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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
niech pod świąteczną choinką znajdzie się
zdrowie, radość, szczęście, życzliwość, 
wzajemne zrozumienie i spełnienie marzeń
w Nowym 2012 Roku,

życzy PSS Społem

... razem na zakupy

Od 12 grudnia sprawdź naszą ofertę w katalogu
produktów świątecznych oraz w dodatku

www.spolem.com.pl
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA:
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DRO GA OTWAR TA DO NIE BA
Żył oszczęd nie, bo za ro bio ne pie nią dze chciał prze zna czyć
na wy jazd do Ame ry ki. A jed nak za miast emi gro wać, po świę cił
wszyst ko, co miał dla ra to wa nia Oj czy zny. Mo gi ła Ja na Wró -
bel cze ka ła 88 lat na od re stau ro wa nie, a po od no wie niu zo sta -
ła okra dzio na z krzy ża – pi sze Kin ga Bed nar czyk.

52

58
91

MA ŁU CHO WA Z SĘ KO WEJ, GO SPO DY NI,
KTÓ RA OTAR ŁA SIĘ O SEJM
Z dzia da pra dzia da sę ko wian ka, wy cho wa na kul cie ro py, ma
po mysł na swo ją gmi nę. Za ska ku ją cy swym roz ma chem, a to
wie dzie ją pro stą dro gą z gmin nej za gro dy na… sa lo ny sej -
mo we – pi sze Ber na de ta Wasz kie le wicz.

4439
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Wierność
przegranym

N
o wy Sącz stał się w koń ców -
ce ro ku are ną star cia tzw.
zio bry stów, któ rzy do ko na li
fron dy w Pra wie i Spra wie -

dli wo ści, z pre ze sem par tii Ja ro sła wem
Ka czyń skim. Ko rze nie roz ła mu tkwią
na Są dec czyź nie, stąd wy wo dzą się
głów ni bo ha te ro wie dra ma tu i wia do -
mość o rów no cze snym przy jeź dzie
do Są cza Ja ro sła wa Ka czyń skie go
i Zbi gnie wa Zio bry ze lek try zo wa ła
me dia. Przez kil ka dni na sze mia sto nie
scho dzi ło z „pa sków” te le wi zyj nych
ka na łów in for ma cyj nych. Ry nek są -
dec ki oku py wa ły wo zy trans mi syj ne
z War sza wy i Kra ko wa. Wie trzo no
sen sa cję, mo że na wet sza mo ta ni nę
pod Ra tu szem o gło sy Są de czan. Nic
ta kie go się nie sta ło, ale wy nik star cia
był jed no znacz ny. 

Są de cza nie za gło so wa li no ga mi.
Za Zio brą bie ga ła po Są czu je dy nie
gro ma da pod eks cy to wa nych żur na li -
stów, a ta kich tłu mów, jak na spo tka -
niu z pre ze sem PiS w Miej skim
Ośrod ku Kul tu ry przy al. Wol no ści,
od daw na nie wi dzia łem. Mo żna to po -
rów nać tyl ko z przy jaz dem pre zy den ta
Le cha Wa łę sy na ju bi le usz 700-le cia
No we go Są cza w 1992 ro ku, ale to by -
ły in ne cza sy, kie dy lu dzie nie by li jesz -
cze tak zmę cze ni po li ty ką. 

To do wo dzi, że Są de cza nie są trwa li
w swo ich prze ko na niach i uczu ciach.
Za pew ne nie je den z na szych Czy tel ni -
ków jest sfru stro wa ny, że ty le lat gło -
su je na PiS, a zwy cię stwo nie
nad cho dzi. Nie raz jed nak war to trwać
przy prze gra nych. Wi zja Pol ski Ja ro -
sła wa Ka czyń skie go, roz wi nię ta w No -
wym Są czu, ja ko kra ju do stat nie go

i no wo cze sne go, ale też wier ne go wie -
rze, kul tu rze i tra dy cji Oj ców – tra fia
do Są de czan i kie dyś – być może do -
cze ka się urze czy wist nie nia. 

Nie kła ma na sym pa tia miesz kań ców
na sze go re gio nu dla Ja ro sła wa Ka -
czyń skie go bie rze się ta kże, jak są dzę,
ze zwy kłe go ludz kie go współ czu cia:
świa do mo ści tra ge dii oso bi stej, ja ka go
spo tka ła, i cię ża ru od po wie dzial no ści,
ja ki na nim spo czy wa. 

***
Koń czy my czwar ty rok wy da wa nia

na sze go mie sięcz ni ka. W lu tym 2012
ro ku bę dzie my ob cho dzić skrom ny ju -
bi le usz z oka zji wy da nia – oby tak się
sta ło! – 50. nu me ru „Są de cza ni na”.
Dzię ku je my na szym Czy tel ni kom
za ozna ki sym pa tii i przy jaź ni prze ka -
zy wa ne nie raz z bar dzo od le głych
od No we go Są cza miejsc. Od bie ra my
te le fo ny, do sta je my li sty i ma ile nie tyl -
ko z Kra ko wa, War sza wy, Gdań ska,
Wro cła wia i Lu bli na, ale oka zu je się, że
na sze pi smo jest czy ta ne rów nież
na Ala sce i w Syd ney. Roz sia ni po kra -
ju i świe cie Są de cza nie ce nią „Są de cza -
ni na” przede wszyst kim za rze tel ne
do ku men to wa nie ży cia i hi sto rii No we -
go Są cza i Są dec czy zny, opi sy wa nie
wy bit nych sy nów tej zie mi, z któ rych
osią gnięć mo że my być dum ni. I tej li nii
re dak cyj nej bę dzie my się trzy mać. Bo
jest wie le lo kal nych me diów, ale mie -
sięcz nik „Są de cza nin” jest je den. 

Na szym Dro gim Czy tel ni kom,
gdzie kol wiek są, pod ja ką kol wiek prze -
by wa ją sze ro ko ścią geo gra ficz ną, nie -
za le żnie od tem pe ra tu ry, w ja kiej bę dą
ocze ki wać w Wi gi lię na ro dzi n Bo żej
Dzie ci ny.

Henryk Szewczyk Szopka bożonarodzeniowa przy kościele
w Nawojowej FOT. PIOTR DROŹDZIK
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ROZ ŁA MOW CY 
Z NO WE GO SĄ CZA 

Po seł PiS z No we go Są cza Ar ka diusz
Mu lar czyk sta nął na cze le no we go, 20-
oso bo we go klu bu par la men tar ne go So li -
dar na Pol ska w ge ście so li dar no ści
z wy klu czo ny mi z par tii eu ro de pu to wa ny -
mi Zbi gnie wem Zio brą (ro dem z Kry ni cy),
Jac kiem Kur skim i Ta de uszem Cy mań -
skim. Po nad to w gro nie „zio bry stów” zna -
lazł się in ny są dec ki po seł, de biu tant
w Sej mie, An drzej Ro ma nek, oraz po seł
Edward Siar ka z Ra by Wy żnej. 

No wym, tym cza so wym sze fem PiS w na -
szym re gio nie zo stał se na tor Sta ni sław Ko -
gut. W Sej mi ku Woj. Ma ło pol skie go
po wstał 5-oso bo wy klub So li dar nej Pol ski,
ak ces do „zio bry stów” zgło si ła też do tych cza -
so wa prze wod ni czą ca klu bu PiS w Ra dzie
Mia sta No we go Są cza Bar ba ra Ju ro wicz.

SĄ DEC KI KONTR ATAK 
KA CZYŃ SKIE GO 

23 li sto pa da na Są dec czy znę przy je chał
Ja ro sław Ka czyń ski i te go sa me go dnia
nie spo dzie wa nie zna lazł się w No wym Są -
czu Zbi gniew Zio bro. Pre zes PiS od wie dził
Mar cin ko wi ce, gdzie zło żył wie niec pod ta -
bli cą smo leń ską (zo sta ła od sło nię ta już 30
kwiet nia 2010 r.) i na gro bach le gio ni stów
Jó ze fa Pił sud skie go. 

Bu rzę me dial ną wy wo łał ks. pra łat Jó -
zef Ba bicz, któ ry zwró cił się do go ścia sło -
wa mi: „Ra tuj Pol skę!”. War szaw skim
ko men ta to rem nie spodo ba ło się rów nież,
że w uro czy sto ści wzię ła udział mło dzież
szkol na, a wier szyk na cześć Ja ro sła wa Ka -
czyń skie go wy gło sił 8-let ni Jaś, syn An -
drze ja Piszcz ka, pre ze sa Sto wa rzy sze nia
„Pa ra fiak”, or ga ni za to ra wi zy ty pre ze sa PiS
w Mar cin ko wi cach.

Na spo tka nie z Ka czyń skim w są dec kim
MOK -u przy szły tłu my, nie wszy scy do sta li

się do środ ku. Go ścia po wi ta no chle bem
i so lą, gra ły dwie ka pe le re gio nal ne. Prze -
mó wie nie b. pre mie ra wie lo krot nie prze -
ry wa no okla ska mi, a na ko niec sa la
za śpie wa ła Ka czyń skie mu „Sto lat”. Tym -
cza sem za krą żą cym po Są czu Zbi gnie -
wem Zio brą (od wie dził m.in. po wsta ją ce
Mia stecz ko Mul ti me dial ne) cią gnął tyl ko
tłu mek pod eks cy to wa nych dzien ni ka rzy.
Czy taj fe lie ton na str. 4.

Z TAR NO WA NA ŚLĄSK
Do tych cza so wy or dy na riusz die ce zji

tar now skiej 63-let ni Wik tor Skworc zo stał
no wym bi sku pem w Ka to wi cach. Za stą pił
ar cy bi sku pa Da mia na Zi mo nia, któ ry prze -
szedł na eme ry tu rę. Pa pież Be ne -
dykt XVI mia no wał na Gór nym Ślą sku
au to chto na (bp Wik tor Skworc jest Gór -
no ślą za kiem z Ru dy Ślą skiej, w mło do ści
pra co wał w ko pal ni). Ja ko bi skup tar now -
ski od 1998 r. był czę stym go ściem na Są -
dec czyź nie, m.in. wi tał Oj ca św.
Ja na Paw ła II pod czas pa pie skiej piel -
grzym ki do Sta re go Są cza w 1999 r. Za ini -
cjo wał po wsta nie Cen trum Edu ka cji
Mło dzie ży KA NA w No wym Są czu i Cen -
trum Piel grzy mo wa nia im. Ja na Paw -
ła II w Sta rym Są czu. W wol nym cza sie
cho dził po gó rach Be ski du Są dec kie go.
W gro nie na stęp ców wy mie nia się księ ży:
ks. Paw ła Ptasz ni ka, któ ry obec nie jest kie -
row ni kiem Pol skiej Sek cji Se kre ta ria tu
Sta nu w Wa ty ka nie, oraz ks. Jó ze fa Klo cha
– rzecz ni ka Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski.

WÓJT NIE WIN NY
Sąd Okrę go wy w No wym Są czu wy dał

wer dykt oczysz cza ją cy Ka zi mie rza Sie dla -
rza, dłu go let nie go wój ta Ka mion ki Wiel -
kiej, z za rzu tu kłam stwa lu stra cyj ne go.
Pro ku ra tu ra IPN twier dzi ła, że w zgro ma -
dzo nej do ku men ta cji K. Sie dlarz fi gu ru je
ja ko taj ny współ pra cow nik Słu żby Bez pie -
czeń stwa. No tat ki es be ków sąd uznał
za nie wia ry god ne, do ty czą ce je dy nie wy -
da rzeń jaw nych jak np. do stęp nych w ów -
cze snej pra sie zjaz dów ZSL.

LUK SU SY 
DLA STU DEN TÓW

Stu den ci In sty tu tu Kul tu ry Fi zycz nej
PWSZ roz po czę li za ję cia w no wym bu -
dyn ku dy dak tycz nym (ok. 2019 m²) i ha li
spor to wej (3192 m²) – głów nych czę -
ściach aka de mic kie go kom plek su dy dak -

Naszym wiernym 
Czytelnikom, Przyjaciołom

i Współpracownikom, 
Mieszkańcom i Sympatykom 

Sądecczyzny,
radosnych świąt 

Bożego Narodzenia

życzy 
Redakcja „Sądeczanina”
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tycz no -spor to we go przy ul. Ko ściusz ki
na pię cio hek ta ro wym te re nie klu bów
Start i Du na jec. Stu den ci i wy kła dow cy
otrzy ma li do dys po zy cji la bo ra to ria i pra -
cow nie od no wy bio lo gicz nej (fi zjo lo gicz -
na, hy dro ma sa że, krio ko mo ra,
bio me cha nicz na, an tro po me dycz na, ana -
to micz na, sau na, si łow nia, gim na sty ka ko -
rek cyj na). Ofi cjal ne otwar cie, po od da niu
do użyt ku po zo sta łych obiek tów, w tym
i kry tej pły wal nii (1959 m²) z niec ką ba se -
no wą o dłu go ści 25 m bo iskiem pił kar -
skim i sta dio nem lek ko atle tycz nym,
od bę dzie się w przy szłym ro ku. Bu do wa,
roz po czę ta we wrze śniu 2010 r., we dług
pro jek tu przy go to wa ne go przez Ewę i Re -
mi giu sza Owczar ków, bę dzie kosz to -
wać 46,4 mln zł, w tym z fun du szów UE
– 27,6 mln zł, bu dże tu pań stwa – 18 mln zł,
resz ta – wła sny wkład PWSZ. Wy ko naw -
ca mi in we sty cji są fir my EIF FA GE Bu dow -
nic two Mi tex SA z War sza wy. 

KO MI SARZ LE LEK
Pre mier Tusk wy zna czył Jac ka Lel ka

na ko mi sa rza mia sta i gmi ny Sta ry Sącz
po tym, jak wy bra ny do Sej mu Ma rian Cy -
coń był zmu szo ny zło żyć re zy gna cję z peł -
nio ne go od 2002 r. sta no wi ska. Wy bo ry
wy zna czo no na 22 stycz nia 2012 r. i ko mi -
sarz Le lek bę dzie ich głów nym fa wo ry -
tem, czu jąc za so bą sil ne po par cie by łe go
bur mi strza. Jest już dżen tel meń ska umo -
wa: w ra zie wy bo ru Ja cek Le lek (na uczy -
ciel ma te ma ty ki, któ ry był już
wi ce bur mi strzem po wo ła na swo je go za -
stęp cę obec ne go prze wod ni czą ce go Ra -
dy Mia sta, Ka zi mie rza Gi zic kie go.

W RY TRZE JAK W HO LAN DII
Na gó rze Po łom (496 m n.p.m.) w Ry trze

sta nął wia trak z ge ne ra to rem o mo cy 300
kW. To wy star czy do za si le nia ok. 30 ty po -
wych go spo darstw do mo wych lub roz -
świe tle nia trzech ty się cy ża ró wek
stu wa to wych. To już dru ga si łow nia wia tro -
wa w Ry trze. Pre kur so rem był ks. Fran ci -
szek Klag, ale po sta wio ny w 1993 ro ku
„pa ra fial ny” wia trak jest ni żej po ło żo ny i ma
mniej szą moc (160 kW). Maszt no we go
wia tra ka ma 30 m dłu go ści, a śred ni ca ko -
ła wia tro we go wy no si 31 m. Wia trak spro -
wa dzo no spod Ham bur ga w czę ściach
(na 4 ti rach) i po sta wio no go przy uży ciu
dwóch dźwi gów, ope ra cja trwa ła kil ka go -
dzin. Przy mo co wa no do koł nie rza sta lo we -

go, gdzie wla no 136 ku bi ków be to nu. Na -
wet taj fun go nie ru szy.

Po zy ski wa niem ener gii przy wy ko rzy -
sta niu słyn nych ry ter skich wia trów za ję ła
się spół ka An ta res -Ener gia, któ rej udzia -
łow cem jest po cho dzą cy z Bar cic miesz -
ka niec No we go Są cza An drzej Ku tak, b.
elek tryk w SGL Car bon. In we sty cja kosz -
to wa ła ok. 650 tys. zł. Sa ma sta cja trans -
for ma to ro wa to wy da tek 180 tys. zł, za kup
uży wa ne go ale spraw ne go wia tra ka
w Niem czech – 50 tys. eu ro, do te go 45-
aro wa dział ka za ku pio na od jed ne go z go -
spo da rzy ry ter skich oraz trans port
urzą dze nia zza Od ry i je go mon taż. Po mi -
mo, że Ko mi sja Eu ro pej ska wspie ra pro -
duk cję ener gii elek trycz nej ze źró deł
od na wial nych, to na si in we sto rzy nie sko -
rzy sta li ze środ ków unij nych. Za póź no zło -
ży li wnio sek do mi ni ster stwa, kie dy już
unij ne fun du sze na ten cel się skoń czy ły.
Mu sie li oprzeć się ziel czych. 

KO NIEC MA RZEŃ
Nie ste ty! Kosz tow ne od wier ty w po -

szu ki wa niu źró deł ter mal nych pod Ja wo -
rzy ną Kry nic ką. Od po cząt ku in we sty cja
na zna czo na by ła du żym ry zy kiem, był to
pierw szy te go ty pu od wiert na te re nie
Kar pat fli szo wych, któ rych ukształ to wa nie
geo lo gicz ne znacz nie go rzej ro ko wa ło
pod wzglę dem wy stę po wa nia geo ter mii
niż bo ga te w nią Pod ha le, gdzie dzia ła kli -
ka ośrod ków re kre acyj nych wy ko rzy stu -
ją cych za so by cie płej wo dy m. in.
w Za ko pa nem, Sza fla rach i Bu ko wi nie Ta -
trzań skiej. Geo lo dzy stu dzi li wi zjo ner skie

za pa ły kry nic kich in we sto rów, ale spół ka
Ko lej Gon do lo wa Ja wo rzy na Kry nic ka
pod ję ła ry zy ko. Wo kół obiek tów ter mal -
nych two rzo ne są do cho do we ośrod ki re -
kre acyj ne, uzdro wi sko we i re ha bi li ta cyj ne,
bo zmi ne ra li zo wa na wo da z głę bi zie mi
ma licz ne wła ści wo ści lecz ni cze. Bu do wa
ta kie go ośrod ka w Kry ni cy mia ła dać pra -
cę kil ku dzie się ciu miesz kań com re gio nu.
Zy sku jąc do ta cję z Fun du szu Ochro ny
Śro do wi ska, po kry wa ją cą po ło wę z nie -
mal 17 mln zł kosz tów, spół ka roz po czę ła
pra cę nad od wier tem. Od 25 sierp nia 2010
r. ma szy na gór ni cza eks plo ro wa ła zie mię
u pod nó ża gó ry w po szu ki wa niu wód geo -
ter mal nych. Bez po wo dze nia.

– Od wiert za my ka my, a co bę dzie
z nim da lej czas po ka że – sko men to wał
krót ko Jan Łusz czew ski, pre zes spół ki Ko -
lej Gon do lo wa Ja wo rzy na Kry nic ka.

SZCZĘ ŚLI WE LĄ DO WA NIE
Po wra ca ją cy z wy mia ny stu denc kiej

z USA 26-let ni są de cza nin Hu bert Waz,
miesz ka niec Bia łej Ni żnej k. Gry bo wa, stu -
dent ostat nie go ro ku kra kow skiej AWF był
jed nym z 231 pa sa że rów (fo tel 12 B) Bo ein -
ga 767, któ ry le cąc z No we go Jor ku awa ryj -
nie lą do wał na „brzu chu”, bez wy su nię te go
pod wo zia na Okę ciu. Pi lot kpt. Ta de usz
Wro na wy ka zał się naj więk szym kunsz tem
lot ni czym. Tak nie co dzien ne go wy da rze nia,
re la cjo no wa ne go z na pię ciem przez czo ło -
we me dia świa to we, jesz cze w hi sto rii war -
szaw skie go lot ni ska nie by ło.

SPI SA LI PO MNI KI 
PRZY RO DY

Mło dzież z ko ła Li gi Ochro ny Przy ro dy
z Pry wat ne go Tech ni kum Za wo do we go
w No wym Są czu pod okiem dr. Jó ze fa
Krza ka i geo de ty Jo an ny Kop czyń skiej zin -
wen ta ry zo wa ła i ozna czy ła, wraz z gra -
ficz nym opi sem to po gra ficz nym, po mni ki
przy ro dy na te re nie No we go Są cza. Łącz -
nie jest ich 24, naj więk szą gru pę sta no wi
ok. 50 drzew w par ku je zu ic kim w Za beł -
czu, ale ja to pól czar nych oraz mo drze wie
i li py nad Du naj cem oraz brzo zy w par ku
Mi czyń skich przy ul. Pra żmow skie go.
Do ze spo łu ba daw cze go na le że li: Ka mil
Dą brow ski, Pa weł Gó ra, Da mian Kieł ba sa,
Ar ka diusz Ku lig, Ad rian Lesz ko, Ja kub Rol -
ka Kry stian Su seł, Mi chał Szkar łat, Ewe li -
na Wik tor, Pa weł Wo lak, Pa tryk Wójs
i Ka rol Zan der.
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KON SPOL W CHI NACH
Są dec ka fir ma Kon spol przy stą pi do bu -

do wy za kła dów prze twór czych w pro win -
cji Gu ang dong w Chi nach, za miesz ka łej
przez ok. 100 mln lu dzi. Pla no wa ne za trud -
nie nie: 300-400 osób, pro duk cja mie sięcz -
na: 4 tys. ton wy ro bów z kur cza ka.
Sto sow ne po ro zu mie nie w tej spra wie
pod pi sa li w War sza wie: wi ce pre zes Kon -
spo lu Kon rad Pa zgan i je go chiń ski part ner
Jiang Dong cai. W ślad za in we sty cją w Chi -
nach po dob na fa bry ka po wsta nie w sto li -
cy In do ne zji Dża kar cie.

KRZY ŻE DLA NA UCZY CIE LI
Krzy ża mi Za słu gi i Me da la mi Ko mi sji

Edu ka cji Na ro do wej od zna cze ni zo sta li za -
słu że ni na uczy cie le z No we go Są cza pod -
czas uro czy sto ści w Miej skim Ośrod ku
Kul tu ry. Srebr ny Krzyż Za słu gi otrzy ma li:
Ur szu la Ogo now ska (Szko ła Pod sta wo wej
nr 9 im. T. Ko ściusz ki) i Do ro ta Szym ba ra
(Pa łac Mło dzie ży); Brą zo wy – Edy ta Ba cia
i Bo że na Lu pa (Gim na zjum nr 3 im. H.
Sien kie wi cza). Me da lem KEN wy ró żnio no
m.in. ka pe la na PTTK ks. An drze ja Je dy na -
ka i Edwar da Stor cha, pe da go ga i prze -
wod ni ka tu ry stycz ne go.

STA CJA NAR CIAR SKA 
„NO WY SĄCZ”

Ja strzęb ska spół ka Snow Star Sta ni sła -
wa Kuch ty zło ży ła wnio sek do ty czą cy bu -
do wy pierw sze go w No wym
Są czu 300-me tro we go krze seł ko we go
wy cią gu nar ciar skie go (oraz rów no le gle
sa necz ko we go) z tra są na zbo czu przy uli -
cy Bar skiej w kie run ku Na ści szo wej i Ja -
nu szo wej. Na 8 hek ta rach ma po wstać
sta cja spor tów zi mo wych, sztucz nie na -
śnie ża na, z oświe tlo ny mi tra sa mi zjaz do -
wy mi, z wy cią ga mi o prze pu sto wo ści 1400
osób na go dzi nę, a ta kże pen sjo nat i za ple -
cze ga stro no micz ne. Ma gi strac cy urzęd -
ni cy za sta na wia ją się, czy nar ciar ska
in we sty cja nie wy wrze ne ga tyw ne go
wpły wu na śro do wi sko przy rod ni cze.

PRZY SIĘ GA STRZEL CÓW
Na ryn ku w No wym Są czu 55 dziew -

cząt i chłop ców ze Związ ku Strze lec kie go
„Strze lec” zło ży ło uro czy stą przy się gę
strze lec ką na sztan dar or ga ni za cji nada -
ny w 2011 r. Or ga ni za cja li czy 180 osób,
pro wa dzi m.in. kla sy mun du ro we w Ze -
spo le Szkół nr 2 im. Sy bi ra ków. Sku pia się
na dzia łal no ści pro obron nej i przy go to -
wu je mło dzież do pra cy w słu żbach mun -
du ro wych.

OD SZKO DO WA NIE
ZA UTRA CO NE OKO

518 tys. zł za dość uczy nie nia i mie sięcz -
nej ren ty w wy so ko ści 1,5 tys. zł za żą dał
przed Są dem Okrę go wym w No wym Są -
czu od skar bu pań stwa i klu bu spor to we -
go San de cja 19-let ni Mi chał Groń – ki bic,
któ ry 10 czerw ca 2009 ro ku pod czas za -
mie szek to wa rzy szą cych im pre zie w Par ku
Strze lec kim z oka zji awan su dru ży ny do I li -
gi pił kar skiej zo stał po strze lo ny przez po li -
cję gu mo wym na bo jem i stra cił pra we oko.

CZER WO NA FAR BA
W przed dzień Świę ta Nie pod le gło ści

nie zna ni spraw cy po ma lo wa li czer wo ną
far bą po mnik i ta bli cę z na zwi ska mi żoł -
nie rzy ra dziec kich po le głych w wal ce z hi -
tle row ca mi w stycz niu 1945 r. w No wym
Są czu. Wi ce pre zy dent mia sta Je rzy Gwi -
żdż na zwał ten czyn „nie go dzi wo ścią”,
a spraw ców „ludź mi bez su mie nia”.

URO DZI NY „BAR BAC KIE GO”
85. uro dzi ny świę to wał Ze spół Szkół

nr 3 im. Bo le sła wa Bar bac kie go w No -
wym Są czu. Ju bi le usz po pu lar nej „odzie -
żów ki” po łą czo no ta kże z 120. rocz ni cą
uro dzin i 70. rocz ni cą śmier ci za ło ży cie la
i pa tro na pla ców ki. Po ko ro wo dzie hi sto -
rycz nym i mszy św. spo łecz ność szko ły
zło ży ła wień ce na gro bie Bo le sła wa Bar -
bac kie go na Sta rym Cmen ta rzu. W Miej -
skim Ośrod ku Kul tu ry ucznio wie i go ście
mie li oka zję bli żej po znać hi sto rię szko łę
dzię ki po ka zo wi slaj dów. Dy rek tor Cze -
sław Sza ro ta wraz z An ną To toń oraz Ma -
rią Te re są Masz czak przy bli ży li syl wet kę
Bo le sła wa Bar bac kie go. Wspo mi na li je go
dzie ciń stwo, okres, w któ rym na uczył się
kra wiec twa i szył ro dzi nie ubra nia, a ta kże
je go pa sje do te atru i ma lar stwa. Opo wia -
da li jak za ło żył szko łę, two rzył pod ręcz ni -
ki do kra wiec twa oraz jak wy jąt ko wo dbał
o swo je uczen ni ce i po ziom ich na ucza -
nia. Ju bi le usz szko ły był świet ną oka zją
do wrę cze nia spe cjal ne go wy ró żnie nia
dla na uczy ciel ki wy cho wa nia fi zycz ne go
oraz opie kun ki szkol ne go ko ło te atral ne -
go – Mar ty Ku dlik. To wy ró żnie nie ode -
bra ła ona z rąk sio strze ni cy Bar bac kie go,
Zo fii Bar bac kiej -Gwi żec kiej. 

NO WA HA LA W NE WA GU
No wo są dec ki Ne wag bu du je no wą

ha lę pro duk cyj ną. – Już w przy szłym ro ku

Ks. A. Je dy nak z dzia ła cza mi PTTK,
An drze jem i Do mi ni ką Kro czek
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po ka że my pań stwu, jak się ro bi no wo cze -
sne wa go ny me tra w Pol sce – za po wia da
Zbi gniew Ko nie czek, pre zes fir my. Bu dy -
nek, w któ rym mon to wa ne bę dą skła dy
dla war szaw skie go me tra ma być od da -
ny do użyt ku w po ło wie przy szłe go ro ku.
Ne wag ra zem z Sie men sem ma wy ko -
nać 35 po cią gów do ob słu gi dru giej li nii
war szaw skie go me tra. Wy ja dą one wła -
śnie z no wej ha li mon ta żo wej w No wym
Są czu. Ha la bę dzie mia ła 140 me trów dłu -
go ści, więc bez pro ble mów po mie ści dłu -
gie na 120 me trów po cią gi.

– Tem po prac jest eks pre so we. Jesz cze
przed świę ta mi chce my po sta wić więź bę
da cho wą. Je śli przed zi mą uda nam się
przy kryć ha lę, bę dzie my mo gli kon ty nu -
ować pra ce bez wzglę du na mróz i śnieg
– mó wi wi ce pre zes Wie sław Pi wo war.
Za 35 sze ścio wa go no wych po jaz dów In -
spi ro dla War szaw skie go Me tra kon sor -
cjum Sie mien sa i Ne wa gu otrzy ma 1
mld 69 mln 594 tys. zł. Pierw sze 10 skła -
dów zo sta nie wy pro du ko wa nych w Au -
strii. Kon struk cja na stęp nych bę dzie
od by wać się już w No wym Są czu.

PRO TEST W ZA BEŁ CZU
Gru pa rad nych, miesz kań cy są dec kich

osie dli Za beł cze i Prze ta ków ki wraz z pro -

bosz czem miej sco wej pa ra fii oraz sze fo wie
po wsta ją ce go Mia stecz ka Mul ti me dial ne -
go za pro te sto wa li prze ciw ko pla no wa nej
przez spół kę ko mu nal ną No va bu do wie
pod Gó rą Za be łec ką Re gio nal ne go Za kła -
du Za go spo da ro wa nia Od pa da mi. Pro te -
stu ją cy oba wia ją się, że za kład bę dzie
ucią żli wy dla oto cze nia.

„OR LIK” WY LĄ DO WAŁ
W WIE LO GŁO WACH

Gmi na Cheł miec ma dru gie go „Or li ka”.
In we sty cja kosz to wa ła 1,4 mln zł, z cze go
gmi na wło ży ła 750 tys. zł, a mar sza łek wo -
je wódz twa do ło żył pro me sę w wy so ko -
ści 250 tys. zł. Resz ta wy dat ków po kry ta
zo sta ła przez do ta cje rzą do we. „Or lik” skła -
da się z dwóch bo isk: do pił ki no żnej oraz
bo iska wie lo funk cyj ne go, gdzie mo żna
grać w siat ków kę, ko szy ków kę i te ni sa. To
dru gi te go ty pu obiekt w gmi nie Cheł miec,
pierw szy po sta wio no w Świ niar sku za 1,3
mln zł. W Ma ło pol sce zre ali zo wa no już
po nad 120 in we sty cji w ra mach pro gra mu
„Mo je Bo isko – Or lik 2012.”

ZJAZD STRA ŻA KÓW
OCHOT NI KÓW

Pod czas zjaz du Od dzia łu Po wia to we go
Związ ku Ochot ni czych Stra ży Po żar nych
REP w Tę go bo rzy po now nie pre ze sem tej
or ga ni za cji zo stał An to ni Bie nias, a wi ce -
pre ze sa mi – Teo dor Gar gas, An to ni Pięt -
ka i Zyg munt Pa ruch, se kre ta rzem
– Ma rek Frą czek, skarb ni kiem – An to ni
Ba ran. Po nad to w skład pre zy dium we szli:
Ja nusz Ba sia ga, Jan Zie rał ka i Pa weł Mo -
ty ka. Na Są dec czyź nie dzia ła 99 jed no stek
OSP, w tym 27 funk cjo nu je w Kra jo wym
Sys te mie Ra tow ni czo -Ga śni czym.

ODZNACZENIA 
DLA REZERWISTÓW
Z AFGANISTANU I IRAKU

Sied miu żoł nie rzy re zer wy z na sze go
re gio nu peł nią cych nie na gan nie słu żbę
woj sko wą po za gra ni ca mi kra ju w ra -
mach Pol skich Kon tyn gen tów Woj sko -
wych otrzy ma ło w są dec kim ra tu szu
przy zna ne przez pre zy den ta RP od zna -
cze nia „Gwiaz da Afga ni sta nu” i „Gwiaz da
Ira ku”. Wrę czał je szef Woj sko wej Ko -
men dy Uzu peł nień ppłk Grze gorz Do bosz.
„Gwiaz dy Afga ni sta nu” otrzy ma li: st. chor.
Ma riusz Drąg, st. szer. Łu kasz Ptasz kow -
ski; „Gwiaz dy Ira ku” – kpr. rez. Mar cin Bog -

dań ski, st. szer. Wie sław Po czkaj ski, st.
szer. Wik tor Żo łądź, st. szer. Ra fał Gór ka.
Obie ma „Gwiaz da mi” uho no ro wa no sie -
rż. szt. Krzysz to fa By sia.

ZŁO TE GO DY W RA TU SZU
Ma ria i Mi chał Gi zo wie, Bar ba ra i Sta -

ni sław Koł ko wie, Ja ni na i Wła dy sław Kro -
ko wie, Eu ge nia i Jan Szka rad ko wie,
An to ni na i Jó zef Pyr do ło wie oraz Zo fia
i Zyg munt Tom czy ko wie świę to wa li
w są dec kim ra tu szu Zło te Go dy, a Ja ni -
na i Je rzy Ko tar bo wie – Dia men to we Go -
dy (60 lat ma łżeń stwa). Z tej oka zji
me da le przy zna ne przez pre zy den ta RP
wrę czył ju bi la tom wi ce pre zy dent Je rzy
Gwi żdż.

NO WY TRE NER W SAN DE CJI
Po se rii nie po wo dzeń (cza rę go ry czy

prze chy li ła po ra żka wy jaz do wa 13 li sto pa -
da z Wi słą Płock 1–6) w roz gryw kach I li gi
pił kar skiej za rząd MKS San de cja zwol nił
tre ne ra Ma riu sza Ku ra sa, któ re go obo -
wiąz ki prze jął Ro bert Mo skal. No wy tre -
ner pro wa dził już San de cję w 2009 r.:
ob jął ste ry dru ży ny wio sną i w czerw cu
do pro wa dził do ją do naj więk sze go suk -
ce su w stu let niej hi sto rii klu bu – awan su
do I li gi. W swo im po now nym de biu cie
w ro li tre ne ra do znał po ra żki (z Ar ką Gdy -
nia) i przy je dzie mu na wio snę ra to wać
San de cję przed spad kiem do II li gi
(od stre fy spad ko wej dzie li są de czan za -
le d wie 3 punk ty).

WY ŚPIE WA NY BIZ NES
W zor ga ni zo wa nym przez Są dec ki

Urząd Pra cy kon kur sie „Mój spo sób na biz -
nes” pro mu ją cym przed się bior czość i sa -
mo za trud nie nie za naj le piej ro ku ją ce go
przed się bior cę No we go Są cza uzna no…
pio sen ka rza Mi ro sła wa Wit kow skie go,
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wła ści cie la agen cji ar ty stycz nej „MW”.
Dru gie miej sce ka pi tu ła kon kur so wa
pod prze wod nic twem Mar ty Mor dar skiej
przy zna ła Ra fa ło wi Wój so wi z fir my Im -
Press&Events zaj mu ją cej się or ga ni za cją
im prez spor to wych i kul tu ral nych, trze cie
Woj cie cho wi Jur kie wi czo wi, wła ści cie lo wi
re stau ra cji i skle pu „Gru be Ry by”.

LĄ DO WI SKO 
DLA HE LI KOP TE RÓW

Kosz tem 1,5 mln zł po wsta ło no we lą do -
wi sko dla śmi głow ców Lot ni cze go Po go to -
wia Ra tun ko we go, bły ska wicz nie
wy bu do wa ne przy szpi ta lu w No wym Są czu,
wy po sa żo ne w no wo cze sną elek tro ni kę,
oświe tle nie i sys te my na wi ga cyj ne. Per so nel
szpi ta la mo że wy mie niać z za ło gą he li kop te -
ra in for ma cje me dycz ne o sta nie pa cjen ta
przy wo żo ne go lub prze zna czo ne go do prze -
trans por to wa nia do in nej pla ców ki.

MI STRZO WIE 
SZA CHOW NI CY

Mi strzem No we go Są cza w sza chach
– w ra mach V Me mo ria łu ar cy mi strza Je -
rze go Krzysz to nia – zo stał Mi chał Po piół
(Ze spół Szkół nr 1 im. KEN), le gi ty mu ją cy się
już brą zo wym me da lem mi strzostw Pol ski
ju nio rów. Wy prze dził on Szy mo na Tom czy -

ODE SZLI
25 paź dzier ni ka

w No wym Są czu
zmarł Sta ni sław
Szew czyk, za słu żo ny
rze mieśl nik i spo -
łecz nik, ho no ro wy
star szy Ce chu Rze -
miosł Ró żnych
i Przed się bior czo ści
w No wym Są czu,

od zna czo ny naj wy ższym od zna cze niem
rze mieśl ni ków – Sza blą Ki liń skie go (2008).
S. Szew czyk uro dził się 13 lu te go 1925 r.
w Ra bie Wy żnej. W la tach 1946–1957 ja -
ko ofi cer Woj ska Pol skie go or ga ni zo wał
ad mi ni stra cję woj sko wą na zie miach od -
zy ska nych. W la tach 1957–1998 pro wa dził
za kład ślu sar sko -ko wal ski przy ul. Dłu go -
sza w No wym Są czu, a ja ko mistrz ko wal -
ski re pre zen to wał No wy Sącz
w te le wi zyj nym Tur nie ju Miast (1967), Wy -
ko nał m.in. nie od płat nie ogro dze nie
przy Sta rym Cmen ta rzu. Przez 22 la ta peł -
nił obo wiąz ki star sze go ce chu (1962–1971
i 1973–1986). Współ twór ca i pierw szy pre -
zes Izby Rze mieśl ni czej w No wym Są czu,
pre zes Spół dziel ni Rze mieśl ni czej „Są de -
czan ka”. Rad ny miej ski i wo je wódz ki.

***
26 paź dzier ni ka

w No wym Są czu
w wie ku 84 lat zmarł
Eu ge niusz Kłos (ur. 21
sierp nia 1927 r. w Kań -
czu dze k. Prze wor -
ska), eme ry to wa ny
sę dzia Są du Re jo no -
we go – wy dzia łu ro -
dzin ne go i ds.

nie let nich w No wym Są czu, przez 50 lat
zwią za ny z To wa rzy stwem Przy ja ciół Dzie -

ci, pre zes za rzą du Od dzia łu Miej skie go TPD
w No wym Są czu w la tach 1999–2008. Od -
zna czo ny m.in. Me da lem Dr. Jor da na i Od -
zna cze niem „Przy ja ciel Dziec ka”.

***
1 li sto pa da w No wym Są czu zmar ła Ur -

szu la Rysz, z d. Ja niak, dłu go let nia le kar ka
od dzia łu gi ne ko lo gicz no -po ło żni cze go
szpi ta la im. Ję drze ja Śnia dec kie go i ostat -
nio w przy chod ni Re me dium w os. Mi le -
nium. Po grzeb od był się 5 li sto pa da
w Tę go bo rzy.

***
6 li sto pa da, w wie ku 81 lat zmar ła

w Kra ko wie Da nu ta Su cho row ska, wy bit -
na skrzy pacz ka, od wa żna kon spi ra tor ka
pod ziem nej „S”, li te rat i do ku men ta li sta,
au tor ka pierw szej, wy da nej w dru gim
obie gu w 1987 ro ku ksią żki o ks. Wła dy sła -
wie Gur ga czu SJ, ka pe la nie Pol skiej Pod -
ziem nej Ar mii Nie pod le gło ścio wej, pt.
Gur gacz – Po pie łusz ko lat sta li now skich
i wspól ni cy je go lo su. 

***
13 li sto pa da w no wo są dec kim szpi ta lu

w wie ku 79 lat zmarł Ro mu ald Gro szek, le -
gen da są dec kiej bo he my, po pu lar ny kon -
fe ran sjer. Syl wet ka Zmar łe go: str. 56-57.

***
17 li sto pa da

w wie ku 68 lat zmarł
gen. dr Sta ni sław
Cze pie lik, b. ko men -
dant Wy ższej Szko ły
Ofi cer skiej Wojsk
Obro ny Prze ciw lot -
ni czej (WSO WOP)
im. Ro mu al da Trau -
gut ta w Ko sza li nie

(w la tach 1991–1996), S. Cze pie lik uro dził
się 20 sierp nia 1943 r. w Za go rzy nie, ukoń -
czył LO im. M. Cu rie -Skło dow skiej w Sta -
rym Są czu (1961), WSO WOP w Olsz ty nie
(1966) i Aka de mi Szta bu Ge ne ral ne go
(1976). Do wo dził m.in. 66. Puł kiem Ar ty le -
rii Prze ciw lot ni czej w Bo le sław cu (1978–
1980) i 61. Bry ga dą Ar ty le rii Wojsk Obro ny
Prze ciw lot ni czej (1982–1987), a na stęp nie
był sze fem Wojsk Obro ny Prze ciw lot ni -
czej (1996–1999). W 1997 r. mia no wa ny
do stop nia ge ne ra ła bry ga dy. Po przej ściu
na eme ry tu rę w 2000 r. zo stał pre ze sem
spół ki Astra Con cept. Udzie lał się w Klu -
bie Przy ja ciół Zie mi Są dec kiej, miesz kał
w Ku no wie k. No we go Są cza. Zo stał po -
cho wa ny w Wo li Pi ku li nie k. Łąc ka.

ka (I LO), Mie czy sła wa Gu ca, we te ra na in -
struk to rów sza cho wych i eme ry to wa ne go
na uczy cie la hi sto rii Mar ka Mi cha li ka.

NO WY SA LON ME BLI
Przy ul. Tar now skiej w No wym Są czu

otwar ty zo stał no wy sa lon me bli fir my
Bu gaj ski. W pla ców ce oprócz eks klu zyw -
nych ka nap i fo te li urzą dzo no rów nież ka -
wiar nię, plac za baw i po kój do prze wi ja nia
dzie ci. 
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O
pra wą ar ty stycz ną ju bi le uszu
był kon cert uro dzi no wy
w Miej skim Ośrod ku Kul tu ry
za ty tu ło wa ny „Me lo die świa -

ta” z udzia łem Bo gu sła wa Mor ki, Ja -
na Za krzew skie go i Ewe li ny Hań skiej
oraz ze spo łu ka me ral ne go Al le gro. 

Na to miast w MCK „So kół”
przed mo no dra mem mo no dram w wy -
ko na niu ślą skie go ak to ra te atral ne go
i dub bin go we go, re ży se ra i dy rek to ra
Te atru Ko rez w Ka to wi cach Mi ro sła wa

Ne iner ta Ko le ga Me la Gib so na zo sta ła
od sło nię ta gra ni to wa ta bli ca pa miąt ko -
wa (dłu ta Zdzi sła wa Toh la) po świę co -
na Mie czy sła wo wi Gór skie mu.
Umiesz czo no na niej na pis:

„Umar łych wiecz ność do tąd trwa,
do kąd pa mię cią im się pła ci (Wi sła wa
Szym bor ska). Pa mię ci Mie czy sła wa
Gór skie go (1.01.1924 – 18.07.2011), le -
gen dar ne go ope ra to ra ki no we go, przez
sześć de kad zwią za ne go z Są dec kim So -
ko łem, człon ka Za rzą du To wa rzy stwa

Gim na stycz ne go So kół w No wym Są czu,
na sze go nie za wod ne go Przy ja cie la i Ko -
le gi, któ ry był wzo rem pra co wi to ści,
skrom no ści i życz li wo ści.” 

Po nad to Me da la mi Za słu żo ny Kul tu -
rze Glo ria Ar tis od zna czo no wy bit ne go
znaw cę folk lo ru Be ne dyk ta Ka fla i wiel -
kie go mi ło śni ka or kiestr dę tych Sta ni sła -
wa Mi ga cza, a Me da la mi Za słu żo ny dla
Kul tu ry Pol skiej: Mał go rza tę Bro dę,
Dia nę Ka my kow ską -Ga cek, Kry sty nę
Mrocz kow ską, Li lia nę Olech, Ro ma -
na Pie cho ciń skie go, Ma rzan nę Ra iń ską,
Ewę Rams, Be atęRom pa łę, Ka ta rzy nę
Smo leń i Ilo nę Sta na szek. W gro nie wy -
ró żnio nych by li też: Ka ta rzy na Za łu ska
i Mie czy sław Gór ski, któ rzy zmar li kil -
ka wcze śniej. W ich imie niu od zna cze -
nia ode bra li przed sta wi cie le ro dzin:
mat ka – Ma ria Bry lak -Za łu ska, sy no wa
– Emi lia Gór ska.

(RED) Fot. Piotr Gryź lak (MCK „So kół”)

Uro dzi ny No we go Są cza
Z oka zji uro dzin mia sta – 719. rocz ni cy lo ka cji No we go Są cza
z wy kła dem oko licz no ścio wym pod czas uro czy stej se sji Ra dy
Mia sta wy stą pi ła An na Gra bow ska, na uczy ciel ka hi sto rii i wie -
dzy o spo łe czeń stwie w Ze spo le Szkół nr 1 im. Ja na Dłu go sza
w No wym Są czu.

Odznaczeni w „Sokole”

Bogusław Morka, Ewelina Hańska, Jan Zakrzewski
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OPINIE

NIE BY ŁO BY WOL NEJ POL SKI BEZ SO KO ŁA
Le szek Zegz da, pre zes To wa rzy stwa Gim na stycz ne go „So kół” w No wym Są czu, z oka zji 18.
rocz ni cy od ro dze nia or ga ni za cji:

– Nie by ło by wol nej Pol ski bez To wa rzy stwa Gim na stycz ne go So kół i w tych sło wach na -
praw dę nie ma żad nej prze sa dy. Po le cam ksią żkę Ka zi mie rza Go la chow skie go – To wa rzy -
stwo Gim na stycz ne „So kół” w No wym Są czu 1887-1937 – po ka zu ją cej, czym ta or ga ni za cja
by ła w okre sie za bo rów i przed woj ną. Wszel kie ak tyw no ści spo łecz ne w tam tym cza sie zo -
sta ły ska na li zo wa ne wła śnie w tym To wa rzy stwie. Stwo rzy ła je śmie tan ka to wa rzy ska ów cze -
snych cza sów – lu dzie naj wy bit niej si, lu dzie naj więk szych osią gnięć. Zresz tą dzia ło się tak
w ca łej Ga li cji. War to wspo mnieć, że te go ro dza ju ini cja ty wa na ro dzi ła się w cza sach za bo -
rów w Cze chach, prze ni ka jąc stop nio wo do na sze go kra ju, cho ciaż tam To wa rzy stwo by ło
wą sko po strze ga ne – ja ko to wa rzy stwo kul tu ry fi zycz nej. Oczy wi ście, tak na praw dę u nas
pod płasz czy kiem To wa rzy stwa Gim na stycz ne go „So kół” szy ko wa no no we ka dry dla nie pod -
le głej Pol ski. Zresz tą na ro dzi ło się z nie go ta kże PTTK, har cer stwo, Strze lec, chó ry, bi blio te -
ka czy ki no. Ca łe ży cie kul tu ral ne na sze go re gio nu by ło skon cen tro wa ne w TG „So kół”.
W kil ka mie się cy wy bu do wa ło ono So kol nię na 600-le cie No we go Są cza, na da jąc tym sa mym
rytm ca łe go ży cia kul tu ral ne go mia sta. Jed nym sło wem, trud no so bie wy obra zić No wy Sącz

i je go ży cie spo łecz ne bez So ko ła. Je go fun da men tem by li lu mi na rze są dec cy – bur mi strzo wie, pro fe so ro wie i na wet księ ża.
Zresz tą ko ściół św. Ka zi mie rza po wstał wła śnie z ini cja ty wy To wa rzy stwa. (JB)

LI CE ALIST KA O IN STY TU CIE PA MIĘ CI NA RO DO WEJ 
W li sto pa dzie gru pa uczniów Ze spo łu Szkół nr 3 w No wym Są czu
ra zem z na uczy cie la mi hi sto rii od wie dzi ła ma ło pol sko -świę to krzy -
ski od dział In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej w Wie licz ce, miesz czą cy
się w Pa ła cu Ko nop ków.

Wy jazd do wie lic kie go IPN był nie za po mnia ną hi sto rycz ną przy go -
dą, pod ró żą w cza sie, do okre su, któ ry jest nam, mło dym dość od le gły.
Dziś prze cież nie wy obra ża my so bie, że mo gli by śmy żyć w spo łe czeń -
stwie, w któ rym na po rząd ku dzien nym by ła by in wi gi la cja, pod słu chy,
cen zu ra, brak ta jem ni cy ko re spon den cji i wol no ści sło wa, fał szer stwa
i oszu stwa, trud no ści z wy ro bie niem pasz por tu, czy wresz cie nie mo żność
ku pie nia pod sta wo wych pro duk tów w skle pach. PRL jed nak dla wie lu
osób to wciąż czas nie daw ny i wią że się z wie lo ma cię żki mi prze ży cia -

mi i do świad cze nia mi. Na le ży pa mię tać o tam tych cza sach, mieć świa do mość jak wie le za gro że nia niósł za so bą sys tem ko mu ni -
stycz ny, w któ rym pra wa oby wa tel skie by ły po gwał ca ne nie mal na ka żdym kro ku. Dzię ki IPN wie my, ja kie nie bez pie czeń stwa dla
prze cięt nych oby wa te li nio sła swo imi ope ra cja mi Słu żba Bez pie czeń stwa i Mi li cja Oby wa tel ska. Dzię ki wi zy cie w In sty tu cie do -
wie dzie li śmy się, jak sze ro kim za so bem in for ma cji te słu żby dys po no wa ły i jak je wy ko rzy sty wa no w ce lu umoc nie nia rzą dów ko -
mu ni stycz nych w okre sie PRL. AGNIESZ KA MA ŁEC KA, VI LO IM. B. BAR BAC KIE GO W NO WYM SĄ CZU

RE KORD GO NI RE KORD
Zyg munt Ber dy chow ski o przy go to wa niach 
do III Fe sti wa lu Bie go we go w Kry ni cy -Zdro ju:

– Wła ści wie przy go to wa nia roz po czę ły się za raz po za koń cze -
niu dru giej edy cji. Że by ta ką im pre zę przy go to wać na naj wy ższym
po zio mie trze ba cię żko pra co wać. Chce my, aby III Fe sti wal Bie -
go wy znów był więk szy. Li czę, że bę dzie nas o 50 pro cent wię cej,
czy li, że pa kie ty star to we po bie rze 3500-3700 osób. To jest nasz
cel. Chce my też utrzy mać bu dżet, czy li 350 ty się cy zło tych.
Przy oka zji Fe sti wa lu nie mo żna za po mi nać o Mi strzo stwach
Świa ta w bie gach gór skich w 2013 ro ku, w Kry ni cy. Z te go po -
wo du w 2012 ro ku, na III Fe sti wa lu na Ja wo rzy nę sta wi się znacz -
nie wię cej za wod ni ków. Za wo dy mi strzow skie, Fe sti wal Bie go wy
i Fo rum eko no micz ne, bo wszyst ko to od bę dzie się w jed nym ter -
mi nie, spo wo du je, że w cią gu ty go dnia we wrze śniu przy szłe go
ro ku w Kry ni cy po ja wi się oko ło 10 ty się cy osób. To na praw dę
jest ogrom ne przed się wzię cie.                                                     (JEC)
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Od 9 do 20 grud nia bę dzie trwa -
ła naj więk sza świą tecz na ak cji
cha ry ta tyw nej na Są dec czyź nie
„Ser ce – Ser cu”, któ rą od sie -
dem na stu lat, w okre sie Bo że go
Na ro dze nia, prze pro wa dza Fun -
da cja Są dec ka. 

