ła spek takl Cy pria na Ka mi la
Nor wi da „O piek nem rzecz jest roz wid -
nio na…” Wy stą pi li: Do ro ta Kacz mar -
czyk, Ka ta rzy na Kacz mar czyk, Mo ni ka
Śle piak, Ję drzej Bi go sin ski i Ja nusz Mi -
cha lik oraz ze spół So na ti na 2.

Fe sti wal 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 – ro dzin na 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 wą wer sję Ham le ta) oraz
ukra iń ska „At mAs fe ra”. Na Ja giel loń -
skiej (zmie ni ła na zwę na Ar ty stycz ną
Uli cę) czas umi la ły gru py: „Awa riat
NA TO” i „Shar pi”, na plan tach – warsz -
ta ty cho re ogra ficz no -pla stycz ne i baj ki
dla dzie ci (Te atr On Off i Te atr Ani ma -
cji Falk show Krzysz to fa Fal kow skie go),
na ryn ku – po kaz „Tań czą cych Fon -
tann”. 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 -

KULTURA
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niec in dyj ski przed sta wio ny w 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. W re jo nie Basz -
ty Ko wal skiej dla fa nów dzieł fil mo -
wych z nur tu wam pi rycz ne go
przy go to wa no „Dra ku lia dę”. 

Jar mark Aniel ski z pio sen ka mi
Gre chu ty

Kon cer ty Mi ro sła wa Wit kow skie go
oraz ze spo łu Pla te au wraz z go ść mi:
Mar kiem Jac kow skim, Pio trem Cu gow -
skim i Krzysz to fem Kil jań skim z kon -
cer tem pod na zwą „Pro jekt Gre chu ta”,
wy stę py są dec kich ar ty stów z Pa ła cu
Mło dzie ży oraz Miej skie go Ośrod ka
Kul tu ry, po ka zy, pre zen ta cje i de gu sta -
cje – oto atrak cje V Są dec kie go Jar mar -
ku Aniel skie go, któ ry od był się
na są dec kim Ryn ku. Swo je pro duk ty
wy sta wi li wła ści cie le skle pów, firm,
rze mieśl ni cy i ar ty ści. Głów nym mo ty -
wem jar mar ku by ły anio ły. Nie bra ko -
wa ło wy ro bów ze szkła, wo sku,
drew na, ko ro nek, rzeźb, ob ra zów, ma -
lo wi deł na szkle, bi żu te rii. 

Uczta te atral na
31 spek ta kli zo sta nie za pre zen to wa -

nych w paź dzier ni ku pod czas XV Je -
sien ne go Fe sti wa lu Te atral ne go
w Miej skim Ośrod ku Kul tu ry w No -
wym Są czu. W bo ga tym pro gra mie
zna la zły się ko me die i far sy, wi do wi ska
dra ma tycz ne z du żym roz ma chem in -
sce ni za cyj nym, przed sta wie nia eks pe -
ry men tal ne i mo no dra my. Są dec ka
pu blicz ność bę dzie mia ła oka zję okla -
ski wać wy bit nych ak to rów m.in. Ja nu -
sza Ga jo sa i Ja na Ko bu szew skie go.
Po raz je de na sty przy je dzie z War sza -
wy zna ny Te atr Kwa drat, a po la tach
nie obec no ści po ja wi się Te atr im. Wit -
ka ce go z Za ko pa ne go. Je rzy Boń czak

po ka że far sę „Le we in te re sy” m.in. ze
sta ro są de czan ką Ka ta rzy ną Zie liń ską.
Kra kow ska Sce na Mo lie re wy sta wi
„Bra ta na sze go Bo ga” Ka ro la Woj ty ły
z udzia łem ak to rów nie wi do mych. Są -
dec kie ak cen ty: Te atr Ro bot ni czy im.

Bo le sła wa Bar bac kie go za pre zen tu je
„Tryp tyk Rzym ski” Ja na Paw ła II w ję -
zy ku… espe ran to w reż. Ja nu sza Mi -
cha li ka, a Te atr NSA – wi do wi sko
„Ksią żę i że brak” Mar ka Twa ina w reż.
rów nież Ja nu sza Mi cha li ka przy współ -
pra cy Mał go rza ty So bier skiej oraz mo -
no dram „De kom po zy cja” wg
„Kwar te tu dla czte rech ak to rów” i „Au -
dien cji III” Bo gu sła wa Scha ef fe ra. In -
au gu ra cja ju bi le uszo we go fe sti wa lu
zbie gnie się z wer ni sa żem wy sta wy fo -
to gra fii Da nie la Ja ni szy na pt. „Te atr”.

REPORTERZY „SĄDECZANINA”
FOT. ARCH. REDAKCJI

W bo ga tym pro gra mie
zna la zły się ko me die i far -
sy, wi do wi ska dra ma tycz -
ne z du żym roz ma chem
in sce ni za cyj nym, przed sta -
wie nia eks pe ry men tal ne
i mo no dra my. Są dec ka pu -
blicz ność bę dzie mia ła
oka zję okla ski wać wy bit -
nych ak to rów.
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Do ku men to wał za byt ki wi dzia -
ne po dro dze, ży cie lu du
wiej skie go, stro je lu do we, do -
my, zam ki, itp.; utrwa lał wi -

do ki, z któ rych wie le do dziś sta no wi
nie oce nio ne źró dło iko no gra ficz ne dla
ba da czy prze mie rzo nych przez Stę czyń -
skie go te re nów. 

Na eks po zy cji or ga ni zo wa nej w ra -
mach pro jek tu „Via Ga li cia” i w pu bli -
ka cji to wa rzy szą cej tej wy sta wie mo żna
bę dzie zo ba czyć ob ra zy, któ re po wsta ły
pod czas ga li cyj skich wę dró wek M. B.
Stę czyń skie go od Tatr i Pie nin po kre sy
wschod nie. Wie le miejsc zmie ni ło się
nie do po zna nia, choć by Kra ków wi -
dzia ny przez pod ró żni ka z Kop ca Ko -
ściusz ki, czy no wo są dec ki za mek…

Cza sem ry sun ki są sta ran niej sze, ale
czę ściej to po spiesz nie wy ko na ne szki -
ce, któ re w pew nym sen sie za stę pu ją fo -
to gra fie, by póź niej po słu żyć
ry sow ni ko wi do od two rze nia tra sy i za -
pi sa nia naj wa żniej szych wra żeń. Wśród
tych prac wy ró żnia ją się akwa re le.

Dzie ła M. B. Stę czyń skie go nie zna -
la zły uzna nia hi sto ry ków sztu ki ani pi sa -
rzy – dla pierw szych jest pa cy ka rzem, dla
dru gich – gra fo ma nem. Im po nu ją ca do -
ku men ta cja „oko lic Ga li cji” wraz ze swo -
istą fa scy na cją tą kra iną mi mo wszyst ko
bu dzi sza cu nek do dziś, szcze gól nie
wśród mi ło śni ków gór skich kra jo bra zów.

Więk szość prac M. B. Stę czyń skie go
– po nad set ka ry sun ków i gra fik wy ko -
na nych we dług je go ry sun ków – znaj du -

je się w zbio rach Mu zeum Ksią żąt Lu -
bo mir skich w Za kła dzie Na ro do wym
im. Osso liń skich we Wro cła wiu, skąd
po zy ska no naj bo gat szy ma te riał iko no -
gra ficz ny na wy sta wę i do pu bli ka cji.
Kil ka na ście gra fik wy po ży czo no też ze
zbio rów Mu zeum Na ro do we go w War -
sza wie oraz ze zbio rów Mu zeum Na ro -
do we go w Kra ko wie, uzu peł nia jąc ten
ze staw zbio ra mi wła sny mi. Wy pa da
przy tym za zna czyć, że spo śród wie lu
wąt ków te ma tycz nych wy bie ra ne by ły
głów nie ob ra zy „ga li cyj skie” (z pod ró -
ży na Dol ny Śląsk, w Su de ty i do kra in
po łu dnio wej Eu ro py ta kże za cho wa ło
się kil ka dzie siąt dzieł M. B. Stę czyń -
skie go). W zbio rach za gra nicz nych
(Lwów, Wie deń) znaj du ją się gra fi ki te -
go au to ra zna ne ta kże z mu ze al nych ko -
lek cji pol skich.

Wy sta wa i pu bli ka cja ad re so wa ne są
do wszyst kich za in te re so wa nych szla ka -
mi dzie więt na sto wiecz nych wę dró wek
kra jo znaw czych i ob ra za mi po wsta ły mi
pod czas tych pod ró ży – swo istą do ku -
men ta cją tam tych cza sów. 

(I.SZ.)

KULTURA

Wy sta wa pt. Ma ciej Bo gusz Stę czyń ski – za po mnia ny obie ży -
świat, któ rej wer ni saż od bę dzie się 23 wrze śnia w Ga le rii
Daw na Sy na go ga w No wym Są czu po świę co na bę dzie nie -
zwy kłe mu czło wie ko wi, któ ry nie stru dze nie prze mie rzał trak -
ty daw nej mo nar chii Habs bur gów, do cie ra jąc w od le gle
za kąt ki dzie więt na sto wiecz nej Eu ro py. 

Za po mnia ny obie ży świat
Rozwaliny zamku w Zawrociu (w obwodzie Bocheńskim, od południa)
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Za po mo cą licz nych fo to gra fii
i do ku men tów uka za no naj -
wa żniej sze aspek ty ży cia

zie mian, ich wkład w dzie je na ro du i pań -
stwa pol skie go oraz tra gicz ne lo sy w cza -
sach oku pa cji i rzą dów ko mu ni stycz nych.
Wy sta wa uka zu je ro lę zie miań stwa ja ko
fun da men tal ne go czyn ni ka to żsa mo ści
na ro do wej, któ ry na sku tek bru tal nych
dzia łań po li tycz nych zo stał bez pow rot nie
znisz czo ny nie tyl ko w aspek cie ma te rial -
nym, ale i du cho wym.

Zmierzch zie miań stwa w Pol sce to
trud ny czas II woj ny świa to wej, ko niecz -
ność od na le zie nia się w wa run kach oku -
pa cyj nej rze czy wi sto ści i spro sta nia
nie sio nym przez nią wy zwa niom. Na dzie -
je na od zy ska nie przez Pol skę nie pod le -
gło ści nie speł ni ły się. Zie miań stwo sta ło
się pierw szą war stwą spo łecz ną ska za ną
na za gła dę przez re wo lu cję przy nie sio ną
na ba gne tach Ar mii Czer wo nej. Ksią żka
Mar ci na Cho rąz kie go za ty tu ło wa na Zie -
mia nie wo bec woj ny. Po sta wy wła ści cie li
ziem skich wo je wódz twa kra kow skie go

w la tach 1939–1945 jest pró bą na uko we -
go opi su ostat nich lat zie miań stwa w Kra -
kow skiem. Po szu ki wa niem od po wie dzi
na sze reg py tań zwią za nych z po sta wa mi
zie mian w tym cza sie i oko licz no ścia mi,
z któ ry mi przy szło im się zmie rzyć. Au -
tor, sze ro ko przed sta wia jąc lo sy in dy wi -
du al ne, kon se kwent nie osa dza je
w kon tek ście hi sto rycz nym i men tal nym
lat oku pa cji na zie mi kra kow skiej. Dzię ki
te mu w wie lu miej scach uka zu je fak ty
i zja wi ska prze ła mu ją ce roz po wszech nio -
ne ste reo ty py. Nie uni ka jąc te ma tów kon -
tro wer syj nych, przy bli ża nam re alia
prze szło ści nie tak bar dzo od le głej, ale nie -
mal cał ko wi cie za po mnia nej. (I.SZ.)

Losy ziemian
małopolskich
Wy sta wa Za gra bio ne dzie dzic two, utra co na pa mięć. Lo sy zie -
mian ma ło pol skich przy go to wa na przez kra kow ski Od dział
IPN przed sta wia dzie je sze ro ko ro zu mia ne go ma ło pol skie go
zie miań stwa od dru giej po ło wy dzie więt na ste go wie ku
do cza sów współ cze snych. Wy sta wa pre zen to wa na będzie
od 9 wrze śnia do 15 paź dzier ni ka w Mu zeum Pie niń skim im.
Jó ze fa Sza laya w Szczaw ni cy i war to ją obej rzeć.

Ksią żka Mar ci na Cho rąz kie -
go za ty tu ło wa na Zie mia nie
wo bec woj ny. Po sta wy wła -
ści cie li ziem skich wo je wódz -
twa kra kow skie go
w la tach 1939-1945 jest
pró bą na uko we go opi su
ostat nich lat zie miań stwa
w Kra kow skiem. 
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Wystawy
NO WY SĄCZ 
Dom Go tyc ki, ul. Lwowska 3
16 wrze śnia – 27 li sto pa da
NI KI FOR I JE GO AKWA RE LO WO -RY SUN KO WY
ŚWIAT. Wy sta wa uka zu ją ca dzie ła z ró żnych
okre sów twór czo ści Ni ki fo ra oraz pre zen tu ją ca
ma te ria ły ar chi wal ne (do ku men ty, fo to gra fie,
ar ty ku ły pra so we), or ga ni zo wa na w ra mach
pro jek tu „Via Ga li cia”
Kon ty nu acja wy staw:
Do 11 wrze śnia – DZIEŃ PO WS ZED NI W MA -
ŁYM MIA STECZ KU. Wy sta wa ma lar stwa, gra fi ki,
ry sun ku i fo to gra fii, po świę co na co dzien no ści
pro win cjo nal nych mia ste czek, or ga ni zo wa -
na w ra mach pro jek tu „Via Ga li cia”.
Do 2 paź dzier ni ka – PO SŁA NI Z DU CHEM
EWAN GE LII. Wy sta wa pod pa tro na tem bi sku pa
or dy na riu sza Wik to ra Skwor ca ob ra zu je pra cę
mi sjo na rzy die ce zji tar now skiej w świe cie.

Są dec ki Park Et no gra ficz ny i Mia stecz ko
Ga li cyj skie, ul. Lwow ska 226 
Do 31 paź dzier ni ka - wy sta wa LO SY SĄ DEC KICH
NIEM CÓW (sek tor Ko lo ni stów Jó ze fiń skich w Są -
dec kim Par ku Et no gra ficz nym). Przy po mnie nie hi -

sto rii za sie dla nia te re nów Są dec czy zny przez ko lo -
ni stów nie miec kich i dal szych lo sów miesz kań ców
tych te re nów. Wy sta wa plan szo wa z fo to gra fia mi
i do ku men ta mi, opa trzo na ko men ta rza mi w ję zy -
kach pol skim, nie miec kim i an giel skim wraz z nie -
licz ny mi pa miąt ka mi ofia ro wa ny mi do zbio rów
przez po tom ków daw nych osad ni ków.
Do 31 paź dzier ni ka MIESZ KAŃ CY GA LI CJI. Ple -
ne ro wa wy sta wa fo to gra ficz na zło żo na ze zdjęć
ar chi wal nych 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
23 wrze śnia – 13 li sto pa da
MA CIEJ BO GUSZ STĘC ZYŃ SKI – ZA PO MNIA NY
OBIE ŻY ŚWIAT. Wy sta wa po świę co na czło wie -
ko wi, któ ry nie stru dze nie, pie cho tą, prze mie rzał
ga li cyj skie trak ty, do ku men to wał za byt ki i ży cie
lu du wiej skie go. Je go pra ce do dziś sta no wią
nie oce nio ne źró dło iko no gra ficz ne. Wy sta wa or -
ga ni zo wa na w ra mach pro jek tu „Via Ga li cia”.
Kon ty nu acja wy staw:
Do 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”.

KRY NI CA -ZDRÓJ
Mu zeum Ni ki fo ra, ul. Bul wa ry Die tla 19 
22 wrze śnia
ŁEM KOWSZC ZYZ NA W WIERS ZACH ŁEM -
KÓW II. Spo tka nie z Wła dy sła wem Gra ba nem,
łem kow skim po etą z Kry ni cy -Zdro ju, or ga ni zo -
wa ne w ra mach pro jek tu „Via Ga li cia”.
Kon ty nu acja wy staw:
Do 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 nie pro fe sjo nal nych z Pa szy na.
23 wrze śnia – 30 paź dzier ni ka
ŚWIAT ŁEM KOW SKICH IKON III … W DZIE -
ŁACH WSPÓŁ C ZE SNYCH AR TY STÓW. Wy sta wa
prac po ple ne ro wych wy ko na nych przez pro fe -
sjo nal nych ma la rzy ikon z Pol ski i Ukra iny.

SZCZAWNICA
Muzeum Pienińskie, ul. Plac Dietla 7
9 wrze śnia – 15 paź dzier ni ka
ZA GRA BIO NE DZIE DZIC TWO, UTRA CO NA PA -
MIĘĆ. LO SY ZIE MIAN MA ŁO POL SKICH. Wy -
sta wa przy go to wa na przez kra kow ski od dział
IPN. Pod czas otwar cia wy kład dr. Mar ci na Cho -
rąz kie go pt. „Po sta wy wła ści cie li ziem skich wo -
je wódz twa kra kow skie go w la tach 1939-1945”.
Kon ty nu acja wy staw:
Do 30 wrze śnia
PA STER STWO W RE GIO NIE MA ŁYCH PIE NIN.
Wy sta wa przy bli ża ją ca spe cy fi kę pa ster stwa
w re jo nie Szczaw ni cy i daw nej Ru si Szlach -
tow skiej.

KALENDARIUM 
MUZEUM OKRĘGOWEGO 
W NOWYM SĄCZU

RZEŹ BA BRA CI OR LEC KICH. Pre zen ta cja rę ko dzie ła i prac pla stycz nych ar ty stów nie pro fe sjo nal nych z Pa szy na
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C hoć w daw nych wie kach
na Są dec czyź nie by wa ło wie -
lu ar ty stów (zwłasz cza w to -
wa rzy stwie uzna nych kró lów

czy mo żno wład ców) i wie lu stąd wła -
śnie po cho dzi ło (np. XV -wiecz ny ar ty -
sta -ma larz Ja kub z No we go Są cza), to
zja wi sko to szcze gól nie na si li ło się
od dru giej po ło wy XIX wie ku.

W No wym Są czu swo je pierw sze
kro ki ak tor skie sta wia ła He le na Mo -
drze jew ska (1840-1909), wy bit na pol -

ska ak tor ka, spe cja li zu ją ca się w ro lach
szek spi row skich i tra gicz nych, mat ka
chrzest na Wit ka ce go. Po dej mu jąc swo je
pierw sze pró by ar ty stycz ne na sce nach
pro win cjo nal nych, w 1861 ro ku tra fi ła
do No we go Są cza. Je den z pierw szych
w jej ka rie rze wy stę pów – przed są dec -
ką pu blicz no ścią nie po zo stał bez echa
w jej wspo mnie niach, cze go do wo dem
sta ły się choć by sło wa z jej pa mięt ni ka:
Zaw dzię cza jąc swój suk ces do bre mu
przy ję ciu przez no wo są dec ką pu blicz -

ność – zdo by li śmy ostro gi ak tor skie, a co
war to wspo mnieć – dal sze wy stę py gru -
pa od by wa ła już pod na zwą „Ze spół No -
wo są dec ki”. Kil ka na ście lat póź niej
(1876) Mo drze jew ska wy je cha ła
do USA, gdzie swo ją grą ak tor ską zy ska -
ła ol brzy mie uzna nie i roz głos.

Dzie ciń stwo i mło dość na Są dec czyź -
nie spę dzi ła Zo fia Ry siów na (1920-2003)
– pol ska ak tor ka te atral na i fil mo wa. Choć
uro dzi ła się w Roz wa do wie (dziel ni ca Sta -
lo wej Wo li), to jed nak dość szyb ko jej ro -
dzi na powróciła do No we go Są cza, gdzie
Ry siów na skoń czy ła Li ceum Ogól no -
kształ cą ce im. M. Ko nop nic kiej (1938)
i za de biu to wa ła na de skach To wa rzy stwa
Dra ma tycz ne go (np. ro la Ma ry ny w We -
se lu S. Wy spiań skie go). War to wspo -
mnieć, że Ry siów na za an ga żo wa na by ła
nie tyl ko w dzia ła nia ar ty stycz ne. Jej dom
ro dzin ny w (ul. Ma tej ki 2) pod czas II woj -
ny świa to wej był punk tem ru chu opo ru
i miesz kał w nim na wet Jan Kar ski, ku rier
rzą du emi gra cyj ne go, któ ry ja ko pierw szy
prze ka zał na Za chód in for ma cję o ho lo -
cau ście, a któ re go Ry siów na wraz z gru -
pą akow ców, od bi ła w 1940 ro ku z rąk
ge sta po z są dec kie go szpi ta la. Po ukoń cze -
niu kon spi ra cyj ne go PIST -u w War sza wie
i po by cie w obo zie kon cen tra cyj nym
w Ra vensbrück roz po czę ła swo ją ka rie rę
ja ko ak tor ka te atral na (m.in. w Te atrze
Dra ma tycz nym w Kra ko wie i Po zna niu
czy Te atrze Pol skim w War sza wie), a ta -
kże fil mo wa (np. Kró lo wa Anio łów, Fau -
sty na), za co by ła wie lo krot nie
od zna cza na wy ró żnie nia mi te atral ny mi
i pań stwo wy mi. Urna z pro cha mi ak tor ki
spo czy wa na Cmen ta rzu Ko mu nal nym
w No wym Są czu.

Po dob nie jak Z. Ry siów na, na Są dec -
czy znę ja ko dziec ko tra fi ła ta kże słyn -
na śpie wacz ka ope ro wa, ak tor ka
i pe da gog – Ja dwi ga Schay er, zna na ja ko
Ada Sa ri (1886-1968). Kie dy mia ła 3 la -

Wy bit ni ar ty ści zwią za ni
(mniej lub bar dziej) z Są dec czy zną

Nie któ rzy się tu uro dzi li, in ni wy cho wa li, in ni de biu to wa li,
a jesz cze in ni po pro stu tu go ści li. Są dec czy zna wy da ła
na świat wie lu uzna nych nie tyl ko w Pol sce ar ty stów, ale
przy tym ta kże by ła miej scem, z któ rym w mniej szym lub
więk szym stop niu, zwią za li się ar ty ści spo za Są dec czy zny.
Przy po mnij my te oso bi sto ści kul tu ry i sztu ki.

He le na Mo drze jew ska

SADECZANIN wrzesień 2011_SADECZANIN 9.2011  29-08-2011  00:58  Strona 63



64 Sądeczanin WRZESIEŃ 2011 v www.sadeczanin.info

ta jej ro dzi na prze nio sła się z Wa do wic
do Sta re go Są cza (oj ciec za ło żył tu kan -
ce la rię ad wo kac ką, a wkrót ce zo stał bur -
mi strzem mia sta). Sa ri po cząt ko wo uczy ła
się w szko le kla ry sek, a na stęp nie mu zy -
ki i śpie wu w Kra ko wie, Wied niu i Me -
dio la nie. De biut w Rzy mie roz po czął jej
wiel ką ka rie rę ope ro wą – wy stę po wa ła
w naj słyn niej szych ope rach świa ta (m.in.
La Sca la w Me dio la nie czy Car ne gie Hall
w No wym Jor ku), po czym od da ła się
pra cy dy dak tycz nej. Od 1985 ro ku w No -
wym Są czu od by wa się Mię dzy na ro do -
wy Fe sti wal i Kon kurs Sztu ki Wo kal nej
im. Ady Sa ri, któ re go or ga ni za to rem jest
Ma ło pol skie Cen trum Kul tu ry SO KÓŁ.
Na ścia nie jej ro dzin ne go do mu w Sta rym
Są czu (ul. So bie skie go) od 1969 ro ku
wid nie je pa miąt ko wa ta bli ca.

***
Mó wiąc o wy bit nych po sta ciach pol -

skiej kul tu ry, któ re w mniej szy lub
więk szy spo sób by ły zwią za ne z Są dec -
czy zną, nie mo żna po mi nąć jed ne go
z naj słyn niej szych pol skich śpie wa ków
ope ro wych i es tra do wych, Ja na Kie pu -
ry (1902-1966). Choć był ar ty stą o mię -
dzy na ro do wej sła wie, wie lo krot nie
po wra cał do Kry ni cy, w któ rej na wet
wła snym sump tem wy bu do wał wil lę
„Pa tria” (1933), a po wiel kiej po wo dzi
w 1934 ro ku wsz czął sze ro ką ak cję cha -
ry ta tyw ną na rzecz po szko do wa nych.

Od 1967 ro ku w Kry ni cy co rocz nie od -
by wa się Eu ro pej ski Fe sti wal im. Ja -
na Kie pu ry.

W No wym Są czu by wa ła ta kże pol -
ska ak tor ka, re ży ser, dy rek tor ka te atrów,
Wan da Sie masz ko wa (1867-1947),
m.in. wy stę pu jąc w To wa rzy stwie Dra -
ma tycz nym, jak rów nież Sta ni sław Wy -

spiań ski, któ ry w 1889 ro ku od był
ma lar ską wę drów kę po No wym Są czu
i oko li cy, a ta kże go ści ły tu jed ne z naj -
wy bit niej szych pol skich pi sa rek: Zo fia
Nał kow ska, Ga brie la Za pol ska i Zo fia
Kos sak -Szczuc ka.

Z Są dec czy zną zwią za nych by ło ta kże
wie lu ar ty stów, któ rzy al bo się tu uro dzi -
li, al bo na wet spę dzi li ca łe ży cie. Nie oce -
nio ną dla są dec kiej kul tu ry po sta cią jest

Bo le sław Bar bac ki (1891-1941) – wie -
lo krot nie na gra dza ny ma larz (m.in. por -
tre ci sta), dzia łacz spo łecz ny, pe da gog,
ak tor, re ży ser. Stu dio wał pra wo na Uni -
wer sy te cie Ja giel loń skim, a potem ma lar -
stwo w kla sie Teo do ra Axen to wi cza. Był
współ twór cą są dec kie go kon spi ra cyj ne -
go Ko ła Fi la re tów, To wa rzy stwa Dra ma -
tycz ne go, za ło ży cie lem i dy rek to rem
m.in. kra wiec kiej Szko ły Prze my sło wej
Żeń skiej. Je go twór czość i dzia łal ność
pa trio tycz na zwią za na by ła nie mal cał ko -
wi cie z No wym Są czem, gdzie ma lo wał,
or ga ni zo wał ży cie spo łecz ne. zgi nął tra -
gicz nie, roz strze la ny przez hi tle row ców
w Bie go ni cach. Po cho wa ny zo stał
w zbio ro wej mo gi le Bo ha te rów Zie mi
Są dec kiej w No wym Są czu.

W No wym Są czu uro dził się je den
z naj bar dziej zna nych pol skich ar ty stów
rzeź bia rzy – Wła dy sław Ha sior (1928-
1999). Po ukoń cze niu w Za ko pa nem
Pań stwo we go Li ceum Tech nik Pla stycz -
nych pod kie run kiem słyn ne go An to nie -
go Ke na ra, w 1958 stu dio wał
w Aka de mii Sztuk Pięk nych w War sza -
wie u prof. Ma ria na Wnu ka, a w 1959
ro ku (dzię ki sty pen dium fran cu skie go
Mi ni stra Kul tu ry) w pra cow ni rzeź bia rza
Ossi pa Zad ki ne’a w Pa ry żu. Od 1957 ro -
ku two rzył w Za ko pa nem, zy sku jąc co -
raz więk szą po pu lar ność w Pol sce
i za gra ni cą. Twór czość Ha sio ra na wią -
zy wa ła do no wo cze snych prą dów ar ty -
stycz nych (m. in. sur re ali zmu) oraz
do tra dy cyj ne go rze mio sła i wy twór czo -
ści o cha rak te rze lu do wym, ale za sły nął
przede wszyst kim sto so wa niem no wa tor -
skiej tech ni ki mon ta żu przed mio tów
użyt ko wych (tzw. as sem bla ges – uwa ża -
ny za pio nie ra te go ro dza ju sztu ki).