Do udzia łu w niej włą cza ją się
ta kże stu den ci, któ rzy pra co -
wa li ja ko wo lon ta riu sze pod -

czas Fo rum Eko no micz ne go w Kry ni cy. 
Ak cja „Ser ce – Ser ce”, w swo ich za -

ło że niach, wspo ma ga w cza sie Bo że go
Na ro dze nia tych wszyst kich, któ rzy
z ró żnych wzglę dów – za zwy czaj ma te -
rial nych, nie mo gą god nie prze ży wać
tych naj ra do śniej szych ze świąt. I wła -
śnie ta kim lu dziom sta ra się po ma gać
Fun da cja Są dec ka or ga ni zu jąc przed -
świą tecz ną zbiór kę żyw no ści.

W przy go to wa nie ak cji włą cza ją się
wła ści cie le firm i skle py, któ re prze ka -
zu ją środ ki i pro duk ty na zbiór kę oraz,
co naj wa żniej sze, ca ła rze sza mło dzie -
ży szkol nej i aka de mic kiej, któ ra wraz
ze swo imi na uczy cie la mi uczest ni czy
w zbiór ce żyw no ści. 

– Do zbió rek wy zna cze ni są wo lon -
ta riu sze ze szkół po nad pod sta wo wych,
na to miast nad ich pra cą w wy zna czo -
nych obiek tach skle po wych bę dą czu wać
stu den ci – wy ja śnia Ka ta rzy na Ber dy -
chow ska, ko or dy na tor stu den tów. 

W pla ców kach, na te re nie któ rych
prze pro wa dzo na bę dzie zbiór ka żyw -
no ści, przy roz sta wio nych ko szach, bę -
dą dy żu ro wać ucznio wie z dzie się ciu
szkół, któ rzy na co dzień współ pra cu -
ją z Fun da cją. Wo lon ta riu sze bę dą
mie li spe cjal nie przy go to wa ne iden ty -
fi ka to ry z lo go ty pem ak cji, któ rym są
dwa ser dusz ka. Klien ci, wcho dzą cy
do skle pu, otrzy ma ją od mło dzie ży
ulot ki in for mu ją ce o ce lu zbiór ki żyw -
no ści, a po zro bie niu za ku pów bę dą
mo gli po dzie lić się z naj ubo ższy mi za -
ku pio ny mi ar ty ku ła mi spo żyw czy mi.
W ko szach za zwy czaj lą du ją mą ka, cu -
kier, ma ka ron, kon ser wy, sło dy cze
i owo ce.

Po prze pro wa dzo nej ak cji, w sie dzi -
bie Fun da cji Są dec kiej, wo lon ta riu sze
po mo gą w spo rzą dze niu bo ga tych pa -
czek żyw no ścio wych. Jesz cze
przed Wi gi lią tra fią one do oko ło sied -
miu set naj bar dziej po trze bu ją cych,
wie lo dziet nych ro dzin, osób sa mot nych
i cho rych. Pacz ki bę dą roz no szo ne
przez soł ty sów i pra cow ni ków so cjal -
nych gmin nych ośrod ków po mo cy spo -
łecz nej. W wie lu do mach to wła śnie
one bę dą pod sta wą sto łu wi gi lij ne go.

KIN GA BED NAR CZYK

Ak cja cha ry ta tyw na Fun da cji Są dec kiej

Ser ce – Ser cu

Pacz ki bę dą roz no szo ne
przez soł ty sów i pra -
cow ni ków so cjal nych
gmin nych ośrod ków po -
mo cy spo łecz nej. W wie -
lu do mach to wła śnie
one bę dą pod sta wą sto -
łu wi gi lij ne go.

ZAMIAST KINA 
– SALA ZYGMUNTOWSKA

Za nie dłu go w oknach za wi sną za sło -
ny i do pra co wa ne zo sta ną wszyst kie de -
ta le no wej sa li wie lo funk cyj nej, któ ra
po wsta ła w po miesz cze niach daw ne go
ki na „Ko le jarz”. To ozna cza ko niec re -
mon tu hi sto rycz nej ka mie ni cy na ro gu
ulic Zyg mun tow skiej i Sien kie wi cza
w No wym Są czu. 

Dom Ro bot ni czy na tzw. Sta rej Ko lo -
nii, za pro jek to wa ny przez lwow skie go
ar chi tek ta Ja na Sto biec kie go, zo stał od -
da ny do użyt ku w 1907 r. By ły tu nie -
gdyś sie dzi ba pew nej par tii, czy tel nia,
chór, ama tor ski te atr. Jesz cze czte ry la ta
te mu dom był ru iną. Na pod da szu ćwi -
czy ła ko le jar ska or kie stra dę ta, w znisz -
czo nej sa li pro jek cyj nej do go ry wa ło
ki no „Ko le jarz”, któ re la ta świet no ści
mia ło daw no za so bą i zo sta ła z nich wła -
ści wie już tyl ko le gen da. Że by funk cjo -
no wać na obec nym ryn ku ki nia rzy,
mu sia ło by przejść grun tow ny re mont.

La tem 2007 r. ka mie ni ca zna la zła się
w rę kach An drze ja Li ga ry, któ ry przy -
stą pił do grun tow ne go re mon tu.

– W ści słej współ pra cy z kon ser wa to -
rem za byt ków. Już przed na mi wy zna -
czo no wła ści cie lo wi ter min re mon tu
ele wa cji, więc kie dy prze ję li śmy ka mie -
ni cę da no nam na to… ty dzień! Le d wo
da ło się od krę cić – wspo mi na ze śmie -
chem wła ści ciel bu dyn ku. – Ale do koń -
ca nie da ło się te go re mon tu zro bić
w ta kiej ko lej no ści, w ja kiej chcie li śmy
i jak być po win no. Mu sie li śmy bo wiem
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za cząć od da chu i ele wa cji, zaś do pie ro
te raz koń czy my wnę trza.

Ist nia ło na wet nie bez pie czeń stwo, że
nie da się ru szyć brzyd kie go oka blo wa -
nia ener ge tycz ne go, któ re wi sia ło na ze -
wnątrz bu dyn ku na pro wi zo rycz nych
wspor ni kach. Wi dok zna ny z PRL. Ten
ohyd ny spo sób oka blo wa nia miał jed nak
swo je la ta i o ma ły włos nie zo stał uzna -
ny za za by tek! Uda ło się jed nak te go
unik nąć. I mi mo wszel kich nie do god no -
ści wy szło nie źle. Ka mie ni ca jest dziś
ozdo bą ul. Zyg mun tow skiej. W bu dyn -
ku mie ści się m.in. Lo kal ny Punkt In for -
ma cyj ny Fun du szy Unij nych, biu ro

fi nan so we, ap te ka i pry wat ny ośro dek
zdro wia, sklep spor to wy z „gór nej pół -
ki” i co raz bar dziej po pu lar ny klub mu -
zycz ny, or ga ni zu ją cy cie ka we kon cer ty.

***
Ele wa cje by ły go to we w 2010 r. A te -

raz koń czy się re mont po miesz cze nia
po ki nie. Nie ma już krze seł ki no wych
ani ekra nu, choć za cho wa no układ sa li
ze sce ną. Za cho wa no też ory gi nal ne fre -
ski, któ re znaj do wa ły się na stro pie. – To
by ła ko ron ko wa ro bo ta, bo strop był sło -
mia ny. Trze ba by ło wy ciąć ob ra zy ze
stro pu, po ko lei od dzie lać war stwy, po -
tem od no wić ma lun ki, ubyt ki wy peł nić.

Ale war to by ło, chcie li śmy je ura to wać.
Po dob no by ły kie dyś czte ry, my za sta li -
śmy dwa – mó wi Li ga ra. Dziś fre ski wi -
szą nad drzwia mi pro wa dzą cy mi do sa li.

Pro jekt re mon tu przy go to wał i nad zo -
ro wał wy ko na nie, z ra to wa niem fre sków
włącz nie, Wi told Król. Re stau ra cja, ta -
kże da chu i wy mia ny stro pów na żel be -
to no we, kosz to wa ła 4 mln zł.

Wła ści cie lom ma rzy ło się, że w sal -
ce bę dzie dzia łał te atr. 

– Był chęt ny, dłu go się przy mie rzał,
zro bi li śmy dla nie go już pro jek ty ara -
nża cji. Nie ste ty, to trud ny biz nes i osta -
tecz nie zre zy gno wał – ubo le wa Li ga ra.

Do koń ca nie wy zby wa się jed nak
my śli o prze zna cze niu obiek tu na im pre -
zy zwią za ne z kul tu rą i sztu ką. Li czy, że
w po miesz cze niu o po wierzch ni 255
me trów kwa dra to wych jed nak bę dą wy -
sta wia ne sztu ki te atral ne i or ga ni zo wa -
ne in ne wy da rze nia kul tu ral ne, kon cer ty,
im pre zy roz ryw ko we, ale też kon fe ren -
cje i szko le nia. No i we se la, bo sa la po -
mie ści po nad 100 osób. Bu dy nek jest też
wy po sa żo ny w no we za ple cze ku chen -
ne, choć przy więk szej im pre zie le piej
ko rzy stać z ca te rin gu. Z cza sem sa la bę -
dzie do po sa ża na. Nie wy klu czo ne, że ta -
kże w… ekran ki no wy.

– Te raz szu ka my me ne dże ra obiek tu
a po tem ru sza my! – mó wi wła ści ciel.

Za ro bić
na sen ty men tach
An drzej Li ga ra, przed się bior ca z Bi czyc Dol nych, łą czy w so bie
zdol no ści do in te re sów z sen ty men ta mi. Ka rie rę biz ne so wą
roz po czął od sta cji ben zy no wej przy ul. Lwow skiej w No wym
Są czu, a te raz je go spe cjal no ścią sta ło się przy wra ca nie świet -
no ści obiek tom i miej scom ob ro słym le gen dą, na któ re już
wszy scy po ło ży li krzy żyk. Je że li tak da lej pój dzie, to Li ga ra pod -
nie sie z ru in za mek Ja giel lo nów w No wym Są czu… i na tym za -
ro bi. Ale po ko lei.
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Tym bar dziej, że z bar dzo wy so kie go
pod da sza nad ki nem uda ło się wy go -
spo da ro wać aż dwa pię tra po miesz -
czeń, z któ rych gór ne prze zna czo ne
zo sta ło na po ko je ho te lo we. To miej sce
noc le go we dla ar ty stów, któ rzy przy ja -
dą do No we go Są cza, by wy stą pić w tej
sa li. Al bo dla go ści we sel nych. A mię -
dzy im pre za mi osiem po koi go ścin -
nych mo że też być wy naj mo wa nych
in dy wi du al ne, ja ko ho stel.

Jest też no wa na zwa po miesz cze nia:
Sa la Zyg mun tow ska.

– Tro chę za gad ka dla go ści, od ja -
kie go Zyg mun ta na zwa po cho dzi, czy
aby na pew no od kró lew skiej dy na stii?
– py ta prze kor nie Li ga ra.

Rzecz ja sna nie o dy na stię cho dzi,
o czym in for mu je po bli ska ta bli ca pa -
miąt ko wa. Dom Ro bot ni czy zo stał sfi -
nan so wa ny w du żej mie rze ze skła dek
są dec kich ko le ja rzy i sta no wił wa żny
ośro dek kul tu ral ny związ ku ko le ja rzy.
Swo ją sie dzi bę miał tam są dec ki od dział
Pol skiej Par tii So cja li stycz nej. A dzia -
łacz PPS Zyg munt Ma rek (1872–1931),
kra kow ski ad wo kat, był po słem na Sejm
z No we go Są cza i na wet wi ce mar szał -
kiem izby. W 1926 r. pro wa dził za koń -
czo ną nie po wo dze niem mi sję
utwo rze nia rzą du i 31 ma ja w imie niu
PPS wy su nął kan dy da tu rę Jó ze fa Pił sud -
skie go na pre zy den ta RP. Gdy ten od mó -
wił, Zyg munt Ma rek sam wy star to wał
w wy bo rach, ale prze grał.

NOWOCZESNY HOTEL
ZAMIAST „SZAŁASU”
W STARYM SĄCZU

Na miej scu obec ne go ba ru „Sza łas”
w Sta rym Są czu bę dzie dzia łał no wo -
cze sny ho tel z du żą re stau ra cją i sa lą
kon fe ren cyj ną, a w po bli skim le sie po -

wsta ną mi łe ście żki spa ce ro we? Tak
mo że być już w 2012 ro ku, je śli An -
drzej Li ga ra otrzy ma sto sow ne po zwo -
le nia. 

Przed się bior ca z Bi czyc Dol nych
ma bar dzo am bit ny plan od no wie nia
te go po pu lar ne go do nie daw na miej sca
spo tkań i im prez na po wie trzu, ja kim
był bar „Sza łas” sto ją cy nie da le ko Po -
pra du, tuż przy ron dzie na dro dze
z No we go do Sta re go Są cza. Na miej -
scu sta re go i ma ło już funk cjo nal ne go
obiek tu ma sta nąć no wo cze sny kom -
pleks. Na po czą tek sta cja ben zy no wa
oraz ho tel dla po nad 70 osób. Dwu pię -
tro wy, z pod da szem do póź niej sze go
za go spo da ro wa nia, ma ofe ro wać dość
wy so ki stan dard obiek tu trzy gwiazd -
ko we go. A w nim – sklep i du ża re stau -
ra cja dla 150-200 osób, do bra
na we se la. Do te go du ża sa la kon fe ren -
cyj na. Wszyst ko w no wo cze snej, drew -
nia nej i moc no prze szklo nej
ar chi tek tu rze. Pra cę w no wym kom -
plek sie mo że zna leźć na wet 30 do 40
osób. Ko lej ne – w usłu gach i han dlu
zwią za nych z re ali za cją i funk cjo no wa -
niem tej spo rej in we sty cji. Ca łość bę -
dzie kosz to wa ła wła ści cie la 5 do 6,5
mln zł.

Wła ści ciel cze ka na upra wo moc nie -
nie miej sco we go pla nu, któ re na stą pi
w grud niu. Po tem wy stą pi o nie zbęd -
ne po zwo le nia, a je śli je otrzy ma – ru -
szy z bu do wą. 

– Dziś tech no lo gia umo żli wia szyb -
kie zre ali zo wa nie in we sty cji, na wet
w pół ro ku – mó wi An drzej Li ga ra.

A to po czą tek ca łej in we sty cji, któ -
ra mo że za si lić Sta ry Sącz po dat ka mi
i stwo rzyć spo ro no wych miejsc pra cy.
Li ga ra jest bo wiem rów nież wła ści cie -
lem dział ki z dom ka mi cam pin go wy -
mi. Je śli do sta nie ta ką mo żli wość,
prze nie sie je z oko lic obec nej dro gi po -
wia to wej (do ob wod ni cy Po de gro dzia)
na te re ny za le sio ne i bli ższe Po pra do -
wi. A w tym miej scu, bli skim uli cy,
roz pocz nie się no wa in we sty cja. To te -
re ny z prze zna cze niem prze my sło -
wym. 

– Je ste śmy po roz mo wach z pew nym
kon cer nem – stwier dza Li ga ra. 

Ja kim? Te go do wie my się, je śli
do in we sty cji doj dzie.

BER NA DE TA WASZ KIE LE WICZ

Pro jekt re mon tu przy -
go to wał i nad zo ro wał
wy ko na nie, z ra to wa -
niem fre sków włącz nie,
Wi told Król. Re stau ra -
cja, ta kże da chu i wy -
mia ny stro pów
na żel be to no we, kosz to -
wa ła 4 mln zł.

Biznesmen z  Biczyc 

Od 17 do la rów
do sta cji pa liw
– Mo ja pierw sza wy pła ta to by ła rów no -
war tość 17 do la rów! – śmie je się dziś An -
drzej Li ga ra, wła ści ciel du żej sta cji pa liw
w No wym Są czu, pięk nie od no wio nej ka -
mie ni cy przy ul. Zyg mun tow skiej, zna nej
re stau ra cji „Sza łas” w Sta rym Są czu, ho -
te lu w Tar no wie i wie lu in nych nie ru cho -
mo ści. Ja ką dro gę wraz z żo ną Gra ży ną
prze szedł ten 53-let ni biz nes men do te go,
czym obo je za rzą dza ją dzi siaj?

Po zna li się, jak wie le par, na stu diach:
Wy dział Me lio ra cji Wod nej na Aka de -
mii Rol ni czej w Kra ko wie. Ona, dziew -
czy na z są dec kich Bi czyc Dol nych, on
– chło pak z pod tar now skie go Grom ni ka.

Gra ży na Li ga ra ukoń czy ła I LO w No -
wym Są czu. An drzej Li ga ra – Tech ni -
kum Me cha nicz ne w Tar no wie. Miał
dzie wię cio ro ro dzeń stwa, dziś już nikt
w Grom ni ku nie miesz ka. Mat ka i oj ciec,
po rucz nik w sta nie spo czyn ku, od da li 33
mor gi zie mi, któ re upra wia li, pań stwu
i też wy nie śli się do Tu cho wa. A An drzej
Li ga ra za żo ną przy je chał po stu diach
do Bi czyc i wrósł w Są dec czy znę.

– Mo ja pierw sza pra ca: przy bu do -
wie wa łów ko ło No we go Są cza, na Du -
naj cu – wspo mi na Gra ży na Li ga ra.
Zgod nie z wy kształ ce niem. Za ra bia ła
wte dy wię cej od mę ża! On pra co wał
z Wo je wódz kim Za rzą dzie In we sty cji
i Me lio ra cji, ona w Miej skim Za rzą dzie
Dróg, któ ry le piej pła cił. Po pa ru la tach,
pod ko niec lat 80. XX wie ku, mąż zmie -
nił więc pra cę na fir mę bu du ją cą za po rę
wod ną Klim ków ka pod Gor li ca mi. Li -
czył na wy jazd do Nie miec, a że fir ma
zwle ka ła – zmie nił na ko lej ną i w koń cu
się uda ło. – Wy je cha łem na dwu let ni
kon trakt pod Mo na chium. Przy da ły się
mo je upraw nie nia hy dro tech nicz ne, bo
uszczel nia li śmy kon dy gna cje pod ziem ne
na osie dlach. Niem cy dzi wi li się, że
przy ta kiej po wierzch ni, ty lu dy la ta cjach
nic nie prze pusz cza – opo wia da o swo -
ich po cząt kach.

Po kontr ak cie nie bar dzo miał do cze -
go wra cać – po czą tek lat 90., re struk tu -
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ry zo wa ne fir my zwal nia ły pra cow ni ków.
Nie by ło mo wy o ko lej nym kontr ak cie.
Wy je chał więc na wła sną rę kę i w su mie
spę dził w Niem czech sie dem lat. Przy -
pa dek spra wił, że ścią gnął do pra cy
na sta cji ben zy no wej bra ta, mło de go
me cha ni ka. Dzię ki nie mu przy pa try wał
się, jak ten biz nes dzia ła: – By ła sta cja,
kom pleks ob słu gu ją cy sa mo cho dy, sa -
lon. Po do ba ło mi się. Choć nie zda wa -
łem so bie spra wy, ile pie nię dzy trze ba
na roz krę ce nie te go in te re su…

Ale ciu łał.
Żo na też szyb ko zmie ni ła pra cę –po szła

uczyć do ku men ta cji i ry sun ku do bu dow -
lan ki. W szko le spę dzi ła 9 lat, aż do 22
sierp nia 1999 ro ku, kie dy ru szy ła ich sta -
cja. – To był po wód, sta cja wy ma ga ła
od nas du że go za an ga żo wa nia. Już pra cu -
jąc tu taj po pra wia łam jesz cze ostat nie
pra ce dy plo mo we uczniów – wspo mi na.

Bu do wa sta cji trwa ła aż trzy la ta. Pra wie
dwa – uzy ska nie wszyst kich po zwo leń,
uzgad nia nie do ku men ta cji, prze ko ny wa nie
ko lej nych urzęd ni ków, że bu do wać mo żna
i wszyst ko się da, no i pro ce du ry zwią za ne
ze skarg są sia dów prze ciw ko in we sty cji. –
An drzej prze ży wał kry zy sy, już nie miał sił.
Chciał sta cję wy dzie rża wić – wspo mi -
na Gra ży na Li ga ra. Z dzi siej szej per spek -
ty wy mo że po wie dzieć, że na szczę ście
dzie rżaw ca się wy co fał. A mąż dał ra dę
zbu do wać sta cję na wy so kim po zio mie,

w oszczęd nym sys te mie wła ści wie go spo -
dar czym, przez pół to ra mie sią ca pra cu jąc
na niej i wręcz śpiąc, ja ko stróż, bo nie by -
ło za co wy na jąć do zor cy.

Sa ma bu do wa po szła mi giem. Uda ło
się na wet skom ple to wać po trzeb ną kwo -

tę: wkład wła sny w su mie był naj mniej szy,
do te go do szło wspar cie kon cer nu, któ ry
udzie lał li cen cji, po życz ka od bra ta Li ga -
ry i na ko niec kre dyt. – Ża ło wa łem po tem,
że się ogra ni czy łem i nie wzią łem kre dy tu
więk sze go, bo trze ba by ło ła tać. Dys try bu -
to ry na przy kład wzię li śmy w le asin gu, nie
star czy ło na nie – wspo mi na Li ga ra. Dziś
go to śmie szy, ale na otwar ciu mie li ka -
mień w brzu chu ze stra chu, czy się uda
i bę dzie z cze go kre dyt spła cać. I po szło
tak, jak się nie spo dzie wa li: nie na dą ża li
przyj mo wać wpłat, ka sa fi skal na by ła tyl -
ko jed na. W no cy wy sta wia li fak tu ry, a już
na stęp ne go dnia przy je cha ła dru ga ka sa.
Za mó wi li tak szyb ko, jak się da ło. In te res
krę ci się do dziś.

Mu sie li tyl ko za mknąć sa lon mo to cy -
klo wy (Li ga ra był de ale rem hon dy).
Pierw szy ta ki sa lon w No wym Są czu dziś
mo że by się spraw dził, bo mo to cy kle są
mod ne. Ale wte dy le d wo zi pał, choć
pierw szy mo tor ku pił tu dla sy na... Ko ral.
– Jed nak po dwóch la tach zre zy gno wa łem
z sa lo nu, nie opła cał się – mó wi Li ga ra.

Dziś obo je z żo ną po sta no wi li in we sto -
wać w nie ru cho mo ści. Ma ją kil ka pod wy -
na jem. Po ukoń cze niu re mon tu ka mie ni cy
na ul. Zyg mun tow skiej, za czy na ją in we -
sty cję w Sta rym Są czu i w za byt ko wy bu -
dy nek w Tar no wie. Ru szy w przy szłym
ro ku. – Sta ra my się dy wer sy fi ko wać dzia -
łal ność – mó wią Li ga ro wie.

Ale naj bar dziej cie szy ich to, że…
w stycz niu zo sta ną dziad ka mi! Star szy

syn, 28-let ni Ku ba i je go żo na Re na ta,
spo dzie wa ją się dziec ka. Syn ro bi apli ka -
cję rad cow ską, po stu diach w Kra ko wie
wró cił do No we go Są cza. Młod szy,
Szcze pan, koń czy me dy cy nę i na staż nie
mo że li czyć w ro dzin nych stro nach. Ma
na rze czo ną, rów nież po me dy cy nie. Chce
być oku li stą, ale wy brał też stu dia z za rzą -
dza nia ochro ną zdro wia. Czy odzie dzi -
czył po ro dzi cach żył kę do biz ne su?

BER NA DE TA WASZ KIE LE WICZ
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Dziś obo je z żo ną po sta -
no wi li in we sto wać
w nie ru cho mo ści. Ma ją
kil ka pod wy na jem.
Po ukoń cze niu re mon tu
ka mie ni cy na ul. Zyg -
mun tow skiej, za czy na ją
in we sty cję w Sta rym Są -
czu i w za byt ko wy bu dy -
nek w Tar no wie. 

An drzej Li ga ra
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Sa mo rzą dow cy z Są dec czy zny
i Sło wa cji oraz przed sta wi cie -
le lo kal nych in sty tu cji roz ma -
wia li 23 li sto pa da w MCK
„So kół” w No wym Są czu
o wspól nych pro jek tach w ra -
mach se mi na rium „Współ pra -
ca trans gra nicz na gmin,
miast, po wia tów Ma ło pol ski,
a roz wój re gio nu”. 

W
spół pra ca mię dzy Pol -
ską, a Sło wa cją ule ga dy -
na micz ne mu roz wo jo wi
zwłasz cza po 2004 r., gdy

we szli śmy do Unii Eu ro pej skiej
i po 2007 r., gdy we szli śmy do stre fy
Szen gen – mó wił Grze gorz Pie chot ka,
dy rek tor ds. or ga ni za cyj nych Fun da cji
Są dec kiej, otwie ra jąc se mi na rium. Pod -
czas spo tka nia sa mo rzą dow cy oraz
przed sta wi cie le lo kal nych or ga ni za cji
opo wia da li o tym, jak bu do wać współ -
pra cę z ko rzy ścią dla roz wo ju po gra ni -
cza pol sko -sło wac kie go. Jed nym
z istot niej szych na rzę dzi są tu pro jek ty
współ fi nan so wa ne z fun du szy eu ro pej -
skich. Dzię ki nim uda ło się m.in. zre ali -

O
b wod ni ca kosz to wa ła 53,12
mln zł, w tym 44,36 mln zł
po cho dzi ło z fun du szy unij -
nych. Ro bo ty ziem ne roz po -

czę to je sie nią 2009 ro ku. 
Wi do ko wa tra sa o łącz nej dłu go -

ści 6,46 km za czy na się ok. 200 m
za mo stem w Goł ko wi cach, a koń czy
na dro dze do jaz do wej do mo stu św.
Kin gi w Brze znej. Bie gnie wzdłuż Du -
naj ca, z da la od za bu do wań miesz kal -
nych. Po dro dze zbu do wa no trzy mo sty
(m. in. na po to ku Słom ka i Ja strzę bi -
ku) i czte ry ron da z roz jaz dem do Sta -
re go Są cza i No we go Tar gu, Czar ne go
Po to ku i Łu ko wi cy. 

W trak cie bu do wy wy sie dlo no
miesz kań ców dwóch go spo darstw

w Na sza co wi cach. Ko lej nym eta pem bę -
dzie bu do wa za chod niej ob wod ni cy No -
we go Są cza, któ ra po pro wa dzi od ron da
w Brze znej do tra sy kra jo wej nu mer 28. 

W uro czy sto ści prze cię cia wstę gi
udział wzię li no wi par la men ta rzy ści
oraz mar sza łek wo je wódz twa ma ło pol -
skie go Ma rek So wa i sta ro sta Ja na Go -
lon ki w asy ście wój ci ny Po de gro dzia
Mał go rza ty Gro ma li. No wą dro gę po -
święcił ks. dr Jan Pio trow ski, pro boszcz
pa ra fii św. Mał go rza ty z No we go Są -
cza, a pierw sze go prze jaz du do ko na no
za byt ko wym Peu ge otem 201 z 1931 r.,
któ re go wła ści cie lem jest mi ło śnik old -
mo bi li Se ba stian Ta lar czyk z Po de gro -
dzia. Sa mo chód ku pił od fran cu skiej
hra bi ny. (RED)

Ob wod ni ca 
Po de gro dzia
29 paź dzier ni ka otwar ta zo sta ła ob wod ni ca Po de gro dzia.
Głów nym wy ko naw cą in we sty cji re ali zo wa nej przez Wo je -
wódz ki Za rząd Dróg by ło Przed się bior stwo Ro bót Dro go wo -
-Mo sto wych z No we go Są cza i Mo ta -En gil Pol ska SA. Tra sę
za pro jek to wa ła kra kow ska Pra cow nia In ży nier ska Klo to ida.

FO
T.

 J
A

N
U

SZ
 B

O
BR

EK
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zo wać pro jekt „Plat for ma Me dial na Po -
pradz kie Wro ta”.

– Punk tem wyj ścia do na pi sa nia te go
pro jek tu był brak in for ma cji do ty czą cych
choć by atrak cji tu ry stycz nych re gio nu, dla -
te go chcie li śmy utwo rzyć ba zę in for ma cji
użyt ko wej dla tu ry stów i miesz kań ców
po obu stro nach gra ni cy – tłu ma czył An -
drzej Za rych, dy rek tor kan ce la rii Sta ro stwa
Po wia to we go w No wym Są czu. Owo cem
pro jek tu jest plat for ma me dial na gro ma -
dzą ca in for ma cje na te mat po gra ni cza pol -
sko -sło wac kie go przy go to wa ne przez
dzien ni ka rzy, sa mo rzą dy i przed sta wi cie li
or ga ni za cji po za rzą do wych.

– Pro jek ty bu du ją ce wza jem ną
współ pra cę są bar dzo po trzeb ne, miesz -
ka my bli sko sie bie, ale oka zu je się, że
Po la cy i Sło wa cy wca le tak do brze się
nie zna ją – stwier dził Wło dzi mierz To -
kar czyk, wi ce bur mistrz Mu szy ny.
Uzdro wi sko zre ali zo wa ło w ostat nich
la tach sze reg mi kro pro jek tów wzmac -
nia ją cych wię zi mię dzy miesz kań ca mi
po gra ni cza m.in. „Po znaj my się le piej
w Mu szy nie”. W ra mach pro jek tu or ga -
ni zo wa no sze reg kon fe ren cji, im prez
kul tu ral nych i spor to wych oraz wspól -
nych wy cie czek in te gru ją cych miesz -
kań ców z Mu szy ny i Li pan, Du bo vi cy
oraz Lu bo ti na.

In te re su ją cą per spek ty wę re gio nal nej
współ pra cy mię dzy re gio na mi kar pac ki -
mi na po lu tu ry sty ki prze sta wi ła z ko lei
Mał go rza ta Bro da, dy rek tor In sty tu tu
Eu ro pa Kar pat. W ra mach pro jek tu
„Kar pac ka Ma pa Przy go dy, wspól -
na pro mo cja atrak cyj no ści tu ry stycz nej,
przy rod ni czej i kul tu ro wej Ma ło pol ski”

opra co wa ne zo sta ną szla ki przy gód, któ -
re ma ją prze mó wić do zmy słów i wy -
obraź ni tu ry stów np. „Tam, gdzie li cho
ma swój dom” – wio dą ce po ja ski niach
kar pac kich, czy „Za pa chy kar pac kie” to
miej sca, w któ rych mo żna po czuć za -
pach miod nej pa sie ki, kar pac kiej łą ki,
czy li po we go la su. – Chce my od na leźć
klucz do ser ca tu ry sty, że by po czuł zew
przy go dy – mó wi ła Mał go rza ta Bro da.

Nie wąt pli wym bo gac twem tu ry stycz -
nym Pol ski i Sło wa cji jest ar chi tek tu ra
drew nia na, o jej uni kal no ści opo wia da ła
z ko lei Bo że na Sre bro, wi ce pre zes Za rzą -
du Ma ło pol skiej Or ga ni za cji Tu ry stycz -
nej. – W wo je wódz twie ma ło pol skim
to 1500 ki lo me trów szla ku, na któ rym
znaj du je się 248 obiek tów w tym czte ry
ko ścio ły wpi sa ne na li stę UNE SCO.
Chcie li by śmy przed łu żyć ten szlak na Sło -
wa cję – za po wie dzia ła Bo że na Sre bro.

Se mi na rium „Współ pra ca trans gra -
nicz na gmin, miast, po wia tów Ma ło pol -
ski, a roz wój re gio nu” przy go to wa ne
zo sta ło przez Fun da cję Są dec ką w ra -
mach cy klu „Pre zy den cja w Ma ło pol -
sce” pro mu ją ce go ideę in te gra cji
i ak tyw ność spo łecz ną oby wa te li. Part -
ne rem przed się wzię cia jest Wo je wódz -
two Ma ło pol skie.

EDY TA ZA JĄC

Nasi bracia 
Słowacy zza miedzy

– W wo je wódz twie ma ło -
pol skim to 1500 ki lo me -
trów szla ku, na któ rym
znaj du je się 248 obiek -
tów w tym czte ry ko ścio -
ły wpi sa ne na li stę
UNE SCO. 

BO ŻE NA SRE BRO
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D
o słow nie set ki, ba – ty sią ce za -
byt ko wych przed mio tów
o pro we nien cji przy naj mniej
sprzed II woj ny świa to wej,

a czę sto i sprzed I. Pię trzą się i kłę bią
tak, że wy da je się, iż po otwar ciu drzwi
wy sy pią się z prze peł nie nia na ze wnątrz.

KO LEK CJE TE MA TYCZ NE
Ale Sta ni sław Szam be lan za chwi lę

otwie ra dru gi po kój, w któ rym pa nu je
nie mniej szy tłok – zgro ma dzo ne są
w nim ko lej ne set ki i ty sią ce obiek tów:

ba gne ty, sza ble, szpa dy i ra pie ry, łu ski
naj prze ró żniej szych ka li brów, wie lo -
barw ne od zna cze nia, mo ne ty, ze gar ki,
gu zi ki, na szyw ki na mun du ry, heł my
i in ne słu żbo we na kry cia gło wy, me na -
żki wie lu ar mii, do ku men ty, fo to gra fie,
cza so pi sma, ksią żki.

A naj cen niej sze sztu ki umiesz czo ne
są do pie ro na pię trze, w tym miecz sa -
mu raj ski, któ rym mo żna by ło by uciąć
gło wę, a mo że za jed nym za ma chem
na wet trzy jak Zer wi kap tu rem Lon gi nu -
sa Pod bi pię ty. Nie jed no, zaj mu ją ce ca -

ły bu dy nek, mu zeum po zaz dro ści ło by
Szam be la no wi bo ga tej ko lek cji! Ileż
z je go nie prze bra nych zbio rów da ło by
się urzą dzić wy staw te ma tycz nych: woj -
sko wą, wo jen ną, ko le jar ską, przed mio -
tów co dzien ne go użyt ku, wiej skich,
go spo dar czych, ze gar mi strzow ską, nu -
mi zma tycz ną…

ZNAK FIR MO WY ZBIE RA CZA
Szam be lan mó wi, że był je dy na kiem

i ja ko ta ki na brał na wy ku przy glą da nia
się szcze gó łom. O je go za mi ło wa niu
do pre cy zji świad czy rów nież fakt, że
skła dał mo de le sa mo lo tów. Dzi siaj ma -
ją już nie co po utrą ca ne śmi gła, bo dzie -
ci, któ re le d wo od ro sły od pod ło gi,
pró bo wa ły roz krę cić je ki ja mi od mio -
teł, ale na dal wi szą pod su fi tem, bo jak
coś raz wpad nie w je go rę ce, to Szam -
be lan ni gdy się te go nie po zby wa, co
jest zna kiem fir mo wym ka żde go zbie -

Ścisk eks po na tów
Je den z po koi w do mu Sta ni sła wa Szam be la na w Kru żlo wej Ni -
żnej prze zna czo ny jest na ma ga zyn. Wszę dzie – na pół kach
i na pod ło dze – po usta wia ne są w zwar tych or dyn kach sta re
że laz ka, ze ga ry, bu dzi ki, młyn ki do ka wy, lam py naf to we i ko le jo -
we (jesz cze kar bi do we), wa gi, ma szy ny do szy cia i pi sa nia, apa -
ra ty te le fo nicz ne, dzwon ki, kłód ki, flasz ki, ku fle, szklan ki…

Gru pa Re kon struk cji Hi sto rycz nej Gor li ce 1915. Sta ni sław Szam be lan – z lor net kę na szyi – dru gi z pra wej wśród
klę czą cych w dol nym rzę dzie FOT. ŁU KASZ HA BEL
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ra cza z praw dzi we go zda rze nia. 
Szedł kie dyś do szko ły, cho dził wte -

dy chy ba do pią tej lub szó stej kla sy,
i w po lu zna lazł kil ka łu sek. I po my -
śleć, że od te go ma leń kie go, wy da wa -
ło by się – nic nie zna czą ce go
zda rze nia, ba nal ne go epi zo du wła ści -
wie, roz po czę ła się je go pa sja ko lek cjo -
ner ska. Że te kil ka za rdze wia łych łu sek
prze są dzi ło o je go dal szych lo sach
– sta ły się bo wiem po cząt kiem wie lo -
ty sięcz nych, im po nu ją cych zbio rów,
któ rych zgro ma dze nie i po zna nie za ję -
ło mnó stwo cza su.

Naj pierw wy mie niał się z ko le ga mi,
któ rzy wie dząc o je go pa sji przy no si li
z do mu np. sta re mo ne ty. Po tem ła ził
po są sia dach i mysz ko wał po ich do -
mach, al kier zach, są sie kach, spi chler -
zach, ko mór kach. Na wet chęt nie
po zby wa li się z la mu sów nie po trzeb -
nych im, za bie ra ją cych miej sce, za po -
mnia nych, za ku rzo nych, nisz cze ją cych
przed mio tów, roz ma ite go ba ra chła, gra -
tów, ru pie ci, zło mu, szpar ga łów. Lu dzie
we wsi i oko li cy wie dzie li, że tak sza -
bru je, więc od da wa li za dar mo, w pre -
zen cie al bo sprze da wa li za gro sze.

Kie dyś jed ne go z go spo da rzy za stał
przy roz pa la niu pie ca. Oka za ło się, że
do ognia mia ły tra fić sta re ak ta no ta -
rial ne. Dał na flasz kę i w ten spo sób
wszedł w ich po sia da nie. Rzad ką 10-
zło to wą mo ne tę z Trau gut tem z 1933 r.
na był za 50 zł. Ko le dzy bi li się na stry -
chu po dusz ką po bab ci, roz pi rzy li ją,
a z niej ra zem z pie rzem po sy pa ły się
przed wo jen ne do la ry ka na dyj skie, któ -
re sta ro win ka scho wa ła so bie na czar -
ną go dzi nę i nie przy po mnia ła o nich
przed śmier cią. Ze sta ro ści by ły ze tla łe
i roz sy py wa ły się w rę kach.

KSZTAŁ CĄ CA MA NIA
Z cza sem ma nia zbie rac ka za mie ni -

ła się w za awan so wa ne hob by. Oko licz -
ne za so by ule gły wy czer pa niu, za tem
za czął jeź dzić na gieł dy ko lek cjo ner -
skie i tar gi sta ro ci. Naj dro żej jest w By -
to miu i tam prze wa ża ją ak ce so ria
nie miec kie. Z ko lei w Kra ko wie ry nek
jest wy dre no wa ny. Za to naj ta niej
w Rze szo wie. Po znał śro do wi sko ta -
kich jak on zbie ra czy i za czął się wy -
mie niać. Od da wał po dwój ne
eg zem pla rze lub iden tycz ne sztu ki

i wzbo ga cał się o nie obec ne w je go
zbio rach. Na to miast nie ma wy kry wa -
cza me ta li i sam ni cze go nie od ko pał
na po lach bi tew.

Szam be lan, zbie ra jąc co po pad nie,
nie po strze że nie, choć w nie unik nio ny
spo sób po głę biał przy tym wie dzę. Jak
już coś zna lazł, to za da wał so bie py ta -
nia: czy da ny fant po cho dzi
z I czy II woj ny świa to wej, jest pol ski,
nie miec ki czy ro syj ski? In try go wa ło go
to wszyst ko, bo prze cież dzia ło się
w je go stro nach, tu – w oko li cy. Szu kał
więc od po wie dzi w ksią żkach. 

On, ab sol went za wo dów ki w Gry bo -
wie, zwy kły ślu sarz me cha nik z Kru -
żlo wej Ni żnej, uczył się hi sto rii. Co ja
pi szę – uczył, on ją wręcz stu dio wał!
Hi sto rię dzie jów i wo jen, ale i hi sto rię
ma te rial ną, bo prze cież mu siał za zna -
jo mić się z hi sto rią bro ni, mun du rów,
od zna czeń, nu mi zma ty ką.

Prze sia dy wał w bi blio te ce w No wym
Są czu, od wie dzał mu zeum w Gor li -
cach. Słu żył w woj sku w Lu bli nie, pra -
cu jąc na bu do wach w Słup sku,
War sza wie, Kra ko wie i na Ślą sku
– wszę dzie wę szył za tro fe ami i wie dzą.
Ku po wał ksią żki z tej dzie dzi ny. Pa mię -
ta, że jed na z nich – „Pol skie mun du ry
woj sko we” – kosz to wa ła 12 tys. zł, a on
wła śnie do stał wy pła tę – ca łe 21 ty się -
cy… I bez zmru że nia oka wy dał na jed -
ną ksią żkę gru bo po nad po ło wę pen sji!

Kie dyś pre nu me ro wał ty go dnik
„Żoł nierz Pol ski”, w któ rym czę sto pi -
sa no o dzie jach bro ni i ku po wał tzw. ty -
gry sy, czy li se rię bro szur o te ma ty ce
wo jen nej. Do dzi siaj sku pu je ksią żki
o wy po sa że niu woj sko wym i gro ma dzi
cza so pi sma np. „Od kryw cę” czy
„Do bro ni”.

SZLAK BO JO WY DZIAD KA
Za in te re so wał się ta kże lo sa mi wła -

snej ro dzi ny. Do wie dział się, że dzia -
dek słu żył w ar mii au stro wę gier skiej,
kon kret nie w 20. puł ku c. k. ar mii
w No wym Są czu, czy li w tzw. cwan cy -
gie rach (zwan zig, czy taj – cwan ciś, to
po nie miec ku li czeb nik dwa dzie ścia).
Wal czył na I woj nie świa to wej – gdzieś
na Ukra inie, na Bał ka nach i nad rze ką
Pia ve k. We ne cji we Wło szech. Z chwi -
lą klę ski Nie miec i Au strii je go od dział
nie od dał się do nie wo li i nie roz pro -
szył, lecz w zwar tych sze re gach i z bro -
nią w rę ku za re kwi ro wał po ciąg i ta kim
esze lo nem – po ró żnych pe ry pe tiach,
bo np. w Wied niu nie chcia no ich prze -
pu ścić i w cha rak te rze ła pów ki trze ba
by ło od dać 6 ko ni – wró cił do ma cie -
rzy stej jed nost ki w No wym Są czu,
gdzie stał się za lą żkiem już pol skie -
go 1. Puł ku Strzel ców Pod ha lań skich.

Wła śnie po kaź ne są zwłasz cza je go
zbio ry mi li ta riów z I woj ny świa to wej.
To prze cież nie opo dal, pod Gor li ca mi,
ro ze gra ła się jed na z naj więk szych bi -
tew tej kon fron ta cji na ro dów, na zy wa -
na na wet wschod nim Ver dun.

Na le ży do Gru py Re kon struk cji Hi -
sto rycz nych Gor li ce 1915 kie ro wa nej
przez Pio tra Ka miń skie go. Szam be lan

Za in te re so wał się ta kże
lo sa mi wła snej ro dzi ny.
Do wie dział się, że dzia -
dek słu żył w ar mii au -
stro wę gier skiej,
kon kret nie w 20. puł ku 
c. k. ar mii w No wym Są -
czu, czy li w tzw. cwan cy -
gie rach.

Sta ni sław Szam be lan w mun du rze
au stro -wę gier skie go sie rżan ta, z ka -
ra bi nem ty pu Man li cher i z drob ną
czę ścią ko lek cji w tle.
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w 2009 r. był jej współ za ło ży cie lem.
Prze krój spo łecz ny w gru pie roz cią ga
się od bez ro bot nych do złot ni ka i funk -
cjo na riu sza Stra ży Gra nicz nej. Ubie ra -
ją się w mun du ry z epo ki, uzbra ja ją
w ów cze sną broń (Szam be lan ma ka ra -
bin man li cher z 1895 r.) i od twa rza ją
bi twy i po tycz ki z ró żnych wo jen. Sce -
na riu sze two rzą na pod sta wie rze czy -
wi ste go prze bie gu wy da rzeń. Nie kie dy
tro ska o au ten tyzm jest tak wiel ka, że
bu du ją ma kie tę drew nia ne go do mu, że -
by po tem ją spa lić.

BI TWY Z SY NEM
I dla te go Szam be lan ma w gar de ro -

bie mun du ry au stro wę gier skie, car skie,
pol skie, hi tle row skie i ra dziec kie. Je śli
ubie ra uni form au stro wę gier ski, to wy -
gry wa z Ro sja na mi. Po prze ciw nej stro -
nie czę sto „wal czy” je go syn Sła wo mir,
co też jest zgod ne z praw dą hi sto rycz -
ną, gdyż nie raz we wro gich ar miach
znaj do wa li się oj ciec z sy nem czy brat
z bra tem. Po cie sza ją ce, że ani Szam be -
lan sy na, ani syn oj ca jesz cze ni gdy nie
„za bił” i nie wziął do nie wo li. Na to -

miast w mun du rze pol skim z 1939 r.
prze gry wa z Niem ca mi, choć mo że nie
tak do tkli wie jak ów cze sna ar mia pol -
ska w rze czy wi sto ści…

Mun du ry ko piu je się z ilu stra cji, ku -
pu je od po wied nie suk no i da je do uszy -
cia. Nie kie dy po trze ba wie lu za bie gów,
że by wy sta rać się o suk no o wła ści wym
od cie niu np. sza ra wy hecht grau. Mo -
żna też już ku pić go to we, bo ruch re -
kon struk cyj ny się roz wi ja i po wsta ła
ni sza ryn ko wa na te go ro dza ju asor ty -
ment. A jak po ja wia się po pyt, to za raz
ktoś pró bu je go za spo ko ić po da żą
– zwy kłe pra wo ryn ku.

Z GRH Gor li ce 1915 np. tyl ko
w tym ro ku od twa rzał woj ny świa to we
w Sę ko wej i Czcho wie, a nie daw no
pre zen to wa li się przed są dec ką pre mie -
rą Bi twy war szaw skiej. 1920 Je rze go
Hof f ma na. Wcze śniej uczest ni czy li np.
w otwar ciu kasz te lu w Szym bar ku al -
bo w pre mie rze ksią żki Ro ber ta Ma kło -
wi cza. Część z człon ków gru py bra ła
na wet udział w krę ce niu se ria lu te le wi -
zyj ne go Woj na i mi łość o woj nie pol -
sko -bol sze wic kiej.

Wpraw dzie z praw dzi we go woj ska
(słu żył ja ko kie row ca w szpi ta lu woj -
sko wym w Lu bli nie) wy szedł do cy wi -
la w stop niu sze re gow ca, za to
w re kon stru owa nym 1. Puł ku Strzel -
ców Pod ha lań skich awan so wał do star -
sze go sze re go we go, a w c. k. ar mii
do chra pał się już trzech gwiaz dek
na koł nie rzu, co ozna cza sie rżan ta, któ -
ry mo że ko men de ro wać in ny mi. No
i no si mun dur pod ofi ce ra ude ko ro wa ny
me da la mi za wa lecz ność i ra ny oraz
krzy żem Fran cisz ka Jó ze fa I. Oczy wi -
ście dla lu dzi je go po kro ju kul to wą
ksią żką są Przy go dy do bre go wo ja ka
Szwej ka, a fil mem – C. k. de zer te rzy.

MU ZEUM NA CE LOW NI KU
TVP emi tu je in te re su ją cy cykl do ku -

men tal ny pt. By ło, nie mi nę ło red. Ada -
ma Si kor skie go. Przy je żdża on z eki pą
fil mo wą i eks plo ra cyj ną w ró żne miej -
sca i z lo kal ny mi en tu zja sta mi hi sto rii
szu ka ma te rial nych śla dów wy da rzeń
hi sto rycz nych. I wio sną 2010 r. zja wił
się w Nie cwi, aby po szu kać szcząt ków
alianc kie go sa mo lo tu ty pu Ha li fax, któ -
ry wra cał znad War sza wy, gdzie
w 1944 r. miał do ko nać zrzu tu dla po -

wstań ców. Po słu gu jąc się wy kry wa cza -
mi me ta li, fak tycz nie zna le zio no wie le
czę ści z roz bi tej ma szy ny, któ re tra fi ły
do Mu zeum Lot nic twa w Kra ko wie.
Szam be lan na le ży też do Sto wa rzy sze -
nia Mi ło śni ków Hi sto rii i Eks plo ra cji
w No wym Są czu i ja ko ta ki wziął
udział w tych „wy kop kach”. 

Jak na ko lek cjo ne ra, nasz bo ha ter
za dzi wia bra kiem nie cier pli wo ści:
– Nie je stem za chłan ny, że by wszyst ko
mieć na tych miast. Wiem, że prę dzej czy
póź niej i tak tra fi do mnie.

Obok no we go do mu Szam be la na stoi
sta ry i sto do ła, co raz mniej uży wa na, bo
z go spo dar stwa o po wierzch ni 3,60 ha
trud no wy żyć. W ma rze niach ich wła -
ści ciel, rad ny gmin ny w ka den cji 2006–
2010, wi dzi tam mu zeum. W cha łu pie

umie ścił by wiej skie me ble i sprzę ty
(nie któ re rze czy co dzien ne go użyt ku
po cho dzą z je go ro dzin ne go do mu),
a mi li ta ria mo że w sto do le. Pew nie da -
ło by się na to uzy skać na wet ja kąś unij -
ną do ta cję. I Kru żlo wa wzbo ga ci ła by
się o obiekt, któ ry od wie dza li by tu ry ści
i piel grzy mi za raz po obej rze niu drew -
nia ne go ko ścio ła – Sank tu arium Prze -
mie nie nia Pań skie go…

Oprócz mu zeum otrzy ma li by w pa -
kie cie re we la cyj ny wi dok na oko li cę.
Z ta ra su do mu sto ją ce go nie opo dal
przy siół ka Kar czem ne (bo kie dyś je go
wła ści ciel miał prze grać ma ją tek ziem -
ski w kar ty w karcz mie) roz cią ga się
bo wiem roz le gła pa no ra ma, któ ra mie -
ści m.in. Jo dło wą Gó rę, Ro so chat kę,
Ja wo rze i Chełm.

A na ra zie na le ża ło by to wszyst ko
choć by ska ta lo go wać, mi mo iż Szam -
be lan mó wi, że nie trze ba, bo on ka żdy
z ty się cy eks po na tów ma w gło wie! 

IRE NE USZ PAW LIK

Jak na ko lek cjo ne ra,
nasz bo ha ter za dzi wia
bra kiem nie cier pli wo ści:
– Nie je stem za chłan ny,
że by wszyst ko mieć na -
tych miast. Wiem, że prę -
dzej czy póź niej i tak
tra fi do mnie.