W Ko sa rzy skach (w Piw nicz nej -
-Zdro ju) w 1915 ro ku uro dzi ła się wy -
bit na pol ska ak tor ka Da nu ta
Sza flar ska, któ ra de biu to wa ła na de -
skach To wa rzy stwa Dra ma tycz ne go
pod okiem Bo le sła wa Bar bac kie go
w przed sta wie niu Tom cio Pa luch.
Po ukoń cze niu Pań stwo wego In sty tu tu
Sztu ki Te atral nej w War sza wie wy stę -
po wa ła w te atrach (m. in. w Te atrze Sta -
rym w Kra ko wie, Te atrze Na ro do wym
w War sza wie), jak rów nież w fil mach
(np. Za ka za ne pio sen ki, Ty dzień z ży cia
mę żczy zny). W cią gu wie lu lat pra cy ar -

W No wym Są czu swo je
pierw sze kro ki ak tor skie
sta wia ła He le na Mo drze -
jew ska (1840-1909), wy bit -
na pol ska ak tor ka,
spe cja li zu ją ca się w ro lach
szek spi row skich i tra gicz -
nych, mat ka chrzest na Wit -
ka ce go.

Da nu ta Sza flar ska
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ty stycz nej by ła wie lo krot nie na gra dza -
na za rów no za za słu gi dla pol skiej sztu -
ki (np. w 2005 ro ku Krzyż Ko man dor ski
z Gwiaz dą Or de ru Od ro dze nia Pol ski),
jak i ki ne ma to gra fii (np. w 2007 wy ró -
żnie niem dla naj lep szej ak tor ki pod -
czas XXXII Fe sti wa lu Pol skich Fil mów
Fa bu lar nych w Gdy ni za ro lę w fil mie
Po ra umie rać).

Z Kry ni cą -Zdrój zwią za ny był Ni ki -
for Kry nic ki (1895-1968, Epi fan Drow -
niak), pol ski ma larz łem kow skie go
po cho dze nia, przed sta wi ciel pry mi ty wi -
zmu, któ ry się tu uro dził i spę dził nie mal
ca le ży cie. Ar ty sta ten, za ży cia izo lu jąc
się od lu dzi, uzna nie zdo był do pie ro
po śmier ci. Ta lent Ni ki fo ra prze ja wiał się
głów nie w łą cze niu nie zwy kłej pro sto ty
wy ra zu z doj rza ło ścią ar ty stycz ną, two -
rzył na ka wał kach tek tu ry, okład kach ze -
szy tów, skraw kach pa pie ru, na któ rych
ma lo wał au to por tre ty, wi do ki kry nic kich
wil li i cer kwie. Jest au to rem bli sko 40 ty -
się cy prac, a w cen trum Kry ni cy -Zdro ju
w za byt ko wej wil li Ro ma nów ka znaj du -
je się je go mu zeum.

Na ko niec war to wspo mnieć o wy wo -
dzą cych się z Są dec czy zny ar ty stach
młod sze go po ko le nia, któ rzy obec nie
wień czą trium fy na pol skiej sce nie mu -
zycz nej, fil mo wej i te atral nej. Ro do wi tym
no wo są de cza ni nem jest Woj ciech Wa -
glew ski (ur. 1953) – gi ta rzy sta, wo ka li sta,
au tor tek stów, kom po zy tor, ara nżer i pro -
du cent mu zycz ny; li der ze spo łu Voo Voo,
współ pra cu ją cy z ta ki mi ar ty sta mi jak Ka -

zik, M. Ja ku bo wicz, R. Prze myk, L. Ja -
ner ka, J. Stecz kow ska, A. Krzysz toń, M.
Pe szek, a ta kże two rzą cy du ety m.in. z T.
Stań ko, M. Ma leń czu kiem czy M. Po spie -
szal skim. Mó wiąc o są dec kich mu zy kach
nie mo żna nie wspo mnieć o Maj ce Je -
żow skiej (ur. 1960) – zna nej w ca łej Pol -
sce pio sen kar ce, któ ra zy ska ła sym pa tię
szcze gól nie wśród dzie ci ta ki mi prze bo -
ja mi jak: A ja wo lę mo ją ma mę, Wszyst -
kie dzie ci na sze są czy Na raz, na dwa.
Z No we go Są cza po cho dzi ta kże Je rzy

Schej bal (ur. 1946) – pol ski ak tor fil mo -
wy (np. Są sie dzi, Żół ty sza lik czy Wiedź -
min) i te atral ny (m. in. Te atr Pol ski we
Wro cła wiu), a ze Sta re go Są cza roz po -
czy na ją ca do pie ro swo ją ka rie rę Ka ta rzy -
na Zie liń ska (ur. 1979) ak tor ka fil mo wa
i te atral na, pio sen kar ka.

JA NUSZ BO BREK 
Ar ty kuł jest czę ścią pro jek tu: „Są dec kie nie zwy kło ści”

– wa ka cyj ny cykl po pu la ry za tor ski, pu bli ko wa ny
w por ta lu Sa de cza nin. in fo. Za chę ca my do lek tu ry. 

Źródło: J. Leśniak, A. Leśniak, 
Encyklopedia Sądecka, 2000; własne

Na Są dec czy znę ja ko dziec -
ko tra fi ła ta kże słyn na śpie -
wacz ka ope ro wa, ak tor ka
i pe da gog – Ja dwi ga
Schay er, zna na ja ko Ada
Sa ri (1886-1968).

Ada Sari

Nikifor Krynicki – graffiti przy ul. Batorego w Nowym Sączu

Antoni Malczak i Władysław Hasior
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Czę sto cho wa w Za beł czu
Pa ra fia Mat ki bo żej Czę sto chow skiej

w No wym Są czu – Za beł czu do cze ka ła
się pierw szej mo no gra fii: skrom na, 64-
stron ni co wa ksią żecz ka wy da na z oka -
zji 30-le cia ist nie nia wspól no ty
pa ra fial nej, w ro ku ju bi le uszu 225-le cia
po wsta nia die ce zji tar now skiej. Tru du
opra co wa nia pod jął się pro boszcz ks.
Sta ni sław Świ der ski wy ko rzy stu jąc źró -
dła ar chi wal ne z kro ni ki pa ra fial nej,
„Rocz ni ków Są dec kich”. Się gnął też
do wspo mnień star szych pa ra fian i bo -
ga te go ar chi wum wla sne go. Zdjęć uży -
czy li m.in. Ka zi mierz Fa łow ski
i Sła wo mir Si ko ra.

Na wstę pie do wia du je my się co ozna -
cza na zwa wsi – wzmian ko wa nej już
w do ku men tach Bo le sła wa Wsty dli we -
go, a po tem w kro ni kach Ja na Dłu go sza
– Za beł cze (Sa bel cze): to „miej sce
za beł kiem”, zwią za ne z wi ra mi na Du -
naj cu po wo du ją cy mi beł kot wo dy.

Po cząt ki dusz pa ster stwa w Za beł czu
wią żą się z je zu ita mi, któ rzy od dr. Gu -
sta wa Ro me ra na by li w 1901 r. miej sco -
wy fol wark wraz z dwor kiem. Tu
urzą dzi li ka pli cę dla kle ry ków stu diu ją -
cych fi lo zo fię w No wym Są czu. W 1950
r. wła dze PRL ode bra ły ma ją tek, po zo -
sta wi ły jed nak ka pli cę. Ad mi ni stra cyj -
nie Zbeł cze na le ża ło do pa ra fii

w Wie lo gło wach, a ka pe la nem ka pli cy
w 1967 r. był ks. Hen ryk So ko łow ski.
W 1973 r. ks. pro win cjo nał Sta ni sław
Na wroc ki, tu tej szy ro dak, ofia ro wał ka -
pli cy oł tarz Mat ki Bo skiej Czę sto chow -
skiej z ka pli cy rze mieśl ni czej
w Kra ko wie. W 1974 r. bp Je rzy Able -
wicz ery go wał w Za beł czu rek to rat,
w 1981 r. utwo rzył sa mo dziel ną pa ra fię
(ok. ty siąc wier nych), a na pierw sze go
pro bosz cza po wo łał ks. Mie czy sła wa
Olek se go, któ re go nie ba wem za stą pił
ks. Sta ni sław Świ der ski.

W 1989 r. bp Jó zef Gu cwa po świę cił
plac pod bu do wę ko ścio ła pw. Na wie -
dze nia Naj święt szej Ma ryi Pan ny,
w 1991 r. po świę co ny przez Ja na Paw -
ła II ka mień wę giel ny wmu ro wał bp Jo -
zef Ży ciń ski, ro bo ty szyb ko ru szy ły,

kie ro wa li ni mi bra cia Jó zef i Sta ni sław
Jur kow scy, przy ofiar nej współ pra cy pa -
ra fian. No wy ko ściół był go to wy w 1996
r., dwa la ta póź niej przy by ły z lu dwi sar -
ni Fel czyń skich w Prze my ślu trzy dzwo -
ny, a o wy strój wnę trza za dbał ar ty sta
rzeź biarz dr Ja cek Ku ca ba. W fi na le po -
świę ce nia ko ścio ła i kon se kra cji oł ta rza
do ko nał bp. Wik tor Skworc w 2005 r.
Upięk sza nie świą ty ni wciąż trwa, nie -
daw no po ja wi ły się wi tra że.

Ca łość uzu peł nia ją syl wet ki osób du -
chow nych z za be łec kiej pa ra fii i ka pli czek.

Opo wie ści spod Tatr
Od kil ku mie się cy w księ gar niach do -

stęp na jest ksiąz ka Bar tło mie ja Ku ra sia
i Paw ła Smo leń skie go Be dzies wi sioł
za co sik. God ki pod ha lań skie. Jej głów -
nym wa lo rem jest mno gość bo ha te rów.
Oto Jó zef Ku raś, pseu do nim „Ogień”
– le gen dar ny przy wód ca par ty zant ki
na Pod ha lu, wal czą cy rów nie za cie kle
pod czas woj ny z Niem ca mi, co tuż
po niej z wła dzą ko mu ni stycz ną. Do dziś
cią żą na nim jed nak po dej rze nia o mor -
do wa nie ży dow skiej lud no ści. Oto Wa -
cław Krzep tow ski, przez na zi stów
zwa ny „księ ciem gó ra li”, zwo len nik idei
Go ra le nvolk za kła da ją cej stwo rze nie
w ra mach III Rze szy sa mo dziel ne go
pań stwa gó ral skie go. Jest też, ja kże nie,
Jó zef Krzep tow ski, któ ry za sły nął pod -
czas woj ny ja ko „król ta trzań skich ku -
rie rów”, prze my ca jąc przez gó ry
mi kro fil my, mel dun ki, roz ka zy oraz pie -
nią dze nie zbęd ne dla dzia łal no ści pol -
skie go pań stwa pod ziem ne go. Jest Jó zef
Op pen he im, zwa ny „Opcjo”, nar ciarz,
ra tow nik gór ski i wie lo let ni kie row nik
TOPR, któ ry tuż po woj nie zgi nął w nie -
wy ja śnio nych oko licz no ściach. To nie -
któ rzy bo ha te ro wie fa scy nu ją cej ksią żki
uka zu ją cej nam skom pli ko wa ne lo sy
miesz kań ców Pod ha la i Tatr, któ rych
wciąż dzie li pa mięć o bo le snej prze szło -
ści re gio nu.

An to ni Kroh w swej re ko men da cji
ksią żki Bar tło mie ja Ku ra sia i Paw ła Smo -
leń skie go na pi sał, że znaj du ją ce się w niej
fak ty są jak ka wał ki roz bi te go lu stra – nie
spo sób ich do sie bie do pa so wać. Fak tycz -
nie, ro ze dr ga na rze czy wi stość tam tych lat

Nowe książki – sandecjana

Kto czy ta, nie błą dzi

Na wstę pie do wia du je my
się co ozna cza na zwa wsi –
wzmian ko wa nej już w do -
ku men tach Bo le sła wa Wsty -
dli we go, a po tem
w kro ni kach Ja na Dłu go sza
– Za beł cze (Sa bel cze): to
„miej sce za beł kiem”, zwią -
za ne z wi ra mi na Du naj cu
po wo du ją cy mi beł kot wo dy.

KULTURA

SADECZANIN wrzesień 2011_SADECZANIN 9.2011  29-08-2011  00:58  Strona 66



WRZESIEŃ 2011 Sądeczanin 67

v www.sadeczanin.info

spra wia, że wspo mnia ne fak ty w opo wie -
ściach ja wią nam się jak po roz rzu ca ne ka -
wał ki zwier cia dła. Lecz jest jed nak coś,
co je sca la. 

W tle wszyst kich hi sto rii są Ta try. Te
sa me co dziś szczy ty, do lin ki, sta wy
i gra nie. Od wiecz ne i nie zmien ne. To
one na da ją ten szcze gól ny, cha rak te ry -
stycz ny rys bo ha te rom opo wie ści. To
one za pew ne za har to wa ły ich cha rak te -
ry, spra wi ły, że są to opo wia da nia o lu -
dziach gór. Co kol wiek to zna czy. To
opo wieść o wo jen nej za wie ru sze
na Pod ha lu i w Ta trach, o lo sach lu dzi,
któ rzy zo sta li po rwa ni przez wir hi sto -
rii, kon tro wer syj nych, ale wy ra zi stych.
To opo wieść o wy bo rach, ja kich trze ba
by ło do ko ny wać, nie wie dząc, ja kie bę -
dą ich kon se kwen cje. 

To wresz cie opo wieść o la tach, kie dy
ży cie ludz kie mia ło in ną war tość niż
dzi siaj, kie dy śmierć by ła sta łym współ -
miesz kań cem osad i la sów. Od tam tych
wy da rzeń upły nę ło le d wie kil ka dzie się -
cio le ci, lecz czy ta jąc wi dzi my ocza mi
wy obraź ni twa rze ze sta rych, lecz świet -
nych ja ko ścio wo fo to gra fii.

Au to rzy wy ko na li na praw dę do brą
ro bo tę. Do tar li do wie lu nie pu bli ko wa -
nych re la cji, prze pro wa dzi li spo ro roz -
mów. No i przede wszyst kim, świet nie
się to wszyst ko czy ta!

Sa ga ro du Mor dar skich
Ka zi mie ra Mor dar ska -Ła ga no wa

z No we go Są cza na po nad 870 stro nach
spi sa ła i udo ku men to wa ła dzie je swej ro -
dzi ny. To praw dzi we dzie ło ży cia sę dzi -
wej, lecz wy jąt ko wo skrom nej,

ener gicz nej i twór czej są de czan ki. Pa ni
Ka zi mie ra jest cór ką Mie czy sła wa Mor -
dar skie go, pierw sze go ka pel mi strza or -
kie stry 1. Puł ku Strzel ców Pod ha lań skich,
któ ry na cze le są dec kich mu zy ków pro -
wa dził de fi la dę pol skich wojsk na Kresz -
cza ti ku we Lwo wie w 1920 r.

Efekt be ne dyk tyń skiej pra cy pa ni Ka -
zi mie ry nad do ku men to wa niem dzie jów
ro dzi ny, a nie ja ko przy oka zji miej sco -
wej kul tu ry i woj ska, bu dzi nie kła ma ny
po dziw. W opa słym to mie zgro ma dzi ła
uni kal ne zdję cia i par ty tu ry, re pro duk cje
me da li i in stru men tów, ma te ria ły pra so -
we, a przede wszyst kim za pi ski i do ku -
men ty do ty czą ce bo da jże pię ciu po ko leń,
za słu żo nych mu zy ków, pe da go gów
i żoł nie rzy. Wszyst ko na sy co ne pa trio ty -
zmem i umi ło wa niem ro dzin nej zie mi.
Opa sły tom wła snym, pew nie nie ma łym
kosz tem, pa ni Ka zi mie ra wy da ła w kil -
ku dzie się ciu eg zem pla rzach, ob da ro wu -
jąc ni mi m.in. są dec kie in sty tu cje
(mu zeum, bi blio te ki, ar chi wum, urzę dy).
Bę dzie do cze go się gać w po szu ki wa niu
cen nych in for ma cji sprzed lat.

Ród Mor dar skich wpi sał się zło ty mi
zgło ska mi w hi sto rię kul tu ry mu zycz nej
No we go Są cza i Są dec czy zny. Pro to pla -
sta ro du, Fran ci szek Mor dar ski (ur.

w 1854 r. w No wym Są czu) grał na fle -
cie w ce sar sko -kró lew skiej or kie strze
woj sko wej w Wied niu. Po od by ciu słu -
żby woj sko wej pra co wał w ro dzin nym
mie ście w dy rek cji skar bo wej, a po tem
na ko lei, współ za kła da jąc or kie strę ko -
le jar ską w 1892 r. 

Ko lej ny przed sta wi ciel ro du Mor dar -
skich – Mie czy sław (1888-1959), ab sol -
went Se mi na rium Na uczy ciel skie go
w Sta rym Są czu (ma tu ra w 1910 r.), na -
uczy ciel śpie wu, żoł nierz ar mii au striac -
kiej (13 i 20 p. p.), na fron cie wło skim
spę dził 11 mie się cy. W grud niu 1918 r.
zo stał – w stop niu sie rżan ta – pierw -
szym ka pel mi strzem or kie stry 1. Puł ku
Strzel ców Pod ha lań skich. Or kie stra po -
wsta ła tuż po od zy ska niu nie pod le gło -
ści, w 1918 ro ku.

Ka zi mie ra Mor dar ska, po mę żu Ła -
gan, gra ła na kon tra ba sie, gi ta rze i sak -
so fo nie, wy stę po wa ła – z sy na mi
Zbi gnie wem i Ta de uszem – w „La -
chach”, pi sa ła sce na riu sze wi do wisk,
m.in. z oka zji 300. rocz ni cy od sie czy
wie deń skiej, 700–le cia No we go Są cza
i ka no ni za cji księ żnej Kin gi. Prze pra co -
wa ła ja ko księ go wa 23 la ta w Kar pac -
kiej Bry ga dzie WOP, or ga ni zu jąc m.in.
wy sta wy o te ma ty ce woj sko wej i rę ko -
dziel ni czej, otrzy mu jąc wie le na gród
i wy ró żnień. 

Ga li cja na w Mu zeum 
Okrę go wym

Zbio ry bi blio te ki spe cja li stycz nej no -
wo są dec kie go Mu zeum Okrę go we go
od prze szło pół wie ku gro ma dzo ne są po -
przez kup no, prze ka zy wa nie przez oso by

Kazimiera Mordarska-Łagan
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pry wat ne w for mie da ru lub dro gą wy -
mia ny pe rio dy ków z in ny mi mu ze ami.
Bi blio te ka zlo ka li zo wa na w dwo rze z Ło -
so si ny Gór nej dys po nu je po nad 17 tys.
ksią żek i cza so pism o cha rak te rze re gio -
nal nym ty pu San de cja na, Ga li cja na oraz
po zy cji zwią za nych z dzia łal no ścią pod -
sta wo wą Mu zeum Okrę go we go.

Spe cja li stycz ny zbiór Bi blio te ki za -
wie ra rów nież en cy klo pe die, lek sy ko -
ny, słow ni ki ogól ne i dzie dzi no we,
syn te zy dzie jów sztu ki, mo no gra fie ar -
ty stów i al bu my. W za so bach znaj du ją
się ta kże: wy daw nic twa z XIX wie ku,
m. in.: Pie śni Zie mi Na szej z 1888 ro ku,
Ilu stro wa ne Dzie je Li te ra tu ry Pol skiej
Hen ry ka Bie ge le ise na, Die öster re -

ichisch -unga ri sche Mo nar chie in Wort
und Bild z 1883 ro ku, Bau kon struk tion -
sleh re – Die Kon struk tio nen in Holz,
Die Ge schich te der Kir che und kir chli -
chen Kunst im Wan del der Jahr hun der -
te, Dzie się cio le cie Od ro dze nia Pol skiej
Si ły Zbroj nej, Pol ska Jej Dzie je i Kul tu -
ra od Cza sów Naj daw niej szych aż
do Chwi li Obec nej, No we lecz nic two
w przy ro dzie, Bilz -a, Księ ga Chwa ły
Pie cho ty.

Są ta kże cza so pi sma re gio nal ne
z pierw szej po ło wy XX w.: „Głos Pod -
ha la, „Zew Gór, „Lot, „Dzien nik Zie mi
Są dec kiej, „Biu le tyn In for ma cyj ny Zie -
mi Są dec kiej oraz wy daw nic twa re gio -
nal ne współ cze sne: „Rocz nik Są dec ki”,
„Al ma nach Są dec ki”, „Al ma nach Zie -
mi Li ma now skiej”, „Al ma nach Mu szy -
ny”, „Al ma nach Kar pac ki”, „Al ma nach
Łąc ki”, „Kwar tal nik Gor lic ki”.

Ko rzy sta nie ze zbio rów uła twia ka ta -
log al fa be tycz no -rze czo wy.

Nowy „Almanach Sądecki”,
kopalnia wiedzy o mieście

Okład kę naj now sze go nu me ru „Al -
ma na chu Są dec kie go”, kwar tal ni ka wy -
da wa ne go od 20 lat przez Ka to lic kie
Sto wa rzy sze nie „Ci vi tas Chri sti ana”
w No wym Są czu zdo bi ry su nek ko ścio -
ła Mat ki Bo żej Nie po ka la nej au tor stwa
Iwo ny Bier nac kiej. 

Nu mer otwie ra ją dwa ar ty ku ły wspo -
mnie nio we o zmar łym 1 lu te go br. ks.
pra ła cie Ze no nie Ro go zie wi czu, dłu go -
let nim pro bosz czu i bu dow ni czym ko -
ścio ła na os. Mi le nium w No wym
Są czu. Bio gram pra ła ta kre śli ks. Ma rek
Mie rzyń ski, zaś na czel ny „Ala ma chu”
Le szek Mi gra ła opi su je ks. Ro go zie wi -
cza ja ko or ga ni za to ra ży cia kul tu ral no -
-du cho we go i wy cho wa cze go w pa ra fii.
Red. Mi gra ła jest ta kże au to rem in te re -
su ją ce go ar ty ku łu o Klu bie Mo de lar -
skim „Ze fi rek” w Mu szy nie. 

Z ko lei Zbi gniew Ba ran opi sał w są -
żni stym ar ty ku le ks. in fu ła ta Ro ma -
na Ma zu ra, pro bosz cza są dec kiej fa ry
w la tach 1926-1948. Co to by ła za po stać
– wie dzą już tyl ko naj star si są de cza nie. 

„W nie dzie le 28 paź dzier ni ka 1928
ro ku od pra wił mszę św. pod prze wod nic -
twem bi sku pa tar now skie go Le ona Wa -
łę gi z oka zji wi zy ty pre zy den ta
Rze czy po spo li tej Pol skiej Igna ce go Mo -
ścic kie go w No wym Są czu. Uczest ni czył
w po grze bie gen. Bro ni sła wa Pie rac kie -
go (1934), bę dą cym ogól no na ro do wą
ma ni fe sta cją pol sko ści. Od pra wił mszę
św. z oka zji Dnia No we go Są cza – Sto li -
cy Zie lo ne go Pod ha la (26 czerw -
ca 1938), któ rą Pol skie Ra dio

trans mi to wa ło na ca ła Pol skę” – pi sze
au tor do da jąc: „Ks. in fu łat Ro man Ma -
zur zmarł 1 ma ja 1948 r. w No wym Są -
czu, w mie ście, któ re uko chał, zaś No wy
Sącz urzą dził swe mu pro bosz czo wi po -
grzeb iście kró lew ski”.

W naj now szym nu me rze „Al ma na -
chu” znaj du je my po nad to cie ka wy ar ty -
kuł o bur mi strzu No we go Są cza dr.
Wła dy sła wie Bar bac kim (rzą dził mia stem
w la tach 1900-1918) na pi sa ny wspól nie
przez praw w nucz kę bur mi strza prof. Mar -
tę Mi zian ty i red. Je rze go Le śnia ka.
„W dłu gim po czcie są dec kich bur mi -
strzów i pre zy den tów to bez względ nie po -
stać nu mer je den” – uwa ża ją au to rzy
i pi szą, że „za ka den cji Bar bac kie go zbu -
do wa no wo do cią gi, ka na li za cję oraz ze -
lek ty fi ko wa no mia sto.” 

„Od po wied nie wa run ki praw ne i fi nan -
so we oży wi ły ruch bu do wal ny, któ ry do pro -
wa dził do po wsta nia sta ra niem lub
po par ciem przez W. Bar bac k eigo wie lu re -
pre zen ta cyj nych gma chów, słu żą cych dodzi -
siaj ja ko sie dzi ba wa żnych in sty tu cji, m.in.
sta ro stwa i dwor ca ko le jo we go” – czy ta my. 

To tyl ko nie któ re z tek stów naj now -
sze go „Al ma na chu Są dec kie go”. Ża den
sza nu ją cy się Są de cza nin nie przej dzie
obo jęt nie obok tej pu bli ka cji.

Z wia rą w zwy cię stwo
„Czy je ste ście tyl ko bier ny mi świad -

ka mi nie zaj mu ją cy mi się wca le lo sa mi
Oj czy zny, tej mat ki na szej, któ ra nas
chro ni i kar mi, któ ra za to znaj du je ty le
nie wdzięcz no ści u swych sy nów, któ rzy
przy czy nia ją się tyl ko do jej za gła dy, pra -
gnąc sku wać ja w kaj da nach Bol sze wi -

Bi blio te ka zlo ka li zo wa -
na w dwo rze z Ło so si ny
Gór nej dys po nu je po nad 17
tys. ksią żek i cza so pism
o cha rak te rze re gio nal nym
ty pu San de cja na, Ga li cja -
na oraz po zy cji zwią za nych
z dzia łal no ścią pod sta wo -
wą Mu zeum Okrę go we go.

KULTURA
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zmu” – tym frag men tem ode zwy „Wia ru -
sów” z 1947 ro ku roz po czy na Da wid Go -
lik, hi sto ryk z kra kow skie go od dzia łu
In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej swo ją opo -
wieść o „Wia ru sach”. 

Z wia rą w zwy cię stwo. Od dział par -
ty zanc ki „Wia ru sy” 1947-1949 to ko lej -
na ksią żka o cha rak te rze al bu mo wym
wy da na przez IPN, któ ra wy ma zu je bia -
łe pla my w naj now szej hi sto rii na sze go
re gio nu. 

„Wia ru sy” sta no wi ły po 1947 r. naj -
sil niej szą i naj bar dziej ak tyw ną gru pę
zbroj ną pod zie mia w ów cze snym wo je -
wódz twie kra kow skim. W jej sze re gach
wal czy ło na prze strze ni trzech ko lej nych
lat kil ku dzie się ciu żoł nie rzy zwią za nych
pod czas oku pa cji nie miec kiej za rów no
z AK, jak i kon spi ra cją lu do wą
– w więk szo ści daw nych par ty zan tów
zgru po wa nia „Bły ska wi ca”, do wo dzo -
ne go przez Jó ze fa Ku ra sia ps. „Ogień”,
nie bra ko wa ło wśród nich Są de czan.
W „Wia ru sach” wal czy li pra wie wy -
łącz nie bar dzo mło dzi lu dzie. Zde cy do -
wa na więk szość z nich by ła w wie ku
od 18 do 27 lat. Do ra sta li w cza sie oku -
pa cji nie miec kiej. Kie dy po 1945 r. ich
kraj w dal szym cią gu nie był wol ny, sa -
mi się gnę li po broń. Za ło ży cie lem od -
dzia łu był 20-let ni Jó zef Świ der ps.
„Mści ciel”, któ ry zgi nął 13 lu te go 1948
ro ku w Lub niu, pod czas ob ła wy KBW
i UB. Los więk szo ści je go pod ko mend -
nych był rów nie tra gicz ny. Je że li nie zgi -
nę li w wal ce lub z wy ro ku
sta li now skie go są du, to w naj lep szym
ra zie zo sta li ska za ni na wie lo let nie wię -
zie nie, a po od zy ska niu wol no ści by li in -
wi gi lo wa ni do koń ca PRL. 

We dług sza cun ków bez pie ki, od dział
„Wia ru sy” prze pro wa dził po nad 200 ak -
cji o ró żnym cha rak te rze, pod czas któ -
rych zgi nę ło 48 osób (w tym 30
funk cjo na riu szy MO, UB i KBW). Po -
mi mo za kro jo nych na sze ro ką ska lę ob -
ław i ak cji pa cy fi ka cyj nych od dział
prze trwał aż do lip ca 1949 ro ku. Te re -
nem dzia łal no ści od dzia łu oraz wy wo -
dzą cych się z nie go grup „Zo rza”
i „Znicz” by ły przede wszyst kim po wia -
ty: no wo tar ski, no wo są dec ki, li ma now -
ski i my śle nic ki. 

Naj sil niej szą stro ną pu bli ka cji są ar chi -
wal ne zdję cia oraz do ku men ty wy two rzo -

ne przez „Wia ru sów”. Na po żół kłych fo -
to gra fiach wi dzi my mło dych chłop ców,
któ rym u po cząt ku pa no wa nia ko mu ni -
stycz ne go za ma rzy ła się wol na Pol ska. 

Gwa ra Bo gu szo wej i oko li cy
Adam Śli wa, eme ry to wa ny na uczy -

ciel ję zy ka pol skie go i nie miec kie go
w są dec kich szko łach, po trzech po pu -
lar nych po zy cjach mo no gra ficz nych
o są dec kich wsiach, wy da wa nych w ra -
mach se rii Zie mia Są dec ka (opi sał
Myst ków, Pa szyn, Piąt ko wą, Mo gil no,
Ko niu szo wą, Po sa do wą i Go łąb ko wi ce)
wziął na warsz tat swo ją ro dzin ną Bo gu -
szo wą i oko li ce, ja ko cen trum te go za -
kąt ka Są dec czy zny.

„Te mat te go opra co wa nia jest mi bar -
dzo bli ski – pi sze we wstę pie au tor – gdyż
do cza sów szkol nych po słu gi wa łem się
wy łącz nie gwa rą. Szko ła na uczy ła mnie
ję zy ka li te rac kie go, ale po za szko łą
(do 15-go ro ku ży cia) roz ma wia łem
w do mu i z ró wie śni ka mi je dy nie mo im

„pierw szym ję zy kiem”. Do cza sów obec -
nych gwa rę mam za ko do wa ną w so bie
jak w kom pu te rze i po tra fię się nią swo -
bod nie po słu gi wać. W pra cy tej przed sta -
wio ny zo stał sys tem fo ne tycz ny gwa ry
Bo gu szo wej i oko li cy, gwa ry za gro żo nej
przez jej naj więk szych wro gów: szko łę,
ra dio, te le wi zje, słu żbę woj sko wą itp. Do -
ku men tal ny cha rak ter ma ją tek sty gwa ro -
we – opo wia da nia lu dzi mó wią cych
czy sta gwa ra „nie ska żo ną” ję zy kiem li -
te rac kim. Omó wio ne przez mnie ce chy
gwa ry Bo gu szo wej mo gą sta no wić przy -
czy nek do po głę bie nia wie dzy o gwa rze
są dec kiej, dla któ rej fun da men tal nym
opra co wa niem jest „gwa ra po de grodz -
ka” wy bit ne go ję zy ko znaw cy prof. Eu ge -
niu sza Paw łow skie go.” 

„Czy gwa ra ma szan sę prze trwa nia?”
– za sta na wia się Adam Śli wa i sam so -
bie da je od po wiedz: „Kil ka dzie siąt lat
te mu Bo gu szo wa by ła bar dziej od cię ta
od świa ta, co sprzy ja ło za cho wa niu
gwa ry. Do No we go Są cza od le głe go

o oko ło 6 km szło się 1,5 go dzi ny. Dziś
od le głość ta skró ci ła się do kil ku mi nut
dzię ki as fal to wej dro dze i sa mo cho dom.
Kon takt miesz kań ców wsi z mia stem
skła nia ich do uni ka nia słow nic twa gwa -
ro we go...”.

Choć to ksią żka dla ję zy ko znaw ców,
to i la ik, je śli prze brnie przed kod fo ne -
tycz ny au to ra, od nie sie z jej lek tu ry sa -
tys fak cję. 

BI BLIO FIL

Adam Śli wa, eme ry to wa ny
na uczy ciel ję zy ka pol skie go
i nie miec kie go w są dec kich
szko łach, po trzech po pu lar -
nych po zy cjach mo no gra -
ficz nych o są dec kich wsiach,
wy da wa nych w ra mach se -
rii Zie mia Są dec ka (opi sał
Myst ków, Pa szyn, Piąt ko -
wą, Mo gil no, Ko niu szo wą,
Po sa do wą i Go łąb ko wi ce)
wziął na warsz tat swo ją ro -
dzin ną Bo gu szo wą.
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Pocz tów ka z Gru zji 
Pod czas koń czą ce go się la ta są de cza nie roz je cha li się
po świe cie. Krzysz tof Szka ra dek, zna ny dzia łacz spor -
to wy, tre ner ka ja kar stwa gór skie go, pre zes Star tu
No wy Sącz, współ wła ści ciel fir my in sta la cyj no -bu -
dow la nej, przez dwa ty go dnie wo ja żo wał po Gru zji.
Naj bar dziej za pa mię tał wi zy tę w Tbi li si, Mcche ti,
pierw szej sto li cy te go ma łe go (5 mln miesz kań ców),
ale dum ne go kau ka skie go kra ju, Ba tu mi i Go ri. 

Wiel kie wra że nie zro bi ły na nim mo na ste ry pra wo sław ne
z pierw szych wie ków chrze ści jań stwa oraz opusz czo ne, zruj -

no wa ne do mo stwa na po gra ni czu z Ose tią Po łu dnio wą, po zo -
sta łość po kil ku dnio wej woj nie z Ro sją w sierp niu 2008 ro ku. 

– Sto li ca Gru zji i Ba tu mi nie ustę pu ję za chod nim me tro po -
liom i ku ror tom, ale na pro win cji pa nu je bie da – opo wia da nasz
pod ró żnik. – W Ba tu mi, jed na z więk szych nad mor skich alei no -
si imię Le cha i Ma rii Ka czyń skich, a w Go ri wiel ką atrak cją tu -
ry stycz ną jest dom ro dzin ny i mu zeum Sta li na. Po za tym pięk ne
pej za że, gó ry Kau kaz i nie ste ty, śla dy woj ny z Ro sja na mi. Dzię -
ki po sta wie Le cha Ka czyń skie go pod czas woj ny Gru zji z Ro sją,
Po la cy są tam bar dzo ser decz nie przyj mo wa ni. 

Z Gru zi na mi ła two się do ga dać. – Ze star szy mi roz ma wia li -
śmy po ro syj sku, a mło dzi zna ją an giel ski, w ogó le wi dać, że Gru -
zi ni są bar dzo pro ame ry kań scy – do da je Krzysz tof Szka ra dek. 

(HSZ)

Ulica Lecha i Marii Kaczyńskich w Batumi
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plMuzeum Okręgowe w Nowym Sączu 

zaprasza na wystawę 

„Maciej Bogusz Stęczyński 
– zapomniany obieżyświat”
Otwarcie wystawy: 23 września 2011
Galeria Dawna Synagoga
Nowy Sącz, ul. B. Joselewicza 12
Wystawa poświęcona człowiekowi, który niestrudzenie, piechotą, przemierzał trakty galicyjskie
(i nie tylko), dokumentował zabytki widziane po drodze, życie ludu wiejskiego, stroje ludowe,
domy, zamki; utrwalał XIX-wieczne widoki, z których wiele do dziś stanowi nieocenione źródło
ikonograficzne dla badaczy przemierzonych przez Stęczyńskiego terenów. Wystawie
towarzyszyć będzie katalog pod tym samym tytułem.
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Wi no – ni sko pro cen to wy tru nek czy wy -
kwint ny nek tar, prze fer men to -wa ny sok
owo co wy czy ar cy dzie ło ku li nar ne, po spo li -
ty al ko hol czy raj dla pod nie bie nia? 

W kra jach bez tra dy cji wi niar skiej, szcze gól nie
w Pol sce, wi no do pie ro wkra cza w pro gi na szej
kul tu ry po ma łu zaj mu jąc miej sce al ko ho li moc -
nych, szcze gól nie wó dek. W ostat nich la tach o wi -
nie co raz czę ściej mó wi się i pi sze w kon tek ście
tzw. al ko ho li eks klu zyw nych. Co raz czę ściej wi no
po strze ga ne jest ja ko na pój wy jąt ko wy i co raz
czę ściej spo ży wa ne dla przy jem no ści sma ku, a nie
tyl ko w ce lu od czu cia je go skut ków (zwłasz cza
w nad mia rze). W mia rę po zna wa nia ró żno rod no -
ści win i od kry wa nia ich ta jem nic, wpro wa dza my
w na sze ży cie no wy styl ku li nar ny. Z cza sem wi -
no sta je się nie od łącz nym kom pa nem spo tkań to -
wa rzy skich i biz ne so wych, po ja wia się na sto łach
pod czas imie nin, ju bi le uszów, we sel, w do mu
i ogro dzie, sta je się wresz cie nie zbęd ną przy pra -
wą ku chen ną do wie lu po traw na da jąc im peł nię
i głę bię sma ku. 

De gu sta cja jest tym przy jem niej sza im więk -
sze ma my do świad cze nie w tym za kre sie, ina czej
mó wiąc, sma ko wa nia wi na trze ba się na uczyć.
Tak jak dziec ko, przed kła da ją ce po nad wszyst ko
pro stą sło dycz cu kier ka, nie do strze ga nic szcze -
gól ne go w krwi stym ste ku, so czy stej pie cze ni

z dzi czy zny czy w ple śnio wym se rze, tak po cząt -
ku ją ce go de gu sta to ra na po cząt ku nie za chwy ca -
ją pi żmo we i dym ne nu ty w bu kie cie, czy
go rycz ka ta nin i garb ni ków na ję zy ku. Trze ba cza -
su, aby w peł ni za chwy cić się wszyst ki mi wa lo ra -
mi do bre go wi na. 

***
Na ogół przy go dę z tym na po jem więk szość

ama to rów roz po czy na od win lek ko słod kich, ła -
twych w przy ję ciu, ra czej tań szych, z ład ną ety -

kie tą – co nie ko niecz nie mu si być wy znacz ni kiem
ja ko ści. Póź niej za czy na ją się po szu ki wa nia w ka -
te go rii pół słod kiej, aż na koń cu wy traw nej
i w mia rę mo żli wo ści co raz dro ższej. Ró żno rod -
ność win jest tak po tę żna, że za pew nia nam nie -
koń czą cą się przy go dę w świe cie sma ków
i za pa chów, po zwa la eks pe ry men to wać i od kry -
wać. De gu sta cyj ne po szu ki wa nia nie spro wa dza -
ją się do po zna nia pew nych re guł ty pu „ja kie wi no
do ja kie go mię sa”. To by ło by zbyt nud ne, sche ma -
tycz ne i prze wi dy wal ne jak na przy go dę przez
wiel kie „P”. Te po szu ki wa nia to kom po no wa nie
wi na z chwi lą kie dy go bę dzie my pić: z po go dą,
po rą dnia i ro ku, na stro jem, oka zją, miej scem, to -
wa rzy stwem… 

Do bre wi no to wa rzy szą ce nam przy roz ma -
itych oka zjach to coś wię cej niż orzeź wie nie
i chwi la dla pod nie bie nia – do bre wi no to no wy
styl by cia. To ele ganc kie, a za ra zem ra do sne
i spon ta nicz ne po wi ta nie w pro gu go ścia zmro -
żo nym friz zan te w wy smu kłym kie li chu, da ją cym
na tych mia sto wą ulgę po pod ró ży i po bu dza ją cym
ape tyt na ko lej ne po czę stun ki. To ku li sty kie lich
Chian ti po ły sku ją ce go ru bi no wo w świe tle świec,
na sto le za sta wio nym pie cze nią w so sie śliw ko -
wym, gdy za okna mi li sto pa do wa, mo kra noc. To
zło ci sty To kaj o kwia to wo -mo re lo wym bu kie cie,
mie nią cy się od bla ska mi słoń ca w po kry tym ro -
są szkle, po da ny w ogro dzie ro dzi com czy dziad -
kom. Wspól ne de gu sto wa nie z ro dzi ną czy
zna jo my mi otwie ra na sze wnę trza, umac nia przy -
jaź nie, prze ła mu je mo sty. 

***
Wo bec ta kiej ró żno rod no ści win i nie zli czo nej

ilo ści czyn ni ków dyk tu ją cych wy bór, wy da je się
wręcz nie mo żli we do ko na nie ide al ne go za ku pu.

Kulinarna Ra fa (5)

Wi no – ra dość ży cia

Wzgó rza w re gio nie To kaj współ two rzą wy śmie ni te ter ro ir dla wzro stu ja -
snych od mian wi no gron. Na zdję ciu: frag ment to kaj skiej win ni cy Het szo lo

W na szym są dec kim re gio nie Ra fa za pew nia pe łen prze krój świa ta win
z pro fe sjo nal ną i życz li wą ob słu gą. Ofer ta win z wła sne go im por tu do -
stęp na jest pod ad re sem www.ra fa -wi ne.pl
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Na po czą tek do brze jest po znać pod sta wo we
sma ki i za sa dy kom po no wa nia z po sił ka mi. Tu
przy dać się mo że ja kaś ksią żka ku li nar na lub rze -
tel ny ar ty kuł na ten te mat, a po nad wszyst ko
– odro bi na prak ty ki. Zna ją cy się na rze czy sprze -
daw ca jest czę sto nie oce nio nym po moc ni kiem

w osta tecz nej chwi li, po dob nie jak umie jęt ność
od czy ty wa nia ety kiet. Po cho dze nie i na zwa szcze -
pu wi no gron ma ją naj wa żniej sze zna cze nie je śli
cho dzi o ro dzaj sma ku i bu kie tu. Ka żdy szczep wi -
no ro śli po sia da wła sne cha rak te ry stycz ne ce chy,
te na to miast mo dy fi ko wa ne są po przez kli mat,
pod ło że i spo sób wi ni fi ka cji. Ozna cze nia w po sta ci
kil ku li ter DOC, AOC, DO itp. od no szą się do ja ko -
ścio wej kla sy wi na, czy ina czej – wy kwint no ści

wi na. Sa ma ce na, jak kol wiek jest pew nym od -
zwier cie dle niem ja ko ści, nie po win na być czyn -
ni kiem de cy du ją cym o wy bo rze i ni cze go nie
gwa ran tu je. Po ziom na szych do znań de gu sta cyj -
nych w du żym stop niu za le ży od od po -wied nie -
go „ry tu ału” – de gu sta cja za czy na się już
w mo men cie prze cie ra nia kie lisz ków, mu szą być
nie ska zi tel nie czy ste. Do bór od po wied nie go
kształ tu to nie tyl ko kwe stia es te ty ki, ale przede
wszyst kim uwy dat nie nia wa lo rów za pa cho wych.
Po dob nie jak bia ły ob rus pod kre śli przej rzy stość,
bar wę i od cie nie. Wy god ne sie dze nia, prze wie -
trzo ny po kój, na stro jo wa mu zy ka – wszyst ko to
po win no być w har mo nii i na sy cać nas za do wo -
le niem i ra do ścią. 

Pij my wi no do bre, czy li ta kie, któ re nam
sma ku je, ale ni gdy nie prze sta waj my od kry wać
no wo ści. W na szym no wo są dec kim re gio nie Ra -
fa za pew nia peł ny prze krój świa ta win, z fa cho -
wą po ra dą i życz li wą ob słu gą. Kil ka z nich
otrzy ma ło me da le na nie daw nym Vi no fo rum
w Kry ni cy. Wi na słod kie i wy traw ne, bia łe i czer -
wo ne, eu ro pej skie i z No we go Świa ta, ka żde in -
ne, ka żde wy pie lę gno wa ne przez wi nia rza,
ka żde peł ne nie spo dzia nek. Mo że wła śnie z te -
go po wo du wi no wy ró żnia się spo śród tzw. win

owo co wych. „Wi no” z po rze czek pach nie i sma -
ku je po rzecz ka mi, z dzi kiej ró ży ma smak dzi kiej
ró ży, z ja błek jest jabł ko we, na to miast praw dzi -
we wi no jest skarb ni cą za pa chów wszyst kich
owo ców świa ta: od tra wia ste go agre stu i cierp -
kiej po rzecz ki przez orzeź wia ją ce owo ce cy tru -
so we aż do słod kich fig i ba na nów. W bar dziej
wy ra fi no wa nych oka zach od kry wa my nu ty
kwia to we, le śne, a na wet za pach dy mu czy wę -
dze nia. Wa chlarz sma ków rów nie sze ro ki,
od mio do wej sło dy czy, przez de li kat nie kwa sko -
we ja go dy do wy traw nych garb ni ków dę bo we -
go drew na. 

Życzę Państwu wielu miłych doświadczeń z tym
wspaniałym trunkiem, którym cieszy się świat już
od kilku tysięcy lat!

Paweł Chojnacki
biu ro@ra fa -su per mar ket.pl

Degustacja jest tym
przyjemniejsza im większe
mamy doświadczenie
w tym zakresie, inaczej
mówiąc, smakowania
wina trzeba się nauczyć. 

Uzupełnienie zabiegów akupunktury stanowią techniki wspomagające. Najważniejszym jest fitoterapia czyli terapia ziołami orientalnymi. Jest bardzo dobrze poznaną
i szeroko akceptowaną nauką o potwierdzonej klinicznie skuteczności. Pomaga wyeliminować lub ograniczyć przyjmowanie środków farmakologicznych, a w połączeniu
z akupunkturą przynosi doskonałe rezultaty. Dodatkowe techniki wspomagające to masaż na leczniczym łóżku nefrytowym, lecznicze lampy TDP, ultradźwięki,
elektroakupunktura, ignipunktura (moksa), acu-taping. 

Od niedawna mają Państwo możliwość skorzystania z tych zabiegów w „Centrum Medycyny Naturalnej Akupunktura i Fitoterapia” w Nowym Sączu
i w Krynicy-Zdroju. Zabiegi wykonuje Małgorzata Koszyk, która zdobyła dyplom lekarza akupunktury i medycyny orientalnej na uniwersytecie National University of Health
Sciences w USA. Posiada też licencję wydaną przez amerykańską komisję egzaminacyjną (NCCAOM) na wykonywanie zabiegów akupunktury i fitoterapii na całym świecie.

Zapraszamy do gabinetów: Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 30, Krynica-Zdrój, ul. Ebersa 5, tel. 664 234 224

W W W. C E N T R U M A K U P U N K T U R Y. P L

Aku punk tu ra zna na jest od po nad 4 ty się cy lat i le czy
nie tyl ko ob ja wy cho ro by, ale i jej przy czy nę. Co wię cej
jest me to dą bez piecz ną, sku tecz ną i bez efek tów ubocz -
nych. Ze wzglę du na swo ją sku tecz ność prze trwa ła
do cza sów współ cze snych. Co raz czę ściej jest wy ko rzy sty -
wa na w me dy cy nie za chod niej, cze go po twier dze niem
jest de cy zja Świa to wej Or ga ni za cji Zdro wia (WHO) któ ra
za le ca jej sto so wa nie w le cze niu po nad 300 do le gli wo -
ści. Sze gól nie za le ca na jest na le cze nie prze wle kłe go bó -
lu (ple ców, gło wy, mi gre ny, reu ma tycz ne, dys ko pa tie
etc.), osób zner wi co wa nych, z wy so kim stre sem, za bu -
rzeń na stro ju, za bu rzeń ukła du po kar mo we go, uza le -
żnień, pro ble mów ko bie cych (bó le mie siącz ko we,
me no pau za, pro ble my z płod no ścią), re ha bi li ta cję neu -
ro lo gicz ną, oraz in ne scho rze nia, któ rych le cze nie me to -
da mi kon wen cjo nal ny mi nie przy no si re zul ta tów, lub
po wo du je do kucz li we efek ty ubocz ne.
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W dniach 29-30 sierpnia br. 
w siedzibie Firmy odbyły się 

warsztaty szkoleniowe cięcia 
i klejenia szkła dla najlepszych 

naszych klientów, organizowane 
przez Kryształ przy współpracy 

ze Stowarzyszeniem 
Producentów Szyb 

Zespolonych oraz 
firmę BOHLE.

ZAPRASZAMY NA NASZE 
STOISKO NA WYSTAWIE 

NAWOJOWA, 3-4 WRZEŚNIA 2011 

) 609 627 768
Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 3

MEBLE
KUCHENNE

STOLMEB
– POMIAR
– TRANSPORT
– MONTAŻ

DYSPONUJEMY JESZCZE WOLNYMI
MIEJSCAMI! ZAPRASZAMY! 

Zapisy dzieci do przedszkola od poniedziałku
do soboty w godz.: pn-pt: 10-16, sob: 10-14

ul. Barbackiego 81, Nowy Sącz
tel. (18) 443 77 28 

e-mail: efekt1szkola@op.pl
www.przedszkole-nowysacz.pl

NASZYM PRIORYTETEM JEST UŚMIECH
NA TWARZY TWOJEGO DZIECKA!

R E K L A M A
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A r cy bi skup Adam uro dził się
ja ko Alek san der Du bec 14
sierp nia 1926 r. Je go ro dzi ce,
Łem ko wie, Wa syl i Ma ria

z Wor ha czów, by li rol ni ka mi. Pod nie -
miec ką oku pa cją uczył się w Ukra iń -
skim Se mi na rium Na uczy ciel skim
w Kry ni cy, po woj nie zaś, w cza sie ak -

cji Wi sła, wraz z ro dzi ną zo stał wy sie -
dlo ny na Zie mie Za chod nie. W la -
tach 50. wstą pił na stu dia – i w 1960 r.
ukoń czył Pra wo sław ne Se mi na rium Du -
chow ne w War sza wie, czte ry la ta póź -
niej zaś Chrze ści jań ską Aka de mię
Teo lo gicz ną (sto pień ma gi stra uzy skał
na pod sta wie pra cy o po cząt kach chrze -

ści jań stwa na zie miach pol skich). 30
stycz nia 1965 r. przy jął z rąk ar cy bi sku -
pa łódz kie go i po znań skie go Je rze go
świę ce nia ka płań skie.

Po krót kim okre sie pra cy w Wy so wej
i Kal ni ko wie ks. Du bec otrzy mał no mi -
na cję na pro bosz cza pa ra fii w Sa no ku.
Jak mia ło się póź niej oka zać – z mia -
stem tym zwią zał się na resz tę ży cia.
Dłu go pia sto wał god ność dzie ka na,
na ko niec so bór bi sku pów wy brał go
zwierzch ni kiem die ce zji. Chi ro to nia
na bi sku pa lu bel skie go, w trak cie któ rej
przy jął imię Adam, mia ła miej sce 30
stycz nia 1983, dzie więć mie się cy póź -
niej od był się uro czy sty in gres or dy na -
riu sza do ka te dry w Sa no ku
– ozna cza ją cy od ro dze nie po bli sko 300-
let niej prze rwie (spo wo do wa nej li kwi -
da cją po za war ciu Unii Brze skiej,
łą czą cej Cer kiew z Ko ścio łem ła ciń skim
w Rzecz po spo li tej Oboj ga Na ro dów)
pra wo sław nej die ce zji prze my skiej.
Z niej wy ro sła w na stęp nych la tach die -
ce zja prze my sko -no wo są dec ka, któ rej
sto li cą po zo sta je Sa nok. W 1996 r. bp
Adam ob da rzo ny zo stał god no ścią ar cy -
bi sku pa.

Uro czy ste ob cho dy 85. uro dzin or dy -
na riu sza ce le bro wa ne by ły w Sa no ku 13
i 14 sierp nia. Bo skiej Li tur gii prze wod -
ni czył zwierzch nik Ko ścio ła pra wo sław -
ne go w Pol sce me tro po li ta War sza wy
i ca łej Pol ski Sa wa we spół z ju bi la tem,
a ta kże ar cy bi sku pem Pre szo wa i ca łej
Sło wa cji Ja nem, ar cy bi sku pem lwow -

Jubileusz
prawosławnego
władyki
Uro dził się we Flo ryn ce, stu dio wał w War sza wie, był ka pła -
nem w Wy so wej i Kal ni ko wie, a od pra wie pię ciu de kad
zwią za ny jest z Sa no kiem: Je go Eks ce len cja Naj prze wie leb -
niej szy Adam, ar cy bi skup prze my ski i no wo są dec ki, or dy na -
riusz die ce zji prze my sko -no wo są dec kiej Pol skie go
Au to ke fa licz ne go Ko ścio ła Pra wo sław ne go, skoń czył wła -
śnie 85 lat. Jest naj star szym hie rar chą te go Ko ścio ła w Pol sce.

Ar cy bi skup Adam uro dził
się ja ko Alek san der Du -
bec 14 sierp nia 1926 r. Je go
ro dzi ce, Łem ko wie, Wa syl
i Ma ria z Wor ha czów, by li
rol ni ka mi. 

Ar cy bi skup Adam (z pra wej) z me tro po li tą Sa wą

RELIGIA
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skim i dro ho byc kim Au gu sty nem, ar -
cy bi sku pem lu bel skim i chełm skim
Ablem oraz bi sku pem gor lic kim Pa -
isju szem.

Po za koń cze niu na bo żeń stwa dzięk -
czyn ne go w in ten cji ar cy bi sku pa, me -
tro po li ta Sa wa po wie dział: „Gdy 85 lat
te mu Pan po wo łał cię na świat, nikt nie
my ślał jak wa żne miej sce przyj dzie ci
za jąć w hi sto rii na szej Cer kwi. Nikt nie
do my ślał się, że Flo ryn ka mo że wy dać
czło wie ka tak moc nej wia ry. Uro dzi łeś
się na tej zie mi, gdzie po 300 la tach
ode rwa nia od Mat ki -Cer kwi roz po czął
się pro ces po wro tu do pra wo sła wia
lud no ści unic kiej. Dzi siej szy dzień jest
po dzię ko wa niem Bo gu od ca łej Cer kwi
w Pol sce za cie bie i two ich wier nych
ra zem z du cho wień stwem”.

Or dy na riusz Adam jest zna ny w ca -
łej po łu dnio wej Pol sce – m.in. za spra -
wą utwo rze nia mo na ste ru Opie ki
Mat ki Bo żej w Wy so wej -Zdro ju i mo -
na ste ru w Uj ko wi cach, a ta kże Cen -
trum Re li gij no -Kul tu ral ne go
w Gor li cach; wier ni i ka pła ni je go die -
ce zji spra wu ją sta ran ną opie kę
nad wie lo ma cer kwia mi, tyl ko dzię ki
ich sta ra niom oca lo nych od za gła dy.
Ar cy bi skup za ini cjo wał bu do wę 5 no -
wych świą tyń (w tym zlo ka li zo wa nej
w Rze szo wie) oraz 11 ple ba nii, ode -
grał po nad to zna czą cą ro lę w sta ra -
niach o ka no ni za cję księ dza
mę czen ni ka Mak sy ma San do wy cza,
czczo ne go te raz ja ko św. Mak sym
Gor lic ki. Die ce zja jest wy daw cą wa -
żnych dla wy znaw ców pra wo sła wia
cza so pism: rocz ni ka „Cer kow nyj Ka -
len dar” oraz kwar tal ni ka „An ty fon”. 

Za swo je za słu gi wła dy ka był wie lo -
krot nie na gra dza ny – m.in. zo stał pierw -
szym w hi sto rii Ukra iń skiej Cer kwi
Pra wo sław nej ka wa le rem Or de ru św.
Pio tra Mo hy ły, pre zy dent Wik tor Jusz -
czen ko nadał mu wy so kie od zna cze nie
pań stwo we Ukra iny, Or der Księ cia Ja -
ro sła wa Mą dre go V stop nia; od „Prze -
glą du Pra wo sław ne go” z ko lei otrzy mał
Na gro dę im. Księ cia Kon stan te go
Ostrog skie go, przy zna ną za dusz pa ster -
ską opie kę nad wier ny mi we wskrze szo -
nej die ce zji prze my sko -no wo są dec kiej
oraz za szcze gól ną tro skę o za cho wa nie
kul tu ro we go dzie dzic twa Łem ków. 