Por tret kaj ze ra Fran za Jo se fa I, po -
dob ny do te go, ja ki w Przy go dach
do bre go wo ja ka Szwej ka Ja ro sla va
Hasz ka był nie mi ło sier nie – eu fe mi -
stycz nie pi sząc – upstrzo ny przez
mu chy…
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S
oł tys to wła dza co nie tyl ko
do ty tu łu dzi siaj się spro wa dza.
Soł tys, chłop twar dy, ni czym się
nie zra zi, jed ny mi drzwia mi go

wy pchną, to dru gi mi wła zi – od tych
słów z wier sza au tor stwa pa ni Kry sty ny,
eme ry to wa nej na uczy ciel ki z Ko rzen -

nej, za czę ło się uro czy ste spo tka nie soł -
ty sów Są dec czy zny w Ko rzen nej, któ re -
go kul mi na cją był wy bór naj lep sze go
soł ty sa mi nio ne go ro ku.

Ce lem kon kur su jest pro mo wa nie
i wy zwa la nie ini cja tyw spo łecz nych,
dzia łal no ści na rzecz ma łych oj czyzn,

za chę ca nie do po pra wy funk cjo no wa nia
so łectw i rad osie dlo wych. Ka pi tu ła oce -
nia ją ca kan dy da tów bie rze pod uwa gę
m.in. współ pra cę z lo kal ny mi or ga ni za -
cja mi i spo łecz no ścia mi, za an ga żo wa nie
w dzia łal ność kul tu ral ną, in we sty cje,
po pra wę sie ci dro go wej, po moc w roz -
wią zy wa nie ró żnych pro ble mów miesz -
kań ców po szcze gól nych wio sek.

Do ple bi scy tu w tym ro ku zgło szo no
łącz nie 15 soł ty sów. Człon ko wie Ka pi -
tu ły (pre zes Sto wa rzy sze nia Soł ty sów
Zie mi Są dec kiej Piotr Gnia dec ki, Ma rian
Kru czek wi ce pre zes, Ma ria Ol szow ska,
rzecz nik pra so wy Sta ro stwa Po wia to we -
go, Ma rian Ogó rek, czło nek Za rzą du
Sto wa rzy sze nia oraz Agniesz ka Mi cha -
lik z Fun da cji Są dec kiej) w taj nym gło -
so wa niu wy bra li naj lep szą trój kę.

Na gro dy i dy plo my, oprócz pre ze sów
Sto wa rzy sze nia, wrę cza li ta kże Wła dy -
sław Mat czuk, dy rek tor Fun da cji Są dec -
kiej, wój to wie: Piotr Krok z Gry bo wa,
Sta ni sław Kieł ba sa z Na wo jo wej i Jó zef
To biasz z Gród ka nad Dunajcem oraz Le -
szek Skow ron, wójt Ko rzen nej, i wi ce sta -
ro sta no wo są dec ki Mie czy sław Kieł ba sa
oraz rad ni gmin ni. Oto wy ni ki:

I miejsce – Antoni Łukasik, sołtys wsi
Gródek, gmina Grybów
II miejsce – Stanisław Teper, sołtys wsi
Chodorowa, gmina Grybów
III miejsce – Teresa Filipowicz, sołtys wsi
Mogilno, gmina Korzenna.

Lau re aci otrzy ma li na gro dy, upo min -
ki i dy plo my. Ka pi tu ła Ple bi scy tu zde cy -
do wa ła rów nież o sym bo licz nym
wy ró żnie niu po zo sta łych no mi no wa nych.

***
Zwy cięz ca ple bi scy tu, An to ni Łu ka -

sik, nie po ja wił się jed nak w Ko rzen nej.

Sołtysi to twarde 
chłopy ale się feminizują,
najlepszy jest w Gródku
Kil ku dzie się ciu soł ty sów (i kil ka na ście soł ty sek) z 14. gmin na -
sze go re gio nu przy je cha ło 24 li sto pa da do Ośrod ka Kul tu ry
w Ko rzen nej na uro czy stość ogło sze nia wy ni ków ple bi scy tu
na Soł ty sa Ro ku 2010, zor ga ni zo wa ne go przez Sto wa rzy sze nie
Soł ty sów Zie mi Są dec kiej, Fun da cję Są dec ką oraz Sta ro stwo
Po wia to we w No wym Są czu. Soł ty sem A. D. 2010 zo stał An to ni
Łu ka sik z Gród ka z gminy Grybów.
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Na gro dę w je go imie niu ode bra ła cór ka.
– Dzię ku ję. Ta ta bę dzie rów nie wzru szo -
ny jak ja – oznaj mi ła.

Od po wie dzia ły je rzę si ste bra wa. Ze -
bra ni wie dzie li o cię żkiej cho ro bie, z ja -
ką dziel nie zma ga się pan An to ni, któ ry
przed kil ku na stu la ty po raz pierw szy
zor ga ni zo wał są dec kich soł ty sów w ści -
słej współ pra cy z Fun da cją Są dec ką
(wte dy Są dec ka Fun da cja Roz wo ju Wsi
i Rol nic twa). 

78-let ni Sta ni sław Te per to naj star szy
w gro nie wy ró żnio nych i je den z naj star -
szych soł ty sów na ca łej Są dec czyź nie.
Jest wdow cem. Ma 5 dzie ci, 21 wnu -
ków, 19 pra wnu ków i jak sam mó wi
trzech ko lej nych jest już w dro dze

– Dla mnie soł ty so wa nie, to przed łu -
że nie ży cia za wo do we go. Przez la ta by -
łem kie row ni kiem po cią gu. Od 13 lat
je stem soł ty sem, bo wte dy czu ję się lu -
dziom po trzeb ny a spraw do za ła twie nia
jest mnó stwo. Wbrew po zo rom, to ta kże
pra ca umy sło wa, bo ro bo ty pa pier ko wej
jest spo ro, ale ja to lu bię. Mam na dzie -
ję być soł ty sem tak dłu go, jak tyl ko się
da, to mój elik sir mło do ści – wy znał
nam pan Sta ni sław.

Jak za pew nia pa mięć ma jesz cze do -
brą, po dob nie jak wzrok, dla te go z wi -
dze nia ko ja rzy prak tycz nie ka żde go
miesz kań ca wsi Cho do ro wa. – Z mło dy -
mi jest tro chę go rzej, bo się po że ni li
i jest tro chę no wych twa rzy. Od 13 lat ni -
ko mu na wet „psia krew” nie po wie dzia -

łem, cho ciaż kil ku by się przy da ło
– przy zna je.

Te re sa Fi li po wicz to nie je dy na ko -
bie ta soł tys w na szym re gio nie. Jed nak
resz ta jej ko le ża nek po fa chu 3. miej sce
w ple bi scy cie przy ję ła ja ko wła sny suk -
ces i jed no cze śnie wkład w fe mi ni za cję
soł ty so wej bra ci.

Elżbie ta Wy sow ska z Lip ni cy Wiel -
kiej też od na la zła się w soł ty so wa niu.

– Soł ty sem je stem od stycz nia. Prze -
ła ma łam u nas ste reo ty py, bo daw no ko -
bie ta u nas nie soł ty so wa ła. Pra ca dla
lo kal nej spo łecz no ści ma swój sens.
Zresz tą nie ska rżę się. Ba, na wet po łą -
czy łam to ze swo ją pa sją, czy li mo to ry -

za cją. W peł nie niu obo wiąz ków po ma -
ga mi mój mo to ro wer Sim son. Ma już 20
lat, ale ka żdą gór kę nim za li czam. Dzię -
ki te mu ja ko soł tys czę sto by wam w do -
mach miesz kań ców. Cza sem coś im
przy wio zę, cza sem mu szę do cze goś
prze ko nać al bo cze goś przy pil no wać.
Je żdżę też sa mo cho dem i trak to rem. Tyl -
ko na ti ry nie mam jesz cze pa pier ka
– uśmie cha się soł tys Wy sow ska.

Ple bi scyt to jed nak tyl ko wi sien ka
na tor cie zjaz du soł ty sów z Są dec czy zny.

– Cho dzi ta kże o wza jem ną in te gra -
cję. Cie szy my się też, że za szczy ci ło nas
tak licz ne gro no wój tów, dzię ki te mu
współ pra ca na li nii wójt – soł tys bę dzie
za pew ne ukła dać się wzo ro wo – po wie -
dział pre zes Gnia dec ki. 

Zgro ma dze ni go ście wy słu cha li wy -
stę pu wo kal ne go ar tyst ki z Ko rzen nej
oraz ze spo łu lu do we go z Lip ni cy Wiel -
kiej. Po tem na stą pi ła, trwa ją ca do póź -
nych go dzin wie czor nych, in te gra cja…

BO GU MIŁ STORCH

STOWARZYSZENIE
SOŁTYSÓW ZIEMI
SĄDECKIEJ 

Sto wa rzy sze nie zo sta ło za ło żo ne
w 2005 ro ku. Sku pia ok. 170 soł ty sów (80
proc.) z po wia tu no wo są dec kie go. Ce lem
Sto wa rzy sze nia jest re pre zen ta cja naj ni -
ższe go szcze bla sa mo rzą du lo kal ne go, ja -
kim jest so łec two, wo bec ad mi ni stra cji
pań stwo wej i sa mo rzą do wej. Sto wa rzy -
sze nie za bie ga o pod nie sie nie ran gi so łec -
twa m.in. po przez wy dzie le nie z bu dże tów
gmin osob nych środ ków dla po szcze gól -
nych wsi oraz usta wo wą, na le żną re kom -
pen sa tę za pra cę w świąt ki i piąt ki,,
pierw szej oso by we wsi”.

Sto wa rzy sze nie or ga ni zu je szko le nia
dla swo ich człon ków m.in. w za kre sie po -
zy ski wa nia środ ków unij nych, gdyż soł ty si
wska zu ją po trze by in we sty cyj ne swo ich
wio sek i mo bi li zu ją lu dzi do dzia ła nia. Soł -
ty si są dec cy są bar dzo po bo żni. Ka żde go
ro ku, w ma ju, pe re gry nu ją do Li che nia
w ra mach ogól no pol skiej piel grzym ki soł -
ty sów. Le gen da gło si po noć, że po ja wią się
tam na wet czę ściej niż w sie dzi bie Ogól -
no pol skie go Sto wa rzy sze nia Soł ty sów
w Ko ni nie.

Sta ni sław Te per, soł tys wsi Cho do -
ro wa, gmi na Gry bów
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U ro czy stość za szczy ci li swą obec -
no ścią przed sta wi cie le Wo je -
wódz kie go Fun du szu Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod -

nej w Kra ko wie, Rad ni Gmi ny Gry bów, kie -
row ni cy jed no stek or ga ni za cyj nych gmi ny,
pra cow ni cy urzę du Gmi ny Gry bów oraz
Jed nost ki Re ali zu ją cej Pro jekt. Na spo tka niu
obec ni by li rów nież przed sta wi cie le Fir my
BU DO MONT z Łań cu ta, re ali zu ją cej w ra -
mach kon trak tu I bu do wę sie ci ka na li za cji
sa ni tar nej w miej sco wo ściach Bia ła Ni żna
i Stró że oraz przed sta wi cie le Fir my GRONT -
MIJ peł nią cej funk cję In ży nie ra Kon trak tu
nad re ali zo wa ną in we sty cją.

Kon fe ren cję po pro wa dził Wójt Gmi ny
Piotr Krok, któ ry po in for mo wał za pro szo -

nych go ści, że wszyst kie for mal no ści zwią -
za ne z prze pro wa dze niem pro ce dur prze -
tar go wych na Kon trakt I „Bu do wa sie ci
ka na li za cyj nej” oraz Kon trakt II „In ży nier
Kon trak tu” są za koń czo ne. 

W ra mach bu do wy ka na li za cji sa ni tar nej
w Gmi nie Gry bów re ali zo wa nej dzię ki do fi -
nan so wa niu z Pro gra mu Ope ra cyj ne go In -
fra struk tu ra i Śro do wi sko Fun du szu
Spój no ści wy ko na no już 48 % ca łe go za kre -
su pro jek tu. W wy ni ku pod pi sa nej umo wy
re ali za cyj nej KON TRAK TU I z Fir mą Bu do -
mont Sp z o.o. z Łań cu ta na kwo tę 15 mln
PLN w ra mach pro jek tu pn. „Upo rząd ko wa -
nie go spo dar ki ście ko wej w miej sco wo -
ściach Bia ła Ni żna i Stró że” re ali za cja sie ci
ka na li za cyj nej zo sta ła roz po czę ta. Pla no wa -

ny ter min za koń cze nia ro bót prze wi dzia no
na po czą tek ro ku 2013. Pra ce prze bie ga ją
bez zna czą cych za kłó ceń i po stę pu ją zgod -
nie z usta lo nym har mo no gra mem – pra ce
trwa ją rów no le gle w kil ku miej scach. Trud -
no ści wy ni ka ją ce z re ali za cji pro jek tu spo -
wo do wa ne są głów nie tech no lo gią
pro wa dze nia prac tj. wy ko pem otwar tym
i ko niecz no ścią wy łą cze nia jed ne go pa sa ru -

Uporządkowanie gospodarki
ściekowej w miejscowościach 
Biała Niżna i Stróże
W dniu 27 października 2011 r. na za pro sze nie Wój ta Gmi ny Gry bów Pio tra Kro ka oraz Dy rek to ra
Za kła du Wo do cią gów i Ka na li za cji w Gry bo wie Ja na Gru cę, od by ła się kon fe ren cja, na któ rej
przed sta wio no ak tu al ny prze bieg prac przy re ali za cji pro jek tu pn. „Upo rząd ko wa nie go spo dar ki
ście ko wej w miej sco wo ściach Bia ła Ni żna i Stró że” współ fi nan so wa ne go ze środ ków UE. 

Przedstawiciele Firmy Budomont z Łańcuta

Kanalizacja – budowa
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chu. Nie za le żnie od trud no ści na po ty ka nych
pod czas re ali za cji pro jek tu na le ży pod kre ślić,
że tak wa żne przed się wzię cie jest nie zbęd -
ne do pra wi dło we go funk cjo no wa nia sie ci
ka na li za cyj nej.

Za kres rze czo wy za da nia obej mu je bu -
do wę 51,4 km sie ci ka na li za cyj nej oraz 6
prze pom pow ni ście ków. Bez po śred nio
po re ali za cji in we sty cji mo żli wość ko rzy sta -
nia z sie ci ka na li za cyj nej uzy ska 4571 osób
(tak za kła da pro jekt bu dow la ny). Po zre ali -
zo wa niu in we sty cji mo żli wość pod łą cze nia
bę dą mie li wszy scy miesz kań cy ka na li zo wa -
nych miej sco wo ści.

W cza sie kon fe ren cji uczest ni cy mo gli
za po znać się z prze bie giem tra sy ka na li za -
cyj nej i tech no lo gią jej wy ko na nia ko rzy sta -

jąc z pod kła du sy tu acyj ne go (au to rem pro -
jek tu jest Fir ma PRO SPIN z Kra ko wa). Ca -
łość in we sty cji to koszt 26,5 mln PLN.
W ra mach do fi nan so wa nia Gmi na otrzy -
ma ła 13.5 mln PLN. 

W efek cie, po za koń cze niu in we sty cji
Gmi na osią gnie po ziom ska na li zo wa nia
w aglo me ra cji Gry bów -Stró że oko ło 50 %.
Po wsta łą in fra struk tu rą za rzą dzał bę dzie
Za kład Wo do cią gów i Ka na li za cji w Gry -
bo wie.

Ca łość ście ków z wy bu do wa ne go w ra -
mach Pro jek tu sys te mu ka na li za cyj ne go,
bę dzie od pro wa dza na do no wo wy bu do -
wa nej oczysz czal nia ście ków w miej sco wo -
ści Stró że (wy ko naw cą obiek tu by ła Fir ma
BU DE KO z No we go Są cza). Na kła dy na bu -

do wę oczysz czal ni wy nio sły 8 000 000 PLN
w ca ło ści sfi nan so wa ne ze środ ków wła -
snych gmi ny. Oczysz czal nia do ce lo wo bę -
dzie oczysz czać ście ki z te re nu ca łej Gmi ny
Gry bów gdyż jej moc prze ro bo wa wy no -
si 930 m3/do bę z mo żli wo ścią roz bu do wy.
Pra ce nad oczysz czal nią za koń czo no 31
sierp nia 2011 r. 

Re ali za cja pro jek tu pn. „Upo rząd ko wa -
nie go spo dar ki ście ko wej w miej sco wo -
ściach Bia ła Ni żna i Stró że” wpły nie
po zy tyw nie na ochro nę śro do wi ska na tu -
ral ne go Gmi ny Gry bów chro niąc je go po -
ten cjał eko lo gicz ny i pod no sząc po ziom
ży cia miesz kań ców gmi ny. Głów nym ce lem
pro jek tu jest po pra wa ja ko ści wód po -
wierzch nio wych po przez wy eli mi no wa nie
bez po śred nich zrzu tów nie oczysz czo nych
ście ków do wód i gleb.

GRUDZIEŃ 2011

Oczyszczalnia ścieków Stróże – prezentacja technologii

Wystąpienie przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Zakres rzeczowy zadania
obejmuje budowę 51,4 km
sieci kanalizacyjnej
oraz 6 przepompowni
ścieków. Bezpośrednio
po realizacji inwestycji
możliwość korzystania
z sieci kanalizacyjnej
uzyska 4571 osób 
(tak zakłada projekt
budowlany).
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GRUDZIEŃ 2011

PRODUCENT ZABAWEK PLUSZOWYCH
Nowy Sącz, ul. Mała Góra 40 (Jamnica)

sprzedaż hurt, detal
tel. (18) 443 92 32

Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenie 

oraz nadchodzacego Nowego
Roku 2012, naszym Klientom oraz

wszystkim pracownikom i ich
rodzinom moc serdecznych życzeń

składa Zarząd Biura Rachunkowego
DEKRET w Nowym Saczu
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SĄDECKIE WIGILIE

W
cho dzi my w re la cje ro -
dzin ne, do ka żde go sta ra -
my się pod cho dzić
w spo sób in dy wi du al ny.

Bar dzo nie lu bi my po jęć „pen sjo na riusz”
bądź „pen sjo na riusz ka”, to są miesz kań -
cy. Sa ma na zwa mó wi „dom”, a dom ko -
ja rzy się z ro dzi ną... – wy ja śniał pod czas
na szej wi zy ty dy rek tor Ma rian Mo rań ski.

Świę ta Bo że go Na ro dze nia wy glą da -
ją tu jak wszę dzie: są de ko ra cje, pre zen -
ty, wi gi lia…, ale nie to jest naj wa żniej sze.
Naj wa żniej sze, że te ko bie ty, po zo sta wio -

ne przez swo ich bli skich, ma ją ko goś, kto
jest dla nich wspar ciem, opie ką, po moc -
ną dło nią (przy ja cie lem?).

Okres świą tecz ny roz po czy na się już
od wi zy ty Świę te go Mi ko ła ja.

– Ka żda z pań do sta je ja kiś drob ny
pre zent. Mi ko łaj nie mo że o ni kim za po -
mnieć – mó wią Ali cja Pie nią żek
i Elżbie ta Ru szel, te ra peut ki. W wi gi lię
na to miast w DPS od by wa się wspól ny,
uro czy sty po si łek. 

– Już ty le lat je ste śmy w tym miej scu
i tym za wo dzie, że na sze ro dzi ny mu sia ły

na uczyć się, iż ta ka pra ca wy ma ga po -
świę ceń. Nie zo sta wia my swo ich pod -
opiecz nych w tym wa żnym dniu. Dy rek tor
ra zem z na mi śpie wa ko lę dy, dzie li się
opłat kiem. Do pie ro wte dy, póź nym wie -
czo rem, ru sza my do swo ich miesz kań
i ro dzin – mó wią dwie te ra peut ki. 

Wi gi lia mu si być urzą dzo na w dwóch
tu rach, że by ni ko go nie po mi nąć. Osob -
no pra cow ni cy dzie lą się opłat kiem
z oso ba mi spraw ny mi fi zycz nie, osob no
z ty mi le żą cy mi, któ rzy nie mo gą sa mi
do trzeć na po si łek. 

– Naj bar dziej wzru sza ją cym mo men -
tem jest ten, kie dy któ raś z pań pod cho -
dzi i skła da na praw dę in dy wi du al ne
ży cze nia. Oso by tu taj spę dza ją ce swo ją
sta rość czę sto zna ją na sze dzie ci, wie -
dzą, co dzie je się w na szych ro dzi nach.
To trze ba prze żyć i być tu taj, że by wie -
dzieć, jak bar dzo te pa nie są z na mi zży -
te – mó wi Ali cja Pie nią żek.

Sto ły te go dnia uło żo ne są w pod ko -
wę, spraw ne men tal nie ko bie ty są ele -
ganc ko ubra ne, jest też oczy wi ście
wię cej dań – te tra dy cyj ne, jak pie ro gi,
czy groch z ka pu stą ta kże.

***
Pra cow ni cy DPS sta ra ją się wpro wa -

dzić swo ich pod opiecz nych w kli mat
świąt po przez wspól ne za ję cia, ro bie nie
kar tek i od święt nych stro ików. 

– Pa mię ta my też o naj bli ższych nam
są sia dach, o spon so rach i o tych, któ rzy
na praw dę wie le po ma ga ją i przy czy nia -
ją się np. do roz wo ju na szych pań – mó -
wią te ra peu ci.

Ży cie w DPS re je stru je kro ni ka ze
zdję cia mi z wy cie czek, im prez i ra do -
snych od wie dzin. Cza sa mi zda rza się, że
wo lon ta riu sze, bądź mło dzież szkol na,
czy dzie ci przed szkol ne, od wie dza ją
miesz kan ki, że by cho cia żby za śpie wać
– i w ten spo sób umi lić czas.

Trud ne py ta nie, któ re go się pew nie
wszy scy spo dzie wa li jed nak paść mu sia ło.

– Czy w okre sie świą tecz nym, przy je -
żdża ro dzi na tych, któ rzy tu miesz ka ją?

Wi gi lia w DPS przy ul. Na wo jow skiej w No wym Są czu

Pra wie jak w do mu

W Do mu Po mo cy Spo łecz nej dla ko biet przy ul. Na wo jow -
skiej 155 w No wym Są czu czas pły nie ina czej… choć więk szość
ro dzin zo sta wia jąc tam – za zwy czaj na za wsze – swo ich ro dzi -
ców, dziad ków czy cho cia żby wu jo stwo, trak tu je DPS ja ko zwy -
czaj ną pla ców kę opie ki, jest to prze cież DOM PO MO CY. Jak
pod kre śla dy rek tor pla ców ki, Ma rian Mo rań ski, to miej sce jest
ich do mem.
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Czy wie dząc, że np. ro dzi ce ma ją tu fa -
cho wą i do brą opie kę, za po mi na się
o nich… na wet wte dy? – za py ta łam
nie pew nie pra cow ni ków.

– Od wie dza ją. Za zwy czaj w pierw -
szy dzień świąt. W tam tym ro ku
na przy kład jed na z có rek zja dła ze
swo ją ma mą wspól ną wi gi lię tu taj,
po czym do pie ro wte dy za bra ła ją
do do mu. W Bo że Na ro dze nie, jest tu

więk szy ruch niż za zwy czaj. Na szczę -
ście. One wszyst kie bar dzo te go po trze -
bu ją… – mó wią pa nie Ali cja i Elżbie ta. 

– Cho ciaż… – do da ją po chwi li.
– Trze ba przy znać, że jak tyl ko my wra -
ca my, po ja kiejś krót kiej nie obec no ści,
od ra zu je ste śmy za sy py wa ne mnó stwem
py tań i opo wie ścia mi. Te raz my rów nież
je ste śmy dla tych lu dzi ro dzi ną… 

Pra cow ni cy Do mu Po mo cy Spo -
łecz nej nie trak tu ją swo jej pra cy, ja ko
przy kre go obo wiąz ku – to pra ca z po -
wo ła nia. To dzię ki te mu, świę ta Bo że -
go Na ro dze nia mo gą być ŚWIĘ TA MI,
a nie tę sk no tą i wspo mnie niem wcze -
śniej szych, lep szych lat.

DO RO TA DO BRZAŃ SKA
Fot. ar ch. DPS dla ko biet w No wym Są czu

– Wcho dzi my w re la cje
ro dzin ne, do ka żde go
sta ra my się pod cho dzić
w spo sób in dy wi du al ny.
Bar dzo nie lu bi my po jęć
„pen sjo na riusz” bądź
„pen sjo na riusz ka”, 
to są miesz kań cy.

MA RIAN MO RAŃ SKI

BRAT NA SPA CER NI KU
– Naj pierw sie dzie li śmy na doł ku

– opo wia da Ry szard Paw łow ski – a po -
tem za pa ko wa li nas do ny ski. I wio zą
trzech prze stęp ców: Ro mek Has slin ger,
pro fe sor Gre la i ja. Gre la 13 grud nia
miał imie ni ny, bo Alek san der. Był wy -
cho waw cą w „eko no mie”, cze kał w do -
mu na de le ga cje z kla sy z ży cze nia mi, bo
to by ła nie dzie la. I za miast uczniów
przy szli smut ni pa no wie i za bra li
go. I tak so bie dys ku tuj my we trzech,
gdzie je dzie my, a pię ciu nas pil nu je.
Po kie run ku jaz dy uzna li śmy, że to bę -
dzie wię zie nie w Tar no wie. Mi nę li śmy
Tar nów i w tym mo men cie je den z mi li -
cjan tów mó wi tak, że by śmy sły sze li:
„Cie ka wa, jaka dzi siaj po go da w Me dy -
ce”. Ciar ki nas prze szły po ple cach, ale
mó wię: „Stra szą”. Kie dy jed nak zo ba -
czy li śmy świa tła Rze szo wa, ob je cha li -
śmy mia sto i da lej je dzie my, to mó wię:
– Jed nak chy ba bia łe nie dźwie dzie,
na co Gre la wy buch nął: „K…, a ja mam
płyt kie bu ty”, to my z Rom kiem
w śmiech. Pan pro fe sor pierw szy raz
w ży ciu za klął! Je chał na Sy bir w płyt -
kich bu tach i pod kra wa tem, gdyż cze kał
w do mu na swo ich uczniów. Ja by łem
do brze ubra ny, aku rat z noc ki na ko lei
wró ci łem, jak mnie zgar nę li, a to by ła
bar dzo mroź na noc.

Pierw szy raz pu ści li nas na spa ce ry
w Za łę żu, gdy przy spa wa li kra ty
nad spa cer ni ka mi, bo wcze śniej zło dzie -
je straj ko wa li tam na ko mi nie. I do pie ro
wte dy do wie dzia łem się, że mój brat He -
niek też tu jest, bo aku rat okno mo jej ce -
li, do dziś pa mię tam nu mer – 333
wy cho dzi ło na spa cer nik. Wte dy w Za -
łę żu by ły trzy ro dzi ny: Paw łow scy, Maj -
dzi ko wie – oj ciec i syn oraz bra cia
Moj ko wie z Tar no wa. Jak zo ba czy łem
bra ta na spa cer ni ku, to za dar łem się
przez okno „He nek!”. Obej rzał się, za -
mach nął mi rę ką i w tym mo men cie je -
den kla wisz krzy czy do dru gie go:
„Po licz okna, wjedź pod ce lę i spuść mu
kon kret ny ło mot…”, ale nie wje chał.

Mnie się w Za łę żu nic nie dzia ło: jeść
da li, bez piecz nie – kra ty z jed nej stro ny,
za ry glo wa ne drzwi z dru giej, na to miast
naj strasz niej sza by ła myśl, że w do mu
zo sta ła trój ka ma łych dzie ci, a żo na mu -
si iść do ro bo ty. Dla te go uwa żam, że je -
że li dzi siaj do sta je my ja kieś bla chy, to
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one się na le żą na szym żo nom, a nie
nam. A w Wi gi lię do sta li śmy opła tek
od kla wi sza i zro bi li śmy so bie świecz kę
z ka wał ka ko ca i z tłusz czu z zu py. No
i łzy nam po cie kły, jak ca łe wię zie nie za -
czę ło śpie wać ko lę dę: „Po ciesz Je zu kraj
pła czą cy, ze ślij w ser ca praw dy ziar no,
si łę swo ją daj wal czą cym, po bło go sław
So li dar ność”. 

NO WY ROK Z BI SKU PEM
ABLE WI CZEM

– Je den z mło dych stra żni ków wy ka zał
się god ną Po la ka po sta wą i przed Wi gi -
lią do rę czył nam dys kret nie opła tek
– wspo mi na Eu ge niusz Ba ran.
– Pa mię tam, że w świą tecz ne wie czo ry
ca łe wię zie nie aż hu cza ło od ko lęd. Nie
po ma ga ły za ka zy i groź by ze stro ny stra -

żni ków. 1 stycz nia 1982 ro ku do Za łę ża
przy je chał bi skup Able wicz, or dy na riusz
tar now ski. Ce le bro wał mszę świę tą dla
in ter no wa nych na dłu gim ko ry ta rzu wię -
zien nym. Wy gło sił ho mi lię, a to wa rzy szą -
cy mu księ ża spo wia da li nas. Przy ka żdej
ce li stał funk cjo na riusz ZO MO w peł nym
uzbro je niu. Pod czas mszy świę tej pod -
szedł do mnie mę żczy zna, któ re go wsa -
dzi li do więź niar ki w Gor li cach.
Przy po mniał, że nie chcie li śmy z nim roz -
ma wiać, że uwa ża li śmy go za ka pu sia,

tym cza sem on jest z na mi. Po kle pa łem go
po ra mie niu i prze pro si łem za wcze śniej -
sze po dej rze nia. Po na bo żeń stwie pod sze -
dłem do bi sku pa Able wi cza i po pro si łem,
aby od wie dził w ce li cho re go Je rze go
Wy skla. Zo mo wiec nie czy nił prze szkód.
Bi skup Able wicz ob da ro wał ka żde go
z nas pacz ką żyw no ścio wą, otrzy ma li śmy
m.in. ce bu le, jabł ka, ma sło, pa pie ro sy.
Po czu li śmy, że lu dzie za mu ra mi so li da -
ry zu ją się z na mi i nie je ste śmy sa mi. To
by ła du ża po cie cha. 

RAZEM KNULI PRZECIW
USTROJOWI I RAZEM
SIEDZIELI

Ja cek Ro gow ski i Krzysz tof Mi cha -
lik pra co wa li w Są dec kich Za kła dach
Elek tro -Wę glo wych (obec nie Car bon
SA). Obaj dzia ła li w za kła do wej So li -
dar no ści. Za trzy ma no ich te go sa me go
dnia, 15 grud nia, ra zem sie dzie li przez
ty dzień na „doł ku” w Są czu, a po tem ra -
zem po je cha li do Za łę ża, gdzie ich usa -
dzo no w jed nej ce li. 

– Kie dy mnie wy pusz cza li – opo wia -
da Ja cek Ro gow ski – to do sta łem pa pier,
że mnie zwal nia ją z in ter no wa nia, na to -
miast do dzi siaj nie mam do ku men tu, że
mnie in ter nu ją. Bo nam chcie li zro bić
spra wę kar ną za zor ga ni zo wa nie straj ku

Wi gi lia in ter no wa nych

Po ciesz Je zu
kraj pła czą cy
13 grud nia mi nie 30. rocz ni ca wpro wa dze nia sta nu wo jen ne go.
Z Są dec czy zny wła dza lu do wa in ter no wa ła 28 osób (czy taj
obok). Są de cza nie sie dzie li w wię zie niu w Za łę żu k. Rze szo wa.
Czwór ka z nich: Ry szard Paw łow ski, Eu ge niusz Ba ran, Ja cek Ro -
gow ski i Krzysz tof Mi cha lik po dzie li ła się swo imi wspo mnie nia -
mi z wię zien nej Wi gi lii przed trze ma de ka da mi. Ich re la cję
uzu peł nia opo wieść Hen ry ka Naj du cha, któ ry wię zien ne go
chle ba za sma ko wał w 1984 r.

Mi nę li śmy Tar nów
i w tym mo men cie je den
z mi li cjan tów mó wi tak,
że by śmy sły sze li: „Cie ka -
we, jak dzi siaj po go da
w Me dy ce”. Ciar ki nas
prze szły po ple cach, ale
mó wię: „Stra szą”. 

SĄDECKIE WIGILIE

Od lewej: siedzą – Ryszard Pawłowski, Henryk Najduch, Jacek Rogowski,
Eugeniusz Baran; stoją – Krzysztof Michalik, Andrzej Szkaradek
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w SZEW -ie, ale im nie wy szło. Kie dy nas
trzy ma li w Są czu, to prze słu chi wa li
świad ków z Bie go nic, o czym się do pie -
ro póź niej do wie dzia łem. Przez ca ły po -
nie dzia łek po wpro wa dze niu sta nu
wo jen ne go roz ma wia łem z ko mi sa rzem
za kła du, któ ry mnie na ma wiał z dy rek to -
rem do za koń cze nia straj ku. Ko mi sarz
na wet ust nie zmo bi li zo wał mnie do woj -
ska, bo by łem ofi ce rem re zer wy. Mia łem

mun dur w do mu, na le ża łem do spe cjal -
nej for ma cji woj sko wej na wy pa dek wy -
bu chu bom by ato mo wej. W bun krze był
ośro dek ana li zy ska żeń, gdzie pro gno zo -
wa li śmy stra ty i wy my śla li spo so by
ochro ny lud no ści na wy pa dek woj ny.
Z te go po wo du pra wie w ka żdą wol ną
so bo tę nas szko li li i on mnie wte dy zmo -
bi li zo wał. Po sze dłem do do mu, a jak na -
stęp ne go dnia przy sze dłem do pra cy, to
już SB na mnie cze ka ło. Pa mię tam, że za -
nim wy je cha li śmy z Są cza, to na sza ny -
ska za trzy ma ła się pod skle pem
na Mi le nium, gdzie es be cy bra li szyn ki
świą tecz ne. Przy je cha li śmy do Za łę ża
póź nym wie czo rem, by li śmy z Krzyś kiem
tyl ko we dwóch w ce li. Wi gi lia ko ja rzy mi
się ze szcze kacz ką, przez któ rą ca ły czas
po da wa li ko mu ni kat, że kto chce, to się
mo że za pi sać na ser nik al bo pier nik, to
mi się wbi ło w pa mięć. A po tem, przez
ca ły pierw szy dzień świąt nada wa li ko -
mu ni kat, że z ja kichś tam wzglę dów ani
pier ni ka ani ser ni ka nie bę dzie, jak to
w ko mu ni zmie. Wi gi lia tak wy glą da ła, że
za mie ni li obiad na ko la cję, ale za nim
do nas do tarł ko cioł, sie dzie li śmy
na koń cu ko ry ta rza, to wszyst ko by ło
zim ne, w mi sce pły wa ła war stwa bia łe -
go tłusz czu. Nie da ło się te go zjeść, a po -

tem śpie wa li śmy ko lę dy, aż rap tem
wszyst ko uci chło i wszy scy po grą ży li się
w my ślach o naj bli ższych. Ja w do mu zo -
sta wi łem żo nę i dwój kę dzie ci. Pierw szy
kon takt z ni mi mia łem do pie ro w stycz -
niu. Kie dy sie dzia łem w Są czu na ko men -

dzie, to nie po wie dzie li żo nie gdzie
je stem. Do pie ro po 10 la tach do ga da li -
śmy, że ona przy nio sła pacz ki z cie płą
odzie żą, a ja te go nie do sta łem.
Na Szwedz kiej trak to wa li nas jak kry mi -
na li stów, sie dzie li śmy z pi jacz ka mi. 

***
– Przez ty dzień po by tu na Szwedz kiej

– uzu peł nia Krzysz tof Mi cha lik – przy -

KONKURS HISTORYCZNY „STAN
WOJENNY I JEGO NASTĘPSTWA”

Dy rek cja i spo łecz ność uczniow ska Gim na zjum nr 5 im. św.
Kin gi w No wym Są czu za pra sza na fi nał Po wia to we go Kon kur su
Hi sto rycz ne go „Stan wo jen ny i je go na stęp stwa”, któ ry od bę dzie
się 12 grud nia 2011 r. o godz. 11. W pro gra mie m.in. część ar ty stycz -
na oraz wy stą pie nia za pro szo nych go ści. 

Kon kur so wi to wa rzy szą sło wa Ja na Paw ła II:
Po trze ba nie ustan nej od no wy umy słów i serc, aby prze peł -

nia ła je mi łość i spra wie dli wość, uczci wość i ofiar ność, sza cu nek
dla in nych i tro ska o do bro wspól ne, szcze gól nie o to do bro, ja -
kim jest wol na Oj czy zna.

Kon kurs „Stan wo jen ny i je go na stęp stwa” po raz pierw szy
zor ga ni zo wa no w 2009 r. Po my sło daw cą pro jek tu są na uczy cie -
le Gim na zjum nr 5 oraz Zyg munt Ber dy chow ski, rad ny sej mi ku
ma ło pol skie go, któ ry ob jął pa tro na tem na sze przed się wzię cie.
W re ali za cji te go za da nia szko le po ma ga Fun da cja Są dec ka. Or -
ga ni za cję i prze bieg ca łe go pro jek tu po wie rzo no na uczy cie lom
hi sto rii i wie dzy o spo łe czeń stwie.

W pierw szym ro ku pro jekt miał za sięg we wnątrz sz kol ny, jed na -
kże szyb ko oka za ło się, że za in te re so wa nie kon kur sem jest du że ipo -
sta no wi li śmy za pro sić doudzia łu uczniów szkół zca łej Są dec czy zny.

Ce lem kon kur su jest wzmac nia nie po staw pa trio tycz nych
mło de go po ko le nia i po czu cia to żsa mo ści na ro do wej oraz kształ -
to wa nie sza cun ku do war to ści de mo kra tycz nych ta kich jak wol -
ność, plu ra lizm, to le ran cja i ak tyw ność oby wa tel ska. Pra gnie my
roz wi jać pa sję ba daw czą wśród mło dzie ży w po szu ki wa niu praw -
dy hi sto rycz nej, a ta kże bu dzić sza cu nek dla do ko nań Po la ków
w okre sie wal ki z ko mu ni zmem oraz prze śla do wań i re pre sji
w cza sach PRL -u.

Głów ną na gro dą w kon kur sie są ca ło rocz ne sty pen dia na uko -
we z Fun du szu Sty pen dial ne go im. Bra ci Po tocz ków, dzia ła ją ce -
go przy Fun da cji Są dec kiej. 

Kon kurs to rów nież spo tka nie z ży wą hi sto rią, po nie waż za -
pra sza my oso by, któ re w cza sie sta nu wo jen ne go bra ły czyn ny
udział w wal ce o pol ską de mo kra cję. Nie od łącz nym ele men tem
im pre zy jest wy sta wa prac uczniów na sze go gim na zjum te ma -
tycz nie zwią za nych z okre sem sta nu wo jen ne go.

W dniu kon kur su w na szej szko le ucznio wie i za pro sze ni go -
ście ma ją oka zję obej rzeć wy sta wę eks po na tów z Okrę go we go
Mu zeum w No wym Są czu oraz pry wat ną ko lek cję An drze ja
Szka rad ka i Zyg mun ta Ber dy chow skie go.

Lu cy na Zyg munt
Dy rek tor Gim na zjum nr 5 w No wym Są czu

Po sze dłem do do mu, a jak
na stęp ne go dnia przy -
sze dłem do pra cy, to już
SB na mnie cze ka ło. Pa -
mię tam, że za nim wy je -
cha li śmy z Są cza, to
na sza ny ska za trzy ma ła
się pod skle pem na Mi le -
nium, gdzie es be cy bra li
szyn ki świą tecz ne.Krzysztof Michalik
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zwy cza ili śmy się do sto łów ki ka sy na mi -
li cyj ne go, bo stam tąd no si li nam je dze -
nie. Naj czę ściej da wa li krup nik, mo żna
by ło wy trzy my wać, tyl ko był pro blem, że
nie by ło się gdzie umyć i ca ły ty dzień sie -
dzie li śmy w tym sa mym ubra niu.
Po przy jeź dzie do Za łę ża mo gli śmy się
wresz cie wy ką pać. Pa mię tam ta kie zda -
rze nie przed Wi gi lią. Z Są cza przy je cha -
łem z kar to nem pa pie ro sów, a chło pa ki
z są sied niej ce li ska rży li się, że nie ma ją
co ku rzyć. Kie dy więc roz wo zi li ten wi -
gi lij ny obiad, to po pro si łem kla wi sza,
aby im prze ka zał jed ną pacz kę. Sko czył
na mnie: „To nie ho tel, to wię zie nie!”,
ale póź niej sam przy szedł, otwo rzył ce lę,
spy tał, gdzie chcia łem po dać te pa pie ro -
sy i rze czy wi ści im po dał. Pa mię tam jesz -
cze, że po Wi gi lii do kwa te ro wa li nam
dwóch chło pa ków, któ rzy zo sta li sa mi
w ce lach, bo przed świę ta mi wy pusz czo -
no ma sę lu dzi. Ja wte dy by łem jesz cze
ka wa le rem, obec ną żo nę zna łem, pła ka -
ła za mną mat ka. Dwa ra zy es be cy przy -
je żdża li po mnie do do mu, ale mnie nie
za sta li, gdyż do póź ne go wie czo ra by łem
u swo jej dziew czy ny. Ta to mó wił, że by li
u mnie ko le dzy, ale z opi su nie ko ja rzy -
łem o ko go mo że cho dzić. Trze ci raz nie
przy je cha li, tyl ko cze ka li na mnie
na dwor cu w Bie go ni cach i zgar nę li
mnie, gdy wy sia dłem z po cią gu. Ro dzi ce
do pie ro 6 stycz nia do wie dzie li się, gdzie
je stem. Na Szwedz kiej prze słu chi wa li
mo je go ku zy na, ale mu nie po wie dzie li,
że je stem dwa pię tra ni żej. 

SKŁAD KA 
NA IN TER NO WA NYCH

– Pierw sza myśl po prze mó wie niu Ja -
ru zel skie go o wpro wa dze niu sta nu wo -
jen ne go – wspo mi na Hen ryk Naj duch
– to le cieć na za kład, że by po cho wać jak
naj wię cej z tych rze czy, któ re mie li śmy
w ko mi sji za kła do wej, bo wie dzie li śmy,
że za raz tam wja dą. Uda ło się. Ja ko
elek tryk naj wa żniej sze do ku men ty ukry -

KOLĘDA
INTERNOWANYCH 

Pociesz Jezu kraj płaczący, 
Ześlij w serca prawdy ziarno,
Siłę swoją daj walczącym,
Pobłogosław Solidarność. 

Więźniom wszystkim daj wytrwałość,
Pieczę miej nad rodzinami,
A słowo Ciałem się stanie
I zamieszka między nami.

Matkom, żonom ześlij siłę,
Otrzyj łzy czekania dzieciom, 
A nam wszystkim Panie miły
Ześlij Boże dobry wieczór.

Zaśpiewamy wtedy razem
Tę kolędę za kratami,
Że słowo Ciałem się stało
I jest dzisiaj między nami.

SĄDECKIE WIGILIE

Eugeniusz Baran 

Ryszard Pawłowski, Andrzej Szkaradek 
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łem w ka na łach wy so kie go na pię cia,
gdzie prak tycz nie nikt nie miał do stę pu
i te rze czy prze trwa ły do 1989 ro -
ku. I oczy wi ście od ra zu do wie dzie li śmy
się, że z No wo ma gu in ter no wa li dwie
oso by: An drze ja Szka rad ka, któ ry był
od de le go wa ny do pra cy związ ko wej
w De le ga tu rze So li dar no ści, i Zen ka
Szaj nę, któ ry był prze wod ni czą cym za -
kła do wej So li dar no ści na eta cie. Od ra -
zu zo sta ła zor ga ni zo wa na skład ka, że by
coś przy go to wać na świę ta dla ro dzin
in ter no wa nych, nie tyl ko na szych. Skon -
tak to wa li śmy się z ko le ga mi z ZNTK,
WPK, PKP. I z tych pie nię dzy zo sta ły za -
ku pio ne świ nia ki. Ro dzi ny in ter no wa -

nych do sta ły po rząd ne wa łów ki
przed Wi gi lią. A póź niej ze bra li śmy pod -
pi sy pod pe ty cją do dy rek to ra i ko mi sa -
rza woj sko we go o uwol nie nie An drze ja
i Zen ka. Pod pi sa ło się po nad 500 pra -
cow ni ków, do dzi siaj mam kse ro ko pię.
Na pi sa li śmy w tej pe ty cji, że oni nie
dzia ła li prze ciw ko Pol sce i na ro do wi
pol skie mu, tyl ko na rzecz ro bot ni ków
i że nic ta kie go nie zro bi li, aby mie li być
wię zie ni. Na wet se kre tarz POP pod pi sał
się pod pe ty cją. Po szli śmy z Wac kiem
Mi ga czem do dy rek to ra, ale był za ję ty
roz mo wą z ko mi sa rzem, więc zo sta wi li -
śmy pe ty cję se kre tar ce. Obie ca ła, że do -
star czy dy rek to ro wi. Za go dzi nę
przy le ciał Wa cek i mó wi: „He nek, ścią -
gnę li mnie na gó rę i po wie dzia łem im,
że by łeś ze mną”. Zro bi ła się wiel ka afe -

ra, że ni by jak śmie li śmy ta ką pe ty cję
zło żyć o uwol nie nie prze stęp ców. 

„To wy w imie niu ban dy tów wy stę pu -
je cie, kto to or ga ni zo wał, kto pi sał, kto
zbie rał pod pi sy?!” – ba da li nas. A my
twar do mó wi my, że za kład du ży i nie zna
się ka żde go z imie nia i na zwi ska. Cią -
gnę li nas na ko men dę, lecz ni ko go że -
śmy nie wy da li. Spra wa szyb ko
przy ci chła, chy ba po mógł nam ten pod -
pis se kre ta rza par tii. Do stał so lid ny
ochrzan, ale oni się ba li, że mo gą mieć
kło po ty, gdy się roz nie sie, że ich czło -
wiek pod pi sał się pod ta kim pa pie rem.
A trzy la ta póź niej, kie dy mnie za mknę -
li, to ko le dzy za mną się uję li i pa mię ta li
o mo jej ro dzi nie. Wte dy to by ła praw dzi -
wa so li dar ność … 

Wy słu chał HEN RYK SZEW CZYK

LI STA SĄ DE CZAN IN TER NO WA NYCH 13 GRUD NIA 1981
I W NA STĘP NYCH DNIACH
Eu ge niusz Ba ran (ZNTK), zwol. 8.02.1982 r. 
An drzej Bąk (stu dent AGH), in ter. 16.12.1981 r., zwol. 22.01.1982 r. 
Ma rian Bia ło skór ski (SD), zwol. 7.05.1982 r. 
Sta ni sław Bo dzio ny („S” RI), zwol. 2.03.1982 r. 
Alek san der Gre la (na uczy ciel), zwol. 29.06. 1982 r. 
Jó zef Grzyb (PKS), zwol. 25.01.1982 r. 
Ro man Has slin ger (na uczy ciel), zwol. 5.03.1982 r. 
Ta de usz Jung (WPK), zwol. 26.04.1982 r. 
Jó zef Jun gie wicz (SZEW), zwol. 27.02.1982 r. 
Ro man Ka ły niuk (ZNTK), zwol. 6.03.1982 r.
Ber nard Mar si ske (Zw. Zaw. MO), zwol. 13.01.1982 r. 
Krzysz tof Mi cha lik (SZEW), in ter. 15.12. 1981 r., zwol. 26.04. 1982 r.
Wal de mar Mi ku lec (stu dent UJ), in ter. 15.02.1981 r. – zwol. 29.04.1982 r. 
Hen ryk Opi lo (PPU Kry ni ca), zwol. 26.03. 1982 r. 
Hen ryk Paw łow ski (DRKP), zwol. 4.05.1982 r. 
Ry szard Paw łow ski (DRKP), zwol. 8.02. 1982 r. 
Jó zef Pie karz (PBWiM), zwol. 13.01.1982 r. 
Wła dy sław Pik sa („S” RI), zwol. 06.03.1982 r.
Ja cek Ro gow ski (SZEW), in tern. 14.12.1981 r., zwol. 8.03.1982 r. 
Grze gorz Saj dak (SZEW), zwol. 3.04.1982 r. 
Jan Si koń („S” RI), zwol. 6.03.1982 r. 
Ze non Szaj na (NO WO MAG), zwol. 2.04.1982 r. 
An drzej Szka ra dek (NO WO MAG), zwol. 19.11.1982 r. 
Ma rek To ma sik (SZEW), zwol. 14.01.1982 r. 
Ma rek Wój to wicz (SZEW), zwol. 04.03.1982 r. 
Je rzy Wy skiel (WPK), zwol. 11.02.1982 r. 
Ry szard Za gór ski (SZEW), zwol. 02.04. 1982 r., po now nie in tern. 13.05.1982 r.
– zwol. 22.11.1982 r. 
Ja cek Za rem ba (De le ga tu ra ZR „S”), zwol. 26.03.1982 r. 

***
Z tej li sty nie ży ją trzy oso by: Alek san der Gre la, Wal de mar Mi ku lec i Ze non Szaj na.

Spacernik w Załężu
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P
rzez wszyst kie te la ta spę dzo ne
na ry bac kich stat kach Ko tar ba
po znał mo rza i oce any nie tyl ko
z tej do brej stro ny, gdy wo dę nie

mą ci na wet lek ki po wiew wia tru, ale ta -
kże z tej dru giej, gdy mo rze ma zło -
wiesz cze ob li cze, gdy przez po kład
z hu kiem prze le wa ją się sztor mo we fa le.

– Mo rze, to nie okieł zna ny ży wioł
– mó wi Ko tar ba. – Ka żde go ma ry na rza,
ry ba ka uczy po ko ry. Pro szę mi wie rzyć.
Dla mnie ma ono w so bie – jesz cze to

coś – nie od par ty urok, ja kiś ma gnes,
któ re spra wi ły, że sta ło się ono mo im
„dru gim do mem” na 23 la ta. 

***
Fa scy na cja od le gły mi oce ana mi dla

chło pa ka z ma leń kie go Ry tra w Be ski -
dzie Są dec kim nie by ła, jak się oka za ło,
chwi lo wym po ry wem, dzie cię cą mrzon -
ką. Zaw sze lu bił czy tać ksią żki przy go -
do we, w tym ta kże te o da le kich
mor skich wy pra wach. To był in ny świat,
nie zba da nych głę bin, świat pe łen stat -

ków i praw dzi wych wil ków mor skich.
Po tem by ła szkol na wy ciecz ka do Mi ni -
ster stwa Że glu gi w War sza wie.

– Wte dy w Ry trze bu do wał się Dom
Wcza so wy „Jan tar”. By ła koń ców ka
lat 60. Cho dzi łem wów czas do ósmej
kla sy szko ły pod sta wo wej. Jej ów cze sny
kie row nik pan Ro mań ski znał się z kimś
z fir my, któ ra wzno si ła ten obiekt, a ten
ktoś miał zna jo mo ści w Mi ni ster stwie
Że glu gi. I tak zo sta li śmy do te go gma -
chu za pro sze ni. Po je cha li śmy na wy -
ciecz kę do sto li cy i mo gli śmy go
zwie dzić.

Z wo dą – wpraw dzie nie tą bez kre -
sną, oby ty był je go dzia dek Sta ni sław,
któ ry w la tach jesz cze przed wo jen nych
prze pra wiał lu dzi łód ką w Mło do wie
z jed ne go brze gu Po pra du na dru gi. Póź -
niej po ma ga ła mu w tym je go cór ka
– ma ma pa na Fran cisz ka. 

– No cóż, tak mia ło być. Tak by ło za -
pi sa ne tam na gó rze – jak to mó wił Ku -
buś Fa ta li sta – żar tu je Fran ci szek
Ko tar ba. – A tak już po wa żnie rzecz uj -
mu jąc: za wsze chcia łem pod ró żo wać.
Zo ba czyć in ne kra je. Do ra sta łem, w cza -
sach PRL-u. Wte dy pra ca na mo rzu da -
wa ła ta ką mo żli wość. Dla mło dych lu dzi
by ło to bar dzo ku szą ce.

Po ukoń cze niu Li ceum Ogól no kształ -
cą ce go im. Ma rii Skło dow skiej -Cu rie
w Sta rym Są czu przy szły ry bak da le ko -

Wigilie z morską 
bryzą pod różnymi
szerokościami świata

Przy wi gi lij nym sto le

Wie lo mie sięcz na roz łą ka z ro dzi ną i cię żka pra ca po kil ka na ście go dzin dzien nie wpi sa ne są w ży cie
ka żde go ry ba ka pły wa ją ce go na stat kach da le ko mor skich. Lu dzie mo rza – jak o nich mó wią – przy -
wy kli, że mie sią ca mi prze mie rza jąc wo dy świa ta, nie scho dzą na ląd. Przy wy kli rów nież do te go, że
nie jed ną wi gi lię przy szło im spę dzić z da la od do mu i od swo ich bli skich. Fran ci szek Ko tar ba, by ły
wi ce bur mistrz Piw nicz nej -Zdro ju „od dał” mo rzu 23 la ta ży cia. W tym cza sie tyl ko czte ry ra zy by ło
mu da ne usiąść ra zem przy wi gi lij nym sto le z żo ną, dzieć mi, ro dzi ną. Po ła mać się z ni mi opłat kiem.
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mor ski na kil ka lat „za ko twi czył” się
w Szcze ci nie. Wy brał stu dia na Wy dzia -
le Ry bac twa Mor skie go i Tech no lo gii
Żyw no ści Aka de mii Rol ni czej.

– Swo ją przy szłość wią za łem z flo tą
han dlo wą, ale wy szło ina czej. By ła flo ta
– i ow szem, ale ry bac ka, któ ra da ła mi
lep szą zna jo mość mo rza. Za nim ukoń -
czy łem uczel nię, mia łem już za so bą
pierw sze wyj ścia w mo rze. Naj pierw
mie li śmy krót sze prak ty ki – trzy mie sięcz -
ne. Wy pły wa li śmy ku tra mi na Bał tyk. To
był rok 1972, mo że 73. Wów czas do sta -
łem naj więk szy wy cisk. Naj gor sza
na mo rzu by ły krót ka i gwał tow na fa la
oraz bu rze – nie na żar ty. Pierw szy 17-
me tro wy ku ter tzw. „Żół tek” – jed nost -
ka z Ko ło brze gu, na któ rym pły wa łem,
spi sy wał się dziel nie. Dla mnie to był
praw dzi wy chrzest na mo rzu. We ry fi ka -
cja, te go, czy bę dę ry ba kiem, czy nie.
Czy spraw dzę się, ja ko mło dy adept
w bar dzo trud nych wa run kach, bo mo -
rze ni ko go nie roz piesz cza. Na „żółt -
kach”, gdy mo rze za czy na ło „bu jać”
na praw dę trud no by ło się utrzy mać
na no gach, nie mó wiąc o wy ko ny wa niu
co dzien nych obo wiąz ków, opra wia niu
ryb. Do świad cze ni ry ba cy przy glą da li
się nam uwa żnie. Bę dzie coś z te go de li -
kwen ta, czy też nie. 

Póź niej, na pią tym ro ku stu diów by -
ła ko lej na prak ty ka – tym ra zem sze ścio -
mie sięcz na. Wy pra wa na wo dy
pół noc no -za chod niej Afry ki na traw le -
rze -za mra żal ni „Knia zik”, któ re go ar -
ma to rem by ło nie ist nie ją ce już
Przed się bior stwo Po ło wów Da le ko mor -
skich i Usług Ry bac kich „Gryf” ze
Szcze ci na. Tam znaj do wa ły się ło wi ska

sar dy nek. Po tem pły wał na stat ku „Kor -
win” po dob ne go ty pu. Po stu diach Fran -
ci szek Ko tar ba pod pi sał przed wstęp ną
umo wę o pra cę z Przed się bior stwem Po -
ło wów Da le ko mor skich i Usług Ry bac -
kich „Od ra” ze Świ no uj ścia. Po od by ciu
słu żby woj sko wej z ma ry nar skim wor -
kiem wszedł w 1977 ro ku na po kład
„Tun ka” – znacz nie więk szej jed nost ki.
Z ko le ga mi po pły nął w re jo ny Geo r gii
Po łu dnio wej, bie gu na po łu dnio we go,
Fal klan dów po łu dnio wych, gdzie by ły
ło wi ska kry la. Za ha czy li jesz cze o Mon -
te vi deo. 

***
By ły wi ce bur mistrz Piw nicz nej -

-Zdro ju, obec nie peł nią cy obo wiąz ki
dy rek to ra Miej skie go Za kła du Go spo -
dar ki Ko mu nal nej i Miesz ka nio wej po -
znał pra cę na stat ku ry bac kim
od pod staw. Za czy nał ja ko prak ty kant,
póź niej był młod szym ry ba kiem, tech -
no lo giem, och mi strzem, czy li za stęp cą
ka pi ta na do spraw pro duk cji, a w ostat -
nich la tach słu żby na mo rzu był w ści -
słym kie row nic twie ry bac kich
jed no stek. Naj pierw pły wał na stat kach,
któ re, po po ło wach czę ściej za wi ja ły
do por tu. Po tem przy szły już wy pra wy
da le ko mor skie, (na wet sze ścio mie sięcz -
ne). Na mo rzu spę dził w su mie 23 la ta
i na nim przy szło mu spę dzić nie jed ną
wi gi lię z da la od żo ny dzie ci, ro dzi ny.
Przy sto le za sta wio nym tra dy cyj ny mi
po tra wa mi i mnó stwem ryb, któ rych, jak
za wsze na mo rzu nie bra ko wa ło ła mał
się opłat kiem z ko le ga mi z za ło gi, ale
my śla mi był przede wszyst kim w Piw -
nicz nej -Zdro ju, gdzie na je go po wrót
cze ka ła żo na Bar ba ra i trój ka dzie ci oraz

Ry bac ki sta tek w po bli żu Fal klan dów Po łu dnio wych

Uda ny po łów

Spo tka nie z fo ką (Geo r gia Po łu dnio wa)

Sieć „po szła” do wo dy
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ro dzi na w Ry trze, skąd mo żna po wie -
dzieć „wy pły nął” na wo dy świa ta. 

– Do roz łą ki z naj bli ższy mi nie da się
przy wyk nąć. Mo żna z nią się je dy nie
oswo ić. W świą tecz no -no wo rocz ny czas
ka żdy z ko le gów -ry ba ków był na stat ku
obec ny cia łem, ale du chem znaj do wał
się da le ko po za nim ze swo imi bli ski mi.
Naj trud niej sza by ła pierw sza wi gi lia
na „Tun ku” – wspo mi na Ko tar ba. – Był
rok 1977. Pierw sze świę ta po za do mem,
jesz cze, ja ko ka wa ler, spę dza ne u wy -
brze ży Geo r gii Po łu dnio wej pod bie gu -
nem po łu dnio wym. Prze pięk na wy spa.
Le żał śnieg, choć tam wów czas by ło la -
to. Wi dok nie zwy kły, nie za po mnia ny.
Wi gi lia, na sza tra dy cyj na, pol ska ze
sztucz ną cho in ką za bra ną z kra ju. Pysz -
ne wi gi lij ne po tra wy. Na na szym sto le
kró lo wa ły ry by: no to te nia, ży ją ca w wo -
dach wo kó łark tycz nych, nie zwy kle
smacz na, ker gu le na. Kie dy ła ma li śmy
się opłat kiem nie jed ne mu z nas, z 80-
oso bo wej za ło gi w oku za krę ci ła się łza.
Po wi gi lii włą czy li śmy film. Ma gne to -
wi dy by ły wte dy no wo ścią, a po tem ka -
żdy po szedł do swo jej ka ju ty i łą czył się
w my ślach z bli ski mi.

Stat ki ry bac kie, zwłasz cza te więk sze
jed nost ki, by ły praw dzi wy mi fa bry ka mi.
Na tych, na któ rych pły wał Ko tar ba, do -
bo wo prze ra bia no od 80 do 120 ton su -
row ca. Pra ca trwa ła do tąd, do pó ki by ły
ry by do prze two rze nia. Póź niej trze ba
by ło po sprzą tać, wy myć prze twór nię,
urzą dze nia i wte dy by ła prze rwa. 

– Pra ca szła na dwie zmia ny. Kie dy
ja za czy na łem pły wać na stat kach pra -
co wa ło się po 18 go dzin, a po tem by ło
sześć na od po czy nek. Tak by ło na Bał ty -
ku. So lid nie do sta wa ło się w kość.

Fran ci szek Ko tar ba jed ną z wie lu wi -
gi lii po za do mem spę dził w sto li cy Uru -
gwa ju w Ame ry ce Po łu dnio wej.
Do por tu w Mon te vi deo wpły nął kil ka
dni przed Wi gi lią. Tam był wów czas
śro dek la ta, trzy dzie ści kil ka stop ni.

– Wte dy na wi gi lij nym sto le, oprócz
na szych tra dy cyj nych po traw, zna la zły
się owo ce ro sną ce w cie płym kli ma cie
i sto ło we wi no. Tę wi gi lię od bie ra ło się
zu peł nie ina czej niż do tych cza so we, spę -
dzo ne na mo rzu. Upał. Bra ko wa ło zi mo -
wej at mos fe ry. Miesz kań cy Mon te vi deo
przy cho dzi li póź niej do nas na sta tek, by
oglą dać cho in kę. W pa mię ci utkwi ło mi

to, że nie sma ko wał im nasz pol ski bi gos,
bo, jak mó wi li „zgni łej” ka pu sty nie bę -
dą je dli. 

In nym epi zo dem, któ ry Fran ci szek
Ko tar ba za pa mię tał z tej wi gi lii by ło wyj -
ście do mia sta, na kil ka go dzin przed tym,
za nim wszy scy ze bra li się na stat ku
przy wi gi lij nym sto le. Wte dy w Uru gwa -
ju rzą dzi ła dyk ta tu ra woj sko wa.

– Miesz kań cy jej się sprze ci wia li.
Po zej ściu na ląd z ko le ga mi, idąc głów -
ną uli cą mia sta, pro wa dzą cą do par la -
men tu, zo ba czy li śmy, że w wie lu do mach
otwo rzy ły się okna i na gle usły sze li śmy
ogrom ny ło mot. Miesz kań cy ude rza li po -
kryw ka mi. Oka za ło się, że by ła to ich for -
ma pro te stu, prze ciw ko rzą dom
woj sko wym. Huk, nie sa mo wi ty na ca łe
mia sto. 

Ko lej na Wi gi lia – na Mo rzu Be rin ga
też by ła spe cy ficz na. By mo żna by ło
usiąść do wi gi lij nej wie cze rzy trze ba by -
ło za trzy mać, i to na bar dzo krót ko,
prze rób ryb.

– Lu dzie ode szli od ta śmy, by za nie -
dłu go po now nie przy niej sta nąć. Tak to

już by ło, że w Wi gi lię ryb ki pcha ły się
wy jąt ko wo do sie ci i trze ba je by ło prze -
two rzyć. Nie by ło wy bo ru. Na tych wo -
dach, któ re by naj mniej nie na le ża ły
do spo koj nych nie na rze ka li śmy na mar -
ne po ło wy. Lu bi ło do ło żyć min ta jem.
By ło go na praw dę du żo. W tych re jo -
nach ni gdy nie by ło spo koj nie. Jak za -
czę ło dmu chać, to nie jed no krot nie
trze ba by ło trzy mać ta le rze na sto le. 

***
Kie dy na stat kach po ja wi ły się te le fo -

ny sa te li tar ne łącz ność z kra jem by ła ła -
twiej sza. Ry ba cy mo gli skon tak to wać
się z ro dzi na mi, po roz ma wiać, zło żyć
ży cze nia. Póź niej Fran ci szek Ko tar ba
pły wał po Mo rzu Be rin ga i Mo rzu
Ochoc kim na ro syj skim stat ku „Vi go”.
Ka drę kie row ni czą sta no wi li ry ba cy
z ró żnych kra jów. By li m. in.: Ame ry ka -
nie, Ka na dyj czy cy, Nor we go wie, Po la -
cy. Resz tę za ło gi, li czą cej po nad 120
osób sta no wi li Ro sja nie. Na tym stat ku,
w cią gu do by prze ra bia ło się oko ło 500
ton ryb, przede wszyst kim min ta ja. To
by ła pły wa ją ca fa bry ka. 

– Na tej jed no st ce pra co wa ło dzie się ciu
Po la ków. Przy go to wa li śmy so bie ta ką ka -
me ral ną wi gi lię. Przy szedł do nas ka pi tan,
zło żył ży cze nia. Ko lej ną wi gi lię na tej jed -
no st ce spę dzi li śmy na Mo rzu Ochoc kim.
Gdy ła ma li śmy się opłat kiem sły chać by ło
tyl ko stu ka nie lo du o ka dłub. A póź niej
trze ba by ło wró cić do pra cy. Mo żna po -
wie dzieć, że przez te la ta, kie dy pły wa łem,
by łem w nim go ściem. Pro wa dze nie do mu,

Chwi la za du my u brzegu wy spy Geo r gia Po łu dnio wa

Franciszek Kotarba na
morzu spędził w sumie 23
lata i na nim przyszło mu
spędzić niejedną wigilię
z dala od żony dzieci,
rodziny
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wy cho wy wa nie troj ga dzie ci spo czę ło
w du żej mie rze na bar kach mo jej wspa -
nia łej żo ny. Żad ne sło wa nie wy ra żą mo -
je go uzna nia i po dzi wu dla niej, że sa ma
te mu po do ła ła.

Fran ci szek Ko tar ba po raz ostat ni
wy pły nął w mo rze w 2000 ro ku, a po -
tem przy szedł czas, by za mknąć mor -
ski etap ży cia i osiąść na sta łym lą dzie.

– Pod ją łem mę ską de cy zję. Coś za -
czy na się w ży ciu czło wie ka, a po tem
koń czy. Mia łem jesz cze pro po zy cje pły -
wa nia na stat kach pod ban de rą fran cu -
ską, ale po wie dzia łem dość. Po ja wi ła
się ofer ta pra cy w Urzę dzie Mia sta
i Gmi ny w Piw nicz nej -Zdro ju. Bur -
mistrz Edward Bo ga czyk za pro po no -
wał mi funk cję za stęp cy bur mi strza i się
zgo dzi łem. Wi ce bur mi strzem by łem
od 2002 do 2006 ro ku, a od 2009 ro ku
peł nię obo wiąz ki dy rek to ra Miej skie go
Za kła du Go spo dar ki Ko mu nal nej
i Miesz ka nio wej w Piw nicz nej. 

– Cóż mo rze ma w so bie? Trud no to
opi sać. Mo rze to ży wioł, da ją cy moc -
ne go ko pa, so lid ną daw kę ad re na li ny
i zda nia nie zmie nię. Tam trze ba być
na praw dę zde ter mi no wa nym. Pro fe sja
ry bac ka czy też ma ry nar ska to za wód
dla praw dzi wych twar dzie li. Szcze gól -
nie ry bac ka. Do brze spraw dza ją się
w tym za wo dzie lu dzie z gór, przy wy kli
do twar dej pra cy i sza cun ku dla przy -
ro dy. Mo rze nie da ru je fu szer ki. Czy
ta cy są wśród dzi siej szych na sto lat ków
z Ry tra, Piw nicz nej, No we go czy Sta re -
go Są cza? Z pew no ścią – są. Niech tyl -
ko ci ewen tu al ni kan dy da ci do słu żby
na mo rzu pa mię ta ją, że czę sto przyj -
dzie im spę dzać Wi gi lię na wo dzie.
A wte dy tę sk no ta za do mem jest naj -
więk sza. Bo to szcze gól ny dzień.

IGA MI CHA LEC
Fot. arch. ro dzin ne Fran cisz ka Ko tar by

Sce ny z chrztu mor skie go

K
ie dy 11 li sto pa da 1918 ro ku
Pol ska od zy ska ła nie pod le -
głość wy da wa ło się, że to ko -
niec krwa wych walk

za Oj czy znę. Ja kże złud ne by ły to ma -
rze nia, oka za ło się już kil ka mie się cy
póź niej, kie dy two rzą ce się do pie ro woj -
sko pol skie mu sia ło znów sta nąć do wal -
ki, tym ra zem z Ar mią Czer wo ną.
Od ra dza ją ca się Rzecz po spo li ta ura to -
wa ła nie tyl ko swo ją su we ren ność, ale
ca łą Eu ro pę przed ko mu ni stycz ną re wo -
lu cją. Woj na po chło nę ła jed nak ogrom -
ną licz bę ofiar.

Pra wie ka żda miej sco wość w Pol sce
ma swo ich bo ha te rów tam tych cza sów.
Je den z nich po cho dził z Mę ci ny, nie -
wiel kiej wsi le żą cej na tra sie z Chełm ca
do Li ma no wej.

BO GU ŻY CIE. 
OJ CZYŹ NIE WOL NOŚĆ

Po rucz nik Jan Wró bel uro dził się we
wsi Pi sa rzo wa w 1897 ro ku i ma jąc za -
le d wie 5 lat zo stał sie ro tą. Za ję ła się nim
i je go ro dzeń stwem ro dzi na Lu pów
z Mę ci ny. To dzię ki nim Jan Wró bel
ukoń czył gim na zjum w No wym Są czu
i pod jął pra cę w urzę dzie skar bo wym.

Żył oszczęd nie, bo za ro bio ne pie nią -
dze chciał prze zna czyć na wy jazd
do Ame ry ki. Pod ko niec 1914 ro ku

Porucznik Jan Wróbel

SĄDECKIE WIGILIE
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przez Mę ci nę prze cho dzi ły w kie run ku
No we go Są cza pol skie ka wa le ria i pie -
cho ta, a za ni mi – I Bry ga da Le gio nów
pod do wódz twem Jó ze fa Pił sud skie go.
Do do mu pań stwa Lu pów za je chał wte -
dy sam wiel ki mar sza łek, a sie dem na -
sto let ni Ja nek za pew ne nie po sia dał się
z ra do ści, bo mógł oso bi ście po roz ma -
wiać z Pił sud skim.

Co usły szał, nie wie my. Ale zna my
efekt słów wiel kie go wo dza: od po wia -
da jąc na je go ode zwę Jan Wró bel po -
szedł do woj ska, a oszczęd no ści…
prze ka zał pań stwu. Był le gio ni stą, po -
rucz ni kiem 5 Puł ku Pie cho ty. Je go do -
wód cą był Ka zi mierz Sosn kow ski,
póź niej szy ge ne rał.

Jan Wró bel brał udział w wie lu bi -
twach, ta kże tej war szaw skiej. Po zwy -
cię skiej wal ce wró cił do ro da ków
z Mę ci ny, ale co dzien nie śle dził wy da -
rze nia w kra ju. Pew ne go dnia usły szał
w ra dio wych wia do mo ściach, że 5 Pułk
na dal wal czy! Mi mo, że był ran ny
i wbrew proś bom ro dzi ny po now nie za -
ło żył mun dur. – Oj czy zna mnie wzy wa.
Z Bo giem – od po wie dział bli skim
z uśmie chem, wsia da jąc na ko nia i od -
je chał.

Do tarł aż na Li twę i tam ak tyw nie
włą czył się do wal ki. Pod Ka re li ca mi
ko ło No wo gród ka zo stał ran ny jesz cze

do tkli wiej niż wcze śniej – w gło wę. To
tu 7 paź dzier ni ka 1920 ro ku za sta ła go
śmierć. Miał do pie ro 23 la ta. Umie ra jąc
pro sił tyl ko swo je go do wód cę, aby nie
zo sta wiał go na ob cej zie mi. Chciał spo -
cząć w ro dzin nej zie mi pod Li ma no wą...

Przy ja ciel speł nił ostat nią wo lę żoł -
nie rza. 4 kwiet nia 1921 ro ku, w Nie -
dzie lę Wiel ka noc ną, oso bi ście
przy wiózł cia ło po rucz ni ka zło żo ne aż
w dwóch trum nach – me ta lo wej i dę bo -
wej. Na wie ku le ża ły woj sko we od zna -
cze nia: Krzyż Vir tu ti Mi li ta ri i or de ry.
Po grzeb w Mę ci nie od był się jesz cze te -
go sa me go dnia ze wszyst ki mi woj sko -
wy mi ho no ra mi. Uczest ni czy ły w nim
tłu my miesz kań ców, a ksiądz pro boszcz
wy gło sił pło mien ne ka za nie. – Je śli ko -
mu dro ga otwar ta do nie ba, to tym co
słu żą Oj czyź nie – pod kre ślał. – Sza nuj -
my wol ność i mó dl my się za bo ha te rów.

OKRA DLI MO GI ŁĘ 
ŻOŁ NIE RZA!

Do 1998 ro ku mo gi łą po rucz ni ka Ja -
na Wró bla opie ko wa ła się ro dzi na.
Zwłasz cza śp. Zo fia Wie wió ro wa z ro -
dzi ny Lu pów. To dzię ki niej prze trwał
wszyst kie te la ta – ta kże trud ne cza sy
ko mu ni stycz ne, grób usy pa ny z zie mi,
z dę bo wym krzy żem i nie wiel ką ta blicz -
ką in for ma cyj ną. W 1999 ro ku mo gi łę

obe to no wa no, a drew nia ny kru cy fiks za -
stą pio no me ta lo wym. Re mont zo stał
prze pro wa dzo ny dzię ki ów cze sne mu
pro bosz czo wi ks. Sta ni sła wo wi Ma -
ciusz ko wi.

Pa ni Zo fia, zda jąc so bie spra wę, że
nad cho dzi kres jej ży cia i ktoś mu si
prze jąć opie kę nad mo gi łą bo ha te ra,
pro si ła bli skich, któ rym ufa ła: – Nie za -
po mnij cie o Jan ku.

Jed ną z tych bi skich był po rucz nik
Strzel ca na od dział Pod ha lań ski Zdzi -
sław Smo leń. To on pod jął sta ra nia o re -
no wa cję gro bu i god ne upa mięt nie nie
lo kal ne go bo ha te ra – po rucz ni ka Ja -
na Wró bla. Od stro ny urzę do wej spra wą
za ję ła się miesz kan ka Mę ci ny – Ja ni -
na Fir lej. Tra fi ła ona na do bry czas: wo -
je wo da ma ło pol ski 17 kwiet nia 2007
ro ku za ape lo wał w me diach o po moc
w spo rzą dze niu ewi den cji miejsc pa mię -
ci na ro do wej, gro bów i cmen ta rzy wo -
jen nych, na te re nie Ma ło pol ski.

– Po za po zna niu się z ca łą pro ce du -
rą praw ną zde cy do wa łam się pod jąć
sta ra nia i upa mięt nić po stać i za słu gi
mło de go ofi ce ra – wspo mi na Ja ni na Fir -
lej. – Chcia łam jed no cze śnie po ka zać
mło de mu po ko le niu, jak cię żka by ła dro -
ga Pol ski do wol no ści.

Mi mo wie lu prze szkód, któ re się po -
ja wi ły, ba rier wy da ją cych się cza sa mi
nie do po ko na nia, uda ło się jej od re stau -
ro wać grób por. Wró bla. – Du ża w tym
za słu ga śp. pre zy den ta Le cha Ka czyń -
skie go i śp. An drze ja Prze woź ni ka,

Historia bohatera por. Jana Wróbla

Droga otwarta
do nieba
Żył oszczęd nie, bo za ro bio ne pie nią dze chciał prze zna czyć na wy -
jazd do Ame ry ki. A jed nak za miast emi gro wać, po świę cił wszyst -
ko co miał, w tym naj cen niej szy skarb – wła sne ży cie – dla
ra to wa nia Oj czy zny. Po rucz nik Jan Wró bel, któ ry brał udział
w woj nie pol sko -bol sze wic kiej, to je den z tych, któ rzy wy wal czy li
dla nas nie pod le głość. Je go mo gi ła po win na być do wo dem hi sto -
rycz nej pa mię ci Po la ków. Cze ka ła 88 lat na od re stau ro wa nie.
A po od no wie niu zo sta ła okra dzio na z krzy ża. 
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do któ rych zwró ci łam się o po moc
– pod kre śla pa ni Ja ni na.

Mo gi łę wy re mon to wał Urząd Gmi ny
w Li ma no wej ze środ ków Ma ło pol skie -
go Urzę du Wo je wódz kie go. Po ło żo no
na niej no we pły ty na grob ne, za cho wa -
no ory gi nal ny, me ta lo wy krzyż z ta bli -
cą. Na pły cie umiesz czo no sym bol or ła
woj sko we go (wzór z 1919 ro ku), któ re -
go Woj sko Pol skie uży wa ło w la -
tach 1919-1920.

Orzeł wy ko na ny z brą zu nie prze -
trwał jed nak dłu go. W sierp niu 2011 ro -
ku zo stał skra dzio ny przez nie zna ne go
spraw cę. Ko men da Po wia to wa Po li cji
w Li ma no wej umo rzy ła po stę po wa nie
w tej spra wie pod ko niec wrze śnia, nie
mniej, w przy pad ku wy kry cia spraw cy,
zo sta nie wzno wio ne.

NA RÓD BEZ HI STO RII 
JEST JAK CZŁO WIEK 
BEZ PA MIĘ CI

Po la cy cze ka li na wol ność aż 123 la -
ta. Pra wie tak sa mo dłu ga by ła dro ga
do po sta wie nia so lid ne go na grob ka mło -
de mu le gio ni ście z Mę ci ny, jed ne mu
z tych żoł nie rzy, któ rzy swe ży cie od da li
wła śnie za wol ność Oj czy zny. Mo gi łę
po rucz ni ka Ja na Wró bla, bo ha te ra walk
o nie pod le głość Pol ski, wy re mon to wa -
no do pie ro po 88 la tach.

Pa mięć o nim prze trwa ła dzię ki pa -
trio tom z mę ciń skiej zie mi i bli skiej ro -
dzi nie Jan ka.

– Dbaj my o tę mo gi łę, przy chodź my
tu z na szy mi dzieć mi, bo to na nas spa -
da od po wie dzial ność pod trzy ma nia pa -
mię ci o wy da rze niach z hi sto rii na sze go
kra ju – ape lu je Ja ni na Fir lej.

Le gio ni sta Jan Wró bel nie był wiel -
kim stra te giem wo jen nym, nie znaj dzie -
my o nim wzmian ki w an na łach. To
je den z wie lu żoł nie rzy, ja cy zgi nę li
w wal ce. Dla cze go na zy wa my go bo ha -
te rem?

Bo wal czył i zgi nął za to, w co wie -
rzył – za nie pod le głość.

Je go mo gi ła to trwa ły po mnik hi sto -
rii i dzie dzic twa na ro do we go, a duch bo -
ha te rów wal ki o nie pod le głość na sze go
kra ju bę dzie żył do pó ty, do pó ki pa mięć
o tam tych wy da rze niach bę dzie prze ka -
zy wa na na stęp nym po ko le niom.

KIN GA BED NAR CZYK
fot. KB, ar chi wum Ja ni ny Fir lej

Je rzy Bie lec ki miał sil ne związ ki
z No wym Są czem: oso bi ste. ro -
dzin ne, przy ja ciel skie i za wo do -
we (ja ko dy rek tor szko ły

bu dow la nej). Z No we go Są cza w ma -
ju 1940 r. pró bo wał prze do stać się
do Fran cji, to zo stał aresz to wa ny i wię -
zio ny. Po woj nie czę sto przy je żdżał
na spo tka nia z są dec ki mi kom ba tan ta -
mi, mło dzie żą szkol ną w szko le Chro -
bre go, wła dza mi mia sta. Przy jaź nił się
z b. więź nia mi Au schwitz, są de cza na -
mi Iza kiem Gold fin ge rem i Zyg mun -
tem Pod ha lań skim. Ob da rzo ny świet ną
pa mię cią i wy jąt ko wym da rem pa sjo -
nu ją ce go opo wia da nia bu dził nie kła -
ma ne za in te re so wa nie roz mów ców.

Nie zwy kłą hi sto rię obo zo wej mi ło -
ści Je rze go i Cy li (zmar ła w 2006 r.)
i nie praw do po dob nej uciecz ki przy po -
mi na my frag men ta mi ar ty ku łu
z „Dzien ni ka Pol skie go” sprzed kil ku -
na stu lat pió ra są dec kie go re dak to ra Je -
rze go Le śnia ka.

***
(…) Uciecz ka (bo daj je dy na w tak

śmia łym sty lu) więź nia z bar dzo ni -
skim nu me rem obo zo wym, mi mo
wście kłe go po ści gu i po szu ki wań, uda -
ła się. Dziś Je rzy miesz ka w No wym
Tar gu, a Cy la – na Bro okly nie. 28
grud nia skoń czy ła 78 lat.

– Pan de Ni ro za in te re so wał się na -
mi po obej rze niu po ka za ne go w Ame -

Nie oglą daj się!
20 paź dzier ni ka br. w wie ku 90 lat zmarł w No wym Tar gu Je -
rzy Bie lec ki, je den z pierw szych więź niów Au schwitz, Spra wie -
dli wy wśród Na ro dów Świa ta, ho no ro wy oby wa tel pań stwa
Izra el, czło wiek, któ ry wsła wił się bra wu ro wą uciecz ką – prze -
bra ny za es es ma na – ra zem z uko cha ną dziew czy ną, rów nież
więź niar ką, Cy lą z oświę cim skie go obo zu.

Jurek i Cyla w 1998 roku
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ry ce fil mu do ku men tal ne go To ma sza
Ma gier skie go „Don’t turn back – a lo ve
sto ry from Au schwitz” (Nie oglą daj się
– hi sto ria mi ło sna z Oświę ci mia) – mó -
wi Je rzy.

W po wo dzi wy jąt ko wo już bo ga tej li -
te ra tu ry i ob ra zów fil mo wych o te ma ty -
ce wo jen no -obo zo wej, ten aku rat epi zod
z ży cia Je rze go Bie lec kie go wznie ca
ciar ki po ple cach.

Wszyst ko, co naj wa żniej sze, dzie je
się przez przy pa dek – Je rzy przy wo łu je
za sły sza ną on giś myśl ks. prof. Jó ze fa
Ti sch ne ra, zna jo me go od wie lu lat z są -
sia du ją cej z No wym Tar giem Ło pusz -
nej. Mi łość, nie na wiść, śmierć – ja kże
czę sto bio rą swój po czą tek w przy pad -
ko wej chwi li. Cie ka we, czy Stwór ca re -
gu lu je te przy pad ki, czy jest obec ny
przy tych epi zo dach czło wie cze go lo su?
Czym za tem jest fa tum i ła ska, fa ta lizm
i Bóg?

NU MER 243
Dzie więt na sto let ni Je rzy opu ścił ro -

dzin ny dom w Mi cha ło wi cach ko ło
Mie cho wa z ple ca kiem, w to wa rzy stwie
trzech ko le gów – Sta ni sła wa Sta chu ry,
Jó ze fa Waś ki i Edwar da Bub ki. W szu -
fla dzie zo sta wił list do ro dzi ców i bra ci
wy ja śnia jąc po wód odej ścia: „Wró cę
do wol nej oj czy zny…”

– Sta ra li śmy się uni kać bar dziej
uczęsz cza nych dróg. Usi ło wa li śmy prze -
do stać się w ma ju 1940 na Wę gry, a po -
tem do Fran cji. Z prze zor no ści,
po re ko ne san sie w re jo nie Sa no ka,
chcie li śmy do brze przy go to wać prze rzut
przez gra ni cę. Wpa dli śmy jed nak nie -
ocze ki wa nie w rę ce ge sta po w Dą brów -
ce, na kwa te rze wiej skiej, pod No wym
Są czem. Naj praw do po dob niej za de nun -
cjo wał nas ukra iń ski kon fi dent, któ re go
spo tka li śmy na sta cji ko le jo wej. Niem cy
aresz to wa li nas w no cy z 7 na 8 ma ja,
w dniu św. Sta ni sła wa. Wzię li też go spo -
da rza, Igna ce go.

Prze słu cha nie w są dec kim wię zie niu.
Je rzy tłu ma czy, że przy je chał tu na po -
grzeb ciot ki i przy oka zji po szu ki wa niu
pra cy. „Nie le piej ci by ło u ma my?”
– kpią stra żni cy. W ce li kil ka na ście
osób, wszy scy gra nicz ni cy. War sza wia -
cy, ktoś z Kielc, na wet pro fe sor. Za nim
jesz cze Je rzy usły szał „was hast du in
Ungarn ge sucht?!” (cze go szu ka łeś

na Wę grzech?) po czuł ude rze nie pię ścią
mię dzy oczy, a w ustach smak krwi. Do -
stał wte dy so lid ne bi cie. Noc prze le żał
na brzu chu. Po le ce nie spa ko wa nia ma -
na tek przy jął jak wy ba wie nie. Po my ślał
na wet, że bę dzie bli żej do mu, bo wci -
śnię ty do sa mo cho du zdą żył doj rzeć
przez szpa rę dro go wskaz: Brze sko
– 23 km. Rze czy wi ście tra fił do wię zie -
nia w Tar no wie (…).

– Nie ba wem, w czerw cu skie ro wa no
mnie w pierw szym trans por cie do Au -
schwitz – wspo mi na Je rzy na do wód ob -
na ża jąc przed ra mię z ni skim nu me rem
obo zo wym „243”.

CY LA NI CZYM 
PRO MYK SŁOŃ CA

(…) Po cho dzi ła z Ło mży, by ła cór ką
wła ści cie la du że go, no wo cze sne go mły -
na. W dniu jej przy jaz du trans por tem
do Bir ke nau, w stycz niu 1943 r., stra ci -
ła mat kę i dzie wię cio let nią sio strę, obie
za ga zo wa ne cy klo nem. Kil ka ty go dni
póź niej wy koń czo no oj ca Mor de cha ja

i dwóch do ro słych bra ci, Ja ku ba i Na ta -
na. Z licz nej, szczę śli wej ro dzi ny zo sta -
ła przy ży ciu sa ma…

– Naj czę ściej roz ma wia li śmy przez
dziu rę w de sce sza lun ku, po wsta łą
po wy ję tym sę ku. Rza dziej, z za cho wa -
niem naj więk szej ostro żno ści, roz ma -
wia li śmy pod czas przerw obia do wych
przy otwar tych drzwiach, w ką cie wą -
ziut kie go przed sion ka. Mo głem wów -
czas do tknąć, a na wet po ca ło wać
w po li czek. Co tu zresz tą ukry wać, już
po kil ku dniach Cy la sta ła się dla mnie
oso bą bli ską i dro gą. By ła jak pro myk
słoń ca w tej po twor nej, obo zo wej sza -
rzyź nie…

Za miast zwy cza jo wych kwiat ków
czy upo min ków, ja kie mło dy chło pak
po da ro wu je dziew czy nie, Je rzy pod rzu -
cał Cy li ka wa łek chle ba, ja kieś le kar -
stwo czy odzież.

Wpa dli śmy jed nak nie -
ocze ki wa nie w rę ce ge -
sta po w Dą brów ce,
na kwa te rze wiej skiej,
pod No wym Są czem. Naj -
praw do po dob niej za de -
nun cjo wał nas ukra iń ski
kon fi dent, któ re go spo -
tka li śmy na sta cji ko le -
jo wej.

Cyla, 1945 r.

Bielecki – 3 miesiące po ucieczce
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– Opę ta ła mnie myśl o ra to wa niu jej
ży cia. Nie mia łem wąt pli wo ści, że hi tle -
row cy po sta no wi li wy tę pić wszyst kich
Ży dów z pod bi tej Eu ro py. Ko mo ry ga zo -
we pra co wa ły co raz czę ściej przez ca łą
do bę, ko mi ny kre ma to ryj ne bez prze rwy
zio nę ły czer wo ny mi ję zo ra mi ognia i tłu -
stym czar nym dy mem. Cza sem wiatr
niósł słod ka wy za pach pa lo nych ludz -
kich ciał.

Cy la pra co wa ła w żeń skim ko man -
dzie trud nią cym się m.in. re pe ra cją wor -
ków. Kie dyś za py ta ła Je rze go:

– Co z na mi bę dzie?
– Ca lut ko, ja cię stąd wy rwę?
Go dzi na mi roz my ślał nad spo so bem

re ali za cji sza lo ne go za my słu. Uciecz ka!
Dro ga do wol no ści i mi ło ści.

WIĘ ZIEŃ ROT TENFŰHRER
Mun dur es es ma na, a na stęp nie bu ty,

pas i ka bu rę na pi sto let, czap kę po lów -
kę za ła twił Je rze mu ko le ga Ta de usz Sro -
gi. Po szcze gól ne sor ty by ły do star cza ne
w kil ku eta pach. Blu zę prze szmu glo wał
w ku ble od śmie ci, dys tynk cje rot -
tenfűhre ra w kie sze ni. Wszyst ko scho -
wa ne w skryt ce na pod da szu ma ga zy nu.
W ra zie wpad ki lo ka to rom ba ra ku gro -
zi ła na tych mia sto wa „cza pa| na je de na -
stym blo ku. In ny z ko le gów, za ćwiart kę

czy ste go spi ry tu su „zor ga ni zo wał” go -
tów kę – czte ry ty sią ce ma rek. 

Zna la zła się i sta ra prze pust ka wy -
sta wio na na na zwi sko rot tenfűhre ra
Hel mu ta Stel le ra, upra wio ne go do kon -
wo jo wa nia trzech więź niów. Je rzy
prze ro bił na zwi sko na Ste inem, licz bę
więź niów z 3 na 1, wy tarł sta rą da tę
z od po wied niej ru bry ki, aby o go dzi nie
„0” wsta wić ak tu al ną. Fał szer stwo oka -
za ło się sto sun ko wo ła twe, bo wpi sów

do prze pust ki do ko na no ko pio wym
ołów kiem.

Przy go to wa nia, mi mo obo zo wych
ogra ni czeń, prze bie ga ły me to dycz nie.
Je rzy skom ple to wał pe le ry nę, kon ser wę
na dro gę, brzy twę do go le nia, bu ty dla
Cy li. Wszyst ko cze ka ło spa ko wa ne

w schow ku na na dej ście dni, gdy obo -
wią zy wać bę dzie ko lor (oliw ko wo -zie -
lo ny) bez cen nej prze pust ki.

W przeded niu pla no wa nej uciecz ki
trze ba by ło ją na gle odło żyć. Gru pę Ży -
dó wek prze nie sio no do in ne go ko man -
da. Cy la wy lą do wa ła w pra so wal ni.

– Spo ty ka li śmy się co dwa dni o tej sa -
mej go dzi nie w wy zna czo nym miej scu.
Ter min spo tka nia prze su wał się o 24 go -
dzi ny. Po wie dzia łem Cy li, że by by ła przy -
go to wa na: W ka żdej chwi li mo gę przyjść
po cie bie w mun du rze es es ma na i za brać
na „prze słu cha nie”. To bę dzie pre tekst
dla twej ko man dofűhrer ki. Po wyj ściu po -
ma sze ru je my na punkt kon tro l ny w stra -
żni cy, a po tem na wol ny świat.

Nad szedł dzień dwu dzie ste go lip ca.
Obóz obie gła wieść o trzech Ży dach
i Fran cu zie za strze lo nych pod czas pró -
by uciecz ki. Je rze mu koń czy ła się cier -
pli wość, bo „je go ko lor” cią gle nie
nad cho dził.

– Przy pad ko wo zo ba czy łem w kan tor -
ku do ku men ty, któ re po ło żył na sto le es -
es man kon wo ju ją cy zwy kle roz wa gę
i prze tar tą śru tę. Na ster cie for mu la rzy
za mi go tał ko lor oliw ko wo -zie lo ny! Mia -
łem kil ka na ście go dzin na roz sta nie się
z miej scem, w któ rym sie dzia łem od czte -
rech lat.

Skru pu lat nie wy peł nił wol ne ru bry ki
w pod ro bio nej prze pu st ce i wsta wił ak -
tu al ną da tę.

Po szedł do schow ka. O trze ciej
po po łu dniu ubrał się w zie lo no -bru nat -
ną ko szu lę i nie miec ki mun dur, za sznu -
ro wał juch to we bu ty, a na man kie ty
spodni za ło żył bre zen to we spi na cze.

– Wło ży łem na gło wę czap kę po lów kę
z bie le ją cą na niej „tru pią głów ką” i hi -
tle row ską „wro ną” na fron cie, prze rzu ci -
łem chle bak przez ra mię, na ło ży łem
na oczy prze ciw sło necz ne oku la ry. Na ze -
wnątrz ude rzył mnie lip co wy żar.
Pod ubra niem to ną łem w stru gach po tu,
ko szu la mo men tal nie przy kle iła się do ple -
ców. Mo je ner wy uspo ko iły się nie co, gdy
za uwa ży łem jak grup ki pra cu ją cych więź -
niów pod ry wa ją się na bacz ność i zdej mu -
ją czap ki, kie dy ko ło nich prze cho dzi łem.
Tyl ko za cho wa nie zim nej krwi gwa ran to -
wa ło po wo dze nie.

Wszedł do bu dyn ku gdzie pra co wa ła
Cy la. Ko bie tę w uni for mie SS przy wi tał
„he il Hi tler”.

Oto i szla ban – Kon trol l -
stel le. Krót ka roz mo wa
ze stra żni kiem. Je rzy
i Cy la prze cho dzą na dru -
ga stro nę, za dru ty. Zie -
mia pa li ich w sto py,
mu szą jed nak za cho wać
na tu ral ną swo bo dę.

Bielecki nad grobem Cyli, Nowy Jork, 2005 r.
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Czy stą mo wą Go ethe go wy ja śnił cel
wi zy ty: „Je stem z Po li ti sche Ab te ilung
(Po li tycz ne go Od dzia łu) i mam zle ce nie
do pro wa dzić na prze słu cha nie więź niar -
kę”. Po dał na zwi sko, nu mer obo zo wy.
Przy pro wa dzo no Cy lę, bla dą, ze spusz -
czo ny mi ocza mi, na „gu mo wych” no gach.

„Gdy by śmy ją za trzy ma li na dłu żej,
to da my znać” – po wie dział i wark nął
na więź niar kę: „komm, los, Schel ler, ge -
ra de aus”. Szli w mil cze niu wzdłuż
licz ne go ko man da moc no ob sta wio ne go
przez ka pów. Je den z nich na wi dok Je -
rze go – es es ma na dla oka za nia lo jal no -
ści za czął okła dać więź niów pał ką.
Po ki lo me trze za mie ni li kil ka słow. „Ju -
rek, bo ję się” – za pa mię tał szept. Po wie -
dział jej: „nie oglą daj się!” (…).

Oto i szla ban – Kon trol l stel le. Krót ka
roz mo wa ze stra żni kiem. Je rzy i Cy la
prze cho dzą na dru ga stro nę, za dru ty.

Zie mia pa li ich w sto py, mu szą jed nak
za cho wać na tu ral ną swo bo dę. Je rze mu
przy cho dzi na myśl, że jed nak stra żnik
coś po dej rze wa i za raz wznie ci alarm.
Po dą ża li na szo sę, na któ rej la da mo ment
mógł się po ja wić lot ny pa trol. I rze czy -
wi ście, mi nę ła ich fur man ka z obo zo wy -
mi ko tła mi po zu pie pro wa dzo na przez
woź ni cę, któ ry znał Cy lę z wi dze nia
i mógł ją roz po znać.

ZA SZLA BA NEM
Skrę ci li w las. Prze mie rza li łą ki, mo -

kra dła, Cy la już opa da ła z sił, zo sta wa ła
z ty łu.

Z za drzew wi dzie li ja dą ce z i do ła -
gru cię ża rów ki. O ósmej wie czo rem za -
wy ła sy re na – znak, że z Oświę ci mia
zbiegł wię zień. Czy po ścig już ru szył?
Co bę dzie, gdy do ak cji wkro czą wy tre -
so wa ne psy? 

Za cho wał się ory gi na ły li stów goń -
czych po uciecz ce z obo zu Je rze go Bie -
lec kie go i Cy li Cy bul skiej, da to wa ne
z dnia 22 lip ca 1944, godz. 19.35, dro gą
te le gra ficz ną do po ste run ków po li cji.
Ko le dzy Je rze go – Ta de usz Sro gi i Ma -
rian Wod niak, któ rzy prze ży li obo zo wą
ge hen nę, opo wia da li mu po woj nie
o wście kło ści wach ma nów.

Na krót ki od po czy nek za trzy ma li się,
z du szą na ra mie niu, w kę pie wi kli ny
nad brze giem So ły, trzy ki lo me try
od obo zo we go ogro dze nia. Po zmro ku
ru szy li w dal szą dro gę. Przed świ tem uj -
rze li spa da ją cą gwiaz dę (me te oryt?),
któ ra roz pa dła się na dwie czę ści sy piąc
wo kół iskra mi. „To tak, jak by dro gi na -
sze go ży cia mia ły się ro zejść” – po wie -
dzia ła Cy la Je rze mu. By ły to sło wa
pro ro cze.

Tu ła li się i klu czy li po la sach kil ka -
na ście dni. Ko cha li się jak wol ny mę -
żczy zna z wol ną ko bie tą. Cho dzi li
no ca mi, w dzień za szy wa li się w kry -
jów kach, w zbo żu lub za gaj ni kach. Wy -
czer pa ni obo je po pa dli w go rącz kę. Je dli
bru kiew wy rwa na z pól, po pi ja li wo dą
ze sta wów (…)

Wie lo krot nie zmie nia li miej sce po by -
tu (po mni, że na przed ra mie niu mie li ta -
tu aż z nu me rem obo zo wym) za nim
do cze ka li wy zwo le nia. Je rzy przy stał
do par ty zan tów z AK, Cy lę przy gar nę ła
za przy jaź nio na ro dzi na Czer ni ków ko ło
Ra cła wic, gdzie trak to wa no ją jak cór kę.

– Ży cie ma swo je pra wa. Ka żde z nas
po szło wła sna dro gą. W 1945 Cy la do -
sta ła wi zę tran zy to wą i wy je cha ła przez
Szwe cję do Ame ry ki. Wy szła za mąż.
Za oce anem nie wio dło się jej naj le piej,
nie zna ła an giel skie go, pra co wa ła
po no cach. Ja zda łem ma tu rę w „No wo -
dwo ru” i ukoń czy łem Po li tech ni kę
w Kra ko wie w 1951 r., a po woj sku pra -
co wa łem w eks po zy tu rze PKS w No wym
Tar gu. Więk szość za wo do we go ży cia
spę dzi łem w tu tej szym Ze spo le Szkół
Me cha nicz nych im. Sta ni sła wa Sta szi ca,
w la tach 1961–1979 ja ko dy rek tor i jed -
no cze śnie na uczy ciel bu do wy ma szyn
i tech no lo gii.

TRZY DZIE ŚCI DZIE WIĘĆ
CZER WO NYCH RÓŻ

Po raz pierw szy od oświę cim skie go
exo du su spo tka li się po 39 la tach. Je rzy
cze kał na Cy lę 8 czerw ca 1983 r. na lot -
ni sku Ba li ce. Na po wi ta nie wrę czył
jej 39 czer wo nych róż. Ze zło żo nej dla
Mu zeum w Oświę ci miu i spi sa nej przez
mgr. Ta de usza Waś kę re la cji Cy li Cy -
bul skiej -Za cha ro wicz:

„Po wy jeź dzie do USA stra ci łam
kon takt z Jur kiem. Z po mo cą przy szedł
mi przy pa dek. Za trud nio na u mnie mło -
da dziew czy na z Pol ski po cho dzi ła
z wo je wódz twa, gdzie miesz ka li Czer -
ni ko wie. Po przez swo ja ko le żan kę za -
trud nio ną na po czcie za ła twi ła mi
ad res ro dzi ny Czer ni ków i ciot ki Jur ka.
Do wie dzia łam się, że Ju rek ży je, miesz -
ka w mie ście No wy Targ. Na dal jed nak
nie mia łam do kład ne go ad re su. Na pi -
sa łam więc wprost do ko men dan ta po -
li cji w tym mie ście. Otrzy ma łam nie
tyl ko ad res, ale na wet do mo wy nu mer
te le fo nu”.

1 wrze śnia 1986 Bie lec ki otrzy mu je
dy plom ho no ro wy i me dal Spra wie dli -
wy wśród Na ro dów Świa ta. Ma swo je
drzew ko oliw ne w Alei Spra wie dli wych
na Wzgó rzu Pa mię ci w Je ro zo li mie.
Na dy plo mie w dwóch ję zy kach (he braj -
skim i pol skim) wid nie je sen ten cja, któ -
rą uczy nił po tem ty tu łem swo jej ksią żki:
Kto ra tu je jed no ży cie, jak by świat ca ły
ra to wał.

„Dzien nik Pol ski”, nr 305, 31 grud nia 1998
Fo to gra fie ar chi wal ne udo stęp nio ne

przez wnu ka J. Bie lec kie go, 
p. Grze go rza De nen fel da

Te le gram in for mu ją cy o uciecz ce
z obo zu Cy li Sta wi skiej (pod tym na -
zwi skiem prze by wa ła w obo zie) wy -
sła ny do pla có wek po li cji
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P
a ni Ba sia? – pa ni wójt szyb ko
się orien tu je o ko go cho dzi, gdy
wspo mi na my o jed nej z miesz -
ka nek, 70-lat ce na ru bie żach

Sę ko wej. – Ona ta ka bied na, bo my tam
ko ło niej zbior nik na wo dę bu du je my
i nie mo że się z tym po go dzić… Miesz ka

w naj pięk niej szych re jo nach gmi ny!
– do rzu ca od ra zu Ma łuch. Zna po pro -
stu wie lu miesz kań ców swej gmi ny.
Z wie lo ma to czy też bo je. Woj ny
wprost, al bo po tycz ki wy gry wa ne spry -
tem, bo jak mó wią – go spo dy ni gmi ny
po tra fi prze ciw ni ka prze ko nać, a jak ar -

gu men ty nie da ją ra dy, to i po dejść,
wziąć choć by na łzy. Mó wią na wet, że
pła cze na za wo ła nie.

Chy ba war to, sko ro efek ty jej pra cy
i ar gu men tów, ja kie by nie by ły, wi dać
w gmi nie. Mo że nie są tak spek ta ku lar ne,
jak by wie lu chcia ło. Mo że nie się ga ją tak
głę bo ko w bocz ne ulicz ki gmin ne, jak
ocze ki wa no. Ale są. A ich mia rą jest za -
ska ku ją ce po par cie, któ re otrzy ma ła w te -
go rocz nych wy bo rach par la men tar nych.