Z dru giej zaś stro ny – przez lu dzi,
po nad au ten tycz ne świa dec twa bliź -
nich przed kła da ją cych ha nieb ne pro -
duk ty po li cji po li tycz nej PRL, zo stał
oska rżo ny o na zbyt bli skie kon tak ty ze
Słu żbą Bez pie czeń stwa. Sam ar cy bi -
skup za prze czył ja ko by miał skła dać
do no sy na swo ich wier nych i ka pła -
nów, a ta kże na du chow nych unic kich
oraz ła ciń skich.

Sa noc kie uro czy sto ści mia ły cha rak -
ter eku me nicz ny. W cer kwi nie za bra -
kło ka pła nów in nych Ko ścio łów,
spra wu ją cych po słu gę w tym mie ście
wie lu wy znań: m.in. obec ny był ar chi -
pre zbi ter Ko ścio ła ła ciń skie go ks. Fe liks
Kwa śny, fran cisz ka nin o. Sta ni sław Gli -
sta, pro boszcz pa ra fii pol sko ka to lic kiej
ks. Ry szard Ra wic ki. (WALD)

Ar cy bi skup prze my ski i no wo są -
dec ki Pol skie go Au to ke fa licz ne go
Ko ścio ła Pra wo sław ne go Adam

Był rok 1944, pią ty rok nie -
miec kiej oku pa cji. Trwa ła
„Ak cja Bu rza”. Moc nym
i gło śnym jej ak cen tem w Ob -
wo dzie Li ma now skim AK by -
ła bra wu ro wa ak cja
prze pro wa dzo na w no cy z 31
lip ca na 1 sierp nia 1944 r.
na po ste ru nek żan dar me rii
nie miec kiej w Ka mie ni cy.
Suk ces mi li tar ny par ty zan tów
oka zał się jed nak wiel ką klę -
ską miej sco wej lud no ści. 

Już od wcze sne go ran ka 1 sierp nia
po ja wił się w Ka mie ni cy licz ny
od dział We hr mach tu, SS i funk -
cjo na riu szy ge sta po. Na plac

(wiej ski ry nek) mię dzy szko łą, ple ba nią,
ko ścio łem i do mem pa ra fial nym Niem -
cy spę dzi li 17 za kład ni ków; dzie ci, ko -
bie ty mę żczyzn, a wśród nich ks.
pro bosz cza Mie czy sła wa Dy dyń skie go.
Za żą da li ujaw nie nia na zwisk ro dzin par -
ty zan tów i współ pra cu ją cych z ni mi
miesz kań ców wsi oraz ujaw nie nia
miejsc, gdzie ukry wa ją się „ban dy ci”.
Gdy te go nie osią gnę li, roz strze la li dla
przy kła du dwie oso by, a gdy i to nie po -
skut ko wa ło, pod pa li li ple ba nię, za bra li
na sa mo cho dy za kład ni ków i od je cha li
do No we go Są cza na ge sta po. 

Po po łu dniu te go sa me go dnia za -
kład ni ków roz strze la no w Rdzio sto wie
k. Chełm ca. Po tym zda rze niu pa ra fię
ogar nął tak wiel ki strach i prze ra że nie,
że lu dzie prze sta li gro ma dzić się na na -
bo żeń stwa w ko ście le, a po zo sta li dwaj
księ ża J. Klu czyń ski i St. Obal za czę li
ukry wać się po za pa ra fią. Pierw szą
mszę św. nie dziel ną ksiądz od pra wił do -
pie ro po przej ściu wojsk Ar mii Czer wo -
nej na po cząt ku trze ciej de ka dy
stycz nia 1945 r. Wie le mie się cy upły nę -
ło nim Ka mie ni cza nie od na leź li miej sce
eg ze ku cji i po chów ku wciąż opła ki wa -
nych swych krew nych i ich uko cha ne go
księ dza pro bosz cza. Po eks hu ma cji
zwłok i prze wie zie niu tru mien do Ka -
mie ni cy 15 kwiet nia 1945 r. od był się
po grzeb przy bar dzo licz nym udzia le
pa ra fian i lud no ści z oko licz nych pa ra -
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fii. By ła to wiel ka ma ni fe sta cja uczuć re -
li gij nych i pa trio tycz nych. Po mszy ża -
łob nej trum ny zło żo no do wspól nej
mo gi ły na miej sco wym cmen ta rzu i na -
kry to pły tą na grob ną z wy ry ty mi na niej
na zwi ska mi po mor do wa nych.

***
Kon se kwen cje te go wy da rze nia bę dą

da wa ły znać o so bie jesz cze przez wie le
lat. Od bu do wa po go rze li ska nie by ła
spra wą ła twą. Ogól ne, po wo jen ne zu bo -
że nie pa ra fian nie uła twia ło re ali za cji te -
go za da nia. Księ ża po zo sta wa li bez
god ne go, na wet na ten po wo jen ny czas,

miesz ka nia. Pa ra fia po sia da ła jesz cze
dość du ży, ok. 160 m2 pow. miesz kal nej,
bu dy nek – dom pa ra fial ny, któ ry na po -
cząt ku oku pa cji wła dze nie miec kie
prze ję ły na swo je po trze by ad mi ni stra -
cyj ne. Po woj nie no wa wła dza lu do wa
nie chcia ła go zwró cić pa ra fii, a na wet
czy ni ła sta ra nia, by go wpi sać do ksiąg
wie czy stych ja ko mie nie gmin ne „odzie -
dzi czo ne po Niem cach”. W tym cza sie
na te re nie Ka mie ni cy by ły in ne du że bu -
dyn ki na le żą ce przed woj ną do spół ki
„Sa turn”, ale ich ada pta cja na ce le ad -
mi ni stra cyj ne gmi ny jesz cze wte dy nie

by ła bra na pod uwa gę. Zro bio no to du -
żo póź niej, gdy osłab pierw szy etap wal -
ki z Ko ścio łem. 

W tej at mos fe rze pod ko niec 1945 r.
Ku ria w Tar no wie mia no wa ła no wym
pro bosz czem w Ka mie ni cy ks. Fran cisz -
ka Ha ba sa. Był to ka płan już nie mło dy,
o bar dzo su ro wym spo so bie by cia, du żo
wy ma ga ją cy od sie bie, ale i od in nych.
Pró by na pra wy roz ko ła ta ne go woj ną
spo łe czeń stwa pa ra fii za koń czy ły się je -
go cho ro bą i dłu gim po by tem w szpi ta -
lu m. in. w Kra ko wie. Na je go miej sce
przy był do Ka mie ni cy ks. Jan Lech, do -
tych cza so wy pro boszcz w pa ra fii Kra -
sne w de ka na cie tym bar skim. 

Ks. Jan Lech
Uro dził się 8 stycz nia 1904 r. w Brze -

zów ce w wie lo dziet nej ro dzi nie chłop -
skiej w pa ra fii Zabr nie, obec nie
gmi na Szczu cin w po wie cie Dą bro wa
Tar now ska (je go brat też był księ dzem
i pro bosz czem w pa ra fii Chom ra ni ce).
Ukoń czył Se mi na rium Du chow ne
w Tar no wie i 29 czerw ca 1929 r. otrzy -
mał świę ce nia ka płań skie z rąk ks. bi -
sku pa Le ona Wa łę gi. Ks. Jan ja ko
neo pre zbi ter peł nił po słu gę ka płań ską
w pa ra fii Wierz cho sła wi ce, ro dzin nej
wsi Win cen te go Wi to sa, le gen dar ne go
przy wód cy chło pów, trzy krot ne go pre -
mie ra II RP. Po dwóch la tach bi skup zle -
cił mu funk cję ad mi ni stra to ra pa ra fii
w Dęb nie k. Tar no wa, a póź niej przez
pe wien czas był ka te che tą w Boch ni.
W 1934 r. ks. bi skup L. Wa łę ga mia no -

wał go pro bosz czem w pa ra fii Kra sne,
dziś Kra sne La so ci ce. By ła to no wa, za -
le d wie 9 lat wcze śniej ery go wa na pa ra -
fia, bez wła sne go ko ścio ła, ple ba nii
i ca łe go za ple cza go spo dar cze go, nie -
zbęd ne go dla nor mal ne go funk cjo no wa -

Lo sy księ ży z ka mie nic kiej pa ra fii w cza sach
nie miec kiej i so wiec kiej nie wo li 

Mę czen ni cy
z Ka mie ni cy

Wie le mie się cy upły nę ło
nim Ka mie ni cza nie od na -
leź li miej sce eg ze ku cji i po -
chów ku wciąż
opła ki wa nych swych krew -
nych i ich uko cha ne go księ -
dza pro bosz cza.

FO
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nia pa ra fii. Sto ją cy tam dziś, mu ro wa ny
z ka mie nia ko ściół, to je go dzie ło, któ re
roz po czął za raz po ob ję ciu urzę du pro -
bosz cza. 

Po woj nie w mia rę mo żli wo ści fi nan -
so wych re ali zo wał ko lej ne za da nia za -
rów no przy wy po sa ża niu ko ścio ła, jak
i roz bu do wie go spo dar stwa ple bań skie -
go. Dzia łal ność je go w Kra snem dość
nie ocze ki wa nie zo sta ła prze rwa na de cy -
zją ks. bi sku pa dr J. Ste py z li sto pa -
da 1948 r. na ka zu ją cą mu ob jąć
pro bo stwo w pa ra fii Ka mie ni ca k/Łąc -
ka. Pa ra fia ta, jak już to by ło wspo mnia -
ne, nie cie szy ła się wte dy naj lep szą
opi nią. Po słu gę pro bosz cza roz po czął
od pró by re win dy ka cji roz pro szo ne go
ma jąt ku ple bań skie go, szcze gól nie zie -
mi, żą dał sta now czo na le żnych, a nie pła -
co nych przez dzie rżaw ców opłat
dzie rżaw nych itd. 

Te dzia ła nia po dyk to wa ne by ły głów -
nie po trze bą na tych mia sto wej spła ty
bar dzo du że go za dłu że nia pa ra fii wo bec
pań stwa i z tym zwią za ną za po wie dzią
li cy ta cji ma jąt ku pa ra fial ne go. Zbli żał
się też nie uchron nie ter mi nem wy ni ka -
ją cy z de kre tu o re for mie rol nej prze ka -
za nia spół dziel ni pro duk cyj nej
w Ka mie ni cy nad wy żki zie mi ple bań -
skiej. Go spo dar stwo ple bań skie mia ło
wte dy jesz cze po nad 57 ha zie mi rol nej
i la sów. Po nad to ksiądz roz po czął bez -
kom pro mi so wą, pu blicz ną wal kę ze

wszyst ki mi miej sco wy mi przy wa ra mi.
To nie spodo ba ło się pew nym lu dziom
i za czę li słać na pro bosz cza licz ne ano -
ni my i jaw ne skar gi na wet do UBP w Li -
ma no wej. Ksiądz zo stał więc oto czo ny
„spe cjal ną opie ką” przez ppor. li ma now -

skie go UB Au gu sty na Hor wa ci ka. Od -
wie dzał on księ dza kil ka ra zy i wkła dał
wie le tru du w to, by od wieść go od do -
tych cza so wych me tod dusz pa ster skie go
dzia ła nia, a rów no cze śnie wia do my mi
me to da mi zmu sić do współ pra cy ja ko
„TW”. Ksiądz sta now czo ta kiej współ -
pra cy od ma wiał.

W tym sa mym cza sie kie row nic two
zrze sze nia prze my słu drzew ne go po sta -
no wi ło osta tecz nie prze rwać zło dziej -
skie pro ce de ry w ka mie nic kim tar ta ku
i w tym ce lu mia no wa ło no we go kie -
row ni ka inż. Ma ria na Ku kaw skie go,
któ ry za miesz kał w Ka mie ni cy wraz ze
swo ją sio strą Wan dą, ar tyst ką ma lar ką,
ab sol went ką Aka de mii Sztuk Pięk nych
we Lwo wie. Po pew nym cza sie, kie dy
Ku kaw scy za pro po no wa li księ dzu po -
moc fi nan so wą i fi zycz ną przy przy go -
to wa niu ko ścio ła do kon se kra cji. Kie dy
u ro dzeń stwa Ku kaw skich za miesz kał
mjr AK Zbi gniew Ma kusz -Wo ro nicz za -
ży łość to wa rzy ska miesz kań ców ple ba -
nii i tar ta ku jesz cze się wzmo gła i nie
mo gła ujść uwa dze tych, któ rzy mie li
za da nie ob ser wo wać i jed nych i dru gich.
Gdy Wy dział III Woj. Urzę du Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go w Kra ko wie
otrzy mał od swo ich in for ma to rów wia -
do mość, że miesz ka ją cy w Ka mie ni cy
by ły mjr AK Zb. Ma kusz or ga ni zu je
„kontr re wo lu cyj ną i an ty ko mu ni stycz -
ną” or ga ni za cję pod na zwą Od wet Gór -
ski, za ło żył spra wę agen tu ral ną
pod kryp to ni mem „Tar tak” i zgro ma -
dziw szy do sta tecz nie du żo do wo dów
kontr re wo lu cyj nej dzia łal no ści roz po -
czął za kro jo ną na sze ro ką ska lę ak cję
aresz to wa nia człon ków i sym pa ty ków
te go ru chu. 

W gru pie aresz to wa nych zna leź li się
też księ ża ka mie nic kiej pa ra fii. Aresz to -
wa ne go ks. Le cha prze wie zio no od dziel -
nie sa mo cho dem do Kra ko wa do sie dzi by
WUBP przy Pla cu In wa li dów, a póź niej
do wię zie nia na Mon te lu pich. Po dłu gim,
wie lo mie sięcz nym śledz twie por. Jan Gil
spo rzą dził akt oska rże nia, w któ rym za -
rzu cał księ dzu m.in. przy na le żność
do taj ne go, kontr re wo lu cyj ne go związ ku
Od wet Gór ski, któ ry pla no wał si łą oba -
lić le gal ny ustrój Pol ski, peł nie nie w tym
związ ku pod pseu do ni mem „Gó ra” funk -
cji ka pe la na. 

Cho ciaż ksiądz Lech do żad ne go
z tych za rzu tów się nie przy znał, to i tak
WSR w Kra ko wie na roz pra wie
w dniu 30 wrze śnia 1953 r. dzia ła jąc
w opar ciu o art. 86 pa ra graf 1 i 2 ko dek -
su kar ne go Woj ska Pol skie go ska zał go
na 10 lat wię zie nia, utra tę praw oby wa -
tel skich i ho no ro wych na 3 la ta i prze -
pa dek mie nia oso bi ste go na rzecz
skar bu pań stwa. Na czas od by wa nia ka -
ry księ dza prze wie zio no z Kra ko wa
do wię zie nia w No wym Wi śni czu. Był
tam przy dzie la ny do ró żnych prac fi -
zycz nych, głów nie w ma ga zy nie ma te -
ria ło wym. 

Wię zien ni prze ło że ni oce nia li go ja -
ko więź nia zdy scy pli no wa ne go, nie -
przy stęp ne go, nie roz mow ne go,
za mknię te go w so bie, cza sa mi nie -
uprzej me go. Je śli już wdał się w roz mo -
wę, to za wsze w niej pod kre ślał, że jest
nie win ny i nie zna przy czy ny, dla któ rej
zna lazł się w wię zie niu. Do da wał też, że
po to jest księ dzem, by pro wa dzić lu dzi
do Bo ga dro ga mi praw dy i wia ry, te mu
ma pra wo i obo wią zek oce niać lu dzi
a na wet pu blicz nie pięt no wać ich na gan -
ne po sta wy mo ral ne. Przez ca ły czas po -
by tu w wię zie niu w Wi śni czu ksiądz
miał obok sie bie co naj mniej jed ne go
więź nia „opie ku na”, któ ry do bro wol nie
lub pod przy mu sem zgo dził się być „ka -
pu siem” i zda wać re la cje wła dzom wię -
zien nym z ca ło do bo we go ży cia
wię zien ne go księ dza. Ksiądz wie dział,
że jest in wi gi lo wa ny i na wet do my ślał
się, któ ry z więź niów ta ką ro lę peł nił. 

Już trzy mie sią ce po wy ro ku w wy ni -
ku gru dnio wej amne stii z 1953 r. WSR
w Kra ko wie skró cił księ dzu ka rę wię zie -
nia o 1/3, czy li do 6 lat i 3 mie się cy. Zaś 3
ma ja 1956 r. po pra wie czte rech la tach
po by tu w wię zie niu w No wym Wi śni czu
ksiądz opu ścił wię zie nie i udał się
do swe go bra ta Sta ni sła wa, pro bosz cza
w Chom ra ni cach. Po dwu mie sięcz ny
urlo pie po wró cił do Ka mie ni cy 7 lip ca
te go ro ku, by po now nie sta nąć na cze le
wciąż ocze ku ją cych go pa ra fian. Za raz
też zło żył do Pre zy dium WRN w Kra ko -
wie wnio sek o zgo dę na na ucza nie re li -
gii w szko łach na te re nie swo jej pa ra fii.
Ta kiej zgo dy nie uzy skał. 

W tym cza sie też zło żył do Pro ku ra -
tu ry Ge ne ral nej w War sza wie proś bę

W gru pie aresz to wa nych
zna leź li się też księ ża ka mie -
nic kiej pa ra fii. Aresz to wa ne -
go ks. Le cha prze wie zio no
od dziel nie sa mo cho dem
do Kra ko wa do sie dzi by
WUBP przy Pla cu In wa li dów,
a póź niej do wię zie nia
na Mon te lu pich.
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o re ha bi li ta cję, czy li proś bę o unie wa -
żnie nie wy ro ku WSR w Kra ko wie z 30
wrze śnia 1953 r. Od po wiedź otrzy mał
do pie ro 31 stycz nia 1958 r., kie dy od -
wie dził go funk cjo na riusz Słu żby Bez -
pie czeń stwa i po uczył o pro ce du rach
praw nych, ja kie mu si speł nić, by je go
proś ba mo gła być roz pa try wa na. Po nie -
waż ksiądz tych wa run ków nie mógł
speł nić, spra wa re ha bi li ta cji od su nę ła się
na dal szy plan. Uwa ga księ dza sku pi ła
się te raz głów nie na po słu dze dusz pa -
ster skiej i roz bu do wie po ten cja łu go spo -
dar cze go ple bań skie go go spo dar stwa.
A pra cy by ło wie le. Od bu do wa spa lo nej
przez Niem ców ple ba nii nie zo sta ła
jesz cze za koń czo na. Bu dy nek ko ścio ła
też wy ma gał re no wa cji. Bu dyn ki go spo -
dar stwa ple bań skie go rów nież upo mi na -
ły się o re mont. Nie za koń czył się też
wiel ce na brzmia ły pro blem z do mem
pa ra fial nym. Wszyst kie te pro ble my
mo gły być roz wią za ne je dy nie przy uży -
ciu du żych środ ków fi nan so wych, któ -
rych ani ksiądz pro boszcz ani pa ra fia nie
nie po sia da li. 

W tej sy tu acji ksiądz po sta no wił roz -
po cząć do cho do wą dzia łal ność go spo -
dar czą. Z po mo cą jed ne go
z ka mie nic kich go spo da rzy Mar ci -
na Bień ka za wią zał spół kę i roz po czął
pro duk cję ce gły. Środ ki pie nię żne uzy -
ska ne ze sprze da ży mia ły być spo żyt ko -
wa ne na od bu do wę ple ba nii i re mont
bu dyn ków in wen tar skich ple bań skie go
go spo dar stwa. Nie ste ty, sta ło się ina czej,
bo oto 11 li sto pa da 1958 r. ks. Lech zo -
stał po now nie aresz to wa ny. Na pod sta -
wie po mó wień i fał szy wych oska rżeń
sąd pierw szej in stan cji ska zał go nie pra -
wo moc nym wy ro kiem na wie lo let nie
wię zie nie. Je go obroń ca zło żył ape la cję,
a Sąd Naj wy ższy do pa trzył się wie lu
uchy bień pro ce du ral nych i pro ce so wych
w wy ni ku cze go za ska rżo ny wy rok zo -
stał w ca ło ści uchy lo ny i ksiądz zo stał
uwol nio ny od po sta wio nych mu za rzu -
tów. Do Ka mie ni cy już jed nak nie wró -
cił. Ksiądz bi skup po le cił mu ob jąć
pro bo stwo pa ra fii w Sta rej Ja strząb ce
w de ka na cie ra do my skim w pow. mie -
lec kim. Po słu gę pro bosz cza peł nił tam
pra wie 12 lat do eme ry tu ry w 1972 r.
Zmarł 17 paź dzier ni ka 1976 r. w wie -
ku 72 lat. 

Ks. Eu ge niusz Ku bo wicz
W tym sa mym

dniu wraz ks. J. Le -
chem UB aresz to -
wał jed ne go z je go
ka te che tów, ks. Eu -
ge niu sza Ku bo wi -
cza. Ksiądz E.
Ku bo wicz uro dził
się 25 li sto pa -

da 1925 r. w Sta rym Są czu. Stu dia teo -
lo gicz ne ukoń czył w Se mi na rium
Du chow nym w Tar no wie. Świę ce nia ka -
płań skie przy jął z rąk ks. bi sku pa dr J.
Ste py 14 czerw ca 1948 r. Od 24 lip ca te -
go ro ku peł nił po słu gę ka płań ską w pa -
ra fii w Li siej Gó rze, a póź niej od 25
li sto pa da 1950 r. w pa ra fii Ka mie ni ca
k./Łąc ka. W kwiet niu 1951 r. z ks. Ku -
bo wicz na wią zał kon takt to wa rzy ski
z by łym mjr AK Zbi gnie wem Ma ku -
szem. Ja kiś czas póź niej zo stał człon -
kiem Od we tu Gór skie go i przy jął
pseu do nim „Czaj ka”. Bę dąc w tej or ga -
ni za cji miał po ma gać Ma ku szo wi
w „roz pra co wa niu i zwal cza niu lo kal -
nych struk tur prze stęp czych dzia ła ją cych
na szko dę miej sco wej lud no ści”. Ksiądz
w tym nic złe go nie do strze gał, a wręcz
prze ciw nie są dził, że ta ka dzia łal ność
mo że na wet po móc na pra wić kon dy cję
mo ral ną pa ra fii roz chwia ną przez la ta
oku pa cji nie miec kiej. Nie uwa żał też by
je go po stę po wa nie sta ło w sprzecz no ści
ze spo łecz ną na uką Ko ścio ła, czy też
z „te za mi” za war ty mi w „po ro zu mie niu
mię dzy rzą dem a Epi sko pa tem” z 14
kwiet nia 1950 r.

Przy jaźń i współ pra ca z Ma ku szem
i z je go or ga ni za cją za koń czy ła się dla
księ dza tra gicz nie, bo 30 kwiet nia 1952
r., ksiądz zo stał aresz to wa ny przez UBP
pod za rzu tem przy na le żno ści do taj nej
kontr re wo lu cyj nej or ga ni za cji Od wet
Gór ski, któ ra pla no wa ła si łą oba lić le -
gal ny ustrój Pol ski. Po za aresz to wa niu
księ dza prze wie zio no do Kra ko wa
i po wstęp nym śledz twie i upły wie
ok. 11 godz. bez je dze nia i pi cia umiesz -
czo no go w wię zie niu na Mon te lu pich.
Po wie lu mie sią cach śledz twa ofi cer
śled czy pro ku ra tu ry woj sko wej kpt.
Wła dy sław Huk skie ro wał akt oska rże -
nia do WSR w Kra ko wie, w któ rym za -
rzu cał księ dzu m.in. przy na le żność

do taj nej kontr re wo lu cyj nej or ga ni za cji
Od wet Gór ski. Ksiądz nie przy znał się
do pro ku ra tor skich za rzu tów i z po mo -
cą swo je go obroń cy, jak i też świad ków
m. in. ks. Le cha, ks. Wój to wi cza, Ku -
kaw skie go i Ma ku sza uwol nił się

od więk szo ści za rzu tów, a mi mo to 28
ma ja 1953 r. WSR w Kra ko wie na roz -
pra wie pod prze wod nic twem sę dzie go
mjr. Mi ko ła ja Toł ka na i w obec no ści
ław ni ków szer. Ry szar da Mi chal skie go
i szer. Ry szar da Brze ziń skie go ska zał
księ dza na 10 lat wię zie nia, utra tę praw
oby wa tel skich i ho no ro wych na 8 lat,
oraz prze pa dek mie nia na rzecz skar bu
pań stwa. 

Do od by cia za są dzo nej mu ka ry zo -
stał prze wie zio ny z Kra ko wa do wię zie -
nia w No wym Wi śni czu. Po upły wie
ro ku 28 ma ja 1954 r. WSR w Kra ko wie
na po sie dze niu nie jaw nym zła go dził mu
ka rę o 1/3 tj. z 10 lat na 6 lat i 6 mie się -
cy. Po byt w wię zie niu bar dzo mu nie
słu żył i wciąż za pa dał na ró żne do le gli -
wo ści zdro wot ne. Szcze gól nie ucią żli wą
sta wa ła się ner wi ca we ge ta tyw na i czę -
ste sta ny za pal ne sta wów. Bę dąc w paź -
dzier ni ku 1954 r. na ba da niach
przed wię zien ną ko mi sją le kar ską
w Kra ko wie przy wzro ście 172 cm wa -
żył tyl ko 58 kg. W związ ku z cią gły mi
pro ble ma mi zdro wot ny mi za kład kar ny
w Wi śni czu prze ka zał go do wię zie nia
w Kra ko wie. W paź dzier ni ku 1955 r.
Pro ku ra tu ra Ge ne ral na udzie li ła mu
prze rwy w od by wa niu ka ry wię zie nia
na okres 12 mie się cy. W cza sie tej prze -
rwy w ma ju 1956 r. na mo cy kwiet nio -
wej amne stii z te go ro ku skró co no mu

Przy jaźń i współ pra ca z Ma -
ku szem i z je go or ga ni za cją
za koń czy ła się dla księ dza
tra gicz nie, bo 30 kwiet -
nia 1952 r., ksiądz zo stał
aresz to wa ny przez UBP
pod za rzu tem przy na le żno -
ści do taj nej kontr re wo lu -
cyj nej or ga ni za cji Od wet
Gór ski.
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ka rę o po ło wę tj. do 3 lat i 4 mie się cy.
co by ło jed no znacz ne z za koń cze niem
od by wa nia ka ry. Po kil ku mie sią cach re -
kon wa le scen cji z po cząt kiem 1957 r.
Ku ria skie ro wa ła go do pa ra fii w No -
wym Są czu. Póź niej peł nił po słu gę
dusz pa ster ską jesz cze w kil ku pa ra fiach.
W sierp niu 1965 r. otrzy mał no mi na cję
na pro bosz cza w pa ra fii Słop ni ce k/Li -
ma no wej, gdzie prze by wał do 1989 r.
Po przej ściu na eme ry tu rę za miesz kał
w Do mu Księ ży Eme ry tów w Tar no wie.
Cie sząc się jesz cze cał kiem do brym
zdro wiem za pro po no wał ks. bi sku po wi
Or dy na riusz pra cę w do wol nej pa ra fii
na Bia ło ru si. Po otrzy ma niu zgo dy wy -
je chał z po cząt kiem 1994 r. do pa ra fii
Ol ko wi ce na Bia ło ru si, gdzie prze by wał
do koń ca lat 90-tych. Zmarł 30 sierp -
nia 2000 r. i jest po cho wa ny na cmen ta -
rzu ko mu nal nym w Sta rym Są czu. 