PŁOT KA STA ŁA SIĘ 
RE KI NEM

Po 20. la tach pra cy w sa mo rzą dzie,
wła ści wie przez przy pa dek, tra fi ła na li -
stę kan dy da tów do Sej mu. Dłu go od ma -
wia ła, ale w ostat niej chwi li, w sy tu acji
awa ryj nej – po re zy gna cji kan dy dat ki
z Bie cza – nie ja ko z przy mu su po mo gła
ko le gom wy peł nić „dziu rę na li ście”.
Bez par tyj na kan dy dat ka Plat for my Oby -
wa tel skiej, umiesz czo na tro chę z przy -
mu su wy peł nie nia pa ry te tów płci,
o ma ły włos zo sta ła by po słan ką. Ja sne,
że za dzia łał czar lo kal ne go li de ra – wy -
bor cy po pro stu chcie li mieć „swo je go”,
gor lic kie go po sła, któ ry o nich na pew -
no bę dzie pa mię tał, a nie, na wet naj lep -
sze go i sku tecz ne go, po li ty ka z No we go
Są cza, Li ma no wej czy Pod ha la. Ale to
jesz cze nie tłu ma czy aż tak wiel kie go
po par cia dla sa mo rzą dow ca, że sku tecz -
nie kon ku ro wa ła z by łym wi ce mar szał -
kiem Ma ło pol ski Lesz kiem Zegz dą,
któ ry na zie mię gor lic ką przy wiózł ki -
lo me try dróg, in we sty cje i pie nią dze
na kul tu rę. Wszy scy to pa mię ta ją i moc -
no po pie ra ją no wo są de cza ni na w ko lej -
nych wy bo rach. Ale nie tym ra zem.
Ma łuch wy gry wa ła na wet z je dy ną gor -
lic ką po słan ką PiS Bar ba rą Bar tuś. Ak -

Ma łu cho wa z Sę ko wej,
go spo dy ni, któ ra otar ła
się o Sejm

Z dzia da pra dzia da sę ko wian ka, wy cho wa na na kul cie ro py, któ -
ra przy nio sła tej zie mi wiel ki suk ces, ma po mysł na swo ją gmi nę.
Za ska ku ją cy swym roz ma chem: ośrod ki nar ciar skie, uzdro wi -
sko, ba se ny geo ter mal ne, atrak cje prze my słu naf to we go, no wo -
cze sne osie dla… Mo że wy da ją się zbyt du że, lecz pó ki co swo je
po my sły wójt Sę ko wej Mał go rza ta Ma łuch re ali zu je. A to wie -
dzie ją pro stą dro gą z gmin nej za gro dy na… sa lo ny sej mo we.

– Nie sądziłam, że
wybory mogą być
tak przyjemnym
czasem w życiu.
Bardzo miło
wspominam
kampanię, ogrom
pozytywnych
sygnałów.

MAŁGORZATA MAŁUCH
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tyw ną po li tyk z Li pi nek. Star tu jąc
pierw szy raz do Sej mu i z o wie le trud -
niej szej po zy cji, Ma łuch go ni ła Bar tu -
sio wą du ży mi kro ka mi: zna na po słan ka
PiS w po wie cie gor lic kim do sta ła 9 991
gło sów, a kan dy dat ka PO – 5407. W sa -
mych Gor li cach prze ję ła wręcz prym
pierw szeń stwa: wójt Sę ko wej uzy ska ła
tam 2563 gło sy, a dzia łacz ka PiS – 2362.
Tak wła śnie ktoś, ko go mia no za płot kę,
oka zał się re ki nem. – Nie są dzi łam, że
wy bo ry mo gą być tak przy jem nym cza -
sem w ży ciu. Bar dzo mi ło wspo mi nam
kam pa nię, ogrom po zy tyw nych sy gna -
łów. W Gor li cach lu dzie pod cho dzi li
i mó wi li, że mnie ce nią i po pie ra ją. Ja
też ce nię te sy gna ły i trak tu ję ja ko moc -
ne zo bo wią za nie wo bec tych lu dzi, ja
o nich pa mię tam – mó wi Ma łuch.

Jesz cze przez kil ka ty go dni po wy bo -
rach za da wa ła so bie py ta nie: wziąć jed -
nak ten po sel ski man dat? Bo cią gle
dzwo ni li ze szta bu z Kra ko wa się upew -
nić, że jest go to wa, gdy by Ma rian Cy coń
zre zy gno wał, jak stra szył… I za wsze od -
po wia da ła so bie tak sa mo: – Nie eee!
Za czte ry la ta mo że, te go nie wy klu czam.
Ale te raz, mam jesz cze du żo pra cy
w gmi nie i chcę ją do koń czyć. Jed nak
mo ją mi sją jest gmi na.

To mu si być ten klucz do suk ce su. 

SUK CES PLU SZO WE GO 
MI SIA

Od pro gu wi dać, że ga bi net wój ta zaj -
mu je ko bie ta: nie jest tak zim ny i pu sty,
jak te mę skie. Tu są ży we ko lo ry, zie leń,
kwia ty, bi be lo ty, plu szo wy miś na biur -
ku, ciast ka na sto le. Przy tul nie. A prze -
cież umysł go spo da rza jest ści sły.
Ukoń czy ła Wy dział Geo de zji i Kar to -
gra fii na AGH. Jest twar da. Pre zes
gmin ne go OSP w Sę ko wej. Trzy cór ki,
wia do mo – nie jest ła two wy cho wać ty -
le dzie ci, pro wa dzić dom i pra co wać.
Do te go dwa psy i trzy ko ty! I pa sja: że -
glar stwo, trud ny sport dla wy trwa łych,
od po wie dzial nych, kre atyw nych w roz -
wią zy wa niu za ska ku ją cych pro ble mów,
po tra fią cych do trzeć do ce lu sa mot nie
ale i pra co wać z ze spo le.

W ro ku 2010, na dwu dzie sto le cie
funk cjo no wa nia sa mo rzą du te ry to rial -
ne go w Pol sce, otrzy ma ła od Fun da cji
Roz wo ju De mo kra cji Lo kal nej Ma ło -
pol skie go In sty tu tu Sa mo rzą du Te ry to -

rial ne go i Ad mi ni stra cji ty tuł „Mą dra
Gmi na”.

Star to wa ła w wy bo rach z ha słem:
„Ma łe Oj czy zny bu du ją sil ną Pol skę”
i tę swo ją Sę kow ską oj czy znę bu du je
od 21 lat: dwie ka den cje ja ko rad na po -
wia tu gor lic kie go i czło nek za rzą du, ale
przede wszyst kim od 16 lat ja ko se kre -
tarz gmi ny, pią ty rok ja ko wójt. Wy bra -
ło ją po now nie na tę funk cję 71 proc.
sę ko wian, tak do brze oce nia ją wy ni ki
to czo nych przez go spo dy nię gmi ny wo -
jen. W koń cu sło wo „wójt” ozna cza
„przy zwa ny na po moc”.

Plan pierw szy: Sę ko wa ja ko za ple cze
miesz kal ne dla Gor lic. Licz ba miesz -
kań ców gmi ny za jej ka den cji wzro sła
aż o 15 pro cent. Sę ko wa ko mu ni ka cyj -
nie do brze po łą czo na z mia stem, bli sko,
jest czy sta i pięk na. Peł na in fra struk tu -

ra. Ka na li za cja na 70 proc. te re nu. Od -
da ny pierw szy etap bu do wy wo do cią gu
gmin ne go. – Jak wszy scy mie wa my
przej ścio we pro ble my w su che la ta, wo -
da to pod sta wa. Wo do cią gi nam ją do -
star czą. Uję cie miej skie. Do te go dwa
zbior ni ki ku mu lu ją ce wo dę, je den na 3
ty sią ce me trów sze ścien nych, dru gi
na pół to ra. Nie chcę do pu ścić do sy tu -
acji, że te ren się roz wi ja a nie mo że my
ko muś za pew nić wo dy – pod kre śla wójt.

Do te go oczysz czal nia ście ków. Plan
bu do wy przy do mo wych oczysz czal ni,
że by nie wcho dzić już w nie atrak cyj ne
eko lo gicz nie i fi nan so wo szam ba. Są
pro gra my spe cjal ne dla gmi ny od da lo -
nych, ta kie jak Bart ne czy Bo da ki.
W su mie to wszyst ko to dzie siąt ki mi -
lio nów zło tych, oczy wi ście z po zy ska -
ne go do fi nan so wa nia.

Do te go ter mo mo der ni za cja obiek -
tów uży tecz no ści pu blicz nej, bu do wa
kom plek su spor to we go „Or lik”, na któ -
ry przy je żdża ją tłum nie gor li cza nie, mo -
der ni za cja dróg i bu do wa chod ni ków.

– A te raz je ste śmy za kwa li fi ko wa ni
do pro gra mu Związ ku Gmin Do rze cza
Wi sło ki i bę dzie my do fi nan so wy wać za -
kup i in sta la cję ko lek to rów sło necz nych
na bu dyn kach pry wat nych. To jest 1,5
mln zł dla miesz kań ców, bę dzie my wy -
bie rać naj lep sze, no wo cze sne tech no lo -
gie – za chwa la Ma łuch.

Wójt wła śnie przej mu je od Agen cji
Nie ru cho mo ści i prze kształ ca na bu dow -
la ne te re ny w gmi nie. To mo że roz ru szać
te re ny po dru giej stro nie bo iska, ko ło ko -
ścio ła. Nie któ re, na sty ku Sę ko wej i Gor -
lic, gmi na go to wa jest prze zna czyć
pod han del. To miej sce, któ re nie ze psu -
je cha rak te ru i uro dy gmi ny, a mo że – jak
są dzi jej go spo dy ni – za pew nić roz wój

Jesz cze przez kil ka ty go -
dni po wy bo rach za da wa -
ła so bie py ta nie: wziąć
jed nak ten po sel ski man -
dat? Bo cią gle dzwo ni li
ze szta bu z Kra ko wa się
upew nić, że jest go to wa,
gdy by Ma rian Cy coń zre -
zy gno wał, jak stra szył…
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i po dat ki. Dla mia sta to też wy god na sy -
tu acja, bo ewen tu al na ga le ria han dlo wa
nie za bi je drob nych gor lic kich kup ców.

Pó ki co aku rat to po zo sta je tyl ko pla -
nem. Ale Mał go rza ta Ma łuch pla ny re ali -
zu je.

Z BO OMU
TRY SKA JĄ CEJ RO PY

Z dzia da pra dzia da sę ko wian ka, tak
da le ko jak się ga hi sto ria ro du, ma po -
mysł na swo ją zie mię. – Dzie je ro dzi ny
zwią za ne są z ro pą, jak ca łej na szej oko -
li cy. Mo ja ma ma po cho dzi ła z do mu
wier ta cza, któ ry jeź dził po ca łym świe -
cie, na wet na Su ma trę. Ma ma uro dzi ła
się w Bo ry sła wiu, bo tam za Dłu go szem
wy je cha li – wspo mi na.

Wła dy sła wo wi Dłu go szo wi, bu dow -
ni cze mu oka za łe go pa ła cu i par ku
w Sia rach (gmi na Sę ko wa), Ma łuch po -
sta wi ła na wet w tym ro ku po mnik z ma -
łym mau zo leum. Ten PSL -owiec
w 1911 r. był po słem do Ra dy Pań stwa
w Wied niu i mi ni strem ds. Ga li cji.
W II RP – se na to rem. Pre ze sem Kra jo -
we go To wa rzy stwa Naf to we go i Pań -
stwo wej Ra dy Naf to wej. Pra co wał
w ko pal niach ro py naf to wej w Sia rach,
Sę ko wej i Ro pi cy Gór nej, prze cho dząc
wszyst kie szcze ble ka rie ry naf to wej,
od po moc ni ka ko wa la do kie row ni ka.
Gdy się wzbo ga cił, był ak tyw nym dzia -
ła czem i do bro czyń cą zie mi gor lic kiej,
w la tach 1909–1923 mar szał kiem Ra dy
Po wia to wej w Gor li cach. Bu do wał do -

my lu do we, szko ły, in ter na ty pol ski i ru -
ski (łem kow ski). A ta kże „Dom So ko ła”
z pierw szym ki nem w Gor li cach. W po -
ło wie XIX w. go rącz ka naf to wa ogar nę -
ła ca łą Ga li cję, je den z pierw szych
w świe cie naf to wych za głę bi po wsta wa -
ły od Gor lic po Lwów. Dłu gosz od krył
też Za głę bie Bo ry sław skie, co sta ło się
prze ło mem w pol skim prze my śle naf to -
wym. Ale na ko niec za wsze wra cał
do Siar i tu umarł.

– To był czas bo omu naf to we go, po -
rów ny wal ne go z po cząt ka mi bu do wy
suk ce su Ame ry ki Pół noc nej i go rącz ki
zło ta. W tych cza sach nasz te ren bar dzo
du żo zy skał – mó wi o hi sto rii swej ro dzi -
ny i „ma łej oj czy zny”. – Są cią gle miej -
sca, gdzie w szy bach jest na dal ro pa,
bul go ce i gaz się wy do by wa. Sa ma wi -
dzia łam! To do sko na ły pro dukt tu ry stycz -
ny, na przy kład na szlak spa ce ro wy.
Po wstał po mysł zbu do wa nia wspól ne go
pro jek tu z Ukra iną, ta ka cie ka wa oś tu -
ry stycz na. Cią gle my śli my o jej roz wo ju.

Po wstał Kar pac ko -Ga li cyj ski Szlak
Naf to wy, któ ry za czy na się wła śnie
w Sę ko wej. Po mnik Dłu go sza sta nął
w miej scu daw nej karcz my, w któ rej ro -
bio no in te re sy naf to we i wer bo wa no
wier ta czy do pra cy na Bor neo, Ja wie
czy Su ma trze. Wer bo wał ich i Dłu gosz,
są zdję cia do ku men tu ją ce je go spa ce ry
z psem z tej oko li cy.

Ko ło „Or li ka” wciąż ist nie je naj więk -
szy od wiert w tej oko li cy, głę bo ki na po -
nad 5 ty się cy me trów. Wójt ma na dzie ję,
że wy ko rzy sta go pod… geo ter mię. – Je -
ste śmy na eta pie ba dań, czy jest tam go -
rą ca wo da. Geo lo gia jest do bra,
od po wied ni uskok tek to nicz ny, znaw cy
mó wią więc, że na pew no jest. Wa żne
o ja kiej tem pe ra tu rze i ile – mó wi Ma łuch.

To wiel ki pro jekt, któ ry mo że za owo -
co wać ba se na mi ter mal ny mi, a za tem za -
le wem tu ry stów, a ta kże do star czyć
ener gię ca łej gmi nie. A po dob nych od -
wier tów jest w Sę ko wej wię cej. Je dy ny
mi nus, że gmi na sa ma te go pro jek tu fi nan -
so wo nie udźwi gnie. Po trze ba na to wie lu
mi lio nów, Ma łuch li czy więc na Mi ni ster -
stwo Śro do wi ska i Na ro do wy Fun dusz
Ochro ny Śro do wi ska. – Za czy nam ich o to
mę czyć. Przez czte ry la ta wszyst ko po win -
no się udać zro bić – oce nia.

Ale to tyl ko ele ment więk sze go pla -
nu tu ry stycz ne go.

– Chcę stwo rzyć atrak cyj ny ośro dek
tu ry stycz ny, któ ry przy cią gnie rze sze tu -
ry stów i pod nie sie stan dard ży cia miesz -
kań ców. Ma my nie sa mo wi ty po ten cjał,

Wła dy sła wo wi Dłu go szo -
wi, bu dow ni cze mu oka za -
łe go pa ła cu i par ku
w Sia rach (gmi na Sę ko -
wa), Ma łuch po sta wi ła na -
wet w tym ro ku po mnik
z ma łym mau zo leum.
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mnó stwo rze czy jesz cze nie od kry tych
– są dzi pa ni wójt.

PRZY SZŁOŚĆ Z BIE GIEM,
SIAR KĄ I BO RO WI NĄ

Bu do wa in fra struk tu ry ma po móc
ścią gnąć in we sto rów. Są już pierw si, za -
in we sto wa li w ośro dek nar ciar ski
na Ma gu rze Ma ła stow skiej. W ze szłym
se zo nie uru cho mi li no wo cze sny wy ciąg
krze seł ko wy, two rzą no we tra sy, a dzię -
ki nim po wsta ją ko lej ne in te re sy,
na przy kład w miej sca noc le go we.
– Bar dzo li czę na ko lej ne in we sty cje.
Nie da le ko jest 26 hek ta rów na le żą cych
do Gor lic, mia sto chce się ich po zbyć
a ten te ren mo żna na wet po łą czyć nar -
to stra dą z kom plek sem w Ma ła sto wie
– pla nu je Ma łuch.

Ma wspar cie przy re ali za cji tu ry stycz -
nych pro jek tów w lo kal nych sto wa rzy -
sze niach, ta kich jak Na Rzecz Roz wo ju
Wsi Krzy wa. Wraz ze zna nym pi sa rzem
i wy daw cą An drze jem Sta siu kiem, któ -
ry za miesz kał w Wo łow cu (też gmi -
na Sę ko wa), wy my śli li pro jekt „Śnie żne
Tra sy Przez La sy”. Wy ty czy li 100 ki lo -
me trów tras dla nar ciar stwa bie go we go,
wio dą cych łą ka mi i le śny mi trak ta mi.
Wi do ki na cu dow ne pa sma Be ski du Ni -
skie go. Tra sy i ła twe, i ta kie, któ re trze -
ba by ło opa trzyć ta bli cą „Nie bez piecz ny
od ci nek”. W tym se zo nie zo sta ną od da -
ne do użyt ku. – Znaw cy mó wią, że po -
dob nych tras nie ma. Dłu gie, pięk ne
te re ny, wi do ki. Pla nu je my otwar cie se zo -
nu 17 grud nia Bie giem Pierw sze go Śnie -
gu w Ba ni cy – za chwa la pa ni wójt.

To ko lej ny ele ment na ma pie pod gor -
lic kich atrak cji. W przy go to wa niu są tra -
sy cros so we. Be skid Gor lic ki ozna ko wał
set ki ki lo me trów tras na po trze by tu ry -
sty ki kon nej, łą cząc Ma ło pol skę z Pod -
kar pa ciem. Gmi na le ży na zna nym
Szla ku Ar chi tek tu ry Drew nia nej. Naj -
bar dziej zna ny obiekt, z li sty UNE SCO,
to ko ściół w Sę ko wej. Ale ko lej ne już
cze ka ją na wpis do obiek tów dzie dzic -
twa kul tu ro we go.

A te raz Mał go rza ta Ma łuch za pa li ła
się do pro jek tu re wi ta li za cji uzdro wi ska
Wa pien ne. Je go hi sto ria się ga wo jen na -
po le oń skich, ką pie le w wo dach mi ne ral -
nych siar ko wo -wo do ro wych oraz okła dy
z bo ro win po ma ga ją cho rym na reu ma -
tyzm i go ściec, ale od dzie sią tek lat

ośro dek le d wo zi pał. To po pro stu wieś.
Pierw sze in we sty cje za czął pry wat ny in -
we stor: zbu do wał kom pleks ba se nów,
wła śnie otwo rzył gro tę sol ną z ma ły mi
tę żnia mi, wkrót ce ru szy no wo cze sny
dom noc le go wy. A gmi na po zy ska ła
pra wie 6 mln zł na bu do wę no wej in fra -
struk tu ry. W 2012 ro ku uru cho mi Dom
Zdro jo wy, Pi jal nię wód oraz Pro me na -
dę Na po le oń ską wraz z dwo ma du ży mi
ogro da mi Lau ry i Ma ry sień ki. – Na głu -
chej wsi ro bi my per łę uzdro wisk – Wa -
pien ne. Klient jest, przy je żdża ją go ście
z Tar no wa, Dę bi cy i z Pod kar pa cia, bo
naj bli ższe uzdro wi ska ma ją w Iwo ni czu
i Ry ma no wie – za chwa la wójt Sę ko wej.

Nie da le ko są wsie po łem kow skie, tyl -
ko dwie w gmi nie – Bo da ki i Bart ne, ale
ta ostat nia to praw dzi wa pe reł ka. Or ga -
ni zu je Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Folk -
lo ry stycz ny „Świat pod Ky cze rą”,
na któ ry w tym ro ku przy je cha ły set ki
go ści z ca łe go świa ta. Po gli nia stych uli -
cach za gu bio nych mię dzy gó ra mi spa ce -
ro wa li i de gu sto wa li łem kow skie
spe cja ły Mek sy ka nie w som bre rach, ko -
lo ro wo odzia ne In do ne zyj ki i Taj ki, Kur -
do wie i Sy ryj czy cy w arab skich
chu s tach, czar ne pięk no ści z Re pu bli ki

Zie lo ne go Przy ląd ka w ba jecz nych spód -
ni cach, Ro sja nie i Ser bo wie w lu do wych
stro jach… dłu go by wy mie niać. – Bę -
dzie my roz wi jać tę im pre zę, tam po win -
no przy je chać 10 ty się cy lu dzi a nie kil ka
– pla nu je Ma łuch. – Spo łecz ność tych
wio sek jest bar dzo zin te gro wa na i chęt -
na do współ pra cy. Gdy by chcie li mieć
dwu ję zycz ne na zwy, by ły by już dziś, ale
uzna li, że to jesz cze nie jest ten czas.

Fakt, na ra zie w Sę ko wej jest czas
Mał go rza ty Ma łuch. A za czte ry la ta ten
czas mo że ją wy nieść z pod gor lic kiej
wsi na ul. Wiej ską w War sza wie.
Do par la men tu.

BER NA DE TA WASZ KIE LE WICZ
Zdję cia: Wa cław Ku bi niec

Bu do wa in fra struk tu ry
ma po móc ścią gnąć in we -
sto rów. Są już pierw si,
za in we sto wa li w ośro dek
nar ciar ski na Ma gu rze
Ma ła stow skiej.
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M
iesz ka nie jest peł ne ob ra -
zów, an ty ków, ksią żek i bi -
be lo tów. Ta kich miesz kań
– mu ze ów już nie ma

za wie le w Są czu. W sa lo nie kró lu je dę -
bo wy kre dens z Bu cza cza i for te pian.
Go spo dy ni jest peł na wdzię ku i ser decz -
no ści, tak cha rak te ry stycz nej dla kre so -
wych Po la ków, po mi mo sę dzi we go
wie ku nie opusz cza ją zna ko mi ta pa mięć. 

Pew ne go paź dzier ni ko we go po ran ka
pa ni Lud mi ła przy ję ła dzien ni ka rza „Są -
de cza ni na”, w roz mo wie asy sto wał
wnuk Bar tek, czy li Ze non IV Bar tosz
Re mi. W ży cio ry sie Lud mi ły Re mi od -
bi ja ją się po wi kła ne lo sy Po la ków w ze -
szłym wie ku. Po słu chaj my opo wie ści
Star szej Pa ni. 

***
W ja ki spo sób tra fi ła Pa ni do No we -
go Są cza? 

– Po cho dzę z Bu cza cza, pięk ne go,
kre so we go mia stecz ka po ło żo ne go
przed woj ną w wo je wódz twie tar no pol -
skim. Bu czacz le ży nie da le ko Za lesz -
czyk, nad Stry pą, któ ra wpły wa
do Dnie stru. W Bu cza czu stoi ra tusz,
per ła ar chi tek tu ry ro ko ko wej, za pro jek -
to wa ny przez wło skie go mi strza Ber nar -
da Me re ty na. Przed woj na uczy li śmy się
w szko le, że to naj pięk niej szy ra tusz
w Pol sce, obok po znań skie go. Mo je go
oj ca Fran cisz ka Ko stur kie wi cza bol sze -
wi cy aresz to wa li we wrze śniu 1939 ro -
ku. O dru giej w no cy za stu ka li
do na szych drzwi i już wię cej oj ca nie

zo ba czy łam. Mój oj ciec miał sklep wę -
dli niar ski i za trud niał chło pa ków. Miał
też tro chę po la, no to So wie ci uzna li go
za po miesz czi ka, zie mia ni na, a że jesz -
cze na le żał do So ko ła i z So ko ła mi jeź -
dził na ćwi cze nia do Czer nio wiec, co
so bie bar dzo chwa lił i by ło dla nie go
bar dzo wa żne, no to ja ko pol ski pa trio ta
był w oczach bol sze wi ków wro giem
Związ ku So wiec kie go. Ma ma Ste fa nia,
też w So ko le pra co wa ła, udzie la ła się
przy or ga ni za cji ró żnych im prez. 
Co się sta ło z oj cem?

– Wy wieź li go naj pierw do Tar no po -
la, jeź dzi łam tam, że by mu po dać pacz -
kę. Bol sze wi cy pacz kę wzię li, czy mu
da li – nie wiem. Mó wi li: „Na co mu
pacz ka – my mu jeść da je my”. W Bu -
cza czu cho dzi łam się do py ty wać, kie dy
oj ca wy pusz czą. Od po wia da li: „Pusz -
czą, pusz czą, cha zjaj ka nie boj sa”. Wy -
wieź li oj ca aż pod Ar chan gielsk, ma ma
pi sa ła li sty i od pi sa li, że z Ar chan giel -
ska wy szedł w stro nę Bu zu łu ku, gdzie
się kie ro wa li Po la cy, któ rzy po ukła dzie
Si kor ski – Maj ski szli do ar mii An der -
sa, aż z Kam czat ki się scho dzi li, ale oj -
ciec nie do szedł. Do wie dzie li śmy się, że
za cho ro wał śmier tel nie na dżu mę i po -
cho wa li go gdzieś pod Sa mar kan dą. 
Jak wy glą da ło roz sta nie z Kre sa mi?

– W Bu cza czu przez dwa la ta cho dzi -
łam do szko ły so wiec kiej i tam zro bi łam
so wiec ką ma tu rę, bo przed woj ną skoń -
czy łam czwar tą kla sę gim na zjal ną i mia -
łam iść na dwa la ta do li ceum. Więc oni
to uzna li, że mnie bra ku je dwa la ta
do ma tu ry. I mam ta kie świa dec two ma -
tu ral ne, z jed nej stro ny po ro syj sku,
a z dru giej po pol sku. Dy rek to rem szko -
ły był Ro sja nin, pa mię tam jak zda wa łam
tą ru ską ma tu rę. Przy ta bli cy roz wią zy -
wa ło się za da nia ma te ma tycz ne. I że by
mi się po wio dło, to wzię łam na eg za min
me da lik Mat ki Bo skiej, któ ry ści ska łam
w le wej rę ce. I tak sto ję przy tej ta bli cy
i roz wią zu je za da nie, na wet mi to do syć
idzie, aż rap tem wy pa dła mi kre da i za -
miast tą wol ną rę ką ją pod nieść z pod ło -
gi, to otwie ram tą dru gą i wy padł mi

Miesz ka nie na pię trze, jed nej z pięk niej szych w mie ście, do brze
zna nej są de cza nom sty lo wej, se ce syj nej ka mie ni cy Re mich
na ro gu uli cy Na ru to wi cza i pla cu św. Ka zi mie rza zaj mu je Lud -
mi ła Re mi, z do mu Ko stur kie wicz, wdo wa po ar chi tek cie po wia -
to wym Ze no nie II Ada mie Re mim, któ re mu na sze mia sto
za wdzię cza wie le wspa nia łych bu dow li.

Kre dens z Bu cza cza

Lud mi ła Re mi
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me da lik, a tu ru ski dy rek tor stoi. Tak
strasz nie się zde ner wo wa łam, szyb ko
pod no szę me da lik, cho wam za sie bie,
a on mó wi: Lu decz ka, Lu decz ka, ni cze -
wo, ni cze go. Ja koś to po wie dział po ro -
syj sku, że on też wie, co to jest me da lik
i co dla Po la ków zna czy. 
Jak się ukła da ło Po la kom współ ży -
cie z Ukra iń ca mi? 

– W sa mym Bu cza czu nie by ło pod -
czas woj ny na pa dów ban de row skich, bo
w mie ście sta ło woj sko nie miec kie, ale
wko ło strasz ne rze czy się dzia ły. Pa mię -
tam, to jesz cze by ło za pol skich cza sów,
przed 1939 ro kiem, jak na świę to Jor da -
na Ukra iń cy wy szli z cer kwi z fe re tro -
na mi i sztan da ra mi. Miesz ka li śmy
przy głów nej dro dze, pro ce sja prze cho -
dzi ła ko ło na sze go do mu, więc na tu ral -
nie wy le cie li śmy na ga ne czek
i słu cha li śmy jak oni śpie wa ją: Smert,
smert Po la kom i pro kla tu je ko mu nie, to
zna czy, że Po la cy i prze klę ta ko mu na, to
by li jed na ko wi wro go wie dla nich. Tak
śpie wa li, a na cze le pro ce sji szedł ich
du chow ny, nie śli krzyż, im to nic nie
prze szka dza ło. Tej pio sen ki ukra iń skiej
ni gdy nie za po mnę. Ale tak na co dzień,
nie mo gę po wie dzieć, ży ło się zgod nie,
nie by ło przed woj ną kon flik tów. Ko ło
nas miesz ka ło dwóch ko wa li. Je den był
Po la kiem, a dru gi Ru si nem, choć po cho -
dzi li z tej sa mej ro dzi ny. Wte dy nie mó -
wi ło się Ukra iniec, lecz Ru sin. 
Kie dy przy je cha li ście do No we go
Są cza? 

– Z Bu cza cza wy je cha li śmy z mat ką
i młod szym o dwa la ta bra tem jesz cze

pod czas oku pa cji nie miec kiej. Naj pierw
tra fi li śmy do By to mia, bo tam pra co wa -
ła mo ja na uczy ciel ka z Bu cza cza, któ ra
mnie zwer bo wa ła do har cer stwa. A po -
tem po je cha li śmy do Ry tra. Pro fe sor Ire -
na Ha sko z Bu cza cza, ab sol went ka
Sor bo ny, któ ra uczy ła nas pol skie go
i fran cu skie go, mia ła tu taj sio strę Zo fię
Szep czyń ską, żo nę nad le śni cze go, któ -
ry pra co wał w Ry trze u Stad nic kich. Pan

Szep czyń ski też zo stał zmo bi li zo wa ny
we wrze śniu 1939 ro ku i prze by wał
w nie wo li nie miec kiej, a je go żo nie po -
zwo li li miesz kać z dwój ką sy nów w le -
śni czów ce. Pa mię tam, jak zbie ra łam
szysz ki w le sie. Niem cy tam nie pod -
cho dzi li, bo ba li się par ty zan tów. A raz
zbie ra li śmy z ko le żan ką bo rów ki na Ha -
li Ko niecz nej, bo trze ba by ło z cze goś
żyć, gdy na raz z la su wy szło dwóch par -
ty zan tów. By li ubra ni w ja sne spodnie
i bia łe blu zy, mie li ka ra bi ny. – A co wy
tu ro bi cie? – py ta ją. – Zbie ra my bo rów -

ki, nie wi dzi pan – mó wi my. – Nie je stem
ża den pan, tyl ko ofi cer pol ski. Wy py ta li
nas, gdzie miesz ka my i pu ści li wol no:
– Bo ko mu o nas po wie cie, wy też się
Niem ców bo icie.
Jak się Pa ni wte dy No wy Sącz
spodo bał?

– Po ta kim Bu cza czu, to Sącz się wy -
da wał mia stem nie by le ja kim, choć Bu -
czacz miał aż trzy mo sty, bo ta Stry pa tak
się wi je ma low ni czo wo kół gó ry Fe do ra.
A ja przed woj ną, jak wy je żdża łam gdzieś,
to na har cer skie obo zy, a nie do mia sta. We
Lwo wie by łam tyl ko raz z mat ką i bra tem,
i to dla te go, że bra tu mie li wy łu ski wać
mig dał ki, ta ka to by ła wy pra wa. 
Jak Pa ni się po zna ła z przy szłym
mę żem? 

– Ta pa ni Szep czyń ska by ła za przy -
jaź nio na z Ko wal czy ka mi z Ry tra, któ -
rzy z ko lei mie li sy na na stan cji u mat ki
mo je go przy szłe go mę ża w No wym Są -
czu. Gdy skoń czy ła się woj na, to ja też
chcia łam z bra tem za miesz kać na tej
stan cji, bo trze ba by ło do koń czyć szko -
łę, gdyż tej so wiec kiej dzie się cio lat ki nie
chcia no mi uznać. Przy cho dzę pew ne go
dni po woj nie do pa ni Ma rii Re mio wej
i jej cór ka Au re lia przed sta wia mi swo -
je go bra ta, któ ry stał w ta kim wy pło wia -
łym po lo wym mun du rze pod pie cem.
– To jest Ze nek, wczo raj wró cił z nie wo li
nie miec kiej, a to jest Lud ka z Bu cza cza
– przed sta wia nas. – O, z Bu cza cza, a ja
by łem w Bu cza czu, kie dy stu dio wa łem
ar chi tek tu rę we Lwo wie – po wie dział Ze -
nek i tak się za czę ła na sza zna jo mość.
Po bra li śmy się w tym sa mym 1945 ro ku,

Wy wieź li oj ca aż pod Ar -
chan gielsk, ma ma pi sa ła
li sty i od pi sa li, że z Ar -
chan giel ska wy szedł
w stro nę Bu zu łu ku, gdzie
się kie ro wa li Po la cy, któ -
rzy po ukła dzie Si kor ski
– Maj ski szli do ar mii
An der sa, ale oj ciec nie
do szedł.
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bar dzo szyb ko to po szło. Mąż był du żo
star szy, on z 1905 ro ku, a ja z 1922, mie -
dzy na mi by ło 17 lat ró żni cy. Ze non był
ar chi tek tem, bar dzo ce nio nym, lu dzie
w Są czu pa mię ta li je go oj ca, też Ze no -
na. Mąż miał już przed woj ną do ko na -
nia. Po woj nie za trud nił się w urzę dzie
miej skim, a póź niej pra co wał w po wie -
cie przy Ka zi mie rzu Wę glar skim. To by -
ły cza sy eks pe ry men tu są dec kie go,
kie dy po mi mo ist nie nia par tii i so cja li -
zmu pró bo wa no w Są czu ró żne do bre
rze czy ro bić i wie le się uda wa ło. Z Wę -
glar skim, prze wod ni czą cym pre zy dium
Po wia to wej Ra dy Na ro do wej bar dzo do -
brze ze so bą ży li, mie li so bie za wsze du -
żo do po wie dze nia, mąż uwa żał, że
Wę glar ski to nie jest ża den ko mu ni sta,
tyl ko są dec ki pa trio ta. Mąż du żo jeź dził
po oko li cy, pro jek to wał i bu do wał. Pra -
cy mu ni gdy nie bra ko wa ło. Mie li śmy
mnó stwo zna jo mych. W na szym do mu
by wał na przy kład ksiądz Nit ka z Pa szy -
na, gdzie mąż przed woj ną za pro jek to -
wał ko ściół. Nie ste ty, mąż zmarł w 1967
ro ku, w wie ku 62 lat i zo sta łam sa ma.

Naj star szy syn miał wte dy 11 lat, dru gi
był o dwa la ta młod szy, a cór ka o pięć.
Ni gdy na wet nie po my śla łam, aby po -
wtór nie wyjść za mąż. Pra co wa łam
przez wie le lat w biu rze Te re no we go Ze -
spo łu Usług Pro jek to wych, przyj mo wa -

li śmy za mó wie nia na pro jek ty,
sprze da wa li śmy ty po we pro jek ty. Nie
nu dzi łam się, przez 15 lat, do 1990 ro ku
pro wa dzi łam se kre ta riat Sto wa rzy sze nia
Ar chi tek tów Pol skich. Uda ło mi się trój -
kę dzie ci wy kształ cić. Ze non jest ar chi -
tek tem, miesz ka w Za ko pa nem, Ja cek

– dok to rem le śnic twa, miesz ka w Po zna -
niu, a Ania ar chi tek tem – urba ni stą,
miesz ka w Kiel cach. Dzie ci do brze się
uczy ły i nie by ły wy ma ga ją ce. Do sta wa -
ły sty pen dia na stu diach. A Ja cek dość
wcze śniej pró bo wał coś do ro bić.
I to Pa ni zde cy do wa ła, że naj star szy
syn Ze non pój dzie w śla dy oj ca
i dziad ka, też Ze no nów i zo sta nie ar -
chi tek tem?

– On sam zde cy do wał, Ze nek od ma -
łe go ry so wał, mam mnó stwo ró żnych je -
go al bu mi ków z dzie ciń stwa, choć wte dy
pił ka no żna by ła dla nie go rów nie wa żna
jak ar chi tek tu ra. Od ra zu wia do mo by ło,
że Ze nek mu si być ar chi tek tem i tak się
sta ło. Ta sa ma hi sto ria po wtó rzy ła się
póź niej z wnu kiem Bart kiem. 
Czy po do ba się Pa ni dzi siej szy No wy
Sącz?

– O tak, po ko cha łem to mia sto,
miesz kam tu od 1945 ro ku, po ty lu la -
tach chy ba się już mo gę na zy wać są de -
czan ką? Wszyst ko mi się w Są czu
po do ba, znam tu ka żdy ka mień, a naj -
bar dziej ko ścio ły. Ulu bio ny mój ko ściół
to świę te go Ka zi mie rza, bo naj bli żej,
więc trud no że by by ło ina czej, ale lu bi -
łam się też bar dzo po mo dlić w ko ście le
oj ców je zu itów przed ob ra zem Mat ki
Bo żej Po cie sze nia. Ko ściół far ny też jest
pięk ny, mąż prze bu do wy wał je go wie -
że, ale ta ki du ży, tro chę chłod ny, a u je -
zu itów jest tak cie pło i przy tul nie. 
Któ ry współ cze sny obiekt ar chi tek -
to nicz ny by Pa ni wy ró żni ła? 

– Nie chcę oce niać, niech to fa chow -
cy ro bią. Po do ba mi się pięk nie od no -
wio ny i roz bu do wa ny gmach So ko ła,
ład na jest do bu do wa na ga le ria, choć ta -
ka no wo cze sna. By łam na jej otwar ciu,
roz ma wia łam z ar chi tek tem, któ ry to
pro jek to wał. Sta ram się wy cho dzić z do -
mu, nie bo ję się scho dów, dzię ki tym
scho dom mam zdro we ko la na. Ko rzy -
stam z ró żnych za pro szeń na kon cer ty
i wer ni sa że i in ne im pre zy kul tu ral ne,
któ rych w na szym mie ście nie bra ku je.
Sa ma so bie sprzą tam, ro bię za ku py, je -
stem w peł ni sa mo dziel na. Mam ko cha -
ją cą ro dzi nę: tro je dzie ci, pię cio ro
wnu cząt i sied mio ro pra wnu ków. Dba ją
o mnie, od wie dza ją mnie czę sto al bo za -
bie ra ją do sie bie, co dzien nie ktoś dzwo -
ni, nie czu ję się sa mot na. 

Roz ma wiał HEN RYK SZEW CZYK

REMI – DYNASTIA SĄDECKICH ARCHITEKTÓW 
Wa len ty Re mi (1842–1998), pro to pla sta ro du, mistrz ta pi cer ski o za in te re so wa niach

spo łecz nych. 
Ze non I Adam Re mi (1873–1924) ukoń czył c. k. Pań stwo wą Szko łę Prze my sło wą – Dział

Bu dow la ny we Lwo wie, bu dow ni czy miej ski w No wym Są czu w la tach 1904–1919, za pro -
jek to wał sze reg obiek tów pu blicz nych i do mów miesz kal nych, m.in. ka mie ni ce: Ster nów,
Per sów, Kir sch ne rów, Kop czyń skich, Zie liń skich, Wil ko szów, Ros sma ni thów, Mo raw skich
i Świe żów i wła sną ka mie ni cę przy Pla cu św. Ka zi mie rza, nad bu do wę I pię tra So ko ła,
dwor ki w Klę cza nach i Gorz ko wie, zro bił re kon struk cji dwor ku w Zy szy cach, sta ni cę har -
cer ską w Ko sa rzy skach, współ pra co wał z prof. Teo do rem Ta low skim przy pro jek cie ko -
ścio ła św. Ka zi mie rza w No wym Są czu, był au to rem re kon struk cji Zam ku Sta ro ściń skie go
w No wym Są czu. 

Ze non II Ma rian Re mi (1905–1967) ukoń czył ar chi tek tu rę na Po li tech ni ce Lwow skiej,
har cerz, ran ny w woj nie obron nej we wrze śniu 1939 ro ku, wię zio ny do lu te go 1945 ro ku
w ofla gu w Wol den ber gu. Dłu go let ni ar chi tekt po wia to wy (1945–1961), a na stęp nie na -
czel ny in ży nier Okrę go wej Dy rek cji In we sty cji Miej skich, zor ga ni zo wał pra cow nię pro -
jek to wą „Mia sto pro jekt – Kra ków” w No wym Są czu. 

W 1934 ro ku wy grał kon kurs na pro jekt Szko ły Han dlo wej w No wym Są czu (obec nie
Ze spół Szkół Eko no micz nych), je go dzie łem są ko ścio ły w Pa szy nie i Bia łej Ni żnej, szko ły
w Po de gro dziu, Złoc kiem, Ry trze, wie le ka mie nic w No wym Są czu, nad zo ro wał też od -
bu do wę Basz ty Ko wal skiej w 1947 ro ku i mu ru obron ne go w re jo nie zam ku. 

Ze non III An drzej Re mi (ur. 1946 r.) ukoń czył ar chi tek tu rę na Po li tech ni ce Kra kow skiej,
miesz ka w Za ko pa nem. Ar chi tekt i ma larz (ma lar stwa uczył się pod kie run kiem Ewy Hars -
dorf w Do mu Kul tu ry Ko le ja rza), pro jek to wał m.in. oł tarz pa pie ski w Sta rym Są czu. 

Ze non IV Bar tło miej Re mi (ur. 1973), ukoń czył wy dział ar chi tek tu ry Po li tech ni ki Kra -
kow skiej, pra cu je w biu rze pro jek to wym w Du bli nie.

Przychodzę pewnego dni
po wojnie do pani Marii
Remiowej i jej córka
Aurelia przedstawia mi
swojego brata, który stał
w takim wypłowiałym
polowym mundurze pod
piecem. 
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21 li sto pa da 90. rocz ni cę uro -
dzin ob cho dzi ła Pa ni Ma ria
Pod gór ska, cór ka są dec kie go
ge ne ra ła Jó ze fa Gi zy i Wik to rii
Szka ra dek. 

U
ro dzo na w No wym Są czu, aż
do mo men tu prze nie sie nia oj -
ca do Iwień ca na sta no wi sko
do wód cy VI ba onu Kor pu su

Ochro ny Po gra ni cza, uczęsz cza ła
do miej sco we go za kła du na uko we go,
tzw. Ciu ciu bab ki. W na stęp nych zaś la -
tach jej edu ka cyj ne iti ne ra rium wio dło
przez miej sca zwią za ne z ko lej ny mi eta -
pa mi słu żby Jó ze fa Gi zy, aby za koń czyć
się zda ną z wy ró żnie niem ma tu rą w Ka -
to wi cach tuż przed wy bu chem II woj ny
świa to wej. By ła to więc nor mal na dro -
ga ży cio wa ofi cer skiej cór ki, któ rej uko -
ro no wa niem mia ły być stu dia praw ni cze
w Uni wer sy te cie Ja giel loń skim.

Wszyst kie te pla ny zo sta ły po krzy żo -
wa ne przez woj nę. Naj star szy brat Mie -
czy sław po legł pod Ra dło wem, Jó zef

Gi za prze szedł gra ni cę, aby da lej wal -
czyć, a Ma ria zna la zła się na gle w ro li
je dy nej ży wi ciel ki po zo sta łej ro dzi ny
w oso bach mat ki Wik to rii i młod szych
bra ci Ka zi mie rza i Ta de usza. Pod ję ła
pra cę w sta ro stwie po wia to wym w No -
wym Są czu, jed no cze śnie wstę pu jąc
w sze re gi Ar mii Kra jo wej, gdzie ja ko
łącz nicz ka ps. Ma ja wy ko ny wa ła ty leż
nie bez piecz ną co pro za icz ną pra cę prze -
rzu ca nia ma te ria łów kon spi ra cyj nych
na ró żne skrzyn ki kon tak to we, w tym
do do mu ro dzi ny Zgór nia ków w Gor li -
cach. Czę sto tra sę tę po ko ny wa ła na ro -
we rze, wio ząc ma te ria ły ukry te w ru rze
kie row ni cy. Po zo sta wa ła też w bli skim
kon tak cie kon spi ra cyj nym z po rucz ni -
kiem Stra ży Po żar nej Sta ni sła wem Ma -
za nem, dzia ła ją cym w Sta rym Są czu
w ra mach kon spi ra cyj nej or ga ni za cji
„Ska ła” i roz strze la nym po tem w Mę ci -
nie. Za swo ją pra cę pod ziem ną wie le lat
po woj nie otrzy ma ła Krzyż Ar mii Kra -
jo wej i sto pień pod po rucz ni ka AK.

Po woj nie nie za rzu ci ła idei praw ni -
czych stu diów wy ższych, za li cza jąc kil -

ka se me strów na Uni wer sy te cie Ja giel -
loń skim. Jed nak na prze szko dzie
w ukoń cze niu stu diów sta nę ła znów
spra wa po mo cy ro dzi nie w No wym Są -
czu w cię żkiej sy tu acji po wo jen nej
i zwią za na z tym ko niecz ność pod ję cia
pra cy za rob ko wej. Po po wro cie do ro -
dzin ne go mia sta Ma ria Pod gór ska, po -
sia da ją ca świet ne przy go to wa nie
ję zy ko we, na ucza ła ję zy ków ob cych
(nie miec kie go, an giel skie go i ła ci ny),
pra cu jąc jed no cze śnie w Re jo nie Dróg
Pu blicz nych w No wym Są czu. Spod jej
rę ki wy szło wie lu pro mi nent nych dziś
uczest ni ków ży cia pu blicz ne go, zna nych
praw ni ków, dzien ni ka rzy, du chow nych,
me na dże rów i le ka rzy. Na to miast
w swym ma cie rzy stym za kła dzie pra cy
Pa ni Ma ria by ła w 1980 r. współ za ło ży -
ciel ką za kła do wej or ga ni za cji NSZZ So -
li dar ność. W chwi lach od po czyn ku
naj bar dziej ce ni ła do brą ksią żkę i grę
w bry dża, szcze gól nie z są dec ki mi je zu -
ita mi, by wy mie nić tu tak czci god nych
oj ców jak Fe li cjan Ma chaj ski, Ta de usz
Mi cha lik, Hen ryk So ko łow ski czy Wła -
dy sław Au gu sty nek.

W tak pięk nym wie ku Ma ria Pod gór -
ska po zo sta je po sta cią ob da rzo ną
ogrom ną eru dy cją, wiel ką by stro ścią
umy słu i do sko na łą pa mię cią, do cze go,

jak za wsze pod kre śla, przy czy ni ła się
na uka ła ci ny. Prze by wa jąc w jej przy po -
mi na ją cym ma łe mu zeum do mu prze -
nieść się mo żna w in ną epo kę,
od dy cha jąc Pol ską cza su Pił sud skich
i Wie nia wów. A więc, ży cząc Do stoj nej
Ju bi lat ce jak naj lep sze go zdro wia, za -
kończ my w du chu ła ciń skim: Ti bi, nunc
no na ge si mum diem na ta lem ce le bran ti,
ad mul tos an nos!

(RED)

90. uro dzi ny Ma rii Pod gór skiej

Ad mul tos an nos!
W tak pięk nym wie ku
Ma ria Pod gór ska po zo -
sta je po sta cią ob da rzo ną
ogrom ną eru dy cją, wiel -
ką by stro ścią umy słu
i do sko na łą pa mię cią,
do cze go, jak za wsze pod -
kre śla, przy czy ni ła się
na uka ła ci ny.
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Ja kie są Pa na Pro fe so ra naj dal sze wspo mnie nia? 
– Z Prze ta ków ki. Miesz ka li śmy wte dy na uli cy Kra szew -

skie go u pa na Kieł ty ka. Mie li śmy na uli cy, ja ko pierw si ra -
dio! Pa mię tam ra dio w oknie otwar tym, krze sła na ze wnątrz,
są sie dzi, słu cha li śmy wte dy „Lwow skiej Fa li”. Dwa ty go dnie
przed wiel ką po wo dzią w ro ku 1934, kie dy wo da do cho dzi ła
do wy so ko ści Gę sich Plant, li nia ko le jo wa na na sy pie by ła za -
la na, ta kże uli ca Kra szew skie go – prze pro wa dzi li śmy się
do Sta rej Ko lo nii. Miesz ka li śmy przy uli cy Pod ha lań skiej
pod nu me rem 27, je że li się nie my lę. W tym sa mym do mu,
w dru giej po ło wie, miesz kał pan Na wroc ki, sto larz, na ro gu
prze czni cy pan Muc, ma szy ni sta, któ re go ob ra zy olej ne
na dyk cie – kwia ty – sprze da wa ne by ły pod Kon su mem, czy li
pod Do mem Ro bot ni czym. Na prze ciw ko nas miesz ka ła pa ni
Za lew ska, obok Jan Głów czyk, któ ry był mo im ró wie śni kiem.
W III kla sie pi sa li śmy li sty do szko ły na Po le siu – on pi sał, ja
ilu stro wa łem. Przed na szym do mem stał wiel ki kasz tan
a w ogród ku by ły dwie ja bło nie, wspa nia łe an to nów ki, któ re
pod kra da łem z piw ni cy, idąc do szko ły. W Ko lo nii za czą łem
cho dzić do szko ły pod sta wo wej imie nia Wła dy sła wa Ja gieł ły
przy uli cy Ba to re go. Miesz ka łem z ro dzi ca mi, trze ma sio stra -
mi i bra tem do ma tu ry w 1948 ro ku. 
Jak za pa mię tał Pan Pro fe sor tę spo łecz ność, któ ra ży ła
nie ja ko w en kla wie, któ rej rytm wy zna cza ła sy re na ko -
le jo wa i roz kład jaz dy PKP? 

– Po wiem na przy kła dzie oj ca. Był sza rym, sze re go wym
pra cow ni kiem Warsz ta tów Ko le jo wych. Był czę ścio wo in wa -
li dą. Miał wie le za in te re so wań i ta len tów. Śpie wał w chó rze
przy ko ście le oj ców je zu itów, a w Do mu So da li cji przy uli cy
Świę te go Du cha, gdzie by ła sa la te atral na, grał ja kieś ro le. Dla
chó ru ko ściel ne go ro bił pięk ne nu ty, czę sto rę ka mi mo je go
o czte ry la ta star sze go bra ta. Do da wał coś do tu szu lub atra -
men tu, że by nie wy sy chał, z pa pier ka na nu ty zdmu chi wał po -
złot kę: zło tą, czer wo ną lub nie bie ską, nu ty mie ni ły się tę czą.
Mój oj ciec po tra fił grać na skrzyp cach i klar ne cie, był fo to -
ama to rem, lu bił maj ster ko wać w dre wut ni. Był też na ło go -
wym węd ka rzem. Z bra tem ła pa li śmy po lne ko ni ki, jęt ki,
żab ki, chra bąsz cze. Z oj cem jeź dzi li śmy na węd ko wa nie

nad Po prad do Że gie sto wa, Piw nicz nej czy Ry tra. W nie dzie -
lę do Kry ni cy, mie li śmy na rok 12 bi le tów dar mo wych. Z te -
go okre su pa mię tam Ni ki fo ra. 
Jak Pan Pro fe sor za pa mię tał wy buch woj ny? 

– Ewa ku acja przed fron tem do Sta ni sła wo wa, póź niej przy -
jazd do Prze my śla. Za mknię ta gra ni ca. Sie dem mie się cy
miesz ka li śmy na ko ry ta rzu w klasz to rze oj ców re for ma to rów.
Spa li śmy na ka mien nej pod ło dze, za pa mię ta łem wy pra wy o 4
ra no po chleb do Ba koń czyc pod Prze my ślem. Po otwar ciu
gra ni cy so wiec ko -nie miec kiej wró ci li śmy 23 ma ja 1940 ro ku
do No we go Są cza, do Ko lo nii. Po tem oku pa cja. Pa mię tam
wy pra wy na wieś po żyw ność z naj star szą sio strą, któ ra przy -
je cha ła z przy mu so wych ro bót w Niem czech i ukry wa ła się.
W po łu dnie no si łem oj cu obiad do Warsz ta tów Ko le jo wych,
prze cho dząc przez most nad to ra mi. Wstę po wa łem na dwo -
rzec. Pa mię tam du że ob ra zy Ciecz kie wi cza. Za chwy ca li śmy
się ni mi z bra tem. W 1945 ro ku, kie dy Niem cy wy co fy wa li
się, cho wa li śmy się do piw ni cy. Sta cja ko le jo wa by ła punk -
tem stra te gicz nym i by ła moc no ostrze li wa na. Zbie ra li śmy
nie wy pa ły gra nat ni ków aż ten skład od kry ła ma ma i ka za ła
mi to wy rzu cić.
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Prawda
i dobro
Rozmowa prof. JÓZEFEM HAŁASEM,
sądeczaninem, wybitnym malarzem
abstrakcjonistą, nestorem wrocławskiej
Akademii Sztuk Pięknych

Jozef Hałas skończył malowanie ostatniego obrazu
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Co by ło da lej? 
– Po woj nie przy spie szo ne gim na zjum i li ceum. Tak w cza -

sie oku pa cji, jak i w szko le ma lo wa łem akwa re le. Pro fe sor ry -
sun ków, pan Mie czy sław Bo ga czyk, prze wi du jąc mo ją
przy szłość, ra dził: „Pa nie ko le go, niech pan idzie stu dio wać
ar chi tek tu rę”. Sam był rzeź bia rzem i pew nie nie ży czył mi lo -
su ma la rza. Ar chi tek tu ra, to by ła lep sza przy szłość.
Rósł Pan Pro fe sor w po ko le niu dzie ci, któ re prze ży ły woj -
nę. Jak w ta kiej rze czy wi sto ści mo żna szu kać pięk na?

– Przy to czę dwa przy pad ki do ty czą ce mo ich po cząt ków
ma lar stwa. W cza sie oku pa cji na pi sa łem do wuj ka, za kon -
ni ka klasz to ru bo ni fra trów w Kra ko wie, że by mi przy słał
pocz tów ki z wi do ka mi Kra ko wa. Prze ry so wu jąc, pró bo wa -
łem ma lo wać. Wu jek przy je chał do nas na wa ka cje i mó wi:
„Cie szę się, że po ma gasz ro dzi com”, bo my ślał, że sprze -
da ję swo je ob raz ki. Za prze czy łem, bo ja te ma lun ki roz da -
wa łem. „To ty się ba wisz w lor da, za miast po ma gać
ro dzi com!?” – obu rzył się wu jek. Z przed woj ny – pa mię -
tam – przy cho dził do nas Ja nek Szysz ka, ma larz po ko jo wy,
sko czek nar ciar ski, w cza sie woj ny – ku rier, nasz da le ki
krew ny, roz kła dał na sto le far by olej ne, pędz le i na dyk cie
ko pio wał wi do ki z pocz tó wek. Ja mu to wa rzy szy łem, wy -
ko rzy stu jąc reszt ki farb z pa le ty ma lo wa łem ni mi oło wia ne
ko ni ki. Za pach tych farb pa mię tam do dziś. Gdzieś w pierw -
szej lub dru giej kla sie mie li śmy lek cje ry sun ków w „Ciu -
ciu bab ce”. Pro wa dzi ły je li ce alist ki, przy go to wu ją ce się
do za wo du na uczy cie la. Pa mię tam, że ry so wa łem bo cia -
na kred ka mi. Te pa nien ki się za chwy ca ły! Chy ba gdzieś
w trze ciej kla sie pan dy rek tor Bia ło skór ski po wie dział, że
mo gę do stać sty pen dium. By li śmy z oj cem w Kra ko wie
w Ole an drach – ja z te ką ry sun ków. Pa rę mie się cy
przed woj ną dy rek tor mnie we zwał i do sta wa łem srebr ne 10
zło tych! Mó wi ło się – „Sty pen dium Jó ze fa Pił sud skie go”.
Po woj nie w li ceum imie nia Chro bre go ro bi łem afi sze ogło -
sze nio we. Mo je po zasz kol ne za in te re so wa nia kła dły się cie -
niem na nie któ re przed mio ty. Pa mię tam, jak pro fe sor Se jud
z ma te ma ty ki na pi sał ja kieś zda nie na ta bli cy i mó wi:
„Do roz wią za nia po pro si my Ha ła sa” – szyb ko jed nak zre -

zy gno wał – „Nie, nie, on nie bę dzie wie dział”. Kla sa
w śmiech. „Z cze go się śmie je cie ba ra ny – on przy naj mniej
ma in ne za in te re so wa nia, a wy co?”. Te za in te re so wa nia to
ma lo wa nie i har cer stwo. Bar dzo by łem za an ga żo wa ny
w har cer stwo. Naj pierw by łem „Wo dzem” gro ma dy zu chów
na ko lei, póź niej „Na miest ni kiem”. Mia łem oko ło 10-11
dru żyn zu cho wych. Kie dy har cer stwo za czę to stop nio wo
eli mi no wać – bar dzo to prze ży wa łem. 

PROF. JÓ ZEF HA ŁAS 
Uro dził się 7 stycz nia 1927 ro ku w No wym Są czu. W 1949 ro ku

przy był do Wro cła wia, gdzie roz po czął stu dia w Pań stwo wej Wy -
ższej Szko le Sztuk Pla stycz nych (obec nie ASP im. Eu ge niu sza Gep -
per ta), po cząt ko wo roz wi ja jąc swo je za in te re so wa nia zwią za ne
z im pre sjo ni zmem i rzeź bą Ro di na. Dy plom z ma lar stwa w pra -
cow ni prof. Eu ge niu sza Gep per ta uzy skał w 1954 ro ku. W tym sa -
mym cza sie wstą pił do ZPAP, w któ rym peł nił m.in. funk cję człon ka
Za rzą du Głów ne go Sek cji Ma lar skiej. Brał udział w prze ło mo wej
Ogól no pol skiej Wy sta wie Mło dej Pla sty ki w War sza wie Ar se -
nał’55. Współ twór ca Gru py X (1956) i czło nek gru py Szko ła Wro -
cław ska (od 1967 ro ku zwa nej ja ko Gru pa Wro cław ska).
W la tach 1958–2001 zwią za ny pra cą dy dak tycz ną z PWSSP (prze -
rwa w la tach 1962–1967 – pe da gog w Li ceum Sztuk Pla stycz nych
we Wro cła wiu), gdzie utwo rzył Ka te drę Kształ ce nia Ogól no pla -
stycz ne go na Wy dzia le Ar chi tek tu ry Wnętrz i Pro jek to wa nia Pla -
stycz ne go (opie kun do 1980 r.). W 1971 r. ar ty sta uzy skał ty tuł
do cen ta. W la tach 1984–1985 peł nił funk cję pro rek to ra PWSSP,
a 1985 ob jął ka te drę Ma lar stwa na Wy dzia le Ma lar stwa i Rzeź by
(prze rwa w la tach 1990–1996). W 1988 ro ku uzy skał sto pień pro -
fe so ra nad zwy czaj ne go oraz stał się człon kiem Ra dy Wy ższe go
Szkol nic twa Ar ty stycz ne go – do któ rej na le żał do 1996 ro ku.
W 1990 ro ku uzy skał ty tuł pro fe so ra zwy czaj ne go. Lau re at licz -
nych na gród Mi ni ster stwa Kul tu ry i Sztu ki za dzia łal ność dy dak -
tycz ną. Ma w do rob ku po nad 300 wy staw in dy wi du al nych
i zbio ro wych.
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A jak wy glą da ły stu dia Pa na Pro fe so ra? Po ko le nie, któ re
prze ży ło woj nę, mu sia ło ją stop nio wo od re ago wać. Otrzą -
snąć się, uwol nić świa do mość od dra ma tu. Za cząć po strze -
gać no wą rze czy wi stość. Jak da wa li ście so bie z tym ra dę? 

– Na stu dia po sze dłem z en tu zja zmem do im pre sjo ni zmu.
Ko lor mnie fa scy no wał, pod świa do mość pra co wa ła jed nak
w po nu rych bar wach. Pro fe sor Gep pert, któ ry nas pro wa dził
– w je go ob ra zach po dzi wia łem pro fe sjo na lizm – zwra cał nam
uwa gę, że na sze pra ce są ciem ne i sza re. To wy ni ka ło rów -
nież z oto cze nia. Wro cław był w gru zach. Szyb ko jed nak po -
ja wił się ży wy ko lor. W tym cza sie po lu bi łem i za czą łem
stop nio wo ule gać ma lar stwu o te ma ty ce dzie cię cej i pej za żo -
wi. Za chwy ca łem się Ma kow skim i Pie te rem Bru eghe lem.
Ale naj więk sze wra że nie zro bi ły na mnie „płót na do mo we”
mo je go ko le gi z ro ku Wal de ma ra Cwe nar skie go, ma lo wa ne
po za uczel nią. Ko le ga stu diów nie skoń czył, zmarł na IV ro -
ku. Ale wra ca jąc do ko lo ru. Stop nio wo za czy na łem ogra ni -
czać je go eks pre sję. Ko lor za czął wy stę po wać prze mien nie.
In tu icyj ne za in te re so wa nie się ma lar stwem dzie ci, po zwo li ło
mi zdo by wać świa do mość pla stycz ną. 
Ka żdy ar ty sta za nu rzo ny jest w swój czas. Był so cre -
alizm, pro mu ją cy awans spo łecz ny kla sy ro bot ni czej.
Czy miał Pan Pro fe sor zle ce nia na ten te mat? 

– Moi pro fe so ro wie, któ rzy li czy li się w ma lar stwie nie ule -
ga li so cre ali zmo wi. Ja stu dio wa łem na tu rę, jak by od po cząt -
ku nie ule ga jąc mo dom czy na ci skom. Ma lo wa łem so bie
a mu zom! Cho ciaż raz w PRL – u do sta łem pi smo z mi ni ster -
stwa, z py ta niem, ja kie ob ra zy mo gę na ma lo wać w związ ku
z ideą bra ter stwa na ro dów. Od po wie dzia łem, że ma lar stwa nie
pla nu ję. Mu szę się tu przy znać, że nie in te re so wa łem się tym,
co się dzie je na świe cie, by łem za ję ty ma lo wa niem. Nie pod -
ró żo wa łem, nie mia łem sty pen diów za gra nicz nych, nie za bie -
ga łem o kup no al bu mów z re pro duk cja mi i z tren da mi
w sztu ce. Chcia łem do pra co wać się wła snych wy po wie dzi
w ma lar stwie. 

Wy szu ka łam ta ką wy po wiedź Pa na Pro fe so ra: „Ca łe
mo je ma lo wa nie jest po wro tem do oko lic dzie ciń stwa,
te ma tów, za fa scy no wań, na wet do kon kret nych prze -
żyć ko lo ry stycz nych. Zwłasz cza gó ry to fun da ment mo -
jej sztu ki. Uczu cio wy zwią zek z kra iną dzie ciń stwa.”
A in ne in spi ra cje niż na tu ra?

– Wszyst ko jest w na tu rze. Ma larz po wi nien za cho wać zdol -
ność po strze ga nia rze czy zwy czaj nych, któ re są cu da mi po pro -
stu. Cu dem jest liść, drze wo czy ka mień. Gó ry, to te mat, któ ry
u mnie po wra ca. Ro bi łem ple ne ry w Szczaw ni ku, Po wroź ni -
ku, Brze gach, Tro piu. Cho dzi łem po gó rach od dziec ka, póź -
niej w har cer stwie, jesz cze póź niej z żo ną. Z Piw nicz nej przez
Ra dzie jo wą, Prze hy bę do Kro ścien ka; Ni dzi ca, Spisz, Paw li -
kow ski Wierch, Jur gów, Brze gi – po tem wy pa dy w Ta try. Zna -
łem wszyst kie gó ry w Pol sce, mo że z wy jąt kiem Gór
Świę to krzy skich. Nad wszyst kie prze kła dam Be skid Są dec ki
i Gor ce. A Ko sa rzy ska ko ło Piw nicz nej, gdzie by łem po dru -
giej kla sie ja ko zuch na ko lo nii, są dla mnie jak Se vres w oce -
nie in nych oko lic – la sów, po to ków, do lin, drzew, po wie trza…
Wspo mnę, że pew ne cy kle mo ich prac na zwa łem: „N. S – czy li
No we Struk tu ry”, al bo „N. S. – Naj wa żniej sze Sło wa”, a ostat -
nio cykl gwa szy za ty tu ło wa łem „Na Są cza nie…”. 
An drzej Ja rosz zna ko mi cie opi su ją cy twór czość ma lar -
ską Pa na Pro fe so ra, uwa ża, że jest jed nak zbyt trud -
na dla prze cięt ne go od bior cy sztu ki, nie kie dy
nie zro zu mia ła. Jak sam Pan Pro fe sor mógł by przy bli żyć
swo ją twór czość? 

– Mo że po wiem, że kie dyś ma lar stwem pró bo wa łem opo -
wia dać. By ły to te ma ty na wią zu ją ce do dzie ciń stwa, cza su,
któ ry był u mnie naj wa żniej szy w kry sta li zo wa niu oso bo wo -

MA MY WSPÓL NY AD RES 
Z DZIE CIŃ STWA 

Roz mów czy ni Pa na Pro fe so ra, Ma ria Bar ba ra Sta blew ska, to
są de czan ka osia dła w Gdań sku. Wy cho wa ła się też w Sta rej Ko -
lo nii Ko le jo wej.

– Pod ha lań ska ob sa dzo na kasz ta na mi i Bar lic kie go ob sa dzo -
na li pa mi, to Pro fe so ra Jó ze fa Ha ła sa imój ad res zdzie ciń stwa. Pew -
nie kie dyś spo tka li śmy się, ale te go nie pa mię ta my – mó wi.
– Zbie giem oko licz no ści, u pod staw któ re go by ła no stal gia do te go
ma gicz ne go miej sca i mia sta na stą pi ła wy mia na ko re spon den cji:
Gdańsk – Wro cław. Pocz tą kon wen cjo nal ną. Li sty pi sa ne od ręcz -
nie. Zasz czyt i ra dość z na wią za ne go kon tak tu. Wspo mnie nia. Za -
cie ka wio na po sta cią Pa na Pro fe so ra i je go do rob kiem
ar ty stycz nym, za da wa łam wie le py tań. I do sta wa łam od po wie dzi.
Cza sem, za miast od po wie dzi cy tu ję no tat ki Pro fe so ra z ró żnych lat,
któ re mi udo stęp nił. Dzie lę się ni mi z czy tel ni ka mi „Są de cza ni na”.
On był pierw szym ogni wem w łań cusz ku ko re spon den cji…
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ści. Przez ana lo gię po wiem, że by ła to pro za. Póź niej pró bo -
wa łem od czu cia wy ra żać głów nie za po mo cą kształ tu i ko lo -
ru – to by ło jak by przej ście do po ezji. Mógł bym do dać
szcze gó ło wiej, nie któ rzy mó wią o mo im ma lar stwie – abs -
trak cja geo me trycz na, ale je śli na wet tak jest, to w od ró żnie -
niu od przy pa dło ści abs trak cji, że naj czę ściej jest ona
ano ni mo wa –mo ja abs trak cja jest roz po zna wal na, jest in na,
oso bi sta. Je stem pe sy mi stą, ale z po czu ciem hu mo ru. Za cy -
tu ję re cen zję mo jej sio strze ni cy, któ ra mi się po do ba. My ślę,
że wie le osób by tak uwa ża ło, zwy kli lu dzie, nie ma ją cy kon -
tak tu ze sztu ką. Sio strze ni ca miesz ka ją ca we Wło szech, od -
wie dzi ła mnie kie dyś w mo jej pra cow ni we Wro cła wiu.
Po ka za łem jej ob ra zy z wcze sne go okre su fi gu ra tyw ne go,
póź niej sze i ostat nie. Re cen zja by ła bar dzo kon kret na: „No,
to wu jek przed stu dia mi ma lo wał bar dzo in te re su ją co, na stu -
diach jesz cze dość cie ka wie, póź niej co raz go rzej, a obec nie
to wu jek po zo ru je ma lar stwo”.
Co to jest kul tu ra ma lar ska? 

– Dla mnie nie ste ty nie jest to naj wy ższa po chwa ła w oce -
nie dzie ła. Kul tu ral nie na ma lo wa ny ob raz, to ob raz ze zro zu -
mie niem pro ble mu ma lar skie go, ale bez pięt na oso bo wo ści,
ano ni mo wy. Mo żna go po chwa lić na tle ba zgro łów bez wra -
żli wo ści czy bez świa do mo ści pla stycz nej.
Jak to prze ło żyć na prak tycz ną stro nę dzia ła nia? 

– Ist nie je ta ka mo żli wość w sztu ce, nie na kaz, że w tym,
co się ro bi, ma być praw da i do bro. Choć trud no to na po cząt -
ku za ło żyć. Jest to nie za le żne od chę ci i od za mie rzeń. W Za -
pi skach ja to roz wa ża łem w ten spo sób, że od bie ra my coś ja ko
in dy wi du al ne prze ży cie, In ten syw ne Od czu cie Rze czy wi sto -
ści /IOR/.

Jak pa trzeć na dzie ło sztu ki abs trak cyj nej, że by go zro -
zu mieć? 

– Nie bar dzo po tra fię od po wie dzieć na to py ta nie.
Po win no się być wra żli wym? 

– Co to jest wra żli wość? Jest to mo żli wość od bie ra nia sy -
gna łów ze wnątrz i wpły wu ich na wnę trze. Brak wra żli wo ści
to prze cho dze nie obok nich: nie za uwa że nie, nie sły sze nie, nie
od czu wa nie. Brak prze ży cia, pew na śle po ta, głu cho ta – her -
me tycz ne za mknię cie. 
Czy mo żna roz wi jać wra żli wość?

– Na tu ral nie, te mu słu ży sztu ka. Po dam przy kład z tryp ty -
kiem. Ksiądz, w mło do ści stu diu ją cy na PWSSP za pro po no -
wał za kon ni com umiesz cze nie mo je go tryp ty ku w ich ka pli cy.
On uwa żał, czuł, że z te go ema nu je coś – co skła nia do kon -
tem pla cji, czy li uwznio śla, od ry wa my śle nie od co dzien nej
po spo li to ści. Sio strom to się jed nak nie po do ba ło, wi docz nie
nie mia ły wra żli wo ści… 
Czy za uwa żył Pan Pro fe sor po wrot ną fa lę do re al no ści
ob ra zo wa nia? Czy sztu ka abs trak cji nie sprzy krzy ła się
od bior com? 

– Nie do re al no ści ob ra zo wa nia przy wią zu ję wa gę, ale
do wy ra ża nia prze ży cia wi zu al ne go. Ja w tej dzie dzi nie je -
stem zwo len ni kiem tra dy cyj nie – płasz czy zny, ko lo ru, ma te -
rii, kom po zy cji. Fak tem jest, że nie du żo jest od bior ców
sztu ki, bar dzo du żo jest na to miast od bior ców bo ją cych się być
nie no wo cze sny mi, ule ga ją cych pro pa gan dzie, czy re kla mie
bez zro zu mie nia na tu ry rze czy. 
Od po ło wy lat 60-tych pro wa dzi Pan Pro fe sor ro dzaj no -
ta tek. Je den z za pi sków brzmi, cy tu ję: „Lu bię być sam
w na tu rze, ale jak tych sa mot ni ków jest dzie siąt ki,
rzecz prze sta je być in te re su ją ca”. Czy tak poj mo wa -
na sa mot ność nie pro wa dzi do osa mot nie nia?

– Do wie lu my śli nie do cho dzi się ga da jąc z kimś. Do te go
po trze ba sa mot no ści. Gdzieś za no to wa łem, że słu cha jąc
z kimś mu zy ki, gdy ten ktoś od szedł, ta mu zy ka da lej słu cha -
na – by ła in na, głęb sza. Pew ne od czu cia są mo żli we tyl ko
w sa mot no ści. Ale lu bię kon tak ty to wa rzy skie. Mie wa łem
przy ja ciół. Jed nak jak się za sta no wię, coś w tym jest, do mo -
ich ulu bio nych ksią żek bar dzo daw no na le żał Ro bin son Cru -
soe De foe, czy póź niej Wilk ste po wy Her ma na Hes se. 
Filtr cza su dzia ła po wo li, lecz sku tecz nie. Od ce dza zja -
wi ska trwa łe, wa żne i war to ścio we w ma lar stwie no -
wo cze snym. Czy ar ty ści bo ją się te go, czy są prze ko na ni
o swo im ta len cie?

– Ta lent to sy tu acja wyj ścio wa. Wa żne jest, co się zro bi
z tym ta len tem, czy się go roz wi nie. Za le ży to od wie lu cech
cha rak te ru, a ta kże od lo su, przy pad ku. Sztu ki się nie wy my -
śla, do sztu ki się do cho dzi, tak uwa żam. Mó wi się, że naj lep -
sze zo sta nie do strze żo ne. Nie ste ty czę sto mniej wa żne, jest
wy żej ce nio ne a do brze za re kla mo wa ne – utrwa la się. Wa -
żnym czyn ni kiem jest rów nież miej sce, gdzie coś po wsta je,
w ja kim kra ju, al bo w ja kiej sto li cy, czy z da la czy bli sko
od cen trum kul tu ral ne go. Do wpi sa nia swo jej sztu ki w dzie -
dzic two na ro do we po trze ba też odro bi ny szczę ścia i wie le,
wie le lat pra cy…. 

Roz ma wia ła MA RIA BAR BA RA STA BLEW SKA 
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13 li sto pa da w wie ku 79 lat
zmarł Ro mu ald Gro szek, le -
gen da są dec kiej bo he my, po -
pu lar ny kon fe ran sjer. 

B
ył ab sol wen tem I Li ceum
i Gim na zjum im. J. Dłu go sza,
stu dio wał (5 se me strów) che -
mię na UJ. Har cerz „Czar nej

Je dyn ki”, na le żał ta kże do III Wod nej
Dru ży ny Har cer skiej im. gen. Ma riu sza
Za ru skie go, któ ra po woj nie za ini cjo wa -
ła że glar stwo nad Je zio rem Ro żnow -
skim. Od 1970 r. pra co wał w do mach
kul tu ry m.in. w Klę cza nach i No wym
Są czu (MOK, WOK), Klu bie „La chy”,

wcze śniej w wi niar ni na Bo co niu i Sa -
ne pi dzie (ja ko in struk tor oświa ty zdro -
wot nej). Pro wa dził dzie siąt ki im prez
ar ty stycz nych i roz ryw ko wych, ba le syl -
we stro we i ogni ska dzie cię ce. W wy bo -
rach w 1989 r. był jed no cze śnie
pre zen te rem pod czas wie ców wy bor -
czych PZPR i Ko mi te tu Oby wa tel skie -
go „So li dar ność”, po tem zwią za ny
z po słem Je rzym Gwi żdżem; czło nek
Związ ku Są de czan.

(RED)
Że gna jąc Rom ka re dak cja się gnę ła

do frag men tów ar ty ku łu Hen ry ka Szew -
czy ka pt. „Stań czyk znad Du naj ca”, za -
miesz czo ne go w ty go dni ku „Echo”, nr 3
z 16–22 ma ja 1996 r.

***
Naj do wcip niej szy są de cza nin jeź dzi

po mie ście 30-let nią sy re ną (pa li 23 l ben -
zy ny na 100 km), ku rzy cy ga ro i ma od -
sta ją ce uszy. Grosz kiem tar ga ją trzy
pa sje, o któ rych po tra fi mo no lo go wać go -
dzi na mi: No wy Sącz, ko bie ty i… ży cie.
Swo ich słu cha czy przy pra wia o ata ki
śmie chu al bo dziw ną za du mę. Gro szek
wie, co to zna czy być czło wie kiem przy -
zwo itym i wy my ślił naj krót szą de fi ni cję
po ję cia kin dersz tu ba: „Trze ba wie dzieć,
kie dy wol no na ha fto wać do for te pia nu”.
Gro szek po tra fił za in sta lo wać musz kę
pod koł nie rzem i do brze ro zu mie,
na czym po le ga ró żni ca po mię dzy wier -
no ścią ko bie cie, a wier no ścią – ide ałom.

Ro mu ald Gro szek (1932–2011)

Stań czyk znad Du naj ca
FO

T.
 J

U
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SZ
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Nie spo dzian ka: Gro szek nie jest są de -
cza ni nem. Przy szedł na świat 30 ma -
ja 1932 r. w Ry ma no wie na zie mi
sa noc kiej, w do mu po ło żo nym 150 me -
trów od bó żni cy. W rok póź niej Grosz -
ko wie prze nie śli się do nad du na jec kie go
gro du. Se nior ob jął po sa dę kie row ni ka
w ap te ce „Pod Bia łym Or łem” przy Ryn -
ku. Z dzie ciń stwa za pa mię tał Gro szek
swo je go ka te che tę – ks. dr. Ję drze ja Cier -
nia ka, wy bit ne go pro bosz cza są dec kiej
fa ry, taj ne go szam be la na Pa pie skie go.
– „Na uczył mnie ko chać lu dzi” – wzdy -
cha pan Ro man tak oso bli wie, że nie
wia do mo: do brze to czy źle?

Grosz ka nie do pusz czo no do eg za mi -
nu wstęp ne go na Po li tech ni kę Gli wic ką
z po wo du „bu rżu azyj ne go po cho dze nia
spo łecz ne go i wro gie go sto sun ku
do Związ ku Ra dziec kie go”. Tak sta ło
w kwe stio na riu szu oso bo wym. Pa pie ry
wy kradł z rek to ra tu uczel ni, mło dy pra -
cow nik na uko wy Ta de usz Gaw ron, syn
przed wo jen ne go po li cjan ta gra na to we -
go w No wym Są czu. Ze stu diów na wy -
dzia le che mii Uni wer sy te tu
Ja giel loń skie go Gro szek wy le ciał po 5
se me strach za „im pe ria li stycz ny bry dż”.
To by ło w 1953: Sta lin umarł, ale Po la -
cy sta li ni ści do krę ca li śru bę. 

Gro szek ma głę bo ką sa tys fak cję, że
dwó ję z mark si zmu po sta wił mu wy bit -
ny teo re tyk mię dzy na ro do we go ru chu
ro bot ni cze go, prof. dr hab. Ma rek Wal -
den berg. – „To by ła spra wie dli wa oce -
na” – uwa ża pan Ro man. Tak
wy edu ko wa ny wró cił do No we go Są cza,
ima jąc się ró żnych za jęć. Raz wy stę pu -
je w ro li tech no lo ga prze twór stwa owo -
co wo -wa rzyw ne go (w mar mo la dziar ni
na Bo co niu), to znów – in struk to ra
oświa ty zdro wot nej (w Sa ne pi dzie). 

Ca ły czas Gro szek krę ci się ko ło kul -
tu ry, to tu, to tam. Jed nak na śmierć i ży -
cie zwią zał się z kul tu rą do pie ro w 1970
r. Zo stał wte dy sze fem prę żne go Do mu

Kul tu ry przy ka mie nio ło mie w Klę cza -
nach. Gdy po wsta ło wo je wódz two Gro -
szek prze no si się do WOK -u. Póź niej
wi dzi my go w „La chach”. W 1987 r.
Ro man Gro szek za trud nia się w Miej -
skim Ośrod ku Kul tu ry. Urzą dza fe sti wa -
le mu zycz ne, wy sta wy ma lar skie
i prze glą dy ka ba re to we. Pro wa dzi ogni -
ska dzie cię ce i ba le syl we stro we.
W ostat nim ćwierć wie czu w No wym
Są czu nie wie le by ło im prez, do któ rych
Ro man Gro szek nie do ło żył by swo ich
trzech gro szy.

Miał szczę ście znać oso bi ście mnó -
stwo są dec kich oso bi sto ści. Był na „ty”

z se kre ta rza mi par tii, księ żmi, pro fe so -
ra mi. Z wie lo ma tu za mi – skrom nie za -
uwa ża – wy pił wia dro wód ki. Gro szek
sy pie o nich aneg do ta mi, jak z rę ka wa.
Po nad wszyst ko jed nak pan Ro man ce -
ni so bie jed ną ma łą po żół kłą fo to gra fię.
Na tym zdję ciu Ro mecz ka Grosz ka
w krót kich spoden kach, trzy ma na ko la -
nach przed wo jen ny bur mistrz No we go
Są cza, Ro man Si chra wa. Gro szek jest
na 100 proc. pew ny, że No wy Sącz już
ni gdy nie bę dzie miał ta kie go go spo da -
rza. Gro szek nie poj mu je wprost, dla -
cze go są de cza nie nie wy sta wi li jesz cze
Si chra wie po mni ka. Po stu ment po wi -
nien sta nąć pod Ra tu szem. Z tej stro ny
ma gi stra tu, gdzie Si chra wa miał swój
ga bi net. W tym ga bi ne cie, w pew ną gru -
dnio wą noc 1939 r. bur mistrz wy pi sał 20
ra zy swo je na zwi sko na li ście za kład ni -
ków. Niem cy do ce ni li kla sę prze ciw ni -
ka: bur mistrz stra cił urząd, ale ży cie
za cho wał.

Ale te raz czas na ujaw nie nie naj skry -
ciej do tąd ukry wa nej praw dy. W No -
wym Są czu ko mu nę oba lił Ro man
Gro szek!!!

W wy bo rach w 1989 r. jak przy sta ło
na pro fe sjo na li stę, pro wa dził kon fe ran -
sjer kę dla kan dy da tów obu szta bów wy -
bor czych. Jed ne go dnia do po łu dnia

pra co wał na rzecz np. se kre ta rza -wo je -
wo dy Rącz ki, zaś po po łu dniu – dla Paw -
łow skie go. Z tym, że na wie cach ko mu ny
Gro szek za chwa lał So li dar ność, a na mi -
tin gach Ko mi te tu Oby wa tel skie go „S”
obrzy dzał lu dziom PZPR. Efekt był pio -
ru nu ją cy. Za nim kto kol wiek przej rzał
grosz ko wą grę przy szedł pa mięt ny 4
czer wiec i ko mu nę dia bli wzię li. 

Kto dzi siaj pa mię ta!? Kto to do ce ni!?
Ostat nio bo ha ter tej opo wie ści snu je się
po uko cha nym mie ście po nu ry jak
chmu ra gra do wa. Chu dziut ka eme ry tur -
ka, MOK po grze ba no, przy wła dzy ja cyś
bar ba rzyń cy, wszyst ko się koń czy... Pa -
nie Ro ma nie – uszy do gó ry! Jesz cze się
ra zem po śmie je my z te go lub owe go.

HEN RYK SZEW CZYK
maj, 1996 r.

W ostat nim ćwierć wie czu w No wym Są czu nie wie le
by ło im prez, do któ rych Ro man Gro szek nie do ło żył by
swo ich trzech gro szy. Miał szczę ście znać oso bi ście
mnó stwo są dec kich oso bi sto ści. Był na „ty” z se kre -
ta rza mi par tii, księ żmi, pro fe so ra mi. Z wie lo ma tu za -
mi – skrom nie za uwa ża – wy pił wia dro wód ki.

FOT. STANISŁAW ŚMIERCIAK
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C
ię żko by ło so bie wy obra zić, że
te go ro ku już nie przy je dzie
do uko cha ne go mia sta. Zaw -
sze mar twił się co się sta nie

z pa mię cią o świe cie Je go dzie ciń stwa,
kie dy umrze. Dziś mo gę na pi sać, że są -
de cza nie do brze wy peł nia ją te sta ment
Ja ku ba – po cząw szy od Pa ni Bar ba ry
Ma le czek opie ku ją cej się cmen ta rzem
i bo żni cą, po or ga ni za to rów i uczest ni -

ków wy da rzeń i im prez zwią za nych
z Ży da mi są dec ki mi. 

JAK ZA WSZE W SZA BAS
UKA ZU JE SIĘ NO WE NIE BO

By ło to 3 wrze śnia 2010 ro ku. Ja kub
Müller tak, jak przez wie ki je go oj co wie
po chy lał się nad mo dli tew ni kiem w sza -
ba so wy wie czór. Co pią tek póź nym po -
po łu dniem mo dlił się i za pa lał dwie

świą tecz ne świecz ki. Tak też by ło te go
wie czo ru. Na dwo rze za cho dzi ło już
słoń ce, uli ce po wo li pu sto sza ły. We -
wnątrz ma łej bó żnicz ki zbu do wa nej
przez Na ta na Kri sze ra trwa ła in ten syw -
na roz mo wa z Bo giem. Prze ry wa na by ła
co ja kiś czas przez jed ną świecz kę, któ ra
te go wie czo ra na tar czy wie sa ma się ga -
si ła. Nie da się za po mnieć at mos fe ry pa -
nu ją cej w tym ma łym po miesz cze niu.
Szcze gól nie w piąt ki, kie dy w po wie trzu
uno sił się za pach wy pa la nej świecz ki.
Jesz cze dłu go w uszach bę dę miał szept
mo dlitw w ję zy ku he braj skim. Zaw sze
Ja ku bo wa mo dli twa by ła szep tem. 

Po skoń czo nej mo dli twie, jak zwy kle
usie dli śmy na chwi lę, że by po ga wę dzić.
Roz ma wia li śmy o dok to rze Ja ku bie
Men dle rze i Mau ry cym Ame ise nie.
Wspo mnia łem, że od na la złem grób ro -
dzi ny te go ostat nie go na cmen ta rzu ży -
dow skim w Kra ko wie. Ja kub obie cał, że
jak bę dzie na Ka zi mie rzu za rok to się
tam wy bie rze my, bo „tak nie wie le zo sta -
ło gro bów”- mó wił. Na stęp nym na szym
te ma tem stał się no wo są dec ki ka hał. Ja -
kub wspo mi nał, że aby gło so wać
na człon ków gmi ny wy zna nio wej, Ży -
dzi przy cho dzi li na Wą so wi czów 4,
do sie dzi by ka ha łu. Wspo mi nał wła dze
gmi ny – bo ga te go kup ca Ten ze ra i ad -
wo ka ta Her sza Sy ro pa. Ten świat po zo -
sta nie już ta jem ni cą. Tak jak za wsze
ta jem ni cą by ły świe ce sza ba so we, któ re
pa li ły się po wyj ściu z bó żni cy, we dług
na ka zów re li gii mo jże szo wej.

Po wyj ściu uda li śmy się uli cą Ja giel -
loń ską w stro nę Ryn ku. Są dec ki ze gar
ra tu szo wy, któ ry jesz cze raz sta wał się
świad kiem hi sto rii, wy bi jał go dzi -
nę 18.30. Spa ce ro wym kro kiem mi ja li -
śmy ko lej ne ka mie ni ce, a Ja kub sy pał
na zwi ska mi: Engländer, Ten zer, Pisz,
Pen nar. Na gle zro bi ła się ci sza w na szej
roz mo wie. Po wiał chłod niej szy wiatr,
a Ja kub za py tał, jak wy glą da zi mą je go
uko cha ny No wy Sącz. Za śmia łem się
i po wie dzia łem, że trze ba przy je chać.
Wy glą da baj ko wo, jak Na rnia. Nie ste ty,
nie czy tał On po wie ści Le wi sa, więc nie
do koń ca wie dział. Opi sa łem mu, jak
wszyst ko po kry wa śnieg, a mróz osre -
brza li nie elek trycz ne i ga łąz ki drzew.
Aku rat pod je chał au to bus. Ja kub wsiadł
i od je chał na uli cę Ry bac ką, gdzie
miesz kał u pań stwa Ma lecz ków. 

Wspo mnie nie o Ja ku bie Mülle rze 
w pierw szą rocz ni cę śmier ci

Ostat ni sza bas
przy Ja giel loń skiej
Na pi sa no o nim wie le ksią żek i set ki ar ty ku łów. Dla wie lu był
świad kiem mi nio ne go świa ta. Ja kub Müller – kra wiec z uli cy
Ro ma now skie go, syn Men dla i Cha ny, za jął po cze sne miej sce
w hi sto rii, po śród wiel kich i uczo nych mę żów świę te go Sanc.
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Spo tka li śmy się już ko lej ne go dnia.
By ła to so bo ta – sza bas. Aku rat wy cho -
dził z bó żnicz ki i szedł na ry nek ma śla -
ny. Po wie dział: „Chodź to Cię na uczę
han dlo wać!” Jesz cze tej so bo ty na uczył
mnie przed wo jen nej sztu ki han dlu. Na -
był grzy by, któ re za bie rał do Szwe cji, ale
ja jek już mu się nie uda ło ku pić po do -
brej ce nie. Trze ba by by ło na grać Je go
wy mia nę ar gu men tów z han dlar ką i do -

pie ro mo żna zro zu mieć, co to jest han -
del. W Ryn ku za ku pił jesz cze, jak co so -
bo tę chał kę i od pro wa dzi łem go na uli cę
Ro ma now skie go – tu taj się uro dził i wy -
cho wał. Tu taj też miesz kał po woj nie
z żo ną i dzieć mi. Jak co ty dzień po szedł

na obiad do dzie ci swo ich daw nych są -
sia dów, pań stwa Bo cheń skich.

Przed wy jaz dem spo tka li śmy się
jesz cze wie czo rem. Już ostat ni raz za -
mknął bó żnicz kę. Prze szedł uli cą Ja giel -
loń ską. Zmie rzał drob ny mi krocz ka mi
do skle pu z an ty ka mi na ro gu Ryn ku.
Tam czę sto się spo ty kał się z ludź mi.
Tam go po zna łem kil ka lat wcze śniej
i tam mia łem się z nim po że gnać. Sie -
dząc przy her bat ce tra dy cyj nie już opo -
wia dał o świe cie, któ ry tkwił za Je go
nie bie ski mi ocza mi. Tyl ko jesz cze On
pa mię tał te twa rze. Mó wił: „Gdy bym ja
był ar ty stą to bym to na ma lo wał. Tę uli -
cę Kra szew skie go, gdzie gar ba rze su -
szy li skó ry, to Pie kło, sta rą sy na go gę
na Lwow skiej – ja to wi dzę w gło wie.
Te go mia sta już nie ma”. 

I tak te go dnia wy szli śmy na spa cer
ocza mi kil ku let nie go chłop ca od Prze ta -
ków ki, gdzie Gelb na Bo co niu miał fa -
bry kę mar mo la dy. Ten prze my sło wiec
umarł jesz cze przed woj ną na po wi kła -
nie po ope ra cji pro sta ty – przy naj mniej
tak gło si ła plot ka. Na stęp nie my śli Ja ku -
ba bie gły na ulicz ki miesz czą ce się
pod zam kiem i da lej, nad Du na jec. Opo -
wia dał hi sto rię metr po me trze, ka mień
po ka mie niu. Tu taj nad naj więk szą rze -
ką w mie ście, wraz z ko le ga mi ba wił się
ca ły rok – w le cie gra li w pił kę, pły wa -
li, a w zi mie jeź dzi li na san kach. Tu taj
je go są siad z Ro ma now skie go Ber ger
wy pa sał ko zy, któ re sa me by ły na uczo -
ne wy cho dzić z ma łej sta jen ki i sa me

wra ca ły do niej. Póź niej po ja wił się
w opo wie ści Ja ku ba pie karz Czu chry,
miesz ka ją cy obok mo stu hel leń skie go,
któ ry ura to wał ma łą dziew czyn kę ży -
dow ską przed za gła dą. Wspo mniał fa -
bry kę cu kier ków Jur kow skie go
na Tar now skiej, dok to ra Moh ra, któ ry
prze mie rzał uli cę Pio tra Skar gi idąc
do szpi ta la ży dow skie go na Kra szew -
skie go. I tak sy pa ły się na zwi ska le ka -
rzy: Körbel, Stat ter, Re iss. Ka mie ni cę
te go ostat nie go mie li na wet zbu rzyć,
kie dy pla no wa no bu do wać no wy most
hel leń ski. Oka za ło się to tyl ko plot ką.
Roz ma wia li śmy o pod ró ży, o Szwe cji.
Tam w „zło tej klat ce”, jak Ja kub na zwał
swo je miesz ka nie w Malmö, miał
wszyst ko, ale naj gor sza by ła dla Nie go
sa mot ność. Ni by dzie ci Go od wie dza ły,
co chwi le ktoś dzwo nił, ale ca łe dnie
spę dzał sam. Cze kał na wio snę, kie dy
pa ko wał się i przy je żdżał do No we go
Są cza, na rocz ni cę śmier ci ca dy ka Cha -
ima Hal ber sta ma. 

Sie dzie li śmy tak so bie do pó ki nie za -
dzwo nił te le fon od Pa ni Ba si Ma le czek.
Przy je cha li cha sy dzi z Wę gier, aby mo -
dlić się na ży dow skim cmen ta rzu,
przy gro bie ca dy ka. Szyb ko wy szli śmy.
Po mo głem za brać Ja ku bo wi ser nik i pa -
ra sol. Po pa trzył na ze gar ra tu szo wy.
„Jesz cze raz się po pa trzę” – po wie dział
oglą da jąc ry nek, kie dy pod je żdża ła tak -
sów ka. On ca ły czas czuł, że to ostat ni
raz. W 2009 ro ku też że gna li śmy się
w po śpie chu, też za dzwo ni ła Pa ni Ba sia
i też na Ry bac ką po je chał tak sów ką.
Tra dy cyj nie po ży czy li śmy so bie, pa ra -
fra zu jąc se de ro we ży cze nia na świę ta
Pe sach: Na przy szły rok w Są czu! Ja kub
od po wie dział i do dał: Wszyst ko w rę -
kach Bo ga. Oby do zo ba cze nia! Jesz cze

ROCZNICA
16 grud nia w no wo są dec kiej sy na go -

dze bę dzie my wspo mi nać Ja ku ba Mülle -
ra. Obec ność tych, któ rzy go zna li bę dzie
jesz cze jed nym wy peł nie niem Je go te sta -
men tu. Dla tych, któ rzy nie mie li przy jem -
no ści słu chać Ja ku ba, bę dzie to oka zja to
po zna nia tej nie zwy kłej po sta ci i wy słu -
cha nia opo wie ści o ostat nim są dec kim
Ży dzie.

Był ostat nim są dec kim
sza me sem. Spra wo wał
pie czę nad cmen ta rzem
ży dow skim przy uli cy
Ry bac kiej i bó żnicz ką
Bajs Nusn przy uli cy Ja -
giel loń skiej, ale przede
wszyst kim na szą pa mię -
cią o Ży dach są dec kich.

Au tor z Ja ku bem Mül le rem w są -
dec kij bo żni cy. 2009 rok

Młody Jakub Müller na modlitwie
w ohelu cadyka
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się ści ska jąc na po że gna nie po my śla -
łem, ja ki on jest kru chy. Jesz cze raz
do zo ba cze nia! i od je chał. Był 6 wrze -
śnia 2010 ro ku. Z No we go Są cza wy je -
chał ran kiem na stęp ne go dnia.

MIAŁ PIĘK NĄ ŚMIERĆ, 
MÓ WIĄ CHA SY DZI

Był ostat nim są dec kim sza me sem.
Spra wo wał pie czę nad cmen ta rzem ży -
dow skim przy uli cy Ry bac kiej i bó -
żnicz ką Bajs Nusn przy uli cy
Ja giel loń skiej, ale przede wszyst kim na -
szą pa mię cią o Ży dach są dec kich. 

Uro dził się 20 mar ca 1920 r. przy uli -
cy Ro ma now skie go w No wym Są czu,
w ro dzi nie ży dow skie go han dla rza
Men dla. Oj ciec wal czył w Wiel kiej
Woj nie i prze ciw ko bol sze wi kom. Ja kub
był je go pier wo rod nym sy nem. Miał
licz ne ro dzeń stwo – Ka ro lę, Fe igę, Elia -
sza, Sa lo mo na i Blu ma. Czę sto wra cał
we wspo mnie niach na „Pie kło”, skąd
po cho dzi ła je go ro dzi na. By wa jąc tam
u dziad ków i cio tek, czę sto ba wił się
z pol ski mi ko le ga mi.

Kie dy wy bu chła woj na dla Ży dów
roz po czę ła się ge hen na. Wy śmie wa no
ich, tań czy li na ryn ku, ob ci na no im pu -
blicz nie bro dy, bi to – wszyst ko wi dział
Ja kub Müller. W 1941 ro ku wraz z ro dzi -
ną tra fił do no wo są dec kie go get ta za -
mknię te go. Tam po znał okru cień stwa
sze fa są dec kie go ge sta po He in ri cha Ha -
man na. Nie cze kał bier nie na li kwi da cję
get ta. Na wio snę 1942 r. uciekł za je go

mu ry zo sta wia jąc w nim ca łą ro dzi nę.
Czas oku pa cji wspo mi nał nie chęt nie. Jak
mó wił, nie wszyst kie ra ny by ły jesz cze
za bliź nio ne. Prze żył woj nę ukry wa jąc się
w Jel nej i Sien nej. Wśród je go wy ba wi -
cie li by ła ro dzi na Gó row skich. Tam Ja -
kub po znał swo ją przy szłą żo nę.
Po woj nie z ca łej po nad stu oso bo wej ro -
dzi ny nie od na lazł ni ko go. Dłu go szu kał
bra ta Elia sza, któ ry w cza sie woj ny znaj -
do wał się w ZSRR. Je go też nie od na lazł. 

Z Ste fa nią Gó row ską oże nił się
w 1948 ro ku. W ich do mu szyb ko po ja -
wi ła się dwój ka dzie ci: cór ka Ka ro li -
na i syn Zyg munt. W No wym Są czu
Ja kub pra co wał ja ko kra wiec. Z garst ką
oca la łych Ży dów za ło żył spół kę kra -
wiec ką, na stęp nie upań stwo wio ną. Nie
pod da li się – za ło ży li spół dziel nię „Po -
kój”, któ ra ist nia ła jesz cze dłu go po tym
jak oni tam nie pra co wa li. W la -
tach 1949–1969 Ja kub był pre ze sem
Kon gre ga cji Wy zna nia Mo jże szo we go
w No wym Są czu. Dbał o ży cie re li gij ne
są dec kich Ży dów: od no wił bó żnicz kę
przy uli cy Ja giel loń skiej, zbie rał ma ce -
wy z są dec kich ulic i chod ni ków, a na -
stęp nie od twa rzał ży dow ski cmen tarz
przy uli cy Ry bac kiej. Od bu do wał ohel
(gro bo wiec) ca dy ka Cha ima Hal ber sta -
ma. Był świad kiem w spra wie Ha man -
na – brał udział w wi zjach lo kal nych
na te re nie by łe go get ta. W 1968 r. wła -
dze ko mu ni stycz ne roz po czę ły an ty se -
mic ką na gon kę. Nie omi nę ła ona ta kże
No we go Są cza. Ci, któ rzy oca le li z Za -

Na ruinach getta w N. Sączu, 1945 r.

Jakub Müller z Izakiem Goldfingerem
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gła dy po wo li opusz cza li swo je ro dzin ne
mia sto.

Ja kub z ro dzi ną wy je chał w 1969 ro -
ku do Malmö w Szwe cji. Jak opo wia dał,
nie po je chał do Izra ela ani Sta nów Zjed -
no czo nych, bo chciał być jak naj bli żej
Są cza. Cią gle łu dził się, że wró ci tu taj
szyb ko. Wła dze jed nak suk ce syw nie od -
ma wia ły mu zgo dy na wjazd do kra ju.
Pra co wał w za kła dzie pra cy chro nio nej
w Malmö, gdyż pod czas woj ny je go
zdro wie zo sta ło po wa żnie nad szarp nię -
te. W 1975 r. prze szedł na eme ry tu rę.
Mi mo, iż od pań stwa szwedz kie go do -
stał wszyst ko, od chu s te czek do no sa
po miesz ka nie, cią gle cze kał na speł nie -
nie się jed ne go ma rze nia: aby wró cić
do mia sta nad Ka mie ni cą i Du naj cem. 

Do piął swe go w 1990 ro ku.
Po śmier ci żo ny w 1992 r. mógł się cał -
ko wi cie od dać opie ce są dec kim po zo -
sta ło ściom po Je go współ wy znaw cach.
Po wra cał do swo je go Są cza co ro ku,
spę dza jąc tu taj czas od kwiet nia
do wrze śnia. Od no wa od bu do wał
cmen tarz ży dow ski, któ ry ogro dził. Od -
no wił bó żnicz kę Bajs Nusn. Ofia ro wał
wie le pa mią tek do Mu zeum Okrę go we -
go w No wym Są czu, współ two rząc sta -
łą wy sta wę po świę co ną Ży dom
Są dec kim. Dzię ki Je go sta ra niom
w 2008 r. od sło nię to ta bli cę pa miąt ko -
wą na ro gu ulic Fran cisz kań skiej i Ka -
zi mie rza Wiel kie go, gdzie w 1942 r.
Ha mann z swo ją świ tą za mor do wał jed -
nej no cy 81 osób. Na cmen ta rzu roz po -
czął bu do wę po miesz cze nia sa ni tar ne go
z łaź nią (my kwą). Nie ste ty nie do koń -
czył dzie ła. Co ro ku opro wa dzał ty sią ce

tu ry stów, mło dzie ży i piel grzy mów
po cmen ta rzu ży dow skim, te re nie get ta
i sy na go dze. Kto od był z nim spa cer
po cen trum mia sta, ten wie jak bez cen -
ne by ły Je go opo wie ści. Jesz cze wie czo -
rem przed swo im ostat nim wy jaz dem
z Są cza mo dlił się w ohe lu ca dy ka z kil -
ku dzie się cio ma cha sy da mi. 