Ks. Ju lian Wój to wicz
Trze cim księ dzem z ka mie nic kiej pa -

ra fii aresz to wa nym przez UBP w związ -
ku z Od we tem Gór skim był ks. Ju lian
Woj to wicz, któ ry uro dził się 19 lu te -
go 1927 r. w Po rąb ce Uszew skiej
w gmi nie Dęb no w po wie cie brze skim.
Stu dia teo lo gicz ne ukoń czył w Se mi na -
rium Du chow nym w Tar no wie
i w czerw cu 1951r. otrzy mał świę ce nia
ka płań skie z rąk ks. bi sku pa dr J. Ste py.
W lip cu te go ro ku ja ko neo pre zbi ter zo -
stał po sła ny przez bi sku pa z po słu gą

dusz pa ster ską do pa ra fii w Ka mie ni cy.
Tu po dob nie jak dwaj po przed ni księ ża
za po znał się z mjr. Zb. Ma ku szem, któ -
ry za pro po no wał mu współ pra cę w ra -
mach or ga ni za cji Od wet Gór ski.
W opi nii księ dza or ga ni za cja ta nie mia -
ła cha rak te ru mi li tar ne go, ani ter ro ry -
stycz ne go i nie za gra ża ła bez po śred nio
ani zdro wiu, ani ży ciu lu dzi, a wręcz
prze ciw nie mia ła to zdro wie, w szcze -
gól no ści mo ral ne, na pra wić. Z te go też

po wo du ksiądz nie do pa try wał się
sprzecz no ści ze spo łecz ną na uką Ko -
ścio ła, ani też z na ka za mi Epi sko pa tu. 

Aresz to wa ny zo stał naj póź niej, bo 5
ma ja 1952 r., przez uzbro jo nych w dłu -
gą broń funk cjo na riu szy UB pod czas
lek cji re li gii w szko le w Ka mie ni cy.
Strach, ja ki prze ży li wów czas ucznio wie
to wa rzy szył im przez ca łe ży cie. Po dob -
nie jak księ ża, ks. Lech i ks. Ku bo wicz,
ta kże ks. Wój to wicz prze wie zio ny zo stał
do Kra ko wa do WUBP przy Pla cu In -
wa li dów. Tam po wstęp nym prze słu cha -
niu i po sta wie niu mu pro ku ra tor skich
za rzu tów zo stał prze ka za ny do wię zie -
nia na Mon te lu pich. Tam roz po czął się
trwa ją cy dłu gie mie sią ce pro ces śled czy
pod nad zo rem pro ku ra to ra pro ku ra tu ry
woj sko wej w Kra ko wie kpt. Ro ma -
na Do ro żew skie go. Przy go to wa ny przez
pro ku ra tu rę akt oska rże nia za rzu cał
księ dzu m.in. przy na le żność do taj nej,
kontr re wo lu cyj nej or ga ni za cji, któ ra pla -
no wał si łą oba lić le gal ny ustrój Pol ski.
Do za rzu tów po sta wio nych przez pro ku -
ra tu rę ksiądz się nie przy znał, a mi mo to
WSR W Kra ko wie w dniu 19 li sto pa -
da 1952 r. ob ra du jąc pod prze wod nic -
twem sę dzie go kpt. Ta de usza

Ma kow skie go i w obec no ści ław ni ków
por. Wła dy sła wa Sy gne ta i ppor. Bro ni -
sła wa Miesz kow skie go ska zał go
z art. 86 pa ra graf 1 i 2 KKWP i do art. 7
MKK na ka rę 8 lat wię zie nia i po zba -
wie nie praw oby wa tel skich i pu blicz -
nych na okres 3 lat oraz prze pa dek
mie nia na rzecz skar bu pań stwa. 

Przez ca ły okres po by tu w wię zie niu
w No wym Wi śni czu pra co wał ja ko in -
tro li ga tor lub po moc nik w ma ga zy nie
ma te ria ło wym. Słu żba wię zien na oce -
nia ła go po zy tyw nie ja ko więź nia sta -
ran ne go, su mien ne go i pil ne go w pra cy.
Du żo cza su spę dzał w wię zien nej bi -
blio te ce i w czy tel ni. Zaw sze miał bli -
sko sie bie jed ne go lub wię cej
współ więź niów – „ka pu siów”, któ rzy
spo rzą dza li o nim ra por ty opi su ją ce je -
go po glą dy. Z ra por tów tych mo żna
wnio sko wać, że wie dział o in wi gi la cji
je go oso by przez współ więź niów
i w roz mo wach był bar dzo ostro żny,
szcze gól nie w te ma ty ce po li tycz nej.
Zaw sze po wta rzał, że jest nie win ny
i bez pod staw nie uwię zio ny. Pod kre ślał
przy tym, że ja ko ksiądz ma za wsze pra -
wo i obo wią zek uka zy wać ka żde zło na -
wet pu blicz nie, ta kże to czy nio ne przez
lu dzi wła dzy. Był ta kże prze ko na ny,
że III woj na świa to wa to kwe stia nie dłu -
gie go cza su, a po niej wszyst ko się zmie -
ni. Wię zien ni „ka pu sie” czę sto
pod kre śla li, że w roz mo wach po li tycz -
nych ni gdy nie prze ja wiał po zy tyw ne go
sto sun ku do wła dzy lu do wej. 

W wy ni ku amne stii z grud nia 1953 r.
WSR w Kra ko wie na po sie dze niu nie -
jaw nym skró cił mu ka rę wię zie nia o 1/3,
czy li z 8 lat do 5 lat i 4 mie się cy, a 10 lu -
te go 1955 r. te nże sąd wy dał de cy zję
o wa run ko wym zwol nie niu księ dza
z obo wiąz ku od by wa nia dal szej ka ry
wię zie nia. Wię zie nie w No wym Wi śni -
czu opu ścił 17 lu te go i udał się do swo jej
ro dzi ny w Po rąb ce Uszew skiej. Po dwu -
mie sięcz nym urlo pie ks. bi skup zle cił mu
po słu gę dusz pa ster ską w pa ra fii Wo la Ra -
dłow ska, a póź niej w in nych pa ra fiach.
Od 1962 r. był pro bosz czem w pa ra fii
Grom nik w de ka na cie cię żko wic kim.
Od 1972 r. bę dąc już na eme ry tu rze prze -
by wał w tej pa ra fii ja ko ksiądz re zy dent.
Zmarł w 1976 r. i tam jest po cho wa ny.

WŁA DY SŁAW PIERZ GA

Przez ca ły okres po by tu
w wię zie niu w No wym Wi -
śni czu pra co wał ja ko in tro li -
ga tor lub po moc nik
w ma ga zy nie ma te ria ło -
wym. Słu żba wię zien na oce -
nia ła go po zy tyw nie ja ko
więź nia sta ran ne go, su -
mien ne go i pil ne go w pra cy.
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Nie wie dza rów nież do ty czy po -
grze bów Pie rac kie go. Prak -
tycz nie wszę dzie mo żna
prze czy tać, że by ło ich dwa:

na Cmen ta rzu Za słu żo nych i Ko mu nal -
nym. A to nie praw da. By ło ich trzy.

***
Bro ni sław Pie rac ki uro dził się 28 ma -

ja 1895 ro ku w Gor li cach w ro dzi nie
o pa trio tycz nych tra dy cjach, któ ra
po upad ku po wsta nia li sto pa do we go
schro ni ła się w Ga li cji przed ro syj ski mi

re pre sja mi. Dzie ciń stwo i wiek mło -
dzień czy spę dził w No wym Są czu. Póź -
niej zro bił wspa nia łą ka rie rę woj sko wą
i po li tycz ną. Po sia dał wszyst kie naj wy -
ższe pol skie od zna cze nia cy wil ne i woj -
sko we (Or der Or ła Bia łe go, Wiel ką
Wstę gę Or de ru Od ro dze nia Pol ski, Or -
der Wo jen ny Vir tu ti Mi li ta ri, Krzyż Nie -
pod le gło ści, Krzyż Wa lecz nych 4 ra zy
itp.). Otrzy mał ta kże Ho no ro we Oby wa -
tel stwo mia sta No we go Są cza.

15 czerw ca 1934 ro ku zo stał po strze -
lo ny przed lo ka lem BBWR w War sza -
wie. Zmarł te go sa me go dnia.

Ja ko mi ni ster spraw we wnętrz nych
był zwo len ni kiem po ro zu mie nia
z mniej szo ścia mi na ro do wy mi, w tym
z Ukra iń ca mi.

„Je dy nym przy wi le jem na ro du pol -
skie go jest to, że sta no wi on więk szość.
Z te go przy wi le ju wy ni ka obo wią zek wy -
rze cze nia się na cjo na li zmu przez Po la -
ków na rzecz zgod ne go współ ży cia
z mniej szo ścia mi na ro do wy mi. […] Ale
rząd pol ski jest man da ta riu szem in te re -
su na ro du pol skie go i bę dzie re ali zo wał
na ka zy pol skiej ra cji sta nu wbrew na -
cjo na li zmo wi ukra iń skie mu i pol skie mu,
na ro do wość jest dla pań stwa obo jęt na.
Dla pra wa rów nież”.

Jed nak – jak na iro nię – sam padł
ofia rą te go na cjo na li zmu. Ra dy kal ne or -
ga ni za cje ukra iń skie nie chcia ły kon sen -
su su, nie chcia ły po ro zu mie nia. Chcia ły
„sa mo stij nej Ukra iny”. Mi ni ster na wo -
łu ją cy do zgo dy i współ ist nie nia był
więc ich na tu ral nym wro giem, któ ry
mógł prze ko nać nie zde cy do wa nych, aby
– za miast wy stę po wać prze ciw ko Pol sce
– sta li się jej lo jal ny mi oby wa te la mi.

Dla te go zgi nął.
Szcze gó ły za ma chu są do dziś nie ja -

sne. Wska zu je się ró żnych spraw ców

Trzy pogrzeby
Bronisława
Pierackiego

Dla więk szo ści są de czan jest już po sta cią nie zna ną. Nie wie le po -
mo gły bar dzo skrom ne zresz tą ob cho dy 100. rocz ni cy je go uro dzin,
któ re przy pa dły na rok 1995. Nie wie le po mo gło wmu ro wa nie ta bli -
cy pa miąt ko wej na bu dyn ku I Li ceum im. Dłu go sza, wy mie nie nie
go na ta bli cy w ko ście le św. Ka zi mie rza, czy przy wró ce nie ów cze -
sne mu Do mo wi Kul tu ry Ko le ja rza imie nia ge ne ra ła.

Nie wie dza rów nież do ty czy
po grze bów Pie rac kie go.
Prak tycz nie wszę dzie mo -
żna prze czy tać, że by ło ich
dwa: na Cmen ta rzu Za słu -
żo nych i Ko mu nal nym. A to
nie praw da. By ło ich trzy.Kon dukt po grze bo wy w No wym Są czu
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i ró żne mo ty wy: od po li tycz nych po oso -
bi ste. Na ogół uwa ża się, że za ma chu
do ko nał Grze gorz Ma ciej ka z Or ga ni za -
cji Ukra iń skich Na cjo na li stów. Ni gdy go
nie uję to, za to po sta wio no przed są -
dem 13 człon ków OUN. Za pa dły trzy
wy ro ki śmier ci (za mie nio ne póź niej
na do ży wo cie) oraz wię zie nia. Jed nym
ze ska za nych na śmierć był krwa wo póź -
niej za pi sa ny w na szych dzie jach Ste fan
(Ste pan) Ban de ra.

W ode zwie roz pro wa dza nej w kra ju
czy ta my: „15. VI. 1934 bo jo wiec UWO
[Ukra iń skiej Woj sko wej Or ga ni za cji
– przyp. aut.] wy ko nał w imie niu ukra -
iń skiej re wo lu cji na ro do wej wy rok
śmier ci na jed nym z ka tów na ro du
ukra iń skie go. 15. VI. 1934 bo jo wiec
UWO za bił w War sza wie Mi ni stra
Spraw We wnętrz nych pol skie go Rzą du
oku pa cyj ne go […] – Pie rac kie go. […]
Pie rac ki to li kwi da tor ukr. szkol nic twa,
ukr. kul tu ral no -oświa to wych in sty tu cyj,
go spo dar czych, ko ope ra tyw nych, spor -
to wych to wa rzystw i kó łek, to po lo ni za -
tor cer kwi ukr. Pie rac ki to twór ca
i re ali za tor pol skiej ra bun ko wej po li ty -
ki ko lo nial nej […], po lo ni za tor ziem
ukr. pol ski mi przy błę da mi, za le wu
ośrod ków prze my sło wych przez pol -
skich ro bot ni ków”.

Za mach stał się przy czy ną utwo rze -
nia w Be re zie Kar tu skiej obo zu, w któ -
rym prze trzy my wa no naj pierw wro go
do Pol ski na sta wio nych Ukra iń ców,
a po tem in nych „nie wy god nych”, m.in.
ko mu ni stów.

Pie rac kie go po śmiert nie mia no wa no
ge ne ra łem bry ga dy. Je go po grzeb miał
cha rak ter wiel kiej pa trio tycz nej ma ni fe -
sta cji za rów no pod czas war szaw skiej
czę ści uro czy sto ści ża łob nych 17 czerw -
ca, jak i w No wym Są czu 21 czerw ca,
gdy po cho wa no go na Cmen ta rzu Ko -
mu nal nym „w gro bie ro dzin nym”, jak

stwier dza au tor bio gra mu w „Pol skim
Słow ni ku Bio gra ficz nym”. To za cho wa -
ny do dziś gro bo wiec So czyń skich.

Tak wspo mi na uro czy sto ści po grze -
bo we Wik to ria Gi zo wa: „... ra no za ję -
cza ły fa brycz ne sy re ny i roz dzwo ni ły się
ża łob ne dzwo ny wszyst kich są dec kich
ko ścio łów. Sa mo na bo żeń stwo od by ło
się w ko ście le far nym. Ze bra ły się nie -
prze bra ne tłu my. Ka za nie wy gło sił
ksiądz bi skup Li sow ski. Pa mię tam, że
mó wił, aby nie bać się tych co cia ło za -
bi ja ją, ale du cha za bić nie mo gą. Mó wił
pięk nie o wte dy już ge ne ra le Pie rac kim
ja ko o so li Zie mi Są dec kiej, ja ko o tym,
któ ry wra ca jąc na tar czy do swe go ro -
dzin ne go mia sta, bu dzi dla sie bie sza cu -
nek i kła nia jąc się mu mi ni stro wie
i woj sko i ca ła są dec ka spo łecz ność.
Kro czy li śmy z mę żem w ża łob nym kon -
duk cie, któ re go po czą tek już wkra czał
na cmen tarz, kie dy jesz cze nie wszy scy
spod ko ścio ła ru szy li”.

Dru gi po grzeb od był się 18-
19.10.1935 r., już na Cmen ta rzu Za słu -
żo nych. Grób zo stał na kry ty gra ni to wą
pły tą, z na pi sa mi po bo kach: „Bro ni sław
Pie rac ki * 28 ma ja 1895 żył 39 lat. Po -
legł na po ste run ku 15 czerw ca 1934 r.
Ofi cer 4 pp Le gio nów, obroń ca Lwo -
wa 1918, po seł na sejm 1928, mi ni ster
spraw we wnętrz nych – mąż sta nu 1929,
ge ne rał bry ga dy 1934, 1912 żoł -
nierz, 1934 oby wa tel”. Na prze ciw
cmen ta rza wznie sio no Dom Strze lec ki,
po świę co ny pa mię ci Pie rac kie go (po -
wszech nie po woj nie zna ny ja ko... Dom
Kul tu ry Ko le ja rza).

Nie spo czy wał tam dłu go. Pod czas
oku pa cji, na po le ce nie nie miec kich
władz, grób Pie rac kie go prze nie sio no
na cmen tarz ko mu nal ny (kw. 27). Jak
wspo mi na ła Ire na Sty czyń ska: „Gro bo -
wiec prze to czo ny zo stał me to dą pod kła -
da nia okrą gla ków w stro nę ul.
Dłu go sza, stam tąd ul. Młyń ską. Wcze -
śniej prze wie zio no ka ra wa nem trum nę.
Pły tę prze ta czał i grób opo rzą dzał ka -
mie niarz Sta ni sław Dec ker...”.

Znaj du je się tam do dziś, po mi mo kil -
ka krot nych ape li o prze nie sie nie go
na pier wot ne miej sce, czy li na Cmen tarz
Za słu żo nych. To był by już czwar ty po -
grzeb Bro ni sła wa Pie rac kie go.

JA CEK ZA REM BA

Pie rac ki na ło żu śmier ci

Bro ni sław Pie rac ki w Kry ni cy, 1932

HISTORIA
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„Są de cza nin” spra wo wał pa tro nat me -
dial ny nad kon kur sem. W po ro zu mie niu
z or ga ni za to ra mi wy bra li śmy do dru ku
dwie pra ce. W sierp nio wym nu me rze na -
sze go mie sięcz ni ka (nr 8/44) opu bli ko wa -
li śmy pra cę Do mi ni ki Ta basz z I Li ceum
Ogól no kształ cą ce go im. Jan Dłu go sza

w No wym Są czu, któ ra zdo by ła I miej -
sce. W tym nu me rze pu bli ku je my, wy ró -
żnio ną przez ko mi sję kon kur so wą pra cę
Prze my sła wa Ćwi ka z Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go im. Ma rii Skło dow skiej
– Cu rie w Sta rym Są czu. 

(HSZ)

***

W syl we stro wą noc z 31
grud nia 1943 na 1 stycz -
nia 1944 r. z ini cja ty wy
Pol skiej Par tii Ro bot ni czej

po wsta ła Kra jo wa Ra da Na ro do wa. By -
ła ona sa mo zwań czym pol skim par la -
men tem i mia ła sta no wić za lą żek
pol skiej wła dzy po wo jen nej, któ rej ko -
rze nie się ga ły Mo skwy. Re pre zen to wa ła
obóz bę dą cy opo zy cją dla rzą du Sta ni -
sła wa Mi ko łaj czy ka. KRN nie zo sta ła
wy bra na w spo sób de mo kra tycz ny,
a w chwi li jej po wo ła nia je dy ną upraw -
nio ną re pre zen ta cją po li tycz ną rzą dów
Rzecz po spo li tej by ła Kra jo wa Re pre zen -
ta cja Po li tycz na. Utwo rze nie KRN by ło
pierw szym zna czą cym kro kiem w przej -

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. Kon kurs był skie ro wa ny do uczniów szkól po nad gim na -
zjal nych No we go Są cza i po wia tu no wo są dec kie go. Je go
or ga ni za to rem 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. 

Kon kurs „Żoł nie rze Wy klę ci – Bo ha te ro wie An ty ko mu ni stycz ne go Pod zie mia”

Stary Sącz i okolice 
w walce z władzą ludową
w latach 1945-1956
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mo wa niu wła dzy w Pol sce przez ko mu -
ni stów. Ko lej nym eta pem by ło utwo rze -
nie z ini cja ty wy Jó ze fa Sta li na Pol skie go
Ko mi te tu Wy zwo le nia Na ro do we go 20
lip ca 1944 r. Prze wod ni czą cym PKWN
wy bra no Edwar da Osób kę -Mo raw skie -
go. Mo gło by wy da wać się, że PKWN
by ło na czel nym or ga nem w przej mo wa -
niu wła dzy, jed nak uzna wał on zwierzch -
nic two KRN. Istot nym wy da rze niem
by ło rów nież po ro zu mie nie mię dzy Ko -
mi te tem a rzą dem so wiec kim w spra wie
prze stępstw po peł nia nych w stre fie wo -
jen nej. Od tej po ry spra wa aresz to wa -
nych żoł nie rzy AK pod le ga ła
kom pe ten cji NKWD oraz ra dziec kich
są dów woj sko wych. Dnia 31 grud -
nia 1944 r. Pol ski Ko mi tet Wy zwo le nia
Na ro do we go zo stał prze kształ co ny
w Rząd Tym cza so wy. W ta ki spo sób ko -
mu ni ści sta li się ofi cjal nym pol skim rzą -
dem. Ich prze wa ga nie zmniej szy ła się
w związ ku z utwo rze niem Tym cza so we -
go Rzą du Jed no ści Na ro do wej, po nie waż
ko mu ni ści ob sa dzi li wszyst kie re sor ty si -
ło we po zwa la ją ce na peł ną kon tro lę sy -
tu acji w kra ju. 

Pierw sze po wo jen ne wy bo ry do Sej -
mu Usta wo daw cze go w 1947 ro ku zo -
sta ły nie mal na ka żdym szcze blu

ko mi sji wy bor czych za fał szo wa ne przez
wła dze ko mu ni stycz ne. W tym sa mym
cza sie Pań stwo wa Ko mi sja Bez pie czeń -
stwa prze pro wa dzi ła ak cję prze ciw ko
dzia ła czom i po li ty kom Pol skie go
Stron nic twa Lu do we go. Zo sta ło aresz -
to wa nych od sześć dzie się ciu do osiem -
dzie się ciu ty się cy zwo len ni ków
i dzia ła czy PSL. Więk szo ści aresz to wa -
nych nie przed sta wio no za rzu tów bądź

na ka zów aresz to wa nia. W cza sie wy bo -
rów 19 stycz nia 1947 r. Bie rut oraz za -
rząd PPD pod ję li do dat ko we kro ki,
mia no wi cie pod mia nę urn w nie któ rych
ob wo dach, pod rzu ca nie kart do gło so -
wa nia, a ta kże przy go to wa nie pro to ko -
łów bez da nych licz bo wych, któ re mia ła

otrzy mać Pol ska Par tia Ro bot ni cza
w ce lu wpi sa nia wy god nych dla ko mu -
ni stów da nych. We dług ofi cjal nych wy -
ni ków wy bo rów „Blok
De mo kra tycz ny” (PPR, PPS, SD, SL)
zdo był 80,1% gło sów. W rze czy wi sto -
ści więk szość gło sów zdo by ło PSL.
W wy ni ku wy bo rów pre zy denc kich
prze pro wa dzo nych przez Sejm Usta wo -
daw czy pre zy den tem zo stał wy bra -
ny 443 gło sa mi przy dwu dzie stu
czte rech od da nych bia łych kart kach
i jed nym gło sie nie wa żnym Bo le sław
Bie rut. Był on je dy nym kan dy da tem.
Ta ka sy tu acja po li tycz na i po zor ne tyl -
ko „wy zwo le nie” zmu si ły tych, któ rzy
nie za po mnie li o przy się dze zło żo nej
na ro do wi i obo wiąz ku słu żby Pol sce
do wal ki o nie pod le głą oj czy znę.

***
Jed nym z bar dziej zna nych w kra ju

od dzia łów zbroj nych, na zy wa nych przez
wła dze ko mu ni stycz ne „ban dą re ak cyj -
ną”, by ło zgru po wa nie „Bły ska wi ca”
ma jo ra Jó ze fa Ku ra sia.

Jó zef Ku raś, ps. „Orzeł” / „Ogień”,
uro dzo ny 23 paź dzier ni ka 1915 ro ku
w Wak smun dzie, zmar ły 22 lu te go 1947
r. w No wym Tar gu, był ka pra lem Woj -
ska Pol skie go, pod ha lań skim par ty zan -
tem, a w cza sie dru giej woj ny świa to wej
jed nym z do wód ców pod zie mia an ty ko -
mu ni stycz ne go. W la tach 1936-1938
peł nił słu żbę woj sko wą w 2. Puł ku
Strzel ców Pod ha lań skich w Sa no ku,
a na stęp nie w Kor pu sie Ochro ny Po gra -
ni cza w Głę bo kiem. W okre sie oku pa -
cji hi tle row skiej Ku raś wal czył
z oku pan tem w ra mach tzw. Kon fe de ra -
cji Ta trzań skiej uży wa jąc pseu do ni mu
„Orzeł”. 29 czerw ca 1943 ro ku Niem cy
oraz współ pra cu ją cy z ni mi go ra le nvol -
kow cy wy wo ła li po żar, w któ rym zgi nę -
li je go oj ciec, żo na oraz syn. Po stra cie
naj bli ższych w tak dra ma tycz nych oko -
licz no ściach Jó zef Ku raś zmie nił swój
pseu do nim na „Ogień”. Ku raś nie pod -
po rząd ko wał się w peł ni żad ne mu z po -
li tycz nych czy mi li tar nych ośrod ków
kon spi ra cyj nych, a po woj nie utwo rzył
sa mo dziel ne zgru po wa nie par ty zanc kie. 

Zgru po wa nie „Ognia” – „Bły ska wi -
ca” w la tach 1945-1946 li czy ło oko -
ło 500 le śnych oraz kil ka krot nie wię cej
człon ków w siat ce cy wil nej. W wal ce

Jed nym z bar dziej zna nych
w kra ju od dzia łów zbroj -
nych, na zy wa nych przez
wła dze ko mu ni stycz ne
„ban dą re ak cyj ną”, by ło
zgru po wa nie „Bły ska wi ca”
ma jo ra Jó ze fa Ku ra sia.
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prze ciw ko gru pie Ku ra sia zgi nę ło oko -
ło 130 ko mu ni stów – mi li cjan tów, funk -
cjo na riu szy UB i NKWD oraz ich
współ pra cow ni ków. UB pró bo wa ło zli -
kwi do wać „Bły ska wi cę” na wie le spo -
so bów. Jed nym z nich mia ło być
wpro wa dze nie do siat ki taj ne go agen ta,
któ ry na stęp nie miał by otruć Ku ra sia
i je go lu dzi. 21 lu te go 1947 w Ostrow -
sku „Ogień” z nie licz ną gru pą pod ko -
mend nych zo sta li oto cze ni przez gru pę
ope ra cyj ną KBW. Po za cię tej wal ce
i nie uda nej pró bie wy do sta nia się
z okrą że nia Ku raś usi ło wał po peł nić sa -
mo bój stwo. 22 lu te go 1947 zmarł
w szpi ta lu w No wym Tar gu. Miej sce
po chów ku nie jest zna ne. Obec nie Jó zef
Ku raś oska rża ny jest o zbrod nie prze -

ciw ko lud no ści ży dow skiej i sło wac kiej,
jed nak we dług słów je go za stęp cy Ja -
na Ko la sy, „Bły ska wi ca” wal czy ła
„o Pol skę bez ko mu ni stów i Ży dów tą
ide olo gię wy zna ją cych”. War to za zna -
czyć, że du żą część ko mu ni stycz ne go
apa ra tu bez pie czeń stwa w cza sach sta li -
now skich w Pol sce sta no wi ła lud ność
po cho dze nia ży dow skie go.

***
Ko lej nym od dzia łem zbroj nym zwią za -

nym te ry to rial nie z zie mią są dec ką a wal -
czą cym z ko mu ni sta mi by ła Pol ska
Pod ziem na Ar mia Nie pod le gło ścio wa. Zo -
sta ła ona za ło żo na je sie nią 1947 r. przez
Sta ni sła wa Pió ro ps. „Emir”, po cho dzą ce -
go z Na wo jo wej. Oso bą ści śle zwią za ną
z par ty zan ta mi był je zu ita o. Wła dy sław
Gur gacz ps. „Oj ciec” / „Sem”, dba ją cy
o mo ra le od dzia łu. W lip cu 1949 r. pod czas
nie uda nej ak cji w Kra ko wie zo stał poj ma -
ny przez funk cjo na riu szy MBP i w wy ni -
ku nie uczci we go, po ka zo we go pro ce su
ska za ny na śmierć. W cza sie pro ce su bro -
nił swo ich to wa rzy szy oraz idei PPAN,
wie dząc, że przy czy ni się to do pod ję cia
de cy zji o naj wy ższej ka rze. Wy rok zo stał
wy ko na ny 14 wrze śnia 1949 r. w wię zie -
niu przy ul. Mon te lu pich w Kra ko wie.