TAK JAKBY PRZESZEDŁ
Z JEDNEGO KĄTA,
DO DRUGIEGO

Kie dy w nie dziel ne po po łu dnie 19
grud nia za czy na łem pi sać krót ki tekst
o są dec kich Ży dach za zna czy łem, że
od cza sów Abra ha ma (pierw sze go są -
dec kie go wy znaw cy re li gii mo jże szo -

wej, o któ rym pierw sza wzmian ka
po cho dzi z 1469 r.), do Ja ku ba mi ja 542
la ta. By łem pe wien, że czy ta ny w 2011
r. tekst bę dzie ak tu al ny. W tym mo men -
cie do sta łem wia do mość, że Ja kub
Müller zmarł. Cię żko by ło w to uwie -
rzyć, ale prze cież On nas na to przy go -
to wy wał przez ostat nie la ta. Zaw sze
po wta rzał, że cze ka na nie go po dru giej
stro nie ca ła ro dzi na. Śmier ci się nie bał
– po znał ją do sko na le. Wie dział jak ją
trak to wać. 

Nie wy obra ża łem so bie, że w ma ju
już nie za pu kam do bó żni cy. Nie usły -
szę już tam cha rak te ry stycz ne go: Pro -
szę! Prze cież jesz cze w po wie trzu jest
echo te go gło su. Nie wy obra ża łem so -
bie przy stan ku au to bu so we go, na któ -
rym w wa ka cyj ne wie czo ry nie sie dzi
Ja kub i w piąt ki pu ste go krze sła w skle -
pie z an ty ka mi. Nie wy obra ża łem so bie
cmen ta rza na Ry bac kiej bez Ja ku ba i że
już nikt w świę tym mie ście Są czu nie
za pa li świec sza ba so wych.

Kie dy w Ne ta ni od by wa ły się uro czy -
sto ści po grze bo we Ja ku ba Mülle ra (30
grud nia w po łu dnie) opro wa dza łem gru -
pę zna jo mych po cmen ta rzu na uli cy Ry -
bac kiej. Dziw nie się czu łem, że to ja idę
z klu cza mi do ohe lu ca dy ka, bo tu,
w ko na rach drzew wi si jesz cze Ja ku bo -
wy głos. Sta ną łem na tym cmen ta rzu
wte dy nie przy go to wa ny na to, że Je go
już tu nie bę dzie. Kie dy mi ja li śmy miej -
sce, na któ rym chciał spo cząć Ja kub, zza
chmur wy szło słoń ce. Przy pa dek, to nie
jest ko szer ne sło wo – przy po mnia łem
so bie sło wa pi sa rza Ic cha ka Sin ge ra. Za -
my ka jąc już ohel, kie dy wszy scy po szli,
sta łem chwi lę i pa trzy łem na pu ste krze -
sło sto ją ce na środ ku i dwie pa lą ce się
świecz ki. Na krze sło z ma łych okie nek
pa da ła wiąz ka świa tła. Tu hi sto ria się za -
my ka – tak jak przy ob rze za niu Ja ku ba
by ło po zo sta wio ne pu ste krze sło dla El -
ja sza, tak i tu taj sta nę ło pu ste. 

W dniu śmier ci Ja ku ba No wy Sącz
wy glą dał jak Na rnia – za śnie żo ny
i zmro żo ny. Na pew no w tej chwi li z gó -
ry wi dział swój Ry nek, Ro ma now skie -
go i Ja giel loń ską po kry te bia łą po wło ką.
Biel w ju da izmie to prze cież ko lor ża ło -
by… Ja kub od szedł, ale tak jak ni gdy
nie wi dzia łem jak wy pa la ły się świe ce
sza ba so we, tak nie chciał bym wi dzieć
jak wy pa li się pa mięć o Nim.

ŁU KASZ PO ŁOM SKI
Fot. Piotr Droź dzik, arch. „Są de cza ni na”

Kie dy w Ne ta ni od by wa ły się uro czy sto ści po grze bo -
we Ja ku ba Mülle ra (30 grud nia w po łu dnie) opro wa -
dza łem gru pę zna jo mych po cmen ta rzu na uli cy
Ry bac kiej. Dziw nie się czu łem, że to ja idę z klu cza mi
do ohe lu ca dy ka, bo tu, w ko na rach drzew wi si jesz -
cze Ja ku bo wy głos.

Trzeci z lewej Jakub Müller, obok niego jako dziecko Anda Rottenberg
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PO DWÓJ NY JU BI LE USZ
Po dwój ny ju bi le usz świę to wał pro wa dzo ny przez

Ma ria na Sa la mo na chór mę ski Echo II Ka to lic kie go
To wa rzy stwa Śpie wa cze go przy pa ra fii św. Ka zi mie -
rza w No wym Są czu: 20-le cia dzia łal no ści w obec -
nej for mu le or ga ni za cyj nej i 120-le cia po wsta nia (we
wrze śniu 1901 r.) po przed ni ka: chó ru Echo I. W ga li
ju bi le uszo wej w ra tu szu m.in. wy stą pi ły so list ki An -
na Mo szyc ka -Za brze ska, Mał go rza ta Sło wik -For na -
giel z Ze spo łu Wo kal no -In stru men tal ne go „AVE”
oraz pia nist ka Jo an na Bo dzio ny. Ju bi la ta oraz za słu -
żo nych chó rzy stów (Jó ze fa Unol da, Sta ni sła wa Ba -
ra na, Mar ka Ko sa la, Ta de usza Kur dzie la i dy ry gen ta
Ma ria na Sa la mo na oraz Ta de usza Ko sec kie go, Mar -
ka No wa ka i An drze ja Or ła) uho no ro wa no Zło ty mi
i Srebr ny mi Jabł ka mi Są dec ki mi. Go ściem spe cjal -
nym był ks. pra łat Sta ni sław Cza chor, b. pro boszcz
pa ra fii św. Ka zi mie rza, któ ry w 1991 r. do pro wa dził
do re ak ty wo wa nia chó ru, li czą ce go dziś 33 oso by,
dys po nu ją ce go re per tu arem ok. 120 pie śni pa trio -
tycz nych, ko ściel nych i świec kich, za rów no kom po -
zy to rów pol skich, jak i za gra nicz nych. Chór śpie wał
m.in. w ka te drze lwow skiej i na Cmen ta rzu Ły cza -
kow skim we Lwo wie, przed ob ra zem MB Ostro -
bram skiej w Wil nie oraz w ko ście le na Kah len ber gu
w Wied niu. Wy stę po wał we Wło szech, Fran cji,
w Cze chach i na Sło wa cji. Opie ku nem ze spo łu jest
ks. Ja cek Mi kul ski.

RA TO WA LI SĄ DEC KIE NE KRO PO LIE
Po raz je de na sty na miej skich cmen ta rzach od by ła

się kwe sta „Ra tuj my są dec kie ne kro po lie”, prze zna -
czo na na re no wa cję za byt ko wych na grob ków. W pusz -
kach kwe stu ją cych m.in. ze Związ ku Są de czan,
Ka to lic kie go Sto wa rzy sze nia „Ci vi tas Chri stia na”,
Klu bu In te li gen cji Ka to lic kiej, Pol skie go To wa rzy stwa
Tu ry stycz no -Kra jo znaw cze go, Pol skie go To wa rzy stwa
Ta trzań skie go „Be skid” oraz To wa rzy stwa Gim na -
stycz ne go „So kół” zna la zło się 17 532 zł. W kwe stach
w la tach 2001–2010 ze bra no łącz nie 113 tys. zł, co po -

zwo li ło ura to wać 50 gro bów o wy so kiej war to ści ar -
ty stycz nej. Pod su mo wa nie ak cji z 10 lat: 2001
– 4 500 zł, 2002 – 7 200 zł, 2003 – 8 700 zł, 2004
– 6 900 zł, 2005 – 11 800 zł, 2006 – 12 800 zł, 2007
– 11 800 zł, 2008 – 16 200 zł, 2009 – 12 800 zł, 2010
– po nad 21 tys. zł.

ZPAP W DAW NEJ SY NA GO DZE
„Wspo mnie nie o ar ty stach są dec kich” – oto ty tuł

wy sta wy otwar tej w Ga le rii „Daw na Sy na go ga” zor -
ga ni zo wa nej w ra mach 100-le cia Związ ku Pol skich
Ar ty stów Pol skich przez od dział ZPAP w No wym
Są czu i Mu zeum Okrę go we. Ko mi sarz eks po zy cji
Bar ba ra Ada mo wicz po ka za ła m.in. dzie ła Bo le sła -
wa Bar bac kie go, Wła dy sła wa Ha sio ra, Al fre da Kot -
kow skie go, Ry szar da Pie trz kie wi cza, Ro mu al da
Re gu ły, Ma rii Rit ter, Woj cie cha Sar nec kie go, Sta ni -
sła wa Sza fra na, Ada ma Wal czyń skie go.

PRZY JA CIE LE SZWEJ KA
W No wym Są czu po wstał Re gi ment Przy ja ciół

do bre go wo ja ka Szwej ka. Ho no ro wym do wód cą zo -
stał prof. Zbi gniew Śli pek, rek tor są dec kiej Pań stwo -
wej Wy ższej Szko ły Za wo do wej. Przy wrę cza niu

KA
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Wystawa ZPAP FOT. JANUSZ BOBREK

Kwe sta „Ra tuj my są dec kie ne kro po lie”Pro mo cja ksią żki Je rze go Gi zy
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od zna czeń człon kow skich prze strze ga no re gu la mi nu Par tii
Umiar ko wa ne go Po stę pu w Gra ni cach Pra wa, któ rą współ -
two rzył Ha szek w 1911 r., aby wy śmiać ów cze sne biu ro kra -
tycz ne ab sur dy. W ro lę Szwej ka wcie lił się Ju lian Smuk,
a wie czór ubo ga co ny aneg do ta mi zna ne go szwej ko lo ga An -
to nie go Kro ha, ubo ga cił „Sąd nad Szwej kiem” w wy ko na niu
Te atru Fre dreum z Prze my śla.

WSPO MNIE NIE O WŁA DY SŁA WIE 
LU BA SIO WEJ

Pod czas za dusz ko we go spo tka nia w Są dec kiej Bi blio te ce
Pu blicz nej przy po mnia no zmar łą w 2010 r. są dec ką po et kę
Wła dy sła wę Lu ba sio wą. Re flek syj ny wie czór po pro wa dzi li
Da nu ta Suł kow ska i Woj ciech Ku dy ba. O opra wę ar ty stycz ną
„Za dusz ków li te rac kich” za dbał ze spół „Piw ni ca pod ksią żka -
mi”: Pa try cja Sa ro ta, Ju lia Kacz mar czyk, Mał go rza ta Mę żyk
i Krzysz tof Kor czyń ski (gi ta ra) pod opie ką An ny Ko sow skiej -
-Zgrze blak. Mło dzi ar ty ści przy go to wa li na stro jo wą re cy ta -
cję wier szy Wła dy sła wy Lu ba sio wej w mu zycz nej ara nża cji.

DUL SKA NA SCE NIE MOK
Na sce nie MOK w No wym Są czu od by ła się pre mie ra Mo -

ral ność pa ni Dul skiej Ga brie li Za pol skiej, spek ta klu przy go -
to wa ne go przez Stu dio F dzia ła ją ce przy Ze spo le Szkół nr 1

im. KEN. W ro li Dul skiej wy stą pi ły (za mien nie) Mo ni ka i Ur -
szu la Mlecz ków ny, a Dul skie go – Pa weł Bro kos. Re ży se ria:
Bar ba ra Świę toń.

KON CERT DLA KA SI BIESZ CZAD
W są dec kim „So ko le” od był się kon cert cha ry ta tyw ny pn.

„Wy star czy uwie rzyć”, z któ re go do chód prze zna czo no na le -
cze nie Ka ta rzy ny Biesz czad, są de czan ki wal czą cej o po wrót
do zdro wia po cię żkim wy pad ku mo to cy klo wym i zwią za nej
z nim ope ra cji krę go słu pa. W kon cer cie wzię li udział m. in.:
zna ny bok ser Prze my sław Sa le ta, bard Ro bert Ka sprzyc ki,
Ma te usz Ziół ko, Mi ro sław Wit kow ski, gru pa te atral na Gau -
de te. Ze sprze da ży ce gie łek i li cy ta cji dzieł sztu ki po zy ska no
ok. 14,7 tys. zł. Pro jekt „Wy star czy uwie rzyć” za ini cjo wa li ko -
le dzy i ko le żan ki Ka si z I LO im. Ja na Dłu go sza, na cze le z Li -
dią Sze li gą i Ma cie jem Sro ką.

GA LI CYJ SKA DE BA TA
„Co nam zo sta ło z Au strii…” – oto ty tuł de ba ty zor ga -

ni zo wa nej w są dec kim „So ko le”, z udzia łem hi sto ry ka
i kry ty ka sztu ki An dy Rot ten berg, dy rek to ra Mię dzy na ro -
do we go Cen trum Kul tu ry w Kra ko wie prof. Jac ka Pur chli,
pi sa rza i et no gra fa dr. An to nie go Kro ha i po li to lo ga
z WSB–NLU dr. Ra fa ła Ma tyi. Pre le gen ci i pu blicz ność
– oma wia jąc za gad nie nia zwią za ne z od dzia ły wa niem sztu -
ki i kul tu ry daw nej mo nar chii au stro -wę gier skiej oraz
kon tek sty hi sto rycz ne i spo łecz ne ce sar stwa Habs bur gów,
któ rych wpływ jest od czu wal ny do dziś – usi ło wa li od po -
wie dzieć na py ta nie: skąd wła ści wie się wziął sen ty ment
do cza sów ga li cyj skich?

PRO MO CJA KSIĄ ŻKI JE RZE GO GI ZY
W ko sza rach Kar pac kie go Od dzia łu Stra ży Gra nicz nej

w No wym Są czu od by ła się pro mo cja no wej ksią żki Je rze -
go Gi zy pt. Or ga ni za cja „Wol ność”, opi su ją cej dzie je za wią -
za nej w kwiet niu 1918 r. – w sze re gach sta cjo nu ją ce go
w No wym Są czu 20. ga li cyj skie go puł ku pie cho ty Księ cia
Prus Hen ry ka – kon spi ra cji nie pod le gło ścio wej, któ ra do -
pro wa dzi ła do po wsta nia 1. Puł ku Strzel ców Pod ha lań skich.

(RED)

Dul ska na sce nie MOK FOT. JANUSZ BOBREK

Wspo mnie nie o Wła dy sła wie Lu ba sio wejPrze my sław Sa le ta z Kasią Bieszczad
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Msza św. w in ten cji Or ląt Lwow skich w ko ście le
oo. Je zu itów w No wym Są czu i kon cert ze spo łu
MY -16 z Ze spo łu Szkół Pod sta wo wo -Gim na zjal -
nych nr 2 im. Or ląt Lwow skich w są dec kim „So -
ko le” by ły głów ny mi ak cen ta mi są dec kich
ob cho dów 93. rocz ni cy obro ny Lwo wa, przy go to -
wa nych przez To wa rzy stwo Mi ło śni ków Lwo wa
i Kre sów Po łu dnio wo -Wschod nich (TML i KP-W)

E
u cha ry stię w ko ście le św. Du cha, gdzie znaj du je się ala -
ba stro wa rzeź ba na tu ral nej wiel ko ści św. Sta ni sła wa,
spro wa dzo na po woj nie z ko ścio ła je zu ic kie go we Lwo -
wie, ce le bro wał i pa trio tycz ne ka za nie wy gło sił o. Woj -

ciech Ło kieć SJ, któ re go ro dzi ce po cho dzi li spod Tar no po la. 
W „So ko le” Bo le sław Bi ło wus, ro do wi ty lwo wia nin, któ -

rzy z ma łżon ką Zofią prze pro wa dził się do No we go Są cza
przed kil ku na stu la ty i ob jął pre ze su rę To wa rzy stwa, przy po -
mniał hi sto rię walk z Ukra iń ca mi o Lwów w li sto pa dzie 1918
ro ku. – 1421 obroń ców Lwo wa, jed na czwar ta wal czą cych,
mia ła mniej niż 17 lat, to dzie ci i gim na zja li ści obro ni li Lwów

w li sto pa dzie 1918 ro ku – mó wił Bi ło wus. Wy świe tlo no film
pt. Or lę ta lwow skie (1990), z ar chi wal ny mi uję cia mi, ob ra -
zu ją cy hi sto rię po wsta nia, po tem po wo jen nych znisz czeń
i od bu do wy przed kil ku na stu la ty Cmen ta rzu Or ląt we Lwo -
wie z nar ra cją prof. Sta ni sła wa Ni ciei, wy bit ne go znaw cy
przed mio tu. 

Na stęp nie dziew czę ta z Aka de mic kie go Gim na zjum i Li -
ceum im. Bo le sła wa Chro bre go czy ta ły wzru sza ją ce li sty
do naj młod szych obroń ców Lwo wa, m.in. 14-let nie go Jur ka
Bit scha na, któ rzy ży cie od da li za swo je uko cha ne mia sto,
a po tem ucznio wie szko ły z Za wa dy ura czy li go ści kon cer -
tem pio se nek lwow skich, m.in. au tor stwa nie za po mnia ne go
dra Je rze go Ma sio ra. „Ty ma mo otrzyj oczy, z uśmie chem
do mnie mów…” – śpie wa li ma li są de cza nie. 

– Przed 19 la ty na szą szko łę od wie dził „Dzia dek”, dok tor
Je rzy Ma sior, a po tem „Bab cia”, Ja dwi ga Waw ro, obo je już
nie ży ją, któ rzy za szcze pi li w nas mi łość do Lwo wa i Kre sów
wschod nich, co przy czy ni ło się do nada nia na szej szko le
imienia Or ląt Lwow skich – mó wił dy rek tor Ja nusz Chru ślic ki. 

Pod czas lwow skiej uro czy sto ści w „So ko le” Bo le sław Bi -
ło wus ude ko ro wał red. Je rze go Le śnia ka, Zło tą Od zna ką Za -
słu żo nego Czło nka TML i KP -W, przy zna ną przez Za rząd
Głów ny we Wro cła wiu. W oko licz no ścio wej lau da cji prof.
Bo gu sław Kołcz, dy rek tor Aka de mic kie go Gim na zjum i Li -
ceum im. Bo le sła wa Chro bre go (w szko le mie ści się Izba Pa -
mię ci dra J. Ma sio ra), pod kre ślił za słu gi J. Le śnia ka dla
po pu la ry za cji wśród są de czan te ma ty ki kre so wej w licz nych
ksią żkach i set kach ar ty ku łów. Red. Le śniak był rów nież or -
ga ni za to rem wie lu wy praw edu ka cyj nych do Lwo wa i na Kre -
sy wschod nie daw nej Rzecz po spo li tej, m.in. re dak cji
„Rocz ni ka Są dec kie go”. 

Bo le sław Bi ło wus dwu krot nie za pre zen to wał pu blicz no ści
zgro ma dzo nej w sa li im. R. Si chra wy w MCK „So kół” okład -
kę li sto pa do we go nu me ru „Są de cza ni na”, któ ry zdo bi zdję cie
Cmen ta rza Or ląt Lwow skich i ser decz nie po dzię ko wał na szej
re dak cji za „trwa nie przy Lwo wie”. (HSZ)

W hoł dzie 
Or lę tom
Lwow skim

Jerzy Leśniak, Bogusław Kołcz, Bolesław BiłowusPamiętali o Orlętach
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A
u tor (ur. 27 czerw ca 1991 r.)
jest no wo są de cza ni nem, któ ry
obec nie stu diu je w Kra kow -
skiej Aka de mii Fo to gra fii,

znaj du ją cej się w pięk nej, XIX -wiecz -
nej ka mie ni cy w sa mym cen trum mia -
sta, przy uli cy Grodz kiej – jed nej
z naj star szych ulic Kra ko wa. Z okien
Aka de mii roz po ście ra się im po nu ją cy
wi dok na Za mek Kró lew ski na Wa we lu.

Ka mil swo ją pa sję fo to gra ficz ną roz -
wi ja już od wie lu lat po przez do ku men -
to wa nie w for mie re por ta żu in ne go
swo je go za in te re so wa nia zwią za ne go
z ko lej nic twem. Dzia ła ja ko pre zes
w No wo są dec kim Sto wa rzy sze niu Mi -
ło śni ków Ko lei, któ re zrze sza pa sjo na -

tów i zaj mu je się pro pa go wa niem trans -
por tu ko le jo we go oraz dba niem o hi sto -
rię ko lej nic twa (mię dzy in ny mi
or ga ni za cją prze jaz dów po cią ga mi re tro
– „Ko lej na ma jów kę”).

Od nie daw na Ka mi la Fi li pow skie go
za in te re so wał rów nież por tret. 

– Zdję cia Ka mi la na le żą do nur tu fo -
to gra fii kla sycz nej. Por tret po ka zy wa ny
jest w for mie dyp ty ków – po wie dział
na otwar ciu opie kun ar ty stycz ny wy sta -
wy, fo to gra fik To masz Olek sy.

– Te ma tem mo ich prac jest por tret lu -
dzi star szych, któ rzy swo im spoj rze niem,
swo im wy ra zem twa rzy opo wia da ją hi sto -
rię o so bie sa mych, ja cy są i co w ży ciu
prze szli – po wie dział Ka mil Fi li pow ski.

Bo ha te ra mi pre zen to wa nych zdjęć są
nor mal ni, jak wska zu je sam au tor, prze -
cięt ni lu dzie, któ rzy od sła nia ją swo ją
nie zwy kłą hi sto rię, czę sto peł ną bo le -
snych prze żyć, gdyż są to na przy kład
oso by bez dom ne. Ka mi lo wi uda ło się
zdo być ich za ufa nie, bo nie rzad ko
przed sta wia oso by skry te, i na wią zać
po ro zu mie nie, a na wet za cząt ki ja kiejś
przy jaź ni.

– Po ka za łem np. zdję cie oso by bez -
dom nej z Kra ko wa, z któ rą roz ma wia łem
mo że pół go dzi ny. Opo wie dzia ła mi hi sto -
rię swo je go ży cia. Skoń czy ła tyl ko szko łę
pod sta wo wą, po któ rej za czę ły się trud ne
chwi le, czy li bez dom ność, al ko ho lizm. Po -
wiem szcze rze, że mą drość tej oso by za -
chwy ci ła mnie bar dzo i wie le osób
mo gło by się od te go bez dom ne go uczyć
mą dro ści ży cia. Fo to gra fia jest dla mnie
spo so bem na ży cie, spo so bem na wy ra ża -
nie swo ich uczuć i po glą dów na świat.
Mo ja fo to gra fia tak na praw dę za czę ła
się... od ko lei. Naj pierw by ło to zwy kłe ro -
bie nie zdjęć, że by mieć „faj ną” ta pe tę lo -
ko mo ty wy na pul pi cie kom pu te ra. Póź niej
prze ro dzi ło się to w od kry wa nie fo to gra -
fii, też pod ką tem ar ty stycz nym. I tak to
trwa mniej wię cej od sze ściu lat.

JA NUSZ BO BREK

Jesz cze bar dziej niż przed tem po ko cha łem lu dzi star szych

De biut Ka mi la
W dru giej od sło nie z cy klu Fo to -De biu ty w ga le rii BWA „So kół”
po ka za no wy sta wę fo to gra fii pt. „Jesz cze bar dziej niż przed tem
po ko cha łem lu dzi star szych” Ka mi la Fi li pow skie go, któ ry za pre -
zen to wał 25 czar no -bia łych fo to gra mów wy ko na nych apa ra -
tem Ca non 5D.

Kamil Filipowski – z prawej
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o cha łem lu dzi star szych Zdjęcia Ka mi la Fi li pow skie go
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NO WY SĄCZ 
Dom Go tyc ki, ul. Lwowska 3
16 grud nia 2011 – 5 lu te go 2012
Z NAJ LEPS ZY MI ŻYC ZE NIA MI

Wy sta wa przy go to wa na na okres bo żo na ro dze nio -
wy: daw ne pocz tów ki, re kwi zy ty ko lęd ni cze.

Ga le ria Daw na Sy na go ga, ul. B. Joselewicza 12
Kon ty nu acja wy sta wy: do 12 lu te go 2012
STULECIE ZPAP 1911–2011. 
WSPOMNIENIE O SĄDECKICH
ARTYSTACH

Wy sta wa przy po mi na ją ca syl wet ki ar ty stów już
nie ży ją cych, któ rzy by li zwią za ni z Są dec czy zną, po -
przez przy na le żność do Związ ku Pol skich Ar ty stów
Pla sty ków lub po przez miej sce uro dze nia, czy miej -
sce cza so we go za miesz ka nia. Rów no le gle trwać bę -
dzie do rocz ny SA LON 2011 – pra ce współ cze śnie
two rzą cych są de czan. Na eks po zy cji w ga le rii „Daw -
na Sy na go ga” pre zen to wa ne bę dą w więk szo ści zbio -
ry wła sne no wo są dec kie go mu zeum, uzu peł nio ne
dzie ła mi z ko lek cji pry wat nych.

Są dec ki Park Et no gra ficz ny i Mia stecz ko Ga li cyj skie, 
ul. Lwow ska 226 
Kon ty nu acja wy sta wy: do 15 stycz nia 2012
SKAN SE NOW SKIE IM PRE SJE III

Po ple ne ro wa wy sta wa prac pla stycz nych in spi ro -
wa nych kli ma tem Są dec kie go Par ku Et no gra ficz ne -
go i Mia stecz ka Ga li cyj skie go au tor stwa stu den tów
kie run ku Edu ka cja Ar ty stycz na PWSZ w No wym
Są czu.

NAR TY W SKAN SE NIE 
Im pre za spor to wo – edu ka cyj na, gru dzień 2011 (do -

kład ny ter min uza le żnio ny od wa run ków po go do wych
zo sta nie po da ny na stro nie internetowej www.mu -
zeum.sacz.pl)

Ga le ria Ma rii Rit ter i Sta re Wnę trza Miesz czań skie
16 grud nia 2011 – 31 stycz nia 2012
SZOP KI BO ŻO NA RO DZE NIO WE

Wy sta wa po kon kur so wa prac dzie ci i mło dzie ży.

KRYNICA-ZDRÓJ 
Mu zeum Ni ki fo ra, ul. Bul wa ry Die tla 19 
Kon ty nu acja wy sta wy: do 19 lu te go 2012
KONCERT NA TAFLI SZKŁA. MALARSTWO
KRZYSZTOFA OKONIA

Wy sta wa ma lar stwa na szkle wy bit ne go ar ty sty
Krzysz to fa Oko nia.

SZCZAWNICA 
Muzeum Pienińskie, ul. Plac Dietla 7
2 grud nia 2011 – 2 stycz nia 2012
KARDYNAŁ ADAM STEFAN SAPIEHA:
CZŁOWIEK, DUSZPASTERZ, MĄŻ STANU

Wy sta wa przy go to wa na przez kra kow ski Od dział
IPN pre zen to wać bę dzie zdję cia oraz do ku men ty
zwią za ne z oso bą księ cia me tro po li ty kra kow skie -
go Ada ma Sa pie hy. Przed sta wio ne zo sta ną ró żne
aspek ty je go bio gra fii m.in. dzia łal ność spo łecz -
na i po li tycz na, ak tyw ność dusz pa ster ska na prze -
strze ni lat 1912–1951. Po nad to część eks po zy cji
uka że po stać kar dy na ła od stro ny pry wat nej, w je -
go kon tak tach z ro dzi ną i bli ski mi. Otwar ciu wy sta -
wy w Szczaw ni cy to wa rzy szyć bę dzie spo tka nie
z pra cow ni kiem na uko wym IPN oraz z krew ny mi
kar dy na ła.

PODEGRODZIE 
Mu zeum La chów Są dec kich im. Zo fii i Sta ni sła wa Chrzą -
stow skich w Po de gro dziu
TRA DY CYJ NA KUL TU RA MA TE RIAL NA 
LA CHÓW SĄ DEC KICH:

• współ cze sna sztu ka lu do wa,
• pla sty ka ob rzę do wa,
• po de grodz kie stro je lu do we.

FO TO GRA FIE WOJ CIE CHA MI GAC ZA
Pre zen ta cja prac wiej skie go fo to gra fa z Go stwi cy,

do ku men tu ją ce go kul tu rę i zwy cza je re gio nu la chow -
skie go na prze ło mie XIX i XX w.

AR CHE OLO GIA PO DE GRO DZIA I OKO LIC 
NO WE GO SĄC ZA

Wy sta wa ilu stru ją ca pra dzie je re gio nu.
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UCZTA DLA DU SZY I OCZU
Na kła dem wy daw nic twa Gon dwa -

na uka zał się prze pięk ny al bum Łem -
kow skie cer kwie ze zdję cia mi Je rze go
Ża ka, oraz tek stem znaw cy be skidz kiej
hi sto rii i kul tu ry, gor li cza ni na An drze ja
Pie cu cha. Okład kę zdo bi cer kiew grec -
ko ka to lic ka pw. Św. Dy mi tra z Sa lo nik
w Szczaw ni ku.

Wy daw ca (Ja cek Her man -Iżyc ki, po -
li graf, afry ka ni sta, w prze szło ści) współ -
za ło ży ciel re no mo wa nej ofi cy ny
Pró szyń ski i spół ka, do przed sta wie nia
łem kow skich kli ma tów po gra ni cza nie -
przy pad ko wo wy brał Je rze go Ża ka, wy -
bit ne go ar ty sty fo to gra fi ka z Kry ni cy,
któ ry w al bu mie za zna cza swo ją bo ga tą
oso bo wość twór czą, ujaw nia ją cą się
w ory gi nal nych, nie po wta rzal nych uję -
ciach kra jo bra zu ja ko syn te zy przy ro dy
i hi sto rii, dzieł sztu ki i dzie dzic twa prze -
szło ści. Bez po mo cy mi strza Je rze go ta -
kie go łem kow skie go świa ta pew nie
ni gdy by śmy nie zo ba czy li. War to do -
dać, że zde cy do wa na więk szość zdjęć
po wsta ła w ostat nich dwóch la tach.

Wy daw nic two (304 stro ny) uj rza ło
świa tło dzien ne w dwóch wer sjach ję zy -
ko wych: pol sko -an giel skiej (Piotr Le -
oniak) i pol sko -łem kow skiej (Mo ni ka
Ty law ska). Zwra ca uwa gę doj rza ły i wy -
ra fi no wa ny pod wzglę dem es te tycz nym
ar ty stycz nym pro jekt gra ficz ny Zbi gnie wa
Ka ra szew skie go i Iwo ny Miś kie wicz

– wy jąt ko wa uczta nie tyl ko dla du szy, ale
ta kże dla oczu. To pierw sza pu bli ka cja,
w któ rej au to rzy sta ra li się po ka zać i opi -
sać wszyst kie za byt ko we cer kwie za cho -
wa ne na te re nach Łem kowsz czy zny.
Prze trwa ły one tra gicz ne dla Łem ków cza -
sy wy sie dleń w la tach czter dzie stych
i znisz czeń do ko ny wa nych w okre sie
PRL -u. Więk szość z nich to obec nie ko -
ścio ły rzym sko ka to lic kie, nie któ re sta ły się
obiek ta mi mu ze al ny mi. W al bu mie przed -
sta wio no 111 cer kwi, w tym kil ka zbu do -
wa nych współ cze śnie. Dzię ki zna ko mi tym
fo to gra fiom mo że my po dzi wiać bo gac two
drew nia nej i mu ro wa nej ar chi tek tu ry,
pięk no iko no sta sów, ikon i po li chro mii.
Swą uro dą za chwy ca ją rów nież za cho wa -
ne w na tu ral nym oto cze niu ka pli ce, przy -
dro żne ka plicz ki, fi gu ry i krzy że.

Od wy daw cy:
W al bu mie przed sta wio no wszyst kie

za byt ko we cer kwie łem kow skie, ja kie oca -
la ły w pol skiej czę ści Łem kowsz czy zny,
od le żą cych na za cho dzie Ja wo rek, po -
przez wsie Wier chom la Wiel ka i Mi lik
nad Po pra dem, Izby i Bru na ry nad rze ką
Bia łą, aż po cer kwie w do li nach rzek
Osła wy i Osła wi cy, we wsiach ta kich jak
Ko mań cza, Tu rzańsk i Szczaw ne. Pra wie
wszyst kie po ka za ne w al bu mie cer kwie
usy tu owa ne są w swo im pier wot nym, na -
tu ral nym oto cze niu. 

Drew nia ne i mu ro wa ne świą ty nie re -
pre zen tu ją ró żne epo ki i sty le ar chi tek to -
nicz ne. Naj star sza wśród nich,
zbu do wa na w 1600 ro ku, za cho wa ła się
w Po wroź ni ku, naj młod sze cer kwie to te
po wsta łe przed wy bu chem II woj ny świa -
to wej i kil ka no wych, zbu do wa nych w Gor -
li cach, Ku lasz nem, Kry ni cy i Zyn dra no wej. 

Uzu peł nie niem zdjęć pre zen tu ją cych
pięk no ar chi tek tu ry cer kiew nej są fo to -
gra fie po ka zu ją ce wa żne dla Łem ków
uro czy sto ści re li gij ne zwią za ne z sank -
tu arium na Świę tej Gó rze Ja wor w Wy -
so wej Zdro ju, świę to Jor da nu w Pęt nej,
ker mesz (od pust) w Ol chow cu oraz ob -
cho dzo ne w No wi cy uro czy sto ści zwią -
za ne ze świę tem Za śnię cia Naj święt szej
Ma rii Pan ny.

***
JER ZY ŻAK – ur. W 1937 r. w Tar -

no po lu, przy wę dro wał na Są dec czy znę
wraz z ro dzi ca mi pod czas dru giej woj -
ny świa to wej, kry nic ki fo to gra fik, od 40
lat czło nek Związ ku Pol skich Ar ty stów
Fo to gra fi ków, ma ją cy eks po no wa ne
miej sce w szwaj car skiej En cyc lo pe die
In ter na tio na le des Pho to gra phes, okre -
śla ny przez fa chow ców z bra nży „re ży -
se rem i psy cho lo giem fo to gra fii”, au tor
wie lu al bu mów.

SĄDECZANIE „PANTEONIE
WSPANIAŁYCH”

W Por tre tach Ma ło pol skich Se nio -
rów, opra co wa nych przez Ewę Pi łat
i wy da nych przez Re gio nal ny Ośro dek
Po li ty ki Spo łecz nej, w gro nie 25 wy jąt -
ko wych, ob da rzo nych spe cy ficz nym
tem pe ra men tem, do świad cze niem i ży -
cio ry sem lu dzi, od naj du je my na szych
są dec kich kra ja nów, lau re atów ko lej -
nych edy cji Ma ło pol skie go Ple bi scy tu
„Po za Ste reo ty pem – Se nior Ro ku”: An -
nę To toń i Jó ze fa Go ście ja. 

No we ksią żki – san de cja na

Kto czy ta, nie błą dzi

Bez po mo cy mi strza Je -
rze go ta kie go łem kow -
skie go świa ta pew nie
ni gdy by śmy nie zo ba czy li.
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Pa ni An na od lat swo im za an ga żo wa -
niem w do ku men to wa nie i upo wszech nia -
nie hi sto rii No we go Są cza udo wad nia, że
wiek nie jest prze szko dą w re ali za cji ży -
cio wej pa sji, an ga żo wa nia się w spra wy
lo kal nej wspól no ty. Po dob nie czy ni od pół
wie ku Jó zef Go ściej, stra żnik pa mię ci na -
ro do wej, eme ry to wa ny po lo ni sta z Ze spo -
łu Szkół Rol ni czych w Mar cin ko wi cach,
współ twór ca i ku stosz tam tej sze go Mu -
zeum Hi sto rycz ne go, w któ rym znaj du je
się zbiór uni ka to wych pa mią tek do ty czą -
cych le gio ni stów Jó ze fa Pił sud skie go. 

Któż nie zna pa nią An nę, pa na Jó ze -
fa? Lu dzie z sza cun kiem i uzna niem
kła nia ją im się z da le ka, bo oni nie stru -
dze nie uczą star szych i mło dych przy -
wią za nia do hi sto rii, do ma łej oj czy zny,
któ rą jest ro dzin ne mia sto, ro dzin -
na wieś i zie mia są dec ka… 

Po nad to w gro nie za pre zen to wa nych
w wy daw nic twie Se nio rów Ro ku znaj -
du ją się Bar ba ra Cie nia wa z Kry ni cy,
Jo lan ta Kie res i Ha li na Ko mar z No we -
go Są cza i Adam Ma zur z Mu szy ny. Ka -
żda z tych po sta ci jest cie ka wym
te ma tem na osob ne opo wia da nie.

DZIEŃ POWSZEDNI
W MAŁYM MIASTECZKU

Ko lej ny al bum wy da ny przez Mu -
zeum Okrę go we w No wym Są czu w ra -
mach pro jek tu Via Ga li cja przy no si
zdję cia z Mia stecz ka Ga li cyj skie go i za -
ra zem wy sma ko wa ne re pro duk cje ob -
ra zów ze zbio rów wła snych, Mu zeum
Na ro do we go w War sza wie i Kra ko wie
oraz Mu zeum Ksią żąt Lu bo mir skich we
wro cław skim Osso li neum.

Ca łość we dług kla row nej kon cep cji
wy daw ni czej Ma rii Mar ci now skiej,
pod opie ką re dak cyj ną Ma rii Te re sy

Masz czak, z tłu ma cze niem na ję zyk an -
giel ski do ko na nym przez Mał go rza tę Wal -
czak, sta no wi cac ko edy tor skie i mo że
sta no wić po wód do du my ofi cy ny no wo -
są dec kiej Gol druk Woj cie cha Go la chow -
skie go. Po czę ści jest to też ka ta log
wy sta wy w Do mu Go tyc kim, któ ra kil ka
mie się cy te mu przy bli ży ła nam at mos fe rę
ży cia w nie wiel kich mia stach na prze ło -
mie XIX i XX wie ku. Ob ra zy Mak sy mi -
lia na Gie rym skie go, Al fre da Wie ru sza
Ko wal skie go, Wa cła wa Jó ze fa Ko niusz ki,
Woj cie cha We is sa, Teo do ra Axen to wi cza,
Jó ze fa Pan kie wi cza, Jó ze fa Brand ta czy
Jac ka Mal czew skie go są sia du ją tu z fo to -
gra fia mi mi strza Pio tra Droź dzi ka z ró -
żnych za kąt ków Mia stecz ka
Ga li cyj skie go, bez któ re go już trud no so -
bie wy obra zić zwie dza nie No we go Są cza.

War to ścio wym uzu peł nie niem są
opar te o licz ne źró dła i li te ra tu rę rze tel -
ne tek sty Woj cie cha Śli wiń skie go,
Edy ty Ross -Paz dyk, Woj cie cha Dra ga -
na, Bar ba ry Ro mań skiej, An ny Bom by,
Syl wii Za ro tyń skiej, Bo gu sła wy Bła że -
wicz, Bar ba ry Sza fran, Mag da le ny
Kwie ciń skiej, Do ro ty Iwiń skiej, Bar -
tło mie ja Cze cha i Ma rii Mo len dy.

Lek tu ra po zwa la po znać źró dła pier -
wo wzo rów mu ze al ne go Mia stecz ka,
w tym ra tu sza, któ ry miał sta nąć w Sta -
rym Są czu, a ta kże hi sto rię po wsta wa -
nia jed no stek Ochot ni czych Stra ży
Po żar nych w Ga li cji. Przy bli żo ny jest
też „Dom Garn ca rza” i zwią za ny z nim
uni ka to wy sta ro są dec ki ośro dek garn -
car ski, za kład fo to gra ficz ny z eks po na -
ta mi z pry wat nych zbio rów Igna ce go
Stad ni ka (za kład „Ja ni na”), pocz ta
i sklep ko lo nial ny ze swo imi eg zo tycz -
ny mi cu da mi, ap te ka i ga bi net den ty -
stycz ny, pra cow nia sny ce rza i rze mio sło
drzew ne, za kład fry zjer ski i cu kier nia
(wzo ro wa na na słyn nym są dec kim za -
kła dzie Jó ze fa Dzię cio łow skie go
z przed wo jen nej Ja giel loń skiej), ży dow -
ski za kład kra wiec ki, wresz cie karcz ma
(go spo da) wiej ska i ma ło mia stecz ko wa.

NIEZWYKŁY ŚWIAT
MACIEJA BOGUSZA
STĘCZYŃSKIEGO

Po wrze śnio wej wy sta wie w „Daw nej
Sy na go dze” w No wym Są czu pt. „Ma -
ciej Bo gusz Stę czyń ski – za po mnia ny
obie ży świat” po zo sta ła al bu mo wa pu bli -

ka cja (160 stron) przy po mi na ją ca ga li -
cyj skie wę drów ki dzie więt na sto wiecz ne -
go pod ró żni ka od Kre sów Wschod nich
po Ta try, Pie ni ny, Spisz i Ora wę. Ten nie -
zwy kły czło wiek 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. Do -
ku men to wał za byt ki wi dzia ne po dro dze,
ży cie lu du wiej skie go, stro je, 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 od wie -
dza nych przez nie go te re nów.

Są dec ki czy tel nik w pierw szej ko lej -
no ści z pew no ścią wy ło wi ry sun ki z „ob -
wo du San dec kie go” po wsta łe ok. 1846
ro ku: Mu szy nę z roz wa li ną zam ku Pa lo -
cha, po zo sta ło ści po zam ku Za wi szy
Czar ne go w Ro żno wie, wa row nię w Ry -
trze, za mek kró lew ski w No wym Są czu,
ska ły i dro gę do pu stel ni św. Świe ra da
w Tro piu, kra jo bra zy nad Du naj cem, pa -
no ra mę Łąc ka, klasz tor Kla ry sek, pa łac
w Na wo jo wej, ka mień dia bel ski pod Ja -
wo rzy ną Kry nic ką.

Re dak cją al bu mu wy da ne go przez
no wo są dec kie Mu zeum Okrę go we,
wy dru ko wa ne go i opra co wa ne go gra -
ficz nie w dru kar ni Gol druk, za jął się
Ja cek Kol bu szew ski, au tor wień czą ce -
go pu bli ka cję tek stu o wę drów kach, ry -
sun kach, gra fi kach oraz po ezji Ma cie ja
Bo gu sza Stę czyń skie go pt. „Po zna wa -
łem kraj dro gi…”.

PSOT NY PO TWÓR
Ksią żecz ka o wie lo gło wym po two rze

jest po kło siem kon kur su pla stycz ne go
i wy sta wy zor ga ni zo wa nych przez Mu -
zeum Okrę go we w No wym Są czu dla
naj młod szych: przed szko la ków i uczniów
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szkół pod sta wo wych. Te ma tem wio dą -
cym by ły le gen dy są dec kie, po bu dza ją ce
za in te re so wa nia hi sto rią i kul tu rą Są dec -
czy zny. Czy ta jąc przy go dy cza sa mi psot -
ne go, to znów groź ne go smo ka dzie ci
do wia du ją się o po cho dze niu na zwy są -
dec kich miej sco wo ści: Wie lo głów, Za wa -
dy, Trze trze wi ny, Klę czan i gó ry, któ rą
miej sco wi na zwa li Pa ścią i ta kie mia no
no si do dziś. 

SKARB KI BI CA
Uka zał się II Rocz nik pił kar ski MKS

San de cja No wy Sącz opra co wa ny przez
rzecz ni ka klu bu Da riu sza Grzy ba. Dla
ki bi ców lu bu ją cych się w sta ty sty kach
rzecz cen na. Tyl ko dwa klu by (Lech Po -
znań i Ja giel lo nia Bia ły stok) w Pol sce
mo gą po chwa lić się po dob ny mi, bo ga to
ilu stro wa ny mi ko lo ro wy mi wy daw nic -
twa mi. No wy Rocz nik... San de cji jest
za pi sem se zo nu 2010/2011, z po da niem
wy ni ków spo tkań, skła dów, zdo byw ców
go li etc. War to po wspo mi nać, bo aku rat
ten se zon są dec cy pił ka rze za koń czy li
na wy so kim, czwar tym miej scu w ta be -
li, a te raz? Szko da ga dać…

BI BLIO FIL

Na szwedz ki na jazd pa trzy -
my ocza mi Sien kie wi cza, au -
to ra „Po to pu”. Jed nak ten
ge nial ny – i do dziś czy ta ny
pi sarz – nie był prze cież kro -
ni ka rzem. Z hi sto rii czer pał
to, co mu by ło po trzeb ne. In -
ne rze czy po mi jał. 

P
unk tem zwrot nym w pol sko -
-szwedz kiej woj nie by ła dla
nie go obro na Czę sto cho wy.
Ale nie przy ja ciel od stą pił

od ob lę że nia klasz to ru do pie ro 27 grud -
nia. Tym cza sem No wy Sącz sam się
wy zwo lił – i to do kład nie dwa ty go dnie
wcze śniej, bo 13 grud nia. To w No wym
Są czu za czął się po czą tek koń ca
szwedz kiej oku pa cji na sze go kra ju.

Szwe dom cho dzi ło o zdo by cie nie -
mal bez bron ne go pań stwa, któ re mo -
gło wy ży wić kil ka państw ta kich, jak
Szwe cja. Pol ska, osła bio na woj na mi

ko zac ki mi, nie by ła w sta nie prze ciw -
sta wić się wy ćwi czo nym, kar nym
i licz nym woj skom Ka ro la Gu sta wa.
Do te go do szła jesz cze nie uf ność
szlach ty, cią gle wie trzą cej u Ja na Ka -
zi mie rza dą żność do ab so lu tum do mi -
nium (wła dzy ab so lut nej), a ta kże
zdra da Hie ro ni ma Ra dzie jow skie go,
któ ry po ska za niu go na ba ni cję
i śmierć uciekł do Szwe cji, gdzie usil -
nie agi to wał do za ata ko wa nia Pol ski.

Oczy wi ście, ofi cjal na przy czy -
na woj ny by ła in na. Ka ro la Gu sta wa
dra żni ło uży wa nie przez Ja na Ka zi mie -
rza ty tu łu kró la szwedz kie go. Choć
– we dług ów cze snych po jęć – miał
do nie go pra wo. Był wnu kiem Ka ta -
rzy ny Ja giel lon ki (cór ki Zyg mun ta Sta -
re go i Bo ny, żo ny Ja na III Wa zy)
i sy nem Zyg mun ta III Wa zy.

***
W lip cu 1655 r. woj ska szwedz kie we -

szły więc do Pol ski. Ciąg dal szy zna my,
choć by z sien kie wi czow skie go Po to pu:
ka pi tu la cje, prze gra ne bi twy, zdra dy.

13 grud nia ro ku
pa mięt ne go...

Ta bli ca upa mięt nia ją ca wy zwo le nie No we go Są cza
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27 wrze śnia Jan Ka zi mierz przy był
do No we go Są cza. Opu ścił go na stęp ne -
go dnia, kie ru jąc się ku Czorsz ty no wi.
Tam do go ni li go wy słan ni cy są dec kich
miesz czan, py ta jąc, jak ma ją się za cho -
wać w ob li czu za gro że nia. Król, nie
chcąc do pu ścić do znisz cze nia mia sta,
po le cił je pod dać.

W po cząt kach paź dzier ni ka szwedz -
kie od dzia ły pod do wódz twem Je rze go
For gwel la za ję ły No wy Sącz. Wkrót ce
po tem przy by ły po sił ki z ar mii hr. Ma -
gnu sa de la Gar die, do wo dzo ne przez
por. Pa try ka Gor do na.

Szwedz ki ko men dant trzy mał swych
żoł nie rzy w ry zach, ale nie dłu go to
trwa ło. Kie dy w po ło wie li sto pa da za -
stą pił go ppłk Ste in – wszyst ko się zmie -
ni ło. Roz po czę ło się nę ka nie mia sta
ró żne go ro dza ju kon try bu cja mi, któ re
zu bo ży ły Sącz nie mal do szczęt nie.

Miesz cza nom ode bra no wsze la ką
broń i zde po no wa no ją u aria ni na Ja -
na Wie lo głow skie go. Roz po czę ły się też
gra bie że. Co za mo żniej si są de cza nie po -
sta no wi li po wie rzyć co cen niej sze
przed mio ty ku sto szo wi ko ścio ła św.
Mał go rza ty, któ ry ukrył je w pod zie -
miach. Wia do mość o tym do tar ła jed nak

do Szwe dów, któ rzy wdar li się do ko -
ściel nych lo chów i nie zna la zł szy po szu -
ki wa nych skar bów, zbez cze ści li
znaj du ją ce się tam trum ny.

Tym cza sem wo kół oku pan tów za czę -
ła za ci skać się pę tla. W Na wo jo wej szy -
ko wa ła się do ak cji pie cho ta
Lu bo mir skich (wów czas sta ro stów są -
dec kich), a w po bli skich la sach obo zo -
wa ło 2-3 tys. chło pów pod do wódz twem
bra ci Ja na i Ka zi mie rza Wą so wi czów
oraz 200 dra go nii mu szyń skiej bi sku pa
kra kow skie go. Ich ce lem by ła Dą bro wa

– wio ska, z któ rej roz cho dzi ły się dro gi
do Kra ko wa i Wi śni cza.

Ppłk Ste in po sta no wił uprze dzić ak -
cję pol skich od dzia łów i roz bić je.
W tym ce lu opu ścił No wy Sącz, za bie -
ra jąc ze so bą znacz ną część szwedz kiej
za ło gi. W mie ście po zo sta ła nie wiel ka
za ło ga pod do wódz twem por. Pa try ka
Gor do na. Do stał on szcze gól ny roz kaz:
przy naj mniej szym od ru chu opo ru ze
stro ny miesz czan, miał ich wszyst kich
– bez wy jąt ku – wy mor do wać.

Pew nie tak by się sta ło, gdy by nie ko -
bie ta. Po noć ja kiś szwedz ki ofi cer, za ko -
cha ny w niej, zdra dził treść te go
roz ka zu. Re zo lut na mieszcz ka prze ka -
za ła wia do mość pi sa rzo wi miej skie mu
Ję drze jo wi Szczyc kie mu, któ ry za wia -
do mił „ko go trze ba”.

Po za wa łem, któ re go reszt ki mo że my
do dziś oglą dać przy Ma śla nym Ryn ku,
sta ły sto do ły miej skie. Ukry ło się w nich
kil ku na stu na wo jow skich chło pów. Gdy
cze ladź miej ska wy szła z mia sta wie czo -
rem 13 grud nia 1655 r., w dzień św. Łu -
cji, do sto dół po sia no i sło mę dla by dła,
ukry ci w piw ni cach żoł nie rze prze bra li
się w ich sza ty i do sta li się do mia sta.
Po opa no wa niu Bra my Wę gier skiej spu -
ści li po most na fo sę. Roz po czę ła się wal -
ka, a po tem bez li to sna rzeź.

Ste in, do wie dziaw szy się o klę sce,
wy ru szył z Dą bro wej do Są cza i przy -
pu ścił szturm do mia sta. Tym cza sem
od stro ny Ka mie ni cy ude rzy ła na Szwe -
dów pie cho ta na wo jow ska oraz pie cho -
ta spi ska Je rze go Lu bo mir skie go
z Lu bow li, pro wa dzo na przez Ja na Ger -
li chow skie go. I to był ko niec szwedz kie -
go pa no wa nia w No wym Są czu.