Je dy nym od dzia łem pod zie mia an ty -
ko mu ni stycz ne go zwią za nym bez po śred -
nio ze Sta rym Są czem był po akow ski
od dział do wo dzo ny przez Sta ni sła wa
Frącz ka ps. „Za tor”, uro dzo nego 20 lu te -
go 1914 r. w Stró ży ko ło Gry bo wa.
W 1934 r. ukoń czył Gim na zjum im. Bo -
le sła wa Chro bre go w No wym Są czu,
a na stęp nie Szko łę Pod cho rą żych Re zer -
wy w Cie szy nie. Brał udział w woj nie
obron nej w 1939 r. w od dzia łach Obro ny
Na ro do wej. W cza sie oku pa cji nie miec -
kiej pra co wał ja ko urzęd nik pocz ty w Sta -
rym Są czu, gdzie pro wa dził bar dzo
do brze zor ga ni zo wa ny pod słuch jed no -
stek nie miec kich. Ob jął do wódz two
nad pla ców ką AK „Swi słocz” w Sta rym
Są czu po śmier ci po przed nie go ko men -
dan ta, ppor. Fe lik sa Gryź nia ka ps.
„Groń”. W wy ni ku do no su zło żo ne go
przez bur mi strza Gmi ny Sta ry Sącz,
człon ka PPR W. Gór skie go, 7 kwiet -
nia 1945 Za tor wraz z pię cio ma in ny mi
człon ka mi Pla ców ki AK „Swi słocz” zo -
sta li aresz to wa ni przez NKWD i osa dze -
ni w wię zie niu grodz kim w Sta rym

Są czu. Dzień póź niej, w cza sie trans por -
tu do No we go Są cza pod eskor tą trzech
żoł nie rzy NKWD oraz dwóch mi li cjan -
tów z po ste run ku MO w Sta rym Są czu,
w miej sco wo ści Bie go ni ce do szło do od -
bi cia aresz to wa nych. Ak cję tą zor ga ni zo -
wał by ły do wód ca par ty zanc ki BCH
i AK, ko men dant po ste run ku MO w Sta -
rym Są czu Jó zef Hej mej. Ak cją do wo dził
por. AK Igna cy Kon stan ty ps. „Szma -
ragd” – je den z 316 „ci cho ciem nych”
zrzu co nych w la sy Za mojsz czy zny oraz
żoł nierz po wsta nia war szaw skie go. Lu -
dzie „Szma rag da” za bi li dwóch żoł nie rzy
ra dziec kich i ra ni li trze cie go. Te go dnia
po wsta ła „re ak cyj na ban da” Sta ni sła wa
Frącz ka. W jej skład wcho dzi ło oko ło
osiem na stu ak tyw nych człon ków po cho -
dzą cych z ró żnych śro do wisk i co naj -
mniej sze ściu po moc ni ków i me li nia rzy.
Od dział ten dzia łał na po łu dniu po wia tu
no wo są dec kie go, szcze gól nie na te re nie
gmin: Sta ry Sącz, Łąc ko, Piw nicz na oraz
Ry tro. Par ty zan ci sta cjo no wa li głów nie
w bu dyn kach go spo dar czych Igna ce go
Pie trzy ka w Po po wi cach i Fran cisz ka Ce -
bu li w Goł ko wi cach. Mie li na wy po sa że -
niu 25 sztuk bro ni wraz z amu ni cją
i gra na ta mi. Pod czas trzy mie sięcz nej
dzia łal no ści od dział „Za to ra” do ko nał
sied miu czy nów „prze stęp czych”, mię dzy

in ny mi 14 czerw ca 1945 ro ku na pa du
na po ste ru nek MO w Ry trze, gdzie obez -
wład ni li ko men dan ta i za gar nę li kil ka
sztuk bro ni. 23 czerw ca w Obi dzy „ban -
dy ci Za to ra” wy ko na li wy rok śmier ci
na czte rech żoł nier zach so wiec kich. Ze
wzglę du na pe ne tra cję ope ra cyj no -zbroj -
ną ze stro ny MO i UB po tej ak cji gru pa
Frącz ka chwi lo wo za nie cha ła dal szych

Obec nie Jó zef Ku raś oska -
rża ny jest o zbrod nie prze -
ciw ko lud no ści ży dow skiej
i sło wac kiej, jed nak we dług
słów je go za stęp cy Ja na Ko -
la sy, „Bły ska wi ca” wal czy ła
„o Pol skę bez ko mu ni stów
i Ży dów tą ide olo gię wy -
zna ją cych”.

Mjr Józef Kuraś, ps. Ogień
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Nie daw no ob cho dzi li śmy ko -
lej ną rocz ni cę jed ne go z naj -
więk szych na prze strze ni
dzie jów Rze czy po spo li tej
trium fów pol skie go orę ża,
od nie sio ne go 91. lat te mu
na pod War sza wą nad bol sze -
wi ka mi przez ar mię
pod przy wódz twem Jó ze fa
Pił sud skie go. 

Do 1939 ro ku by ło to jed no
z naj wa żniej szych świąt
pań stwo wych, pod czas

któ re go na ród en tu zja stycz nie, z po -
trze by ser ca, bez naj mniej sze go przy -
mu su fe to wał swo je si ły zbroj ne. 

Od kil ku lat 15 Sierp nia jest po now -
nie za pi sa nym w ka len da rzu na czer wo -
no Świę tem Żoł nie rza. Ale
w za mierz chłych cza sach Pol ski Lu do -
wej był to zwy kły dzień pra cy, o któ re -
go pa trio tycz nym zna cze niu pa mię ta li
je dy nie nie licz ni. Wszel ka pró ba or ga -
ni zo wa nia w nim ja kich kol wiek uro -
czy sto ści z gó ry ska za na by ła
na prze ciw dzia ła nie Słu żby Bez pie -
czeń stwa, zwłasz cza je śli wcią ga ło się
do ta kich za ka za nych ce re mo nii mło -
dzież. 

W sierp niu 1978 ro ku pro wa dzi łem
obóz szcze pu „Żu ra wie” na Ma zu rach.
Kie dy wcho dzą ce w je go skład po do -
bo zy wy ru szy ły na kil ku dnio we wę -

drów ki, tra dy cyj nym zwy cza jem wy -
bra li śmy się w gro nie ka dry kie row ni -
czej w cy wil nych ubra niach
na uro czy stą ko la cję do Gi życ ka. Był
już wie czór i w głów nej re stau ra cji ku -
ror tu o ma ło ory gi nal nej na zwie „Ma -
zur ska” od by wał się dan cing. Nie
prze szka dza ło nam to i za ję li śmy (by -
ło nas oko ło 10 osób) sto lik w cen trum.
Na po de ście grał ze spół mu zycz ny, wo -
kół nas dziel ni że gla rze i ka ja ka rze ob -
fi cie ra czy li się al ko ho lem. At mos fe ra
gęst nia ła, jak to na dan cin gu, ale my
trzy ma li śmy fa son. 

Na par kie cie po ja wia ło się co raz
wię cej par, mę żczyź ni przy sto li kach
wo kół nas na bie ra li od wa gi z ka żdym
kie lisz kiem i za czę li co raz bar dziej ła -
ko mym wzro kiem pa trzyć na mo je
uro dzi we druh ny, z któ rych żad na nie
mia ła wię cej niż 18 lat. By łem o nie
cał kiem spo koj ny, zna jąc ich cha rak ter
i wie dząc, że dziew czy ny po tra fią god -
nie od po wie dzieć na ka żdą za czep kę. 

Kie dy do na sze go sto li ka za czę ło
pod cho dzić co raz wię cej roz ocho co -
nych dzia ła niem pro duk tów mo no po -
lo wych na or ga nizm ludz ki
kan dy da tów na Don Ju anów, po sta no -
wi łem jed nak prze jąć ini cja ty wę. Przy -
po mnia łem so bie, że jest prze cież 15
sierp nia i po sta no wi łem wy ko rzy stać
tę da tę, nie zda jąc so bie po cząt ko wo
spra wy z mo żli wych kon se kwen cji
spon ta nicz nie pod ję tej de cy zji. Wy cze -
ka łem mo men tu, kie dy mu zy kan ci

HISTORIA

Ko re spon den cja z Kra ko wa 

Pa trio tycz ny
dan cing
na Ma zu rach

dzia łań. By li nie uchwyt ni dla bez pie ki.
W tej sy tu acji wła dze po li tycz ne we zwa -
ły od dział „Za to ra” do ka pi tu la cji w za -
mian za gwa ran cję nie po cią ga nia
do od po wie dzial no ści kar nej i mo żli wość
roz po czę cia no we go try bu ży cia oraz na -
kło ni ły do po mo cy dwóch du chow nych,
któ rzy zwró ci li się do te ścia do wód cy
gru py, Ja na Jo dłow skie go, z proś bą
o prze ko na nie zię cia do przy ję cia pro po -
zy cji. 13 lip ca 1945 r. w pla ców ce MUBP
w Sta rym Są czu Sta ni sław Frą czek wraz
z dzie wię cio ma in ny mi par ty zan ta mi zło -
ży li broń.

Od dział Sta ni sła wa Frącz ka nie był
je dy nym dzia ła ją cym w bez po śred nio
w oko li cy Sta re go Są cza jed nak ra my
opra co wa nia nie po zwa la na szer sze
przed sta wie nie za gad nie nia. Na le ży
wspo mnieć jed nak o od dzia le Sta ni sła -
wa Pe reł ki z Po de gro dzia wal czą ce go
z ko mu ni stycz nym apa ra tem do po cząt -
ków lat 50-tych XX wie ku.

***
Dzia łal ność „Żoł nie rzy Wy klę tych”

do dzi siaj bu dzi kon tro wer sję i wy wo łu -
je burz li we dys ku sje w na szym kra ju.
Nie wszy scy jesz cze chcą wi dzieć
w „Żoł nier zach Wy klę tych” bo ha te rów
na ro do wych. Więk szość spo łe czeń stwa
pol skie go ule ga post ko mu ni stycz nej wi -
zji, któ ra chce wi dzieć w nich ban dy tów
a nie bo ha te rów. Pre zy dent Lech Ka -
czyń ski usta no wił 1 mar ca Na ro do wym
Dniem Pa mię ci Żoł nie rzy Wy klę tych, co
nie wąt pli wie prze ło ży się w naj bli ższych
la tach na upo wszech nie nie wie dzy
o wal ce pod zie mia an ty ko mu ni stycz ne -
go z apa ra tem ko mu ni stycz nej wła dzy
w na szym kra ju. Mo żna po wie dzieć, że
żoł nie rze ci, by li pierw szy mi żoł nie rza -
mi wol no ści, awan gar dą opo zy cji po li -
tycz nej w Pol sce, któ ra zna la zła
kon ty nu ację w dzia łal no ści KOR w la -
tach 70-tych i w dzia łal no ści NSZZ „So -
li dar ność” w la tach 80 – tych XX wie ku.
Pa mię taj my więc o „Żoł nier zach Wy klę -
tych”, któ rzy otwo rzy li drzwi do wol no -
ści na stęp nym po ko le niom. Ich wal ka
i po świę ce nie nie po szły na mar ne. 

PRZE MY SŁAW ĆWIK
Au tor jest uczniem Li ceum Ogól no kształ cą ce go

im. Ma rii Skło dow skiej – Cu rie w Sta rym Są czu. Je go
na uczy cie lem hi sto rii jest mgr An drzej Soj ka.

FOT. ARCH. IPN
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prze sta ną grać, wsko czy łem na krze sło
i grom kim gło sem za wo ła łem: 

– Pro szę sza now nych pań stwa
o chwi lę uwa gi. Czy wie cie, ja ki dzi siaj
ma my dzień? 

Szu mią ca al ko ho lo wym gwa rem sa -
la na tych miast za in te re so wa ła się nie ty -
po wym wy stą pie niem jed ne go z go ści.
Bły ska wicz nie za pa dła życz li wa ci sza.
Po sta no wi łem iść na ca łość: 

– Rów no 58 lat te mu mar sza łek Jó zef
Pił sud ski od niósł wie ko pom ne zwy cię -
stwo nad bol sze wi ka mi pod War sza wą,
za trzy mu jąc po chód wschod nie go bar -
ba rzyń stwa na Eu ro pę. Dzię ki te mu ode -
gra li śmy – nie pierw szy raz w na szej
hi sto rii – ro lę przed mu rza chrze ści jań -
stwa i za chod niej cy wi li za cji. Na cześć
Ko men dan ta i bo ha ter skich żoł nie rzy
pol skich z 1920 ro ku hip hip... 

Urwa łem i spoj rza łem z na pię ciem
na prze peł nio ną sa lę. Nie mu sia łem dłu -
go cze kać, po se kun dzie re stau ra cją
wstrzą snął okrzyk: 

– Hur ra, hur ra, hur ra. 
Ja ko spe cja li sta od or ga ni zo wa nia

ma so wych im prez wie dzia łem już, że
sa la jest mo ja. Zwró ci łem się w kie run -
ku mu zy ków: 

– Pa no wie, „Pierw szą Bry ga dę”! 
Ry zy ko by ło po dwój ne. Po pierw sze

nie mia łem po ję cia, czy roz ryw ko wy ze -
spół in stru men tal no -wo kal ny, spe cja li -
zu ją cy się w prze bo jach naj mod niej szej
wów czas gru py AB BA i utwo rach w ro -
dza ju „Je ste śmy na wcza sach”, po tra fi
za grać tę me lo dię. Po dru gie zda wa łem
so bie spra wę, że na wet je śli zna ją, to
mo gą się oba wiać jej wy ko na nia
przed tak licz ną pu blicz no ścią, bo by ło
ra czej pew ne, że jesz cze te go wie czo ru
miej sco wa bez pie ka do sta nie ra port
z an ty pań stwo we go in cy den tu w „Ma -
zur skiej”. 

A jed nak zna li i za ry zy ko wa li. Moi
in struk to rzy przy ję li po zy cję za sad ni czą
i pod ję li śpiew: 

– Le gio ny to że bra cza nu ta... 
Nie skoń czy li śmy jesz cze pierw szej

zwrot ki, a już wszy scy uczest ni cy dan -
cin gu sta li. Część z nich śpie wa ła z na -
mi, resz ta, mi mo że nie bar dzo
wie dzia ła, o co cho dzi, rów nież prę ży ła
pier si, ma jąc świa do mość, że dzie je się
coś wa żne go i nie ty po we go. 

Dy ry gu jąc ze sto li ka, na któ ry sam
nie wiem kie dy i dla cze go wsko czy łem,
za czą łem się za sta na wiać, ja ki bę dzie fi -
nał. Wi dząc en tu zjazm, któ ry z ka żdą
nu tą ogar niał sa lę, na bie ra łem jed nak
pew no ści, że nie doj dzie ra czej do szyb -
kiej in ter wen cji smut nych pa nów, bo
mo gło by się to skoń czyć zbyt wiel kim
skan da lem. Ale co bę dzie da lej? 

– Na stos rzu ci li śmy swój ży cia los,
na stos, na stos... – wy brzmia ły ostat nie
sło wa re fre nu, któ ry przy swo ili już so -
bie wszy scy go ście „Ma zur skiej”. I wte -
dy gruch nę ła sal wa okla sków. Wszy scy
bi li bra wo, od wra ca jąc się w mo ją stro -
nę. Nie po wiem, że nie ogar nę ła mnie
du ma, po czu łem się nie kwe stio no wa -
nym bo ha te rem chwi li. No, a po tem się
do pie ro za czę ło. Za miast dan cin go wych
prze bo jów, or kie stra gra ła – na za mó -
wie nie go ści – żoł nier skie i par ty zanc -
kie pio sen ki, do na sze go sto li ka usta wi ła
się zaś ko lej ka osób, któ re ko niecz nie
chcia ły się za przy jaź nić, a wia do mo, co

to w Pol sce ozna cza. Przy zna ję, że dla
do bra spra wy kil ka ra zy zła ma łem 10.
punkt Pra wa Har cer skie go, acz kol wiek
nikt nie miał świa do mo ści, że je ste śmy
skau ta mi. 

Po nie waż cze ka ła nas jesz cze dro ga
po wrot na do obo zu, oko ło 22: 00 chcia -
łem dać ha sło do od wro tu. Nie by ło jed -
nak o tym mo wy. Po pa trio tycz nych
unie sie niach po wró cił dan cin go wy na -
strój, w gło wach go ści „Ma zur skiej”
szu mia ło co raz bar dziej, mo ich młod -
szych ko le gów za czę ły pro sić do tań ca
ta kie dziew czy ny, że daj Bo że zdro wie,
a za cho wa nie pa nów wo bec dru hen
speł nia ło wszel kie kry te ria bon -to nu,
po łą czo ne go z szar manc ką ele gan cją. 

Kie dy wy rwa li śmy się wresz cie oko -
ło pół no cy z lo ka lu, ze spół za grał nam
na po że gna nie „Uła ni, uła ni, ma lo wa ne
dzie ci”, a or szak od pro wa dza ją cy nas
do sa mo cho du mar ki żuk na der gło śno
za pew niał, że „gdy by co”, to z po mo cą
przyj dą nam ca łe Ma zu ry. 

Na stęp ne go dnia przy je chał do mnie
miej sco wy le śni czy – nasz wiel ki przy -
ja ciel. 

– Aleś pan wczo raj na roz ra biał. Ca łe
Gi życ ko mó wi o tym, co się dzia ło
na dan cin gu w „Ma zur skiej”. Tu pa -
na nie ru szą, ale ra port pew nie już po -
szedł do Kra ko wa. Nie chciał bym być
w Pań skiej skó rze, jak Pan wró ci do do -
mu – mó wił z tro ską, ale i z wy raź nym
uzna niem w gło sie. 

O dzi wo, nie by ło jed nak żad nych
kon se kwen cji. Do pie ro w 1982 ro ku,
pod czas pierw sze go w mo im ży ciu
prze słu cha nia przez Słu żbę Bez pie czeń -
stwa, pro wa dzą cy je ofi cer dał mi
do zro zu mie nia, że do brze wie, co wy -
pra wia łem 15 sierp nia 1978 ro ku w Gi -
życ ku. Ja uda łem na to miast, że nie mam
po ję cia, o co cho dzi, bo coś ostat nio
kiep sko u mnie z pa mię cią. 

Ta ki to był pa trio tycz ny dan cing
na Ma zu rach w rocz ni cę war szaw skie -
go zwy cię stwa Woj ska Pol skie go
nad bol sze wi ka mi. 

JE RZY BU KOW SKI 
Au tor jest dok to rem fi lo zo fii, harc mi strzem ZHP,

rzecz ni kiem Po ro zu mie nia Or ga ni za cji Kom ba tanc -
kich i Nie pod le gło ścio wych w Kra ko wie. Ape lo wał

do pre zy den ta No we go Są cza o usu nię cie po mni ka
Ar mii Czer wo nej przy al. Wol no ści. 

Je rzy Bu kow ski
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Cen tral ne wła dze po li tycz ne wy da -
ły dy rek ty wy za le ca ją ce pro pa go -
wa nie dok try ny so cja li stycz nej,
za ło żeń mark si zmu i le ni ni zmu

in ter pre to wa nych z po zy cji sta li now skich.
W tym trud nym okre sie dla spo łe czeń stwa
co raz więk sze go zna cze nia na bie ra ła pro -
pa gan da, któ rej ce lem by ło krze wie nie
ide olo gii pań stwo wej, zjed ny wa nie zwo -
len ni ków wła dzy lu do wej. In dok try na cja
w du chu sta li now skim prze ni ka ła wie le
sfer ży cia co dzien ne go. 

Jed ną z form po zy ski wa nia zwo len ni -
ków bu do wy so cja li zmu by ły or ga ni zo wa -
ne im pre zy ma so we. Prze ko ny wa no
pod czas nich, że wro ga mi Pol ski są przede
wszyst kim kra je ka pi ta li stycz ne, a szcze -
gól nie im pe ria lizm za chod nio nie miec ki.
Wraz z upły wem lat szcze gól ne go zna cze -
nia na bie ra ły uro czy sto ści do żyn ko we,
któ rych or ga ni za cja prze bie ga ła we dług
ści słych wy tycz nych par tyj nych. 

***
W 1948 r. wo je wo da kra kow ski prze -

słał do sta ro stów pi smo od no śnie or ga ni -

zo wa nia i prze pro wa dza nia ak cji do żyn -
ko wej. Stwier dził, iż do żyn ki na le ży trak -
to wać ja ko kam pa nię po li tycz ną,
sku pia ją cą chło pów wo kół ak tu al nych za -
gad nień po li tycz nych i go spo dar czych.
Zgro ma dze nia mia ły na ce lu za ma ni fe sto -
wać so jusz ro bot ni czo -chłop ski, przy jaźń
ze Związ kiem Ra dziec kim i pań stwa mi
de mo kra cji lu do wej, mo bi li zo wać do dal -
sze go „wzmo żo ne go wy sił ku, pra cy dla
no wych osią gnięć, do wal ki z ele men ta mi
ka pi ta li stycz ny mi na wsi i w mie ście” (AP
Kra ków, UW Kr. 805, k. 511). Ce lem uro -
czy sto ści do żyn ko wych mia ło być wy ka -
za nie, że re for ma rol na zo sta ła
prze pro wa dzo na dzię ki so ju szo wi ro bot -
ni czo -chłop skie mu, iż pod nie sie nie za mo -
żno ści chło pów mo żli we jest tyl ko przez
roz wój spół dziel czo ści i ośrod ków ma szy -
no wych.

Wy tycz ne prze ka za ne or ga ni za to rom
do ży nek ra dzi ły, aby pod czas zgro ma -
dzeń po tę piać wy zysk bied nych i śred -
nich chło pów przez za mo żnych
go spo da rzy, pod kre ślać „ko niecz ność

wal ki z ku mo ter stwem, zło dzie ja mi
i ele men ta mi wro gi mi”. Wszyst kie te
za gad nie nia mia ły być te ma tem dla ha -
seł w kam pa nii do żyn ko wej.

Wła dze par tyj ne by ły prze ciw ne or ga -
ni zo wa niu do ży nek po wia to wych, lecz
za le ca ły, że by uro czy sto ści te od by wa ły
się w gmi nach wspól nie z ro bot ni ka mi
i pra cow ni ka mi ma jąt ków pań stwo wych,
a ta kże przed sta wi cie la mi Stron nic twa
Lu do we go, Związ ku Sa mo po mo cy
Chłop skiej, Związ ku Za wo do we go Ro -
bot ni ków i Pra cow ni ków Rol nych. Po -
stu lo wa no, aby w skład ko mi te tów
or ga ni za cyj nych we szli przed sta wi cie le
rad na ro do wych, Związ ku Sa mo po mo cy
Chłop skiej, Związ ku Ro bot ni ków Rol -
nych, stron nictw po li tycz nych, przo dow -
ni cy pra cy w rol nic twie (chło pi
i ro bot ni cy rol ni), przo dow ni cy pra cy
z po bli skie go za kła du prze my sło we go,
przed sta wi cie le or ga ni za cji spo łecz nych,
Związ ku Mło dzie ży Pol skiej. Po ło żo no
na cisk, by w zgro ma dze niach do żyn ko -
wych bra ły udział przed sta wi cie le władz
pań stwo wych, sa mo rzą do wych lub woj -
ska (sta ro sta, przed sta wi ciel Po wia to wej
Ra dy Na ro do wej, jed nost ki woj sko wej),
de le ga cje i gru py ro bot ni cze, or kie stry
i ar ty stycz ne ze spo ły wiej skie, ko ła wiej -
skie PPR ze sztan da ra mi par tyj ny mi.

Wła dze po li tycz ne Są dec czy zny po -
słusz nie wy ko ny wa ły za le ca nia Ko mi te -
tu Wo je wódz kie go PZPR od no śnie
or ga ni za cji do ży nek. 18 wrze śnia 1948
r. sta ro sta po wia to wy no wo są dec ki wy -
słał do swych kra kow skich prze ło żo nych
wy czer pu ją ce spra woz da nie z prze bie -
gu do ży nek w po wie cie no wo są dec kim
(AP Kra ków, KW Kr 805, k. 549 – 557).
Opi sał w nim uro czy sto ści w kil ku miej -
sco wo ściach, przed sta wia jąc fak ty, któ -
re – je go zda niem – za słu gi wa ły
na szcze gól ną uwa gę. W 1948 r. do żyn -
ki od by ły się 5 wrze śnia i mia ły po dob -
ny prze bieg w po szcze gól nych
miej sco wo ściach. 

***
W Gry bo wie do żyn ki zo sta ły przy go -

to wa ne przez za rząd miej ski i gmin ny.
W go dzi nach po ran nych ze bra li się
uczest ni cy po cho du (ok. 3 ty sią ce osób).
Na uro czy stość przy by ły pie szo i na fur -
man kach gro madz kie gru py re gio nal ne
wraz z na rzę dzia mi rol ni czy mi, na stęp -

HISTORIA

Sądeckie
dożynki
w okresie
stalinowskim
Na prze ło mie lat 40. i 50. ubie głe go stu le cia są dec kie spo łe -
czeń stwo co raz do tkli wiej od czu wa ło skut ki rzą dów ko mu ni -
stycz nych. Przy stą pio no wów czas do in ten syw nej bu do wy
pod staw so cja li zmu, wzo ro wa ne go na so cja li zmie ra dziec kim.
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nie przed sta wi cie le „Słu żby Pol sce”,
Mi li cji Oby wa tel skiej, Ochot ni czej Re -
zer wy Mi li cji Oby wa tel skiej, stra ży po -
żar nych oraz szkół. De le ga ci
po szcze gól nych gro mad wrę czy li re pre -
zen tan tom wła dzy par tyj nej sie dem
wień ców do żyn ko wych. W go dzi nach
po po łu dnio wych od by ła się za ba wa. 

W 1948 r. utwo rzo no wspól ny ko mi -
tet or ga ni za cyj ny do ży nek w Kry ni cy
i Kry ni cy Wsi. W skład ko mi te tu we szli:
przed sta wi cie le za rzą du miej skie go,
przed sta wi cie le par tii po li tycz nych,
związ ków za wo do wych, przed sta wi cie -
le Kon gre ga cji Ku piec kiej i Zrze sze nia
Prze my słu Go spo dar cze go, przed sta wi -
ciel gmi ny Kry ni ca Wieś. Wie czo rem,

w przed dzień uro czy sto ści do żyn ko -
wych, urzą dzo no cap strzyk, w któ rym
wzię ły udział or ga ni za cje mło dzie żo we
oraz stra że po żar ne z Kry ni cy i Kry ni cy
Wsi. Zgro ma dze ni, przy dźwię kach or -
kie stry prze ma sze ro wa li z po chod nia mi
przez Kry ni cę Wieś i Kry ni cę.

Na stęp ne go dnia od by ła się aka de -
mia, pod czas któ rej prze ma wia li przed -
sta wi cie le Woj ska Pol skie go, par tii
po li tycz nych i za rzą du mia sta. W trak -
cie aka de mii chór „Echo” od śpie wał
sze reg „ak tu al nych pie śni”, a ucznio wie
szkół de kla mo wa li wier sze. W go dzi -
nach po po łu dnio wych or szak do żyn ko -
wy prze szedł z Kry ni cy Wsi do Kry ni cy,
gdzie zo stał po wi ta ny przez przed sta wi -

cie la mia sta i de le ga tów miej sco wych
władz. 

Sta ro sta po wia tu no wo są dec kie go za -
pi sał w swym spra woz da niu: „Sym bo lem
zbli że nia się wsi do mia sta i mia sta
do wsi był mo ment, kie dy bur mistrz wy -
siadł z au to bu su i wsiadł na fur man kę do -
żyn ko wą, po wo żąc koń mi, zaś wójt gm.
Kry ni ca prze siadł się do au to bu su. Tak
au to bus, jak i dzie siąt ki barw nie ude ko -
ro wa nych fur ma nek wy ru szy ły do par ku
Sło twiń skie go, gdzie na spe cjal nym
miej scu wrę czo no przed sta wi cie lom
władz spo łecz nych i po li tycz nych pięk ne
wień ce z kło sów zbo ża przy śpie wie kra -
ko wia nek i or kie strze ka pe li lu do wej.
W prze mó wie niach oko licz no ścio wych
pod kre śla no zna cze nie rol ni ka w od bu -
do wie kra ju i wspól ne dą że nia tak miesz -
kań ców wsi, jak i mia sta do po pra wie nia
by tu, do zwal cza nia wy zy sku czło wie ka
przez czło wie ka i do zwięk sze nia pro -
duk cji rol nej”. Kry nic kie uro czy sto ści za -
koń czy ły się fe sty nem.

Uro czy sty prze bieg mia ły do żyn ki
w gmi nie Mu szy na. Miesz kań cy tej
gmi ny przy by li w stro jach re gio nal nych
na przy bra nych w zie leń fur man kach
z wień ca mi do żyn ko wy mi do gro ma dy
Złoc kie. Do licz nie zgro ma dzo nej lud -

no ści prze ma wia li przed sta wi cie le
władz po li tycz nych i woj ska. Po prze -
mó wie niach ze spo ły lu do we po szcze -
gól nych gro mad da ły po kaz
re gio nal nych tań ców, a ta kże śpie wa ły
pie śni. Na ko niec uro czy sto ści mło dzież
wiej ska zrze szo na w Związ ku Sa mo po -
mo cy Chłop skiej ode gra ła sztu kę pt.
Mać ków snop. 

Ce lem uro czy sto ści do żyn -
ko wych mia ło być wy ka za -
nie, że re for ma
rol na zo sta ła prze pro wa -
dzo na dzię ki so ju szo wi ro -
bot ni czo -chłop skie mu, iż
pod nie sie nie za mo żno ści
chło pów mo żli we jest tyl ko
przez roz wój spół dziel czo ści
i ośrod ków ma szy no wych.
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Po dob ny prze bieg mia ły do żyn ki
w Ty li czu. Ich or ga ni za to rzy ufor mo wa li
po chód skła da ją cy się z lud no ści oko licz -
nych gro mad, pocz tów sztan da ro wych
OSP, kom pa nii OR MO, Słu żby Pol sce,
któ ry przede fi lo wał przed try bu ną przed -
sta wi cie li władz po wia to wych i miej sco -
wych. Na stęp nie kie row nik miej sco wej
szko ły Mi chał Chro bak wy gło sił re fe rat,
w któ rym po ru szył kwe stię uci sku chło -
pa pol skie go w okre sie przed ro zbio ro -
wym i w Pol sce mię dzy wo jen nej.
Trak to wał rów nież o re for mie rol nej. Ko -
lej nym mów cą był de le gat Po wia to wej
Ra dy Na ro do wej, któ ry „w krót kich i tre -
ści wych sło wach opi sał zna cze nie re for -
my rol nej”, wska zu jąc „ja sno i do bit nie
cel i zna cze nie wal ki kla so wej”. 

Po wy stą pie niach pre le gen tów, de le -
ga cje po szcze gól nych gro mad wrę czy ły
wła dzom wień ce do żyn ko we, a miej sco -
wy chór od śpie wał kil ka lu do wych pie -
śni. Na za koń cze nie uro czy sto ści ko ło
ama tor skie przy ty lic kiej kom pa nii OR -
MO ode gra ło w Do mu Lu do wym dwie
sztu ki: Prze ba cze nie i Je den z nas mu si
się oże nić. W go dzi nach wie czor nych
od by ła się za ba wa ta necz na.

5 wrze śnia 1948 r. by ły na Są dec -
czyź nie bar dzo sprzy ja ją ce wa run ki at -
mos fe rycz ne do or ga ni zo wa nia

uro czy sto ści do żyn ko wych. Sło necz na,
cie pła po go da umo żli wi ła od by cie wie -
ców na wol nym po wie trzu. Im po nu ją cy
ko ro wód zor ga ni zo wa no w Piw nicz nej.
Na je go cze le kro czy ła or kie stra Ochot -
ni czej Stra ży Po żar nej, po nich ma sze -
ro wa ły oso by nio są ce sztan da ry oraz
człon ko wie par tii i mło dzież szkol na.
Na stęp nie po dą ża ły przy stro jo ne re gio -
nal ne ban de ry kon ne (ok. 150 ko ni) oraz
miesz kań cy po szcze gól nych gro mad
gmi ny Piw nicz na. Na piw ni czań skim
ryn ku od by ła się uro czy sta aka de mia,
po czym na stą pi ło wrę cze nie wień ców
do żyn ko wych wła dzom ze bra nym
na try bu nie. Ostat nim punk tem pro gra -
mu uro czy sto ści był mecz piw ni czan
o naj pięk niej szy wie niec żniw ny z dru -
ży na mi KS Ry tro oraz KS Bar ci ce. 

W do ku men cie z tam te go okre su
stwier dzo no: „Świę to do żyn ko we by ło
pierw szym te go ro dza ju ob cho dem zor -
ga ni zo wa nym na te re nie gmi ny Piw nicz -
na, na le ży pod kre ślić pe łen za pa łu udział
lud no ści w ob cho dzie, dzię ki cze mu
dzień ten przy brał cha rak ter ży wio ło wej
ma ni fe sta cji lu du chłop sko -ro bot ni cze go
na te re nie Piw nicz nej, któ ry z en tu zja -
zmem pod kre ślił swą so li dar ność z wy -
tycz ny mi za kre ślo ny mi przez Rząd
Pol ski Lu do wej”.

Świę to do ży nek uro czy sty prze bieg
mia ło rów nież w Sta rym Są czu oraz
w miej sco wo ściach gmi ny No wy Sącz,
jak: Bie go ni ce, Dą bro wa, Ka mion ka
Wiel ka, Pa szyn i Za wa da. Wła dze ko -
mu ni stycz ne nie by ły na to miast usa tys -
fak cjo no wa ne or ga ni za cją do ży nek
w Po de gro dziu, oce nia jąc, iż „nie wszy -
scy oby wa te le do ce ni li do nio słość uro -
czy sto ści”. Nie któ re wsie zboj ko to wa ły
do żyn ki, nie wy sła ły na nie swych re pre -
zen tan tów. Gro ma da mi ty mi by ły: Brze -
zna, Cho cho ro wi ce, Dłu go łę ka -Świer kla
i Sta dło. W związ ku z tą sy tu acją no wo -
są dec kie sta ro stwo pro wa dzi ło do cho -
dze nie, ma ją ce na ce lu usta le nie,
dla cze go wy żej wy mie nio ne gro ma dy
nie wzię ły udzia łu w po de grodz kich do -
żyn kach.

We wrze śniu 1948 r. uro czy sto ści do -
żyn ko we od by ły się rów nież na te re nie
gmin: Ła bo wa, Na wo jo wa, Ko rzen na,
Ko by le Gró dek i Łąc ko. W ostat niej
z wy mie nio nych miej sco wo ści zbu do -
wa no try bu nę, na któ rej za sie dli przed -
sta wi cie le PPR i PPS.

Prze bieg tych do ży nek tak opi sy wał
za rząd łąc kiej gmi ny w spra woz da niu
do sta ro sty po wia to we go: „Te re ny ca łe -
go Łąc ka przy ję ły od święt ny wy gląd.
Lud ność za do wo lo na, uśmiech nię ta
– an ta go nizm zni ka – bu dyn ki przy ję ły
swój wy gląd świą tecz ny, cho rą gwie
i na pi sy zna czy ły cel dzi siej sze go świę -
ta – sam ry nek przy jął (…) wy gląd
świą tecz ny – try bu na z pięk nym na pi -
sem Niech Ży je So jusz Chłop sko -Ro -
bot ni czy. Po wo li nad je żdża ją
z wszyst kich gro mad de le ga cje, wio zą
sym bol swej pra cy ca ło rocz nej, sły chać
tyl ko śpiew i wi dać ma lu ją cą się ra dość
na twa rzy, mło dzi i sta rzy bio rą udział
w do żyn kach i ro zu mie ją, że
przy wspól nych wy sił kach chło pa i ro -
bot ni ka bu du je się lep sze ju tro (…).
Na wo zach rol ni cy wio zą na pi sy po łą -
cze nia chło pa z ro bot ni kiem i plan Mar -
shal la, któ ry sie dzi na wor ku
z pie niędz mi i gra na har mo nii, a pań -
stwa, któ re są zwią za ne z pla nem Mar -
shal la, tań czą” (Pol ska od rzu ci ła
pro po zy cję sko rzy sta nia z pla nu Mar -
shal la, tj. ame ry kań skiej po mo cy go spo -
dar czej. De cy zja ta zo sta ła
wy mu szo na przez Zwią zek Ra dziec ki). 

HISTORIA
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Łąc kie do żyn ki mia ły spe cy ficz ny
cha rak ter, na co zwró ci ły uwa gę wła dze
po wia to we. Otóż, jak prze ka zał sta ro sta
po wia tu no wo są dec kie go do Urzę du
Wo je wódz kie go, pew na część lud no ści
zie mi łąc kiej, po mi mo ma ni fe sto wa nia
na cześć wła dzy lu do wej, by ła do niej
bar dzo nie przy chyl nie na sta wio na.
W roz mo wach z ze bra ny mi na łąc kim
ryn ku rol ni ka mi da ło się za uwa żyć
„oba wę przed koł cho za mi”, tj. przy mu -
so wym two rze niem spół dziel ni pro duk -
cyj nych, któ rych za da niem by ła
li kwi da cja – na wzór ra dziec ki – pry -
wat nej wła sno ści zie mi. 

W okre sie sta li ni zmu to czy ła się wal -
ka o po zy ska nie mło dzie ży dla wła dzy
lu do wej. PZPR przy kła da ła bar dzo du -
żą uwa gę do udzia łu mło dzie ży w do -
żyn kach. Te go ty pu świę ta sta no wi ły
oka zję do za ma ni fe sto wa nia przez mło -
de po ko le nie swe go związ ku z no wą
rze czy wi sto ścią po li tycz ną ja ka na sta ła
po dru giej woj nie świa to wej. Mło dzież
skła da ła uro czy ste ślu bo wa nie „Lu do -
wej Oj czyź nie”, wy ra ża jąc stwier dze nie,
że do ło ży wszel kich sta rań, by pań stwo
so cja li stycz ne funk cjo no wa ło jak naj do -
sko na lej. 

Ślu bo wa nie Mło dych Przo dow ni ków
Bu dow ni czych Pol ski Lu do wej brzmia -
ło na stę pu ją co:

„Ślubujemy Tobie, Ojczyzno,
na chwałą okryte sztandary,
Na testament wielkich patriotów
i rewolucjonistów:
Tadeusza Kościuszki,
Adama Mickiewicza,
Ludwika Waryńskiego,
Feliksa Dzierżyńskiego,
Marcelego Nowotki,
Karola Świerczewskiego,
na krew ojców i braci naszych,
poległych w walce o wolność
i socjalizm,
na Konstytucję Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej,
która spełnia marzenia minionych
pokoleń.

Ślubujemy Tobie, Ojczyzno,
my – synowie i córki ludu
pracującego,
młodzi przodownicy pracy i nauki,

młodzi robotnicy, chłopi i żołnierze,
umacniać władzę robotników
i chłopów,
walczyć z ciemnotą, zacofaniem
i przesądami,
pomnażać bogactwa narodu
pracą i nauką,
walczyć w pierwszych szeregach
o wykonanie Planu 6-letniego,
o rozwój nauki i wzrost kultury
narodowej,
o zwycięskie zbudowanie socjalizmu.

Ślubujemy Tobie, Ojczyzno,
oddać wszystkie siły
świętej sprawie obrony pokoju
przed amerykańskimi i hitlerowskimi
podpalaczami i ludobójcami;
strzec niezłomnie granic Twoich
na Bałtyku, Odrze i Nysie,
umacniać naszą niepodległość i węzły
braterstwa
z obrońcami pokoju na całym
świecie,
rozwijać wieczystą przyjaźń
z potężnym krajem radzieckim –
ojczyzną Lenina i Stalina.
Będziemy czujni i nieprzejednani
wobec wrogów ludu i obcych
najmitów,
wobec zdrajców narodu i szkodników,
będziemy wiernie strzegli
mienia i dobra narodowego.

Ślubujemy wypełniać wskazania

naszego nauczyciela,
Budowniczego Polski Ludowej –
ukochanego Towarzysza Bolesława
Bieruta,
ofiarnie służyć sprawie
rozkwitu i świetności
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”.

***
Nie ule ga wąt pli wo ści, iż in dok try na -

cja są dec kie go spo łe czeń stwa w du chu
sta li now skim sta no wi ła do tkli wy cios
szcze gól nie dla mło dzie ży. Wła dze ko -
mu ni stycz ne za ka za ły dzia łal no ści ka to -
lic kich or ga ni za cji mło dzie żo wych,
zmu sza jąc mło dych lu dzi do wstę po wa -
nia w sze re gi Związ ku Mło dzie ży Pol -
skiej i Po wszech nej Or ga ni za cji „Słu żba
Pol sce”. Wy cho wa nie w ide olo gii sta li -
now skiej mia ło ode rwać mło de po ko le -
nie od wia ry ka to lic kiej, a zwią zać sil nie
z so cja li zmem. W ra dziec kich krę gach
par tyj nych prze wi ja ła się myśl ru sy fi ka -
cji pol skie go spo łe czeń stwa, któ re zo sta -
ło zmu szo ne do na uki ję zy ka
ro syj skie go i przyj mo wa nia ra dziec kich
wzor ców kul tu ral nych.

JAN WNĘK
Au tor jest dok to rem hi sto rii, na uczy cie lem aka de -

mic kim w Kra ko wie (UJ, AP) i Kro śnie (PWSZ), za sia -
da w Ko mi te cie Re dak cyj nym „Rocz ni ka Są dec kie go”.

Zaj mu je się za gad nie nia mi hi sto rii po li tycz -
nej XIX i XX wie ku, a ta kże kul tu ry i na uki te go okre -
su. Jest au to rem ksią żek, m. in.: Na uko we po zna nie

Są dec czy zny w XIX i XX wie ku (2009) oraz mo no gra fii
cza so pi sma „Zwią zek Chłop ski” w la tach 1894-1908.
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Hi la ry Ry sie wicz uro dził się
w 1930 ro ku w Ptasz ko wej
z oj ca Woj cie cha Ry sie wi cza
i mat ki Ma rii Ry sie wicz. Czy

nie je ste ście zdzi wie ni, że ro dzi ce no si li
to sa mo na zwi sko? Rzad ko, ale cza sem
by wa, że dwa ró żne ro dy, o tym sa mym
na zwi sku, mo gą się jed nak spo tkać.
Zwłasz cza w tej sa mej wio sce! 

A dzi siaj trze ba o Hi la rym Ry sie wi -
czu po wie dzieć dum nie – chłop ski
syn. I wła śnie dla te go swo je ży cie po -
świe cił wsi i rol nic twu. A w trud nych
cza sach przy szło mu żyć, bo prze cież
dzie ciń stwo za bra ła mu II woj na świa -
to wa, a ja ko mło dzie niec i póź niej świa -
do my oby wa tel mu siał zde rzyć się
z so wiec ką oku pa cją Oj czy zny po 1945
ro ku. 

Szu ka jąc swo je go miej sca na po wo jen -
nej pol skiej zie mi Hi la ry Ry sie wicz,
po ukoń cze niu Tech ni kum Rol ni cze go
w Na wo jo wej, na prze ło mie lat 40. i 50.
ze szłe go stu le cia zo stał słu cha czem In sty -
tu tu Kształ ce nia Na uczy cie li Szkół Rol -
ni czych w ma zo wiec kim (no men omen)
Pszcze li nie. Ta szko ła rol ni cza słyn na by -
ła już pod ko niec XIX wie ku. Tak o jej
po cząt kach pi szą dzi siaj hi sto ry cy:

Po cząt ki szko ły pszcze liń skiej są
zwią za ne z ini cja ty wą dzia ła czy lu do -
wych sku pio nych w ist nie ją cym od 1896
r. War szaw skim To wa rzy stwie Pszczel -
ni czo–Ogrod ni czym. Do strze ga li oni

ko niecz ność kształ ce nia mło dzie ży
wiej skiej, uświa do mie nia po li tycz ne go
i spo łecz ne go chło pów, po pra wy sta nu
go spo dar cze go i kul tu ral ne go wsi. To -
wa rzy stwo to w krót kim cza sie roz wi nę -
ło in ten syw ną dzia łal ność: w swo jej
war szaw skiej sie dzi bie przy ul. Wiej -
skiej 12 pro wa dzi ło kil ku dnio we kur sy
pszczel ni czo–ogrod ni cze, wy da wa ło fa -
cho we pi smo „Pszcze larz i Ogrod nik”,
gro ma dzi ło oka zy i roz sze rza ło mu zeum
pszczel ni czo–ogrod ni cze. Po wzię ło też
za miar na by cia ko lo nii i pro wa dze nia je -
de na sto mie sięcz nych prak tycz nych kur -
sów ogrod ni czo–pszczel ni czych dla
sy nów wło ściań skich. 

Czy mo żna się za tem zdzi wić, że
mło dy chło pak z Ptasz ko wej, gdzie la sy
na są dec kim Ja wo rzu kwie cia peł ne
i spa dzi, a są sie dzi „wszę dy ro je utrzy -
my wa li”, czer pał peł ną gar ścią z tra dy -
cji pszcze liń skiej szko ły, re ak ty wo wa nej
do ży cia po 1945 r. przez wiel kie go pa -
sjo na ta, oby wa te la i dzia ła cza przed wo -
jen ne go ru chu lu do we go Zbi gnie wa
Bań kow skie go?

***
Lo sy, a cza sem przy mu so wy na kaz

pra cy, rzu ca ły wu ja Hi la re go, po Pszcze -
li nie, w ró żne miej sca. Naj pierw skie ro -
wa no go do Ja bło nia w po wie cie
Ra dzyń Pod la ski. Zo stał tam na uczy cie -
lem w Szko le Rol ni czej Prak ty ków Spe -
cja li stów. I wła śnie tam wuj Hi la ry ku pił

ROZMAITOŚCI

Po czet pszcze la rzy sa dec kich 

Hi la ry Ry sie wicz – ne stor
pszcze la rzy są dec kich
Być mo że ktoś za rzu ci mi ku mo ter stwo. Bo ja kże to, że by Ry sie wicz pi sał o Ry sie wi czu. I pew nie
nie bę dę bez stron ny, ale wiem jed no, że wśród nas, w na szych Ma łych Oj czy znach, ży je wie lu,
bar dzo wie lu lu dzi, któ rzy Oj czyź nie i Ro dzi nie od da li wiel kie przy słu gi. Nikt ich nie do strzegł,
pra sa ra czej uni ka ła z ni mi spo tkań, a oni co dzien nym tru dem za świad cza li, że re pu bli kań ska
Rzecz po spo li ta sta no wi dla nich naj wy ższą war tość i że tej po ko le nio wej cią gło ści pod żad nym po -
zo rem nie wol no prze rwać; po mi mo dzie jo wej he ka tom by czar ne go i czer wo ne go to ta li ta ry zmu.

Hilary Rysiewicz
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pierw sza ro dzi nę pszcze lą w 1952 r.,
któ rą za sie dlił pierw szy swój ul, typ tzw.
„war szaw ski po sze rzo ny” – być mo że
naj bar dziej po pu lar ny pol ski typ ula.
A ul był to du ży, so lid ny, cię żki, nie tyl -
ko, gdy był peł ny mio du. Tu taj w Ja bło -

niu od był wuj Hi la ry swo je pierw sze
mio do bra nie. Kro ni ka rze nie od no to wa li
ile mio du wuj uto czył. A szko da…

Na stęp nym eta pem rol ni cze go ży cia
wu ja Hi la re go zo stał pod kra kow ski
Czer ni chów. Tu taj w miej sco wym Tech -
ni kum Rol ni czym, w 1954 ro ku zo stał
mia no wa ny kie row ni kiem Szkol ne go
Go spo dar stwa Rol ne go. I to wła śnie

w Czer ni cho wie pa sja pszcze lar ska wu -
ja Hi la re go za czę ła się roz wi jać
pod skrzy dła mi wy bit ne go kra kow skie -
go pszcze la rza Sta ni sła wa Ka pu sty. Te -
nże po sia dał du żą 60-pnio wą pa sie kę,
któ rą po sa do wił w przy siół ku Czer ni -
cho wa, zwa nym, oczy wi ście (ja kież to
mu sia ły być pięk ne pszcze lar skie cza sy),
Pa sie ką. W go spo dar stwie szkol nym by -
ły 4 ro dzi ny pszcze le, a u Sta ni sła wa Ka -
pu sty, Hi la ry za sie dlił ko lej ne 3
ro dzi ny. I tak za czę ło się pro fe sjo nal ne
pszcze la rze nie wu ja Hi la re go. Z Czer ni -
cho wa do Wo je wódz kie go Związ ku
Pszcze la rzy w Kra ko wie by ło już bli sko.
Sta ni sław Ka pu sta po ma gał, ja ko
pszcze larz prak tyk, or ga ni za cja by ła nie -
da le ko, po żyt ki wspa nia łe – sło wem żyć,
nie umie rać – jak ma wia ła mo ja świę tej
pa mię ci Ma ma.

Jed nak Czer ni chów nie był na wet
przed ostat nią przy sta nią w ży ciu Hi la re -
go Ry sie wi cza. W 1959 ro ku trze ba by -
ło wy je chać do Tech ni kum Rol ni cze go
w Mosz cze ni cy k. Żyw ca i kie ro wać je -
go Go spo dar stwem Rol nym do 1963 ro -
ku. Z ró żnych wzglę dów pszczo ły
po zo sta ły w Czer ni cho wie, ale wuj Hi -

la ry już nie mógł o nich za po -
mnieć. I kie dy w 1963 ro ku zo stał mia -
no wa ny kie row ni kiem Stad ni ny Ko ni
w Sia rach w Go spo dar stwie Sie dli ska k.
Bo bo wej, a więc wła ści wie wró cił
„na sta re śmie cie”, bo prze cież do Ptasz -
ko wej by ło już nie da le ko – ja kieś 15 km,
to na tych miast za or dy no wał przy wóz
z Czer ni cho wa do Bo bo wej swo je go do -
byt ku pszcze lar skie go. Pierw sze, jesz -
cze „czer ni chow skie” ule sto ją zresz tą
do dzi siaj w je go pa sie ce! 

I w Bo bo wej, któ ra sta ła się je go dru -
gą po Ptasz ko wej oj czy zną, pra co wał,
wy bu do wał dom, dzia łał w ru chu lu do -
wym, roz wi nął pa sie kę. Dzi siaj, w 2011
ro ku, w bo bow skich sa dach stoi 50 ro -
dzin pszcze lich, a ich wła ści ciel, Hi la ry
Ry sie wicz, od wie lu lat prze wo dzi Te re -
no we mu Ko łu Pszcze la rzy w Bo bo wej
i bo daj już 5. ka den cję peł ni od po wie -
dzial ną funk cję wi ce pre ze sa Kar pac kie -
go Związ ku Pszcze la rzy w No wym
Są czu, naj pierw za Ja nu sza Kasz te le wi -
cza, a dzi siaj za Sta ni sła wa Ko wal czy ka
(o obu za cnych pszcze la rzach są dec kich
Czy tel ni cy „Sa de cza ni na” mie li oka zję
prze czy tać mo je fe lie to ny).

Pszcze la rze pol scy i są dec cy do ce ni li
za słu gi swo je go wy bit ne go ko le gi. Hi -
la ry Ry sie wicz zo stał od zna czo ny Zło tą
Od zna ką Pol skie go Związ ku Pszcze lar -
skie go i Me da lem Dzie rżo na – naj wy -
ższym od zna cze niem pol skie go
pszcze lar stwa, a Kar pac ki Zwią zek
Pszcze la rzy nadał Hi la ra mu Ry sie wi -
czow Zło tą Od zna kę. 

Czap ki z głów Mo ści Pań stwo!
***

Ten pszcze lar ski ży cio rys wy ma ga
pod su mo wa nia. Szko da utra cić to, co
zni ka gdzieś w wer sach krót kie go fe lie -
to nu.

Hi la ry Ry sie wicz nie jest tyl ko
pszcze la rzem i dzia ła czem pszcze lar -
skim. Od 1950 ro ku był człon kiem Zjed -
no czo ne go Stron nic twa Lu do we go,
a człon kiem Pol skie go Stron nic twa Lu -
do we go po zo stał do dzi siaj. Przez wie le
lat był sze fem Gmin ne go Za rzą du ZSL
w Bo bo wej, a peł nił ta kże funk cje rad -
ne go Wo je wódz kiej Ra dy Na ro do wej
w No wym Są czu. Zre ali zo wał po mysł
i do pro wa dził do szczę śli we go koń ca
pro jekt ga zy fi ka cji gmi ny Bo bo wa, ja ko

I w Bo bo wej, któ ra sta ła się
je go dru gą po Ptasz ko wej
oj czy zną, pra co wał, wy bu -
do wał dom, dzia łał w ru chu
lu do wym, roz wi nął pa sie -
kę. Dzi siaj, w 2011 ro ku,
w bo bow skich sa dach
stoi 50 ro dzin pszcze lich.
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prze wod ni czą cy ko mi te tu ga zy fi ka cyj -
ne go. Nie wie lu oby wa te li Bo bo wej mo -
że po szczy cić się ta kim sza cun kiem
i po wa ża niem w swo im śro do wi sku. 

Dla te go na ko niec tyl ko jed na uwa ga.
Kie dy 4 la ta te mu ów cze sny wójt Bo bo -
wej Wa cław Li gę za (a obec ny bur -
mistrz), z wiel ką pom pą za pra szał
do Urzę du Gmi ny bo bow skie pa ry ma -
łżeń skie, któ re ob cho dzi ły Zło te Go dy,
czy li 50. rocz ni cę za war cia związ ku ma -
łżeń skie go, Zo fia (na uczy ciel ka i wy -
cho waw czy ni wie lu po ko leń mło dzie ży
w Sę dzi szo wej) oraz Hi la ry Ry sie wi czo -
wie nie zo sta li za pro sze ni na tę uro czy -
stość przez Wa cła wa Li gę zę
i uho no ro wa ni, choć by do brym sło wem,
ciast kiem i kwia ta mi. Dla cze go? Bur -
mistrz Wa cław Li gę za po wi nien zło żyć
w tej spra wie ofi cjal ne oświad cze -
nie. I wsty dzić się do koń ca świa ta. 

Dzi siaj, po tym krót kim tek ście o nie
tyl ko pszcze lar skiej hi sto rii Hi la re go
Ry sie wi cza, chciał bym przy po mnieć, że
dzie ci Zo fii i Hi la re go Ry sie wi czów:
Ma ry la, Grze gorz (z po wo dze niem kon -
ty nu uje pszcze lar ska pa sję, ta kże w Bo -
bo wej), Woj ciech i Ma ciej ma ją

wspa nia łe ro dzi ny. I stad ko wnu cząt
przy je żdża do dziad ków Zo fii i Hi la re -
go. I tyl ko tak Pol ska mo że ro snąć w si -
łę. Bóg, ho nor, ro dzi na i oj czy zna! Nie
ma wa żniej szych spraw! A Zo fia i Hi la -
ry Ry sie wi czo wie wie dzą o tym
od dziec ka. Bo ktoś im o tym po wie -
dział! A Oni ro zu mie li to w lot!

A Ty, Czy tel ni ku, pro szę, prze każ da -
lej tę do brą no wi nę!

MA CIEJ RY SIE WICZ

Zre ali zo wał po mysł i do pro -
wa dził do szczę śli we go
koń ca pro jekt ga zy fi ka cji
gmi ny Bo bo wa, ja ko prze -
wod ni czą cy ko mi te tu ga zy -
fi ka cyj ne go. Nie wie lu
oby wa te li Bo bo wej mo że
po szczy cić się ta kim sza -
cun kiem i po wa ża niem
w swo im śro do wi sku. 

Za in spi ro wa ły mnie po nad to
pie sze włó czę gi po kra ju eks -
-wi ce mar szał ka Lesz ka Zegz -
dy i Mar ka Su ro wia ka,

dy rek to ra z za wo du – zu peł nie jak po -
stać gra na przez Je rze go Do bro wol -
skie go w ko me dii
„Po szu ki wa ny -po szu ki wa na”, któ rej
też by ło wszyst ko jed no, gdzie dy rek -
to ru je, szpi tal czy PKS, pa cjen ci czy
pa sa że ro wie…

Dla roz bie gu i tre nin gu po sta no wi -
łam do ma sze ro wać na miej sce star tu.
Al bo wiem po my śla łam so bie, że jak
zaj dę do Tar no wa, to i po tem na sa mą
Ja sną Gó rę też się ja koś do wle kę. Wy -
ru szy łam tak, że by zdą żyć przed po -
cząt kiem piel grzym ki, któ ry

wy zna czo no na 17 sierp nia. Szłam
i szłam w pod nio słym, na bo żnym na -
stro ju i oczy wi ście zgłod nia łam. Już
w Li bran to wej. W ten spo sób znów
pro fa num nie ste ty chwi lo wo za trium -
fo wa ło nad sa crum. Za sta na wia łam się,
czy na po cząć za pa sy su che go pro wian -
tu, ja ki pcha łam przed so bą w wóz ku
wy po ży czo nym z pew ne go hi per mar -
ke tu, gdy oczom mym prze past nym
uka za ła się sta cja pa liw Mo -Bru ku
w Łę ce. 

No tom wstą pi ła zdro żo na na da ry
bo że. Zdra dzo no mi, że aku rat wła śnie
w tej chwi li ku char ka le pi pie ro gi. Nie
trze ba by ło mi te go dwa ra zy po wta -
rzać – za mó wi łam ru skie (7 zł). No
i wie cie co: piel grzym ka roz po czę ła się

ROZMAITOŚCI

Ły żka stra wy (28)

Przy smak nie wi
W tym wy jąt ko wym Ro ku Ju bi le uszu 225 Lat Die ce zji Tar -
now skiej po sta no wi łam przy łą czyć się do do pie ro XXIX Pie -
szej Piel grzym ki Tar now skiej. Kie dyś by łam zna na ja ko
pąt nicz ka nie mal wy czy no wa, któ ra za li czy ła chy ba wszyst kie
naj wa żniej sze tra sy pol skich piel grzy mek, jak – nie przy mie -
rza jąc – Je rzy Ku kucz ka tzw. ko ro nę Hi ma la jów, a Zyg munt
Ber dy chow ski już nie ba wem ko ro nę Zie mi.

Bez i mien ny bar na sta cji pa liw w Łę ce FOT. ŁYŻY
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pod do bry mi au spi cja mi, jak by ktoś czu -
wał nad mo imi kub ka mi sma ko wy mi.
Zja dłam tu zin po sy pa nych skwar ka mi
z bocz ku, za praw dę po wia dam Wam:
by ły przed niej ja ko ści. Wra że nia ca ło ści
nie psu ło na wet cia sto, gru be jak pan -
cerz czoł gu T -34. Jed nak o dzi wo nie
by ło twar de jak hu ba, za to żół ciut kie jak
pi skla ki, któ re nie daw no wy klu ły się
z ja jek, ja kich wi docz nie nie ża ło wa no
do mą ki.

Po krze pio na na cie le i du chu ru szy -
łam w dal szą dro gę. Po ła god nym zej -
ściu do Ko rzen nej po pra wej stro nie
za chę ca ją co wy ło nił się Za jazd Ko rzeń -
ski. Nie by ła bym so bą, gdy bym nie zbo -
czy ła. A tam oka za ło się, że jest to ra czej
piz ze ria. Lecz prze cież nie bę dą ra czy ła
się ocie ka ją cy mi tłusz czem piz za mi,
któ re ku li nar nie wy na ra da wia ją na ród
nasz bo go boj ny. Ko smo po li tycz nie opo -
wie dzia łam się za przy sma kiem nie -
wier nych – ke ba bem (7,50 zł). 

I też się nie za wio dłam: cie pła, kru -
cha buł ka pi ta na dzia na ob fi to ścią pie -
czo nej kur czę ci ny i świe żych wa rzyw
za la nych dość na wet die te tycz nym, roz -
rze dzo nym, chy ba jo gur to wym so sem.
W to wszyst ko wbi ty pla sti ko wy wi del -
czyk, dzię ki któ re mu przy nad gry za niu
po kar mu nie za pa sku dzi łam so sem
swych szat po kut nych. Do dat ko wą pre -
mią by ło to, że ra zem z bar man ką obej -
rze li śmy so bie wstrzą sa ją cy do trze wi
od ci nek te le no we li po łu dnio wo ame ry -
kań skiej.

Tak wzmoc nio na do brnę łam do Bo -
bo wej. Miej sco wa mor dow nia przy ryn -
ku za mknię ta chy ba już na amen

na czte ry spu sty, ale za to czyn na by ła
lo dziar nia Lo dy Tra dy cyj ne. Nie bo sko
dro gie, bo po 2 zł gał ka, lecz za to śmie -
tan ko we i zie lo ne ja błusz ko bez za rzu -
tu. Tyl ko tru skaw ko we w ogó le nie
mia ły sma ku ni aro ma tu de sy gna tu.

I tak na je dzo na du ma łam na bo bow -
skim bru ku pod po mni kiem upa mięt nia -
ją cym od zy ska nie przez tę miej sco wość
praw miej skich. Sta nę łam bo wiem
przed iście ham le tycz nym dy le ma tem:
iść czy nie iść da lej. No gi bo la ły bo -
wiem okrut nie, do to a le ty się chcia ło, no
i skoń czy ły mi się pie nią dze. Wsia dłam
więc do bu sa i wró ci łam do No we go Są -
cza jak nie pysz na. I jesz cze, kur czę pie -
czo ne, przy ty łam bli sko pół to ra ki lo…

ŻY WI SŁA WA ŁY ŻKA 
Lokale nawiedzone przeze mnie w ramach

prywatnej pielgrzymki nie zostały wystarczająco
wnikliwie przetestowane, ale zaliczkowo otrzymują

w 10-stopniowej skali: bezimienny bar na stacji
paliw w Łęce – 7 pkt, Zajazd Korzeński – 6, a Lody

Tradycyjne w Bobowej – 4.

wier nych

Piz ze ria Za jazd Ko rzeń ski FOT. ŁYŻY

Lo dy Tra dy cyj ne w Bo bo wej FOT. ŁYŻY

Za sta na wia łam się, czy na -
po cząć za pa sy su che go pro -
wian tu, ja ki pcha łam
przed so bą w wóz ku wy po -
ży czo nym z pew ne go hi -
per mar ke tu, gdy oczom
mym prze past nym uka za ła
się sta cja pa liw Mo -Bru ku
w Łę ce. 
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III Wod na Dru ży na
Sza now ny Pa nie Re dak to rze,
Pra gnie my Pa nu po dzię ko wać za opu -

bli ko wa nie re la cji ze spo tka nia w Zna -
mi ro wi cach nad Je zio rem 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 już pięt na sty ze zjaz dów za po cząt -
ko wa nych w 1995 ro ku.

Jest nas, sta rych dru hów -wod nia ków,
już co raz mniej, wie lu ode szło już
na wiecz ną wach tę. Ci, któ rzy po zo sta li
w do mu z uwa gi na wiek i kiep ski stan
zdro wia, mo gli prze czy tać i obej rzeć zna -
jo me, bli skie ser cu miej sca nad je zio rem,
twa rze ko le gów i ko le ża nek. Z tej oka zji
po sta ra li śmy się o skrom ną pocz tów kę,
na któ rej m.in. uwiecz ni li śmy zbiór kę,
któ rą zgod nie z prze pi sa mi i har cer ską
tra dy cją, za rzą dził przy bocz ny pod harc -
mistrz Ja nusz Kor pak wy da jąc ko men dę:
bacz ność, ban de ra na maszt!

Dzię ku je my też ks. Ja no wi Po pie
z pa ra fii w Zby szy cach za od pra wie nie
mszy po lo wej w in ten cji nie ży ją cych
człon ków III WDH.

Z po zdro wie nia mi. Czu waj! Chłop cy,
ahoj!

Do zo ba cze nia za rok.
LE SZEK PRO ROK, NO WY SĄCZ

W spra wie lu xtor pe dy
W sierp nio wym „Są de cza ni nie”

(nr 8/44) za mie ści li śmy dwa li sty od no -
szą ce się do opi su zdjęć, ilu stru ją cych

ar ty kuł red. Wal de ma ra Bał dy pt. „Lu -
xtor pe da – le gen dar ny re kor dzi sta
PKP”, opu bli ko wa ny w nu me rze czerw -
co wym na sze go mie sięcz ni ka (nr 6/42).
Au tor na pi sał, że tu nel w Ka mion ce
Wiel kiej zo stał znisz czo ny we wrze -
śniu 1939 ro ku, tym cza sem – jak pro stu -
ją na si Czy tel ni cy – tu nel uległ
znisz cze niu w stycz niu 1945 ro ku. 

Po ni żej wy ja śnie nia au to ra ar ty ku łu. 
***

Cie szę się, że mój tekst wy wo łał za -
in te re so wa nie – dla au to ra nie ma mil -
szych efek tów je go sta rań... Wo lał bym
co praw da, aby nie był po wo dem kon tro -
wer sji, ale sko ro tak się już sta ło, go tów
je stem gło wę po pio łem po sy pać; nie ty -
le jed nak z po wo du wła snych grze chów,
co nad mier ne go za wie rze nia – wy da wać
by się mo gło – wia ry god ne mu źró dłu.

Fo to gra fia lu xtor pe dy, ilu stru ją ca mój
tekst, po cho dzi (co za zna czy łem zresz tą
w tek ście) ze zbio rów Na ro do we go Ar chi -
wum Cy fro we go; in sty tu cja to za cna,
prze to opis, umiesz czo ny w me trycz ce,
upraw nił mnie do po trak to wa nia wia do -
mo ści o znisz cze niu tu ne lu w 1939 r. ja ko
pew ni ka. Na wia sem: nie tyl ko ja da łem się
tak zwieść – iden tycz ną wia rą w rze tel ność
ko men ta rza wy ka zał się Ry szard Stan kie -
wicz, współ au tor ob szer nej i rze tel nej pra -
cy „Ko lej Trans wer sal na przez Ga li cję”
(Ryb nik 2009, s. 220). Pi sząc swój tekst
(a ra czej dwa fe ral ne zda nia, od no szą ce się
do zdję cia) fil mu nie zna łem.

Był bym sa mo bój cą, gdy bym chciał
po le mi zo wać z opi nią ko goś, kto wo jen -
ne dzie je tu ne lu w Ka mion ce zna z au -
top sji, a nie – jak ja – z prze ka zów.
Ser decz nie więc dzię ku ję Pa nu Ja no wi
Za ją co wi za ko rek tę. Po zwo lę so bie
prze ka zać ją ad mi ni stra to rom Na ro do -
we go Ar chi wum Cy fro we go.

WAL DE MAR BAŁ DA

Miesz kam w Kra ko wie,
a ki bi cu ję San de cji 

Sza now na Re dak cjo!
Dzię ku ję ser decz nie za Wa sze pi smo,

któ re tu taj w Kra ko wie jest mo ją dziur -
ką od klu cza na mia sto, w któ rym się
uro dzi łem i spę dzi łem mło dość. W Kra -
ko wie miesz kam już 50 lat, ale mo je ser -
ce wciąż bi je dla No we go Są cza.
Ki bi cu ję oczy wi ście San de cji i wszyst -
kim in nym są dec kim dru ży nom, a do pie -
ro póź niej jestem za Cra co vią i Wi słą. 

Ja ko sta ły czy tel nik (pra wie od pierw -
sze go nu me ru) po zwa lam so bie na pa rę
uwag do ty czą cych re dak cji:

– pro szę o wię cej bie żą cych wia do -
mo ści o Są czu;

– bar dzo chęt nie wi dzę ar ty ku ły na te -
mat roz wo ju mia sta;

– pro szę o wpro wa dze nie sta łych ru -
bryk do ty czą cych za byt ków na sze go
mia sta i po wia tu;

– mo żna by re da go wać sta ły ką cik
o naj wspa nial szych zbio rach mu ze al nych
bę dą cych w mu ze ach, ko ścio łach, in sty -
tu cjach i do mach pry wat nych na sze go
mia sta i re gio nu;

– opis tras tu ry stycz nych, któ ry mi
war to przejść czy prze je chać;

– w sa mym Są czu jest po nad 20 klu -
bów spor to wych, pro szę o cykl ar ty ku -
łów opi su ją cych ich suk ce sy, bo lącz ki,
obiek ty i ce le na przy szłość:

– wię cej o Są de cza nach, lu dziach kul -
tu ry i na uki roz sia nych po ca łej Pol sce,
ich suk ce sach i wspo mnie niach o ro dzin -
nym mie ście;

– ko niecz nie trze ba do fi nan so wać P.
T. „Ły żkę”, by nie opi sy wa ła wra żeń ku -
li nar nych z bud ki z pi wem, tyl ko rów nież
z ele ganc kich re stau ra cji.

Po nad to uwa żam, że za du żo da je cie
ar ty ku łów tzw. ko ściół ko wych (chy ba
nie spon so ru je Was Ku ria). Za du żo też
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pszcze lar stwa, tak jak by nie by ło in nych
pa sjo nu ją cych za jęć i za wo dów. 

Z po wa ża niem 
STA NI SŁAW STO ŻEK, KRA KÓW 

Ps. Prze sy łam w za łą cze niu ka ta log
z wy sta wy gra fik P. Zbi gnie wa Czo pa,
wspa nia łe go ar ty sty, jed ne go z trzech
w Pol sce mie dzio ryt ni ków, któ ry two rzy
wspa nia łe dzie ła na uży tek re kla my i pro -
mo cji miast. Na pisz cie ko niecz nie o Nim,
to jest Są de cza nin, mo że za in te re su je to
od po wied ni wy dział pro mo cji Urzę du
Mia sta i Ra tusz zle ci np. wy ko na nie pa -
no ra my No we go Są cza tak pięk nej ja ką
po sia da Kra ków (Ge nius Lo ci). 

***
Od re dak cji: 
Bie rze my so bie do ser ca uwa gi i su -

ge stie kra kow skie go Są de cza ni na.
W mia rę mo żli wo ści po sta ra my się speł -
nić je go ży cze nia. W kwe stii rze ko mej
„ko ściół ko wo ści” „Są de cza ni na”, to za -
pew nia my, że nie je ste śmy spon so ro wani
przez ku rię tar now ską, ani żad ną in ną in -
sty tu cję. Je ste śmy pi smem nie za le żnym,
wy da wa nym przez Fun da cję Są dec ką.
Te ma ty ka re li gij na nie mo że nie po ja -
wiać się na ła mach „Są de cza ni na”, bo
wte dy to nie był by „Są de cza nin”. Dzie je
i współ cze sność No we go Są cza i Są dec -
czy zny są nie ro ze rwal nie zwią zane
z wia rą na szych oj ców i dzia dów, a ma -
my am bi cje kro ni kar skie, chce my wier -
nie od zwier cie dlać rze czy wi stość. 

W jed nym z naj bli ższych nu me rów
opi sze my twór czość zna ko mi te go gra fi -
ka Zbi gnie wa Czo pa z są dec kim ro do -
wo dem, na ra zie re pro du ku je my
frag ment je go mie dzio ry tu „Cra co via
Ge nius Lo ci”. RE DAK CJA

W sprawie 
kawiarni Cafe Kawka
na sądeckich Plantach 

Pan Hen ryk Szew czyk
Re dak tor Na czel ny „Są de cza ni na”
Wnio sek o bez płat ne opu bli ko wa nie

spro sto wa nia oraz od po wie dzi na stwier -
dze nia na ru sza ją ce do bra oso bi ste zmie -
rza ją cej do usu nię cia skut ków na ru szeń
tych dóbr.

I. Rze czo we i od no szą ce się do fak -
tów spro sto wa nie wia do mo ści nie -
praw dzi wej lub nie ści słej.

Wia do mo ścią nie praw dzi wą za war tą
w ma te ria le pra so wym opu bli ko wa nym
na str. 95 sierp nio we go nu me ru mie sięcz -
ni ka „Są de cza nin”, a za ty tu ło wa ne go
„Ca fe K…” jest stwier dze nie przez re dak -
to ra ukry wa ją ce go się pod pseu do ni mem
Ży wi sła wa Ły żka, że kel ner ka („naj ład -
niej sza” wg su biek tyw ne go od czu cie te -
goż re dak to ra) uży wa słów or dy nar nych,
a z „jej ust wy do by wa się to sa mo, co
uprzy krzo nym kaw kom spod ogo na”. 

Po nad to, te zą nie praw dzi wą za war tą
w po wy ższym ma te ria le jest stwier dze -
nie, że w ja dło spi sie „Ca fe Kaw ka”
znaj du ją się tyl ko na le śni ki. Twier dze -
nie to po le mi zu je z rze czy wi stym sta -
nem fak tycz nym, któ ry mo żna usta lić
w opar ciu o funk cjo nu ją ce w tej ka wiar -
ni kar ty „Me nu”.

In for ma cją nie praw dzi wą jest ta kże
stwier dze nie au to ra przed mio to we go ar -
ty ku łu od no szą ce się do ilo ści po da wa -
ne go klien tom ka wiar ni so ku, cyt.:
„za war tość pół wą skie go kie lisz ka nie
na la ne go zresz tą do peł na”. Ka żdy
klient ka wiar ni otrzy mu je za ma wia ny
na pój w ilo ści nie mniej szej niż okre ślo -
na w kar cie „Me nu” i jed no cze śnie za -
mó wio na. Stwier dze nie su ge ru ją ce, że
klien to wi po da no mniej szą ilość so ku,
bez uprzed nie go zmie rze nia tej ilo ści
przy po mo cy spe cjal nych urzą dzeń
mier ni czych jest zwy kłym znie kształ ce -
niem i uznać na le ży za bez praw ne dzia -
ła nie re dak to ra. 

Ko lej no, przy to czo ne twier dze nia au -
to ra do ty czą ce ce ny so ku są nie ści słe.
Wska zać na le ży, że ce lem otrzy ma nia
go to we go pro duk tu, któ ry jest po da wa -

ny klien to wi na le ży za ku pić od po wied -
nie su row ce, dys po no wać od po wied nim
urzą dze niem, na czy nia mi, za trud nić
pra cow ni ka, dys po no wać ty tu łem praw -
nym do lo ka lu, lo kal ten ubez pie czyć,
od pro wa dzić od te go lo ka lu jak i od uzy -
ski wa ne go do cho du na le żne po dat ki.
Wszyst kie te ele men ty, wy ni ka ją ce
z ele men tar nej wie dzy do ty czą cej ga -
stro no mii, a któ re zo sta ły po mi nię te
przez au to ra ma te ria łu pra so we go ma ją
wpływ na ce nę go to we go pro duk tu ser -
wo wa ne go klien to wi. Ce nę któ ra i tak
nie jest wy gó ro wa na i nie od bie ga
od cen te go ty pu pro duk tów obo wią zu -
ją cych na Są dec czyź nie, nie wspo mi na -
jąc już o wo je wódz twie ma ło pol skim. 

II. Rze czo wa od po wiedź na stwier -
dze nie za gra ża ją ce do brom oso bi stym. 

Wska zać na le ży, że w ma te ria le pra -
so wym opu bli ko wa nym na str. 95 sierp -
nio we go nu me ru mie sięcz ni ka
„Są de cza nin”, a za ty tu ło wa ne go „Ca fe
K…” re dak tor pod pseu do ni mem Ży wi -
sła wa Ły żka roz po wszech nił wśród czy -
tel ni ków in for ma cje, że w ka wiar ni
o na zwie „Ca fe Kaw ka” kel ner ka uży -
wa słów or dy nar nych, a z jej ust wy do -
by wa się to sa mo, co uprzy krzo nym
kaw kom spod ogo na. Spe ku lo wa nie
w ma te ria le pra so wym, że w lo ka lu ga -
stro no micz nym mo jej Man dant ki „Ca fe
Kaw ka”, ko ja rzo nym z uwa gi na je go
funk cje i prze zna cze nie z ser wo wa niem
na po jów i po sił ków, wy do by wa się kał
czy in ne zwie rzę ce od cho dy (przyp. re -
dak to ra kaw ka) jest na ru sze niem Jej
dóbr oso bi stych, w szcze gól no ści Jej do -
bre go imie nia, fir my i wi ze run ku,
na któ ry dłu go pra co wa ła.

Jed no cze śnie re dak tor te go ar ty ku łu
po mó wił do bre imię mo jej Man dant ki,
gdyż użył w ty tu le ar ty ku łu, ni gdzie nie
za re je stro wa ne go i nie uży wa ne go w ob -
ro cie, skró tu ka wiar ni, su ge ru ją ce go
na ob raź li we i wul gar ne stwier dze nie.
Kon sta ta cja ta jest tym bar dziej uza sad -
nio na, że w tek ście przed mio to we go ar -
ty ku łu re dak tor użył raz jesz cze te go
skró tu, jed no znacz nie wska zu jąc
na wul ga ryzm i wy raz po wszech nie
uzna wa ny za obe lży wy. 

In for ma cje za war te w przed mio to -
wym ar ty ku le są swo istym po mó wie -
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niem mo jej Man dant ki, go dzą bo wiem
w Jej do bre imię i cześć. Ka wiar nia „Ca -
fe Kaw ka” od dłu ższe go cza su jest ce -
nio nym i po wa ża nym miej scem
w bra nży ga stro no micz nej, w któ rej ce -
ny nie są wy gó ro wa ne. Pod nieść na le ży,
że na ru sze nie do bre go imie nia ka wiar ni
„Ca fe Kaw ka” rzu tu je ne ga tyw nie na in -
ne, do sko na le zna ne na ryn ku ga stro no -
micz nym, lo ka le wcho dzą ce w skład
przed się bior stwa pro wa dzo ne go przez
mo ją Man dant kę. 

Na sku tek dzia łań re dak to ra i błę dów
oraz prze kła mań za war tych w ma te ria le
pra so wym lo kal i mo ja Man dant ka utra -
ci li do bre imię wśród klien te li, a od cza -
su pu bli ka cji te go ar ty ku łu mo ja
Man dant ka utra ci ła ko rzy ści, któ rych
ocze ki wa ła od po ten cjal nych klien tów.

Istot nym jest, że po stę po wa nie wy ja -
śnia ją ce w to ku któ re go prze py ta no ca -
ły per so nel, pod da no au dy to wi
we wnętrz ne mu ja kość usług i pro duk -
tów ser wo wa nych w ka wiar ni „Ca fe
Kaw ka” usta lo no, że opi sy wa ne
w przed mio to wym ar ty ku le sy tu acje nie
mia ły miej sca. 

Wo bec po wy ższe go wno szę o nie -
zwłocz ne usu nię cie skut ków na ru sza nia
dóbr oso bi stych mo jej Man dant ki w po -
sta ci do bre go imie nia i wi ze run ku po -
przez zło że nie na ła mach naj bli ższe go
nu me ru „Są de cza ni na” w wi docz nym
miej scu i du żą wy tłusz czo ną czcion ką
oświad cze nia o tre ści: „Prze pra sza my
za na ru sze nie dóbr oso bi stych wła ści cie -
la i pra cow ni ków ka wiar ni „Ca fe Kaw -
ka” do ko na nych w ar ty ku le pra so wym
opu bli ko wa nym w sierp nio wym nu me -
rze „Są de cza ni na”, pt.: „Ca fe K...” za -
wie ra ją cym błę dy i prze kła ma nia”. 

III. Oświad cze nie, któ re na le ży
umie ścić na stro nie in ter ne to wej mie -
sięcz ni ka „Są de cza nin”, ma ją ce
na ce lu usu nię cie skut ków na ru sze nia
dóbr oso bi stych mo jej Man dant ki. 

„Prze pra sza my za na ru sze nie dóbr
oso bi stych wła ści cie la i pra cow ni ków
ka wiar ni „Ca fe Kaw ka” do ko na nych
w ar ty ku le pra so wym opu bli ko wa nym
w sierp nio wym nu me rze „Są de cza ni -
na”, pt.: „Ca fe K...” za wie ra ją cym błę -
dy i prze kła ma nia”.

Jed no cze śnie wska zu je, że brak zło -
że nia sto sow nych oświad czeń wo li, sa -
tys fak cjo nu ją cych mo ją Man dant kę
spra wi, że po dej mę w jej imie niu sto -
sow ne czyn no ści pro ce so we. 

Po nad to ce lem usta le nia czy treść i for -
ma spro sto wa nia i od po wie dzi są zgod ne
z za sa da mi współ ży cia spo łecz ne go
(art. 33 ust. 1 pkt 3 pra wa pra so we go)
imie niem Man dant ki wno szę o do kład ne
spre cy zo wa nie da ty i go dzi ny wi zy ty
w ka wiar ni „Ca fe Kaw ka” au to ra przed -
mio to we go ma te ria łu pra so we go oraz
ewen tu al ne prze pro wa dze nie spo tka nia
kon fron ta cyj ne go te goż re dak to ra z per -
so ne lem ka wiar ni „Ca fe Kaw ka”.

Za wnio sko daw cę – peł no moc nik
ADW. JA RO SŁAW SU WA ŁA

***
Od au to ra:

Od pi sa ne ły żką
Na te mat dwóch nie wiel kich frag -

men tów w skrom nej prze cież ob ję to -
ścio wo re cen zji ku li nar nej, wca le
nie kry tycz nej wzglę dem spo ży tych
prze ze mnie po traw, SzP Me ce nas spro -
ku ro wał aż 4-stro ni co we pi smo. Na dal
jed nak uwa żam, bo ta kie przy słu gu je mi

nie zby wal ne pra wo, że ce na 8 zł za por -
cję so ku po ma rań czo we go w ilo ści
„na oko” 150-200 ml jest prze sa dzo na.
Dzię ki ra chun ko wi z ka sy fi skal nej, ja -
ki prze wi du ją co za cho wa łam w swo ich
zbio rach, mam do wód na bie sia dę w Ca -
fe Kaw ka. W przy pad ku po stę po wa nia
są do we go je stem go to wa do kon fron ta -
cji pod wa run kiem, że Wy so ki Sąd za -
rzą dzi wy łą cze nie jaw no ści roz pra wy,
a wszy scy jej uczest ni cy zo bo wią żą się
sło wem ho no ru, przy się gą na Bi blię
oraz na pi śmie no ta rial nym, iż nie zdra -
dzą, jak wy glą dam, gdyż to by mi sza -
le nie utrud ni ło bez sze lest ne wi zy ty
w lo ka lach, ja kie z na ra że niem żo łąd ka
od by wam w in te re sie kon su menc kim,
czy li spo łecz nym. Wcze śniej nie zdra -
dzę da ty in kry mi no wa ne go po sił ku,
gdyż za pew ne ad wo kac kie dzia ła zo sta -
ły by wy to czo ne ta kże prze ciw ko wspo -
mnia nej w tek ście kel ner ce. Ce lem
mo jej pi sa ni ny nie jest bo wiem ka ra nie
per so nal ne i zwal nia nie z pra cy, lecz od -
no to wy wa nie zja wisk, pro wo ko wa nie
do re flek sji i wy cią ga nia wnio sków,
a wszyst ko to czy nię z wia rą w po pra wę
oby cza jów w na szej prza śnej jesz cze ga -
stro no mii. Mam za tem na dzie ję, że
po ta kiej lek cji wy cho waw czej wspo -
mnia na kel ner ka prze sta nie po słu gi wać
się plu ga wym ję zy kiem przy naj mniej
w pra cy.

ŻY WI SŁA WA ŁY ŻKA

Spro sto wa nie
Ser decz nie prze -

pra sza my Ro dzi nę
śp. Mał go rza ty Ka -
ła marz, pri mo vo to
Paw łow skiej, z do -
mu Ol szyń skiej,
zmar łej po dłu gim
i pięk nym ży ciu 9
lip ca br. w No wym

Są czu, w wie ku 89 lat, za po my le nie fo -
to gra fii, za miesz czo nej w sierp nio wym
nu me rze „Są de cza ni na” (nr 6/42). 

Po wy żej pu bli ku je my wła ści we zdję -
cie śp. Mał go rza ty Ka ła marz, jed nej
z ostat nich przed sta wi cie lek przed wo jen -
nej ge ne ra cji Są de cza nek, wy cho wa nych
w ide ałach słu żby Bo gu i Oj czy zny. 

Jesz cze raz prze pra sza my bli skich
Zmar łej. RE DAK CJA
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PRALNIA:

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

· 

· 
GRYBÓW
· 

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

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 %1010%

SADECZANIN wrzesień 2011_SADECZANIN 9.2011  29-08-2011  00:59  Strona 99



SADECZANIN wrzesień 2011_SADECZANIN 9.2011  29-08-2011  00:59  Strona 100