Po le głych w obro nie mia sta miesz -
czan po cho wa no u mu rów miej skich,
przy na ro żni ku uli cy Drwal skiej (dzi -
siej sza Ja giel loń ska). Spo czy wa li tam
do ro ku 1800, kie dy prze nie sio no je
na cmen tarz ko ściel ny (Sta ry Cmen tarz).

Wo kół oku pan tów za czę -
ła za ci skać się pę tla.
W Na wo jo wej szy ko wa ła
się do ak cji pie cho ta Lu -
bo mir skich 

Ka plicz ka Szwedz ka W 2005 r. wydano także kartę okolicznościową
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Nie ste ty, miej sce ich po chów ku zo sta ło
za po mnia ne. Szwe dów po grze ba no
za mu ra mi mia sta, na miej scu stra ceń,
gdzie dzi siaj stoi ka plicz ka pw. św. Mar -
ka z 1771 r., po wszech nie zwa -
na „Szwedz ką”. Oca la łych 19 żoł nie rzy
od wie zio no do Lu bow li. O ich lo sach ta -
kże nic nie wie my.

No wy Sącz otrzy mał od Ja na Ka zi mie -
rza pi sem ne po dzię ko wa nie za dziel ność,
wy sta wio ne w Kro śnie 8 stycz nia 1656 r.
Nie ste ty, z cza sem za słu gę są de czan przy -
ćmi ła obro na Ja snej Gó ry. Nie spra wie dli -
wa by wa Mat ka Hi sto ria...

***
W li sto pa dzie 2005 ro ku na Ja snej

Gó rze od by ła się kon fe ren cja na uko wa
zor ga ni zo wa na z oka zji ju bi le uszu 350-
le cia obro ny klasz to ru. W jej trak cie am -
ba sa dor Szwe cji w Pol sce, Tho mas
Ber tel man, po wie dział m. in.:

– Nie wiem, czy te raz, 350 lat póź niej,
mo żna pro sić o wy ba cze nie za cier pie -
nia i znisz cze nia, któ rych w Pol sce do -

ko na ły woj ska do wo dzo ne przez Szwe -
dów, ale ubo le wa my nad tym, że spo wo -
do wa ne wów czas znisz cze nia by ły tak
ogrom ne, że Po la cy za pa mię ta li je ja ko
swo isty po top”.

9 grud nia te go ro ku w No wym Są czu
uczczo no ów „dzień wy zwo le nia”. M.
in. na ro gu ul. Ja giel loń skiej i Szwedz -
kiej, pod po mni kiem Wła dy sła wa Ja -
gieł ły, od sło nię to ta bli cę z na pi sem:
Na chwa łę na szym przod kom, któ rzy 13
grud nia 1655 r. wy stą pi li zbroj nie prze -
ciw ko woj skom Ka ro la X Gu sta wa oku -
pu ją cym kraj, wy zwa la jąc No wy Sącz
spod po to pu szwedz kie go ja ko pierw sze
mia sto w Rze czy po spo li tej. Są de cza nie
A.D. 2005.

Do daj my, że wy da rze nie to za in spi -
ro wa ło po etę Mie czy sła wa Ro ma now -
skie go do na pi sa nia po ema tu Dziew czę
z Są cza. To pierw szy te go ty pu utwór li -
te rac ki, któ re go bo ha te ra mi są miesz -
cza nie. Są dec cy miesz cza nie.

JA CEK ZA REM BA

GRUDZIEŃ 2011

R E K L A M A

Jan Kazimierz i Karol Gustaw
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Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
spokojnie  spędzonych w gronie rodzinnym

oraz wszelkich łask Bożej Dzieciny 
na każdy dzień Nowego Roku
Mieszkańcom Gminy Grybów

życzą

Przewodniczący Rady Gminy Wójt Gminy Grybów
Jan Radzik                                       Piotr Krok

W oczekiwaniu na zbliżające się
Święta Bożego Narodzenia i Nowy
Rok pełni nadziei spoglądamy
w przyszłość. Składamy życzenia:
zdrowia, pogody ducha, spełnienia
wszystkich marzeń, zawodowej 
satysfakcji i wielu sukcesów.

Argasińscy
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Gabinet masażu „FizjoMed”

Zabiegi szczególnie polecane:
Liposukcja Kawitacyjna – Ultradźwięki, Endomasaż, Beauty Instrument
oraz 98 innych, różnorodnych i specjalnie dobieranych zabiegów

Święta, Sylwester, 
Karnawał – już blisko!
Zadbaj o swą sylwetkę i urodę

GABINET „FIZJOMED”, ul. Długosza 19, Nowy Sącz
tel. 532 564 864, www.fizjomedmasaze.pl

Rejestracja 
telefoniczna,
dogodne pory
wykonywania zabiegów

Serdecznie zapraszam!
Marta Ryfiak
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POSZUKUJEMY
KANDYDATA/KANDYDATKI 
DO PRACY NA STACJI DIALIZ 
W NOWYM SĄCZU 
NA STANOWISKU: LEKARZ

Wymagania:
• wykształcenie medyczne (specjalizacja

z nefrologii lub chorób wewnętrznych) 
• doświadczenie w zawodzie lekarza

Oferujemy:
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

lub na kontrakcie
• możliwość rozwoju zawodowego, 
• warunki wynagrodzenia – do uzgodnienia.
• pracę w dynamicznie rozwijającym się

przedsiębiorstwie, 
• stabilne i stałe zatrudnienie,

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie aplikacji 
(cv + list motywacyjny) z zamieszczeniem klauzuli o ochronie
danych osobowych na adres e-mail: rekrutacja@fmc.pl
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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 N. 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;
l Myjnia Samochodowa F.H.U. Zenon w Nowym Sączu.

Sądeczanin
MIESIĘCZNIK I PORTAL INTERNETOWY

Reklama i prenumerata:

Kamila Jeleń-Kumor

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

Wszystkim klientom, zdrowych i wesołych 
Świąt Bożego Narodzenia, oraz szczęśliwego Nowego Roku

życzy ZPM „DOMINIK” sp. z o.o.

Zakład Przetwórstwa Mleczarskiego

„DOMINIK” Sp. z o.o.
Dąbrowa 6A, 33-311 Wielogłowy, tel./fax. 18 443 24 16
Hurtownia Nabiałowa – ul. Dojazdowa 3
33-300 Nowy Sącz, tel./fax. 18 441 68 82
e-mail: biuro@zpm-dominik.pl
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P
rzy po mni kach ofiar ter ro ru hi -
tle row skie go i gro bie 400. Ży -
dów za mor do wa nych w tym
miej scu 29 kwiet nia 1942 r. za -

pa lo no zni cze pa mię ci. 

O oso bi stych prze ży ciach opo wie dzia -
ła uczniom są de czan ka An na Gry giel -Hu -
ryn, przed sta wi ciel ka sto wa rzy sze nia
„Dzie ci Ho lo kau stu”, któ ra uro dzi ła się
w get cie w Za kli czy nie w 1942 r. i prze -

ży ła oku pa cję hi tle row ską ukry ta wraz
z mat ką przez pol ską ro dzi nę w zie mian -
ce pod la sem w Do bro cie szu k. Stań ko wej. 

– Przy szli śmy tu taj po to, aby za ma -
ni fe sto wać, że ci, któ rzy cier pie li prze -
śla do wa nie w cza sie II woj ny świa to wej,
ci któ rzy gi nę li w No wym Są czu i oko li -
cach to by li na si są sie dzi, to by li ci, któ -
rzy mie li nie szczę ście uro dzić się
w nie wła ści wym mo men cie, mie li nie -
szczę ście uro dzić się ja ko przed sta wi cie -
le in nej ra sy. Sta ra my się uświa do mić
na szej mło dzie ży, że mo gli rów nież być
na ich miej scu i mo gli rów nież cze kać
na po moc in nych – po wie dział dy rek tor
szko ły Chro bre go, Bo gu sław Kołcz.

Ogól no eu ro pej ską ak cję za ini cjo wa -
ło Ir landz kie To wa rzy stwo Wie dzy
o Ho lo kau ście i pol skie Mu zeum Ży -
dow skie Ga li cja z Kra ko wa. 

(LB)

Kro ku sy pa mię ci
Są dec ki ak cent mię dzy na ro do we go Pro jek tu Kro kus, któ ry
uświa da mia nie bez pie czeń stwa zwią za ne z dys kry mi na cją,
uprze dze nia mi i nie to le ran cją: mło dzież z Aka de mic kie go Li -
ceum i Gim na zjum im. Kró la Bo le sła wa Chro bre go za sa dzi ła
na cmen ta rzu ży dow skim przy ul. Ry bac kiej ce bul ki żół tych kro -
ku sów, któ re za kwi ta jąc wcze sną wio sną bę dą przy po mi na ły
pół to ra mi lio na ży dow skich dzie ci oraz dzie ci in nych na ro do -
wo ści po le głych w cza sie Ho lo kau stu.

Hubert Trepa i Karolina Śliwa
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O
twar cie eks po zy cji zgro ma -
dzi ło tłu my lu dzi zwią za nych
z tra dy cją har cer ską od dzie -
siąt ków lat, m.in. Ja nu sza

Kor pa ka, któ ry był zu chem jesz cze
przed II woj ną świa to wą, czy też człon -
ków dzia ła ją cej tuż po woj nie na po wsta -
łym Je zio rze Ro żnow skim III Wod nej
Dru ży ny Har cer skiej im. gen. Ma riu sza
Za ru skie go. Przy by li rów nież by li huf -
co wi i ko men dan ci m.in. An drzej Głuc
i An drzej Or chel. Na ścia nach po dzi wiać
mo żna ar chi wal ne fo to gra fie, do ku men -
ty, sztan da ry i prze ró żne re kwi zy ty, stro -
je oraz bi wa ko wy ekwi pu nek. 

Przy bli żo ne zo sta ły wi ze run ki i syl -
wet ki czo ło wych li de rów har cer skich,
któ rzy od gry wa li wa żną ro lę ta kże w ży -
ciu spo łecz nym No we go Są cza, ja ko pe -

da go dzy i wy cho waw cy, twór cy i spo -
łecz ni cy, m.in. Zo fii Jan czo wej, Ma rii
Wu sa tow skiej -Bu gaj skiej, Ma rii Sty -
czyń skiej -But sche ro wej -Dłu go pol skiej,
Ze no na Re mie go, An drze ja Otmia now -
skie go, Eu ge niu sza Paw łow skie go, Sta -
ni sła wa Wą so wi cza, Bro ni sła wy
Szcze pań ców ny, Ka zi mie rza Heł czyń -
skie go, Ire ny Sty czyń skiej, Je rze go Ma -
sio ra, Jó ze fa Czy żow skie go,
Wła dy sła wa Ha sio ra (na wy sta wie po -
ka za no je go „har cer ski au to por tret”).
Oży ły na zdję ciach obo zy w sta ni cy
w Ko sa rzy skach i bi wa ki na gór skich
szla kach. Uka za no bo ha ter ski udział są -
dec kich dru hów w I i II woj nie świa to -
wej, w obro nie Lwo wa i woj nie
z bol sze wi ka mi, jak rów nież dzia łal ność
w dru giej po ło wie XX w. i współ cze sną.

To by ła po ru sza ją ca wę drów ka w bo ga -
tą prze szłość, peł ną wznio słych ide ałów,
pie lę gno wa nia pa trio tycz nych i spo łecz -
nych war to ści. 

Wy sta wę przy go to wał Hu fiec ZHP
im. Bo ha te rów Zie mi Są dec kiej
przy współ pra cy z no wo są dec kim Ar chi -
wum Pań stwo wym. Ko mi sa rzem by ła
hm. Ur szu la Ko cha nik -Grze gor czyk, któ -
rą w wy szu ki wa niu, przy go to wa niu
i opra co wa niu ma te ria łów i eks po na tów
wspo ma ga li: hm. Sta ni sław Ko ru sie wicz,
hm. Sta ni sław Gnia dy, hm. Ma ria Lo rek
wraz z se nio ra mi Krę gu „Szu mią cy Bór”. 

Obec nie no wo są dec ki Hu fiec ZHP
kie ro wa ny przez ko men dan ta phm. Ro -
ber ta Ku bicz ka zrze sza 219 zu chów,
har ce rek i har ce rzy w 25 dru ży nach
oraz 54 in struk to rów. (RED)

100 lat sądeckiego  
Wer ni sa żem wy sta wy pn. „Wier ni ide ałom się ga my ju tra” w MCK „So kół” roz po czę to na po -
cząt ku li sto pa da br. ob cho dy stu le cia har cer stwa w No wym Są czu. W są dec kiej „So kol ni” sto
lat te mu (28 paź dzier ni ka 1911 r.) An drzej Mał kow ski wy gło sił wy kład o skau tin gu i na za jutrz
prze pro wa dził ćwi cze nia po lo we w Mar cin ko wi cach, a 11 li sto pa da 1911 przy I Gim na zjum im.
J. Dłu go sza po wsta ła I No wo są dec ka Dru ży na Skau to wa im. Ste fa na Czar niec kie go, co uwa ża
się za po czą tek har cer stwa na Są dec czyź nie.
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***
Wy sta wie w „So ko le” to wa rzy szył

ka ta log opra co wa ny przez znaw cę
pro ble ma ty ki har cer skiej harc mi -
strza Sta ni sła wa Ko ru sie wi cza. Oto
ob szer ne frag men ty z przed sta wio -
nych przez nie go stu let nich dzie jów
są dec kie go har cer stwa:

***
Idea po wsta nia skau tin gu ja ko no we -

go spo so bu wy cho wa nia mło dzie ży na -
ro dzi ła się w Wiel kiej Bry ta nii. Jej
twór cą, a za ra zem za ło ży cie lem pierw -
szych dru żyn skau to wych. był lord Ro -
bert Ba den -Po well.

Prze nie sie nie tej idei na grunt Pol ski
to za słu ga An drze ja Mał kow skie go, któ -
ry roz po czął pra cę nad tym przed się -
wzię ciem od prze tłu ma cze nia na nasz
ję zyk dzie ła twór cy skau tin gu „Skau ting
ja ko sys tem wy cho wa nia mło dzie ży”.

POD SKRZY DŁA MI 
„SO KO ŁA”

No we wy cho waw cze tre ści har cer -
stwa, jak u nas na zy wa no skau ting, nie
by ły jed nak ob ce na sze mu spo łe czeń -
stwu. Wy pra co wa ły je od daw na dzia ła -
ją ce naj ró żniej sze or ga ni za cje, kół ka
i to wa rzy stwa, sku pia ją ce pa trio tycz ną
mło dzież. Har cer stwo w spo sób na tu ral -
ny i oczy wi sty po wią za ło ją w ca łość, ze
szcze gól nym uwzględ nie niem pra cy nie -
pod le gło ścio wej i ob co wa nia z przy ro dą.

Jak to w ży ciu by wa, prze szcze pie nie
no wi nek nie za wsze spo ty ka się ze zro zu -
mie niem śro do wi ska. Tak by ło i w na szym
przy pad ku. Wła dze szkol ne w po cząt ko -
wym okre sie nie chcia ły za ak cep to wać
no we go ru chu, wi dząc w nim kon ku ren -
cję dla wła snych in te re sów. Na tu ral ną re -
ak cją na te kro ki by ło za kła da nie taj ne go,
czy też – jak go ina czej na zwa no – dzi kie -
go skau tin gu. Ta ki rów nież ist niał w No -
wym Są czu, za ło żo ny na prze ło mie
je sie ni 1910 i wio sny 1911 ro ku.

Opar cie dzia łal no ści o To wa rzy stwo
Gim na stycz ne „So kół” po zwo li ło ru cho -
wi wyjść na szer sze – tym ra zem le gal -

ne – wo dy i roz po cząć „pod bój szkół
śred nich”.

Za ofi cjal ną da tę na ro dzin są dec kie -
go har cer stwa przyj mu je się 28 paź -
dzier ni ka 1911 ro ku. Wów czas to A.
Mał kow ski wy gło sił w sa li „So ko ła” dla
oko ło 280 słu cha czy w ró żnym wie ku
od czyt za ty tu ło wa ny „Skau ting no wa
or ga ni za cja mło dzie ży”. Spo tkał się on
z du żym za in te re so wa niem przy by łych.
Na za jutrz z szes na sto ma chęt ny mi pre -

le gent prze pro wa dził ćwi cze nia po lo we
w Mar cin ko wi cach.

Oba te wy da rze nia od bi ły się sze ro -
kim echem wśród mło dzie ży gim na zjal -
nej, co po zwo li ło 11 li sto pa da 1911 ro ku
przy I Gim na zjum im. Ja na Dłu go sza
utwo rzyć I No wo są dec ką Dru ży nę
Skau to wą im. Ste fa na Czar niec kie go,

 harcerstwa

OBCHODY
Msza św. za oj czy znę od pra wio na 11

li sto pa da w ko ście le św. Ka zi mie rza
przez bpa An drze ja Je ża, pa trio tycz ne
śpie wa nie pod Dę bem Wol no ści, emi -
sja Kro nik Są dec kich w „So ko le”, wrę -
cze nie i roz wi nię cie sztan da ru Huf co wi
ZHP im. Bo ha te rów Zie mi Są dec kiej
(po wie rzo no go opie ce cho rą że mu Mi -
cha ło wi Gru cy i to wa rzy szą cym mu
druh nom Aga cie Po la kie wicz i Be acie
Ma cho wicz), po łą czo ne z de fi la dą har -
cer ską oraz kon cer tem pt. „Tań czą
iskry z gwiaz da mi” i spo tka niem z oka -
zji stu le cia „Czar nej Je dyn ki” – I No wo -
są dec kiej Dru ży ny Wę drow ni czej im.
Ste fa na Czar niec kie go oraz na za -
jutrz III Grą Miej ską im. hm. Ire ny Sty -
czyń skiej pn. Mel du ję nie pod le głość
to wa rzy szy ły ob cho dom Świę ta Nie -
pod le gło ści w No wym Są czu.

Opar cie dzia łal no ści o To -
wa rzy stwo Gim na stycz -
ne „So kół” po zwo li ło
ru cho wi wyjść na szer -
sze – tym ra zem le gal ne
– wo dy i roz po cząć
„pod bój szkół śred nich”.

Hm Zo fia Pro kop -Żyt ko wi czo wa, 
dh Ma ria Sty czyń ska -But scher -Dłu -
go pol ska
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na cze le któ rej sta nął uczeń Sta ni sław
Kra mar ski.

Wkrót ce ta no wa for ma pra cy z mło -
dzie żą za owo co wa ła po wsta niem dwóch
ko lej nych dru żyn w No wym Są czu,
a mia no wi cie: II Dru ży ny Skau to wej im.
Ro mu al da Trau gut ta (31 stycz nia 1913)
przy II Gim na zjum – pro wa dzo nej przez
prof. Ju lia na He ina i I Żeń skiej Dru ży -
ny Skau to wej im. Kró lo wej Ja dwi gi,

któ rej dru ży no wą zo sta ła Ma ria Wu sa -
tow ska -Bu gaj ska (7 ma ja 1913).

Po dob nie by ło w Sta rym Są czu, gdzie
zor ga ni zo wa no I Dru ży nę Skau to wą im.
Za wi szy Czar ne go przy Se mi na rium
Na uczy ciel skim (7 mar ca 1913) – pro -
wa dzo ną przez Wła dy sła wa Ma zu ra
i I Żeń ską Dru ży nę Skau to wą (12 lip -
ca 1913).

Ten dy na micz ny roz wój har cer stwa
zo stał prze rwa ny wy bu chem I woj ny
świa to wej. Z tą chwi lą star si dru ho wie
ode szli do Le gio nów Pol skich lub zo sta -
li zmo bi li zo wa ni do ar mii au striac kiej.
Tym sa mym prak tycz nie prze sta ła ist -
nieć ca ła ka dra, co spo wo do wa ło za stój
or ga ni za cyj ny. Po zo sta łe w mie ście dru -
ży ny, z wy pra co wa nych przez sie bie
środ ków, wy po sa ża ły w odzież oso bi stą
swo ich ko le gów idą cych wal czyć o nie -
pod le głą Pol skę, a ta kże pod ję ły pra cę
w miej sco wym szpi ta li ku Czer wo ne go
Krzy ża oraz w „Her ba ciar ni” na dwor -
cu ko le jo wym.

MIĘ DZY WOJ NA MI
Uda nej od bu do wy mę skie go har cer -

stwa w mie ście nad Du naj cem pod jął się
prof. Piotr Zie liń ski, opie ra jąc swo je wy -
sił ki na uczniach obu gim na zjów. Efek -
tem owej sys te ma tycz nej pra cy na ni wie
har cer skiej jak i nie pod le gło ścio wej by -
ły tzw. „Dni li sto pa do we 1918 ro ku”.
Wte dy to har ce rze, we spół z człon ka mi
in nych or ga ni za cji nie pod le gło ścio wych,
zbroj nie przy wró ci li po la tach nie wo li
nie pod le głość No we mu Są czo wi. Jed nak
nie dłu go przy szło się cie szyć do pie ro co
od zy ska ną wol no ścią, bo wiem wy da rze -

nia we Lwo wie zmu si ły dru hów, by wy -
ru szy li mia stu na po moc. Jesz cze nie
prze brzmia ły echa nie daw nej od sie czy,
a już po dą ży li po now nie na front, tym ra -
zem na woj nę pol sko -bol sze wic ką.
W tym też cza sie druh ny z żeń skiej dru -
ży ny pro wa dzi ły kuch nię, do ży wia jąc
pra wie wszyst kie ro dzi ny żoł nie rzy wal -
czą cych na fron cie. 

W okre sie mię dzy wo jen nym na stę pu -
je sys te ma tycz ny roz wój har cer stwa, tak
mę skie go jak i żeń skie go. Po czy na niom

tym pa tro nu ją huf co wi: Wi told Na wra -
til, Eu ge niusz Paw łow ski, Sta ni sław Wą -
so wicz, Ze non Re mi oraz Ma ria
Wu sa tow ska i Bro ni sła wa Szcze pa niec.
Są dec ką brać zna no nie tyl ko w Pol sce,
lecz rów nież po za jej gra ni ca mi. Uczest -
ni czy ła bo wiem w świa to wych Jam bo -
ree w Pra dze (1931), Go de le (1933),
Spa le (1935) i Ko pen ha dze (1936),
gdzie za skar bia ła so bie ser ca ich uczest -
ni ków ta kże pre zen ta cją re gio nal ne go
folk lo ru. Zbli ża ją ca się ko lej na za wie ru -
cha wo jen na od ci snę ła swo je zna mię
rów nież na pra cy har cer skiej. W dru ży -
nach pro wa dzo no szko le nia sa ni tar ne
i prze ciw ga zo we oraz ob cho dze nia się
z bro nią. A gdy 24 sierp nia 1939 r. ogło -
szo no utaj nio ną mo bi li za cję, naj star si
dru ho wie roz po czę li słu żbę w 1. Puł ku
Strzel ców Pod ha lań skich lub – po dob -
nie jak ich huf co wy Ze non Re mi
– w sze re gach Ba ta lio nu Obro ny
Na ro do wej. Z ko lei ci, któ rych do woj -
ska nie po bra no z po wo du ma ło let nio -
ści, roz no si li po mie ście i oko licz nych
miej sco wo ściach kar ty mo bi li za cyj ne

W okre sie mię dzy wo jen -
nym na stę pu je sys te ma -
tycz ny roz wój
har cer stwa, tak mę skie -
go jak i żeń skie go. Po czy -
na niom tym pa tro nu ją
huf co wi: Wi told Na wra -
til, Eu ge niusz Paw łow ski,
Sta ni sław Wą so wicz, Ze -
non Re mi oraz Ma ria Wu -
sa tow ska i Bro ni sła wa
Szcze pa niec. 

Ko men dan ci z daw nych lat – An -
drzej Or chel, An drzej Głuc
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lub peł ni li słu żbę w punk tach ob ser wa -
cyj nych obro ny prze ciw lot ni czej mia sta.

Jesz cze nie za koń czy ły się dzia ła nia
wo jen ne, a już na prze ło mie wrze śnia
i paź dzier ni ka po wsta ła taj na Or ga ni za -
cja Bia łe go Or ła „Re su rec tio”, sku pia -
ją ca rów nież mło dzież har cer ską.
Jed nak jej ży wot nie był zbyt dłu gi, bo -
wiem nie zna jo mość taj ni ków pra cy pod -
ziem nej do pro wa dzi ła do szyb kiej
de kon spi ra cji. Jej człon ko wie zo sta li
w 1940 r. roz strze la ni na Wy so kiem lub
wy sła ni z pierw szym trans por tem
do obo zu kon cen tra cyj ne go w Oświę ci -
miu. W Au schwitz 11 li sto pa da 1941 r.
zgi nął huf co wy Sta ni sław Wą so wicz.

Po mi mo pa nu ją ce go w mie ście ter ro -
ru i wy wo zu do przy mu so wej pra cy
w Rze szy, har cer stwo do koń ca woj ny
dzia ła ło w pod zie miu. Nie speł na trzy la -
ta po roz bi ciu Or ła Bia łe go, w zi -
mie 1942 r. po wsta ła (dzia ła ją ca
w struk tu rach Huf ców Pol skich) no wa

dru ży na, któ rą kie ro wał An drzej Otmia -
now ski ps. „Gar da”. W dru ży nie tej był
za stęp har ce rek pro wa dzo ny przez sio -
strę „Gar dy” – Zo fię Otmia now ską,
pseu do nim „Mał go rza ta”.

Praw do po dob nie zdra da w sze re gach
or ga ni za cji do pro wa dzi ła do jej czę ścio -
we go roz bi cia, a aresz to wa nych dru hów,
po uwię zie niu w tar now skim wię zie niu,
roz strze la no w czerw cu 1944 r. w Zby -
litow skiej Gó rze.

W okre sie II woj ny świa to wej no wo -
są dec kie druh ny pra co wa ły w punk tach
opa trun ko wych, pro wa dzi ły taj ne na -
ucza nie, opie ko wa ły się wo jen ny mi sie -
ro ta mi, by ły łącz nicz ka mi. Szko li ły się
zwłasz cza w za kre sie pierw szej po mo -
cy me dycz nej z my ślą o od dzia łach le -
śnych oraz pla no wa nym ogól no pol skim
po wsta niu. Har cer ki ze sła ne do obo zu
w Ra vens brück zor ga ni zo wa ły tam dru -
ży nę „Mu ry”, któ ra po zwa la ła im prze -
trwać obo zo wy kosz mar.

Za koń cze nie dzia łań wo jen nych by -
naj mniej nie ozna cza ło koń ca ludz kich
nie szczęść. Trwa ła prze cież na tych te -
re nach tzw. „woj na pod ziem na”. Prze -
ko na li się o tym uczest ni cy obo zu
har cer skie go zor ga ni zo wa ne go w lip -
cu, 1945 r. ko ło sa na to rium „Wik tor”
w Że gie sto wie -Zdro ju, któ rych to nie -
jed no krot nie zry wa ły w no cy ze snu zło -
wro gie ter ko ta nia bro ni ma szy no wej.

W NO WEJ 
RZE CZY WI STO ŚCI

Po la tach oku pa cji pa no wał wśród
mło dzie ży en tu zjazm i chęć re ali za cji
swo ich po trzeb i ma rzeń har cer skich. Po -
wsta ło w No wym Są czu wie le gro mad
zu cho wych i dru żyn har cer skich, a wśród
nich – III Wod na Dru ży na Har ce rzy im.
gen. Ma riu sza Za ru skie go oraz XI Szy -
bow co wa Dru ży na Har ce rzy.

Chęć pod po rząd ko wa nia przez ów -
cze sne wła dze, wszyst kich mło dych lu -

STANICA HARCERSKA
W KOSARZYSKACH, 
NASZE GNIAZDO

Uro cze la sy, po to ki, ci sza i dzi ka przy ro da na tra sach wy cie czek
i bi wa ków pierw szych dru żyn har cer skich z No we go Są cza wzbu -
dzi ły pra gnie nie po sia da nia wła snej ba zy. Tak po wsta ła myśl po -
wsta nia sta ni cy w Ko ma rzy skach. W pa rę lat póź niej, sta ra niem
pro fe so ra II Gim na zjum im. Bo le sła wa Chro bre go w No wym Są -
czu Szy mo na Ko pyt ki, Ra da Gmin na w Piw nicz nej ofia ro wa ła
w wie czy ste użyt ko wa nie Har cer stwu z No we go Są cza część Sze -
ro kiej Po la ny w Ko ma rzy skach pod bu do wę Sta ni cy.

W 1924 r. ar chi tekt mia sta No we go Są cza inż. Ze non I Re mi
bez in te re sow nie wy ko nał plan bu do wy, a or ga ni za cję bu do wy
prze jął pre zes Ko ła Przy ja ciół Har cer stwa prof. Ka zi mierz Heł czyń -
ski zwa ny „Si wą Bro dą”.

Z po wo du bra ku pie nię dzy pod ję to naj roz ma it sze spo so by za -
rob ko wa nia. Or ga ni zo wa no fe sty ny, przed sta wie nia, kier ma sze,
bo żo na ro dze nio we szop ki, sprze da wa no wła sno ręcz nie wy ko -
na ne za baw ki, ozdo by, w sprze da ży by ły rów nież „ce gieł ki”. W cza -
sie wa ka cji star si har ce rze – stu den ci pra co wa li na bu do wie.

I tak po pa ru la tach, z be lek so sno wych uszczel nio nych
mchem, po wstał w 1927 r., zbu do wa ny w du żej mie rze przez sa -
mych har ce rzy, pach ną cy ży wi cą, du ży, wspa nia ły drew nia ny
dom. 10 czerw ca 1928 r. od by ło się uro czy ste po świę ce nie Sta ni -
cy Har cer skiej Huf ców No we go Są cza.

Sta ła się ona har cer skim ser cem. Tam or ga ni zo wa no ko lo nie
zu chów i har ce rzy, la tem oraz zi mą. Na obo zy przy by wa ły dru ży -
ny z ró żnych stron Pol ski. Tam od by wa ły się spo tka nia Ko men dy
Huf ca i Cho rą gwi Kra kow skiej, kur sy i szko le nia. Har cer stwo

trwa le zwią za ło się z miej sco wą lud no ścią i roz re kla mo wa ło Piw -
nicz ną -Zdrój i jej uro cze te re ny.

Sta ni ca – tak jak har cer stwo – prze cho dzi ła ró żne ko le je. Wy -
łą czo na z ży cia przez II woj ną świa to wą, w 1945 r. znów przy gar -
nę ła od naj du ją cych się har ce rzy. W 1946 r. po wstał no wy pro jekt
roz bu do wy, wy ko na ny przez inż. Ze no na II Re mie go. Do bu do wa -
no no we skrzy dło, zwięk sza jąc po wierzch nię o do dat ko wą sa lę.

Mi ja ły la ta. Zu ży wa ły się i nisz cza ły ścia ny bu dyn ku.
W 1958 r. w No wo są dec kiej Ko men dzie Cho rą gwi za pa dła de -

cy zja o je go re mon cie i od no wie niu. Ra da Przy ja ciół Har cer stwa
(z prze wod ni czą cym Mar kiem Olek siń skim, póź niej szym wo je -
wo dą no wo są dec kim) z du żym zro zu mie niem i życz li wo ścią pod -
ję ła się i prze pro wa dzi ła ca łą in we sty cję. 

W cza sie Zlo tu z oka zji 10-le cia nada nia imie nia Cho rą gwi
No wo są dec kiej w 1988 r. otwar to przy wró co ną do ży cia sta -
ni cę. Wró ci ło skrzy pie nie drew nia nych scho dów, wró cił za -
pach drew na i ży wi cy, wró cił gwar dzie ci i mło dzie ży… Cie sząc
się ogrom nym po wo dze niem wśród dziew cząt i chłop ców
z ró żnych stron Pol ski, wy peł nio na po brze gi nie tyl ko w okre -
sie wa ka cji i zi mo wych fe rii, sta ni ca go ścin nie na dal przy gar -
nia wszyst kie wę dru ją ce du sze.

W 1992 r. po now nie sta ła się wła sno ścią Huf ca ZHP im. Zie mi
Są dec kiej.

Sta ra niem Gro na Star szo har cer skie go w 1996 r. w cza sie
Zlo tu Har cer stwa Star sze go nada no sta ni cy imię prof. Ka zi mie -
rza Heł czyń skie go – „Si wej Bro dy” i od sło nię to pa miąt ko wą ta -
bli cę. Z oka zji 95-le cia po wsta nia dru żyn skau to wych w na szym
re gio nie od sło nię to w po bli żu sta ni cy obe lisk upa mięt nia ją cy to
wy da rze nie.
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dzi Związ ko wi Mło dzie ży Pol skiej
(ZMP) do pro wa dzi ła w 1949 r. do roz -
wią za nia do tych cza so wych struk tur
ZHP i za stą pie nia ich no wym two rem,
któ rym by ła Or ga ni za cja Har cer ska Pol -
ski Lu do wej (OHPL). 

Rów no cze śnie zmie nio no Pra wo
i Przy rze cze nie Har cer skie oraz ca łą
sym bo li kę.

W wy ni ku prze mian w ru chu ro bot -
ni czym w grud niu 1956 r. na zjeź dzie
w Ło dzi re ak ty wo wa no ZHP. W cza sie
wspo mnia ne go spo tka nia zde cy do wa no
mię dzy in ny mi, że nie bę dzie po wro tu
do przed wo jen nej struk tu ry Związ ku,
dzie lą cej huf ce na mę skie i żeń skie.

Tym sa mym da no mo żli wość do po -
wsta nia huf ców ko edu ka cyj nych. Póź -
niej zmie nio no ta kże tekst Pra wa
i Przy rze cze nia Har cer skie go. Część
star szych sta żem in struk to rów za ak cep -
to wa ła te zmia ny i po wró ci ła do pra cy
in struk tor skiej w re ak ty wo wa nym
Związ ku Har cer stwa Pol skie go.

W ten spo sób w pra cy w or ga ni za cji
spla ta ły się nie któ re ele men ty tra dy cji
daw ne go ZHP i me tod OHPL, wzbo ga co -
ne o no we do świad cze nia. Ta kim przy kła -
dem niech bę dą wpro wa dzo ne w ży cie
co rocz ne „Aler ty Na czel ni ka ZHP”. Po -
nad to mło dzież or ga ni zo wa ła raj dy i zlo -
ty, a je den z nich – „Szla kiem Ku rie rów
Są dec kich” – miał ogól no pol ski za sięg
i od by wał się na na szym te re nie. In te re su -
ją cą for mą pra cy by ło po wo ła nie Pocz ty
Har cer skiej, zaś mło dzież w Piw nicz nej
peł ni ła Har cer ską Słu żbę Gra nicz ną.

Od po wie dzial ną funk cję huf co we go
po 1956 r. ko lej no peł ni li: Eu ge niusz

Paw łow ski, Je rzy Sta lin, Ta de usz Ry -
chlik, Grze gorz Nie wójt, An drzej Głuc,
Bar ba ra Wój cik, An drzej Or chel, Je rzy
Ma joch, Ma ria Wie jacz ka, Ja nusz Pie -
trzak, Kry sty na Pie lu chow ska i – obec -
nie – Ro bert Ku bi czek. 

Na le ży rów nież wspo mnieć o dru ży -
nach Nie prze tar te go Szla ku, dzia ła ją -
cych wśród dzie ci i mło dzie ży
nie peł no spraw nej. Idea ta pod na zwą
„Wszyst kie dzie ci są na sze” zna la zła
szcze gól nie wra żli we po le dzia ła nia
po od wi lży w 1956 r. Ruch zo stał za po -
cząt ko wa ny w 1958 r. na zjeź dzie na -
uczy cie li i opie ku nów dzie ci
prze by wa ją cych w sa na to riach w Rab ce,
pa tro no wa ła mu hm. Ma ria Łycz ko.
Na na szym te re nie pio nie rem tej for my
dzia ła nia był dh. Jan Za rze ka. Ja ko czło -
nek Ko men dy Huf ca, a za ra zem przy -
bocz ny „Czar nej Je dyn ki”, do stał
za da nie utwo rze nia dru ży ny i pra cy
z dzieć mi w Szko le Spe cjal nej w No -
wym Są czu. Ze swo je go za da nia wy wią -
zał się zna ko mi cie. No wa tor skie spo so by
od dzia ły wa nia na mło dzież spe cjal nej
tro ski, po zna ne na ró żnych kur sach,
wcie lał w ży cie, two rząc za lą żek póź -
niej szej sła wy Nie prze tar te go Szla ku
Cho rą gwi Kra kow skiej. Roz po czę tą
przez nie go pra cę kon ty nu owa li mię dzy
in ny mi: Ar tur Ha be la, Edward Sa wic ki,
Ma ria Ko ru sie wicz i Sta ni sław Ja rek.

W czerw cu 1975 ro ku – w wy ni ku
no we go po dzia łu ad mi ni stra cyj ne go
– po wo ła no No wo są dec ką Cho rą giew
ZHP, któ ra przy ję ła imię Jan ka Kra sic -
kie go. Obej mo wa ła pięć do tych cza so -
wych huf ców po wia to wych: Gor li ce,

Li ma no wa, No wy Sącz, No wy Targ, Za -
ko pa ne. Jej ko men dan tem zo stał hm.
An drzej Głuc. Póź niej tę funk cję ko lej -
no peł ni li harc mi strzo wie: Ur szu la Ko -
cha nik, Zyg munt Chry pli wy i Ade la
Ku brycht. 

Zmia ny po li tycz ne roz po czę te
w 1989 r. po cią gnę ły za so bą no we spo -
so by za rzą dza nia w wie lu ga łę ziach ży -

cia pu blicz ne go, w tym rów nież
i fi nan sach. Chcąc wyjść im na prze ciw,
Głów na Kwa te ra po sta no wi ła po łą czyć
nie któ re cho rą gwie ze so bą. Na pierw -
szy ogień po szła rów nież Cho rą giew
No wo są dec ka, któ ra – de cy zją Zjaz du
w Rab ce w 1991 r. – po wró ci ła do struk -
tur Kra kow skiej Cho rą gwi ZHP.

In nym prze ja wem trans for ma cji ustro -
jo wej by ło roz bi cie do tych cza so we go ru -
chu po przez wy dzie le nie się z je go nur tów
in nych or ga ni za cji. Do naj więk szych
z nich na le ży Zwią zek Har cer stwa Rzecz -
po spo li tej (ZHR), sku pia ją cy jed nak nie -
wiel ką część har cer skiej mło dzie ży.

Ko lej ne zjaz dy ZHP wy pra co wa ły
no wą stra te gię dla przy szło ści na sze go
Związ ku. Zmia nie ule gły nie któ re sfor -
mu ło wa nia Pra wa i Przy rze cze nia Har -
cer skie go, wpro wa dzo no isto tę Bo ga
ja ko naj więk szej do sko na ło ści.

Prze ja wem za in te re so wa nia na szą or -
ga ni za cją ze stro ny mię dzy na ro do wej
spo łecz no ści by ło przy ję cie ZHP
do Świa to we go Biu ra Skau to we go. Tym
sa mym sta li śmy się po la tach po now nie
człon ka mi spo łecz no ści skau to wej.

STA NI SŁAW KO RU SIE WICZ
Fot. ar ch. po cho dzą z wy sta wy w „So ko le”

Od po wie dzial ną funk cję
huf co we go po 1956 r. ko -
lej no peł ni li: Eu ge niusz
Paw łow ski, Je rzy Sta lin,
Ta de usz Ry chlik, Grze -
gorz Nie wójt, An drzej
Głuc, Bar ba ra Wój cik, An -
drzej Or chel, Je rzy Ma -
joch, Ma ria Wie jacz ka,
Ja nusz Pie trzak, Kry sty -
na Pie lu chow ska i – obec -
nie – Ro bert Ku bi czek.

Tadeusz Dobek
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Z
cza sem jed nak ta szko ła prze -
sta ła ist nieć, gdyż nie by ło do -
mu, w któ rym mo gła by się
po mie ścić. Do kład ną da tę bu -

do wy bu dyn ku szkol ne go z praw dzi we -
go zda rze nia trud no jed nak usta lić.
Na stęp cą ks. Grą żew skie go zo stał
w 1841 r. ks. Jan Klu czyń ski i tę da tę
przyj mu je się za po czą tek szkol nic twa
w na szej wsi. Ko lej nym kon ty nu ato rem

dzie ła oświa ty był od 1845 r. ks. Jó zef
Lu dwig, nie tyl ko ple ban, ale też dzie -
kan sta ro są dec kie go de ka na tu i nad zor -
ca szkół lu do wych.

Z za pi sków ks. J. Lu dwi ga:
Jak rok 1846 na der zły był dla pa nów,

że pod ce pa mi chłop ski mi zgi nę li, a wie -
lu uwię zio nych by ło, tak głód chło pów
nad zwy czaj nie opa no wał. Nie pa mię ta
nikt ta kie go nie do stat ku jak był w 1847

ro ku. Wszę dzie po fa rach w No wym Są -
czu, ko ło go ściń ców i po wsiach na po -
lach mo żna by ło zna leźć tru py.
Śmier tel ność w tej pa ra fii też ta ka by ła,
że kie dy in dziej w dzie się ciu la tach ty le
umar ło co tu w 1847 ro ku. Pa ra fia nie
po więk szej czę ści tyl ko tra wą się ży wi li,
bo wiem zbo że by ło dro gie. Nę dza by ła też
na ple ba ni, bo ple ban był na do rob ku.
Umar ło w tej pa ra fii w 1847 ro ku w Że -
leź ni ko wej Wiel kiej 170 osób, w Po rę -
bie 100, a w My śl cu 19, ra zem więc 289
lu dzi. Gra ba rzów w tym ro ku by ło dwóch,
bo je den nie mógł na dą ży gro bów ko pać.
Naj wię cej cho wa no lu dzi bez trum ny,
a w ka żdym gro bie po kil ko ro.

W 1861 r. za pro bo stwa ks. Fer dy -
nan da Mu cho wi cza pod czas po ża ru
szko ły znisz cze niu ule gły drzwi, okna
i ko min. Na od bu do wę obiek tu prze zna -
czo no 700 ko ron, a przy na le żne gmi ny
ufun do wa ły sprzęt szkol ny i je den pień
pszcze li, aby dzie ci mo gły się uczyć
pszcze lar stwa. Obo wią zek za opa trze nia
w opał spo czy wał na Świet nym Ma gi -
stra cie No we go Są cza i po sia da czach
dwor skich z Po rę by Ma łej, któ rzy nie -
chęt nie na to przy sta wa li. Nie ma łym
osią gnię ciem na owe cza sy by ło urzą -
dze nie ogro du dla dzie ci na par ce li Bro -
war czy sko (dziś w tym miej scu znaj du ją
się wspa nia łe bo iska do pił ki pla żo wej
i kort te ni so wy po wsta łe dzię ki sta ra -
niom dy rek to ra szko ły przy wspar ciu
obec ne go wój ta Sta ni sła wa Kieł ba sy).

W 1875 ro ku na pod sta wie orze cze -
nia Wy so kiej C. K. Ra dy Szkol nej Kra -
jo wej z 8 czerw ca 1875 r. szko łę uzna no
za eta to wą. Gmi ny Że leź ni ko wa, Po rę -
ba Ma ła, My ślec z ob sza ra mi dwor ski -
mi zo sta ły zo bo wią za ne wspól nie tę
szko łę utrzy mać. Ozna cza ło to, iż ma ją
dbać o do bry stan bu dyn ku szkol ne go

Mi nę ło 170 lat

Hi sto ria szko ły 
w Że leź ni ko wej Wiel kiej

Hi sto ria Szko ły Pod sta wo wej im. Ma rii Ko nop nic kiej w Że leź ni ko -
wej Wiel kiej się ga czwar tej de ka dy XIX w. Jak po da je pro wa dzo -
na od 1864 r. kro ni ka by ła to szkół ka pa ra fial na za ło żo na przez
miej sco we go księ dza, Mar ci na Grą żew skie go, pro bosz cza w la -
tach 1811–1841. Na uczy cie lem był or ga ni sta, któ re mu da wa no
za na ukę 31 reń skich i miar ki (dat ki w zbo żu).

Stara, przedwojenna szkoła
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i miesz ka nia na uczy cie la, do star czać
na opa la nie szko ły 5 są gów drew -
na o war to ści 22 zł 50 gro szy, za dbać
o oświe tle nie i ob słu gę szko ły. Wy zna -
czo no też pła cę na uczy cie la oraz wy po -
sa że nie w pod sta wo we przy bo ry
i po mo ce na uko we.

Pierw szym eta to wym na uczy cie lem
był za trud nio ny w ro ku szkol -
nym 1876/1877 Fran ci szek Pie cho wicz
(ur. 9 li sto pa da 1853 r. w Za łu biń czu,
ab sol went gim na zjum w No wym Są czu
w 1873 r. i Se mi na rium Na uczy ciel skie -
go w Tar no wie w 1876 r.), któ ry prze -
pra co wał w szko le w Że leź ni ko wej
Wiel kiej 29 lat, do 1905 r., kie dy to zo -

stał prze nie sio ny do czte ro kla so wej
szko ły w No wym Są czu na przed mie -
ściu Za łu biń cze. 

W Że leź ni ko wej Fran ci szek Pie cho -
wicz miesz kał po cząt ko wo w izbie
szkol nej lub w wy naj mo wa nych do mach
wiej skich, aż wresz cie po roz bu do wie
szko ły otrzy mał sa mo dziel ne miesz ka -
nie w bu dyn ku szkol nym.

Z za pi sów kro ni ka rza:
Dnia 15 paź dzier ni ka 1878 ro ku

dzie ci zgro ma dziw szy się we szły do ob -
szer nej, czy stej i peł nej świa tła izby
szkol nej.

Ra dość z no wej szko ły nie trwa ła dłu -
go. Wkrót ce bo wiem po jej od da niu

do użyt ku miej sco wy or ga ni sta Jan Ku -
nic ki wy su nął rosz cze nia o grunt,
na któ rym zo sta ła ona wy bu do wa na.
Swo je pre ten sje uza sad niał tym, iż plac
ten był or ga ni stow ski. Żą dał za dość -
uczy nie nia w po sta ci czę ści ogro du
szkol ne go o ta kiej sa mej po wierzch ni,
któ rą wzię to pod bu do wę szko ły. Po nie -
waż praw dzi wość pre ten sji or ga ni sty po -
twier dził ks. pro boszcz, a je go zda nie
dla wszyst kich mia ło du że zna cze nie,
po sta no wio no zre kom pen so wać stra tę,
ja ką po niósł or ga ni sta i od mie rzyć mu
część ogro du. Jed na kże po bli ższym
przyj rze niu się ma pom ka ta stral nym
oka za ło się, że spor na par ce la na le ża ła
do ob sza ru dwor skie go. 

Z cza sem w szko le ro bi ło się co raz
cia śniej. Po wo dem te go był wzrost licz -
by dzie ci bę dą cych w obo wiąz ku szkol -
nym. Pierw szą kla sę w ro ku
szkol nym 1895/1896 roz po czę ło 138
uczniów. W bu dyn ku szkol nym nie by -
ło miej sca na do dat ko we kla sy. Pro blem
ten roz wią zał Ma gi strat Mia sta No we go
Sącz, któ ry wy na jął na po trze by szkol -
ne dwa po ko je w sta rym bu dyn ku dwor -
skim w Że leź ni ko wej Wiel kiej. Je den
z nich przy sto so wa no do pro wa dze nia
lek cji wy po sa ża jąc go w od po wied ni
sprzęt. W 1896 ro ku C. K. Ra da Szkol -
na Okrę go wa skie ro wa ła do tu tej szej
szko ły pa nią Al bi nę Bra ble ców ną. Ko -
lej ny mi na uczy cie la mi na d e ta to wy mi
by li: He le na Ptasz kow ska, An na Wa -
dow ska, na stęp nie se mi na rzy sta Woj -Uczniowie – Pierwsza Komunia, 1928 r.

Kierownik Józef Chebda z najmłodszymi uczniami, 1961 r. Otwarcie nowej szkoły, 1962 r.
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ciech Śli wa, po nim Ste fa nia Szu ro, Ma -
ria Bor kow ska i Emi lia Kau lów na.

Pod ko niec XIX w. gmi na zde cy do wa -
ła się na bu do wę dru gie go bu dyn ku
szkol ne go. Ów cze sny ksiądz pro boszcz
Pa weł Jen de za pro po no wał, by wy ku pić
od władz No we go Są cza sta rą karcz mę
wraz z grun tem do niej na le żą cym. Szyb -
ko do szło do trans ak cji, ru szy ła bu do wa,
od któ rej zdy stan so wa li się je dy nie
miesz kań cy Po rę by, któ rzy chcie li dla
swo ich dzie ci po sta wić osob ną szko łę. 

Po odej ściu ze szko ły pa na Fran cisz -
ka Pie cho wi cza obo wiąz ki na uczy cie la
prze jął no wo mia no wa ny na uczy ciel
Igna cy Sad kow ski. Miał on w po sia da -
niu kro wę, a nie ma jąc gdzie jej umie -
ścić, wniósł o za kup staj ni, co też
uczy nio no.

W 1914 r., w przeded niu wy bu -
chu I woj ny świa to wej szko łę prze mia no -
wa no z jed no kla so wej na dwu kla so wą.
Mi mo za wie ru chy wo jen nej nie za wie -
szo no dzia łal no ści pe da go gicz nej.
W 1918 r. szko ła za opa trzy ła się w no wą
pie cząt kę z na pi sem: „Za rząd Szko ły
Pod sta wo wej w Że leź ni ko wej Wiel kiej”
oraz dwa go dła pol skie, któ re zo sta ły
umiesz czo ne w sa lach lek cyj nych
w miej sce daw ne go por tre tu ce sa rza au -
striac kie go. W szko le umiesz czo no ta kże
por tret Jó ze fa Pił sud skie go, ów cze sne go
na czel ni ka pań stwa. Do re or ga ni za cji
szko ły na czte ro kla so wą do szło w 1924
r. Od 1 wrze śnia 1930 ro ku kie row nicz -
ką szko ły zo sta ła Ma ria Bor kow ska, a na -
uczy ciel ką Jó ze fa Pe try lów na, a dwa la ta
póź niej – Sta ni sła wa Klo ców na. W 1932
r. i 1936 r. zor ga ni zo wa no też kurs czy -
ta nia i pi sa nia, a ta kże pod staw ma te ma -
ty ki i śpie wu dla do ro słych i po bo ro wych,
anal fa be tów, któ rych we wsi nie bra ko -
wa ło. Od 1933 r. pra co wa ła w szko le
no wa na uczy ciel ka Ja ni na Krze czew -
ska, a od 1934 r. Ma ria Ła chów na. Re -
li gii (6 go dzin w ty go dniu) uczył ks.
Jó zef Ki lian.

Pod ko niec lat trzy dzie stych szko ła
(tzw. II stop nia, sze ścio kla so wa) by ła
do brze zor ga ni zo wa na i przede wszyst -
kim da wa ła mo żli wość dal sze go kształ -
ce nia się mło dzie ży wiej skiej.
Świad czy o tym za pis w kro ni ce szkol -
nej in for mu ją cy o tym, że w ro ku szkol -
nym 1937/38 eg za mi ny do gim na zjum
zdał An to ni Ba zie lich, póź niej szy pro -

fe sor, re demp to ry sta. Na ukę (185 dzie -
ci w 6 od dzia łach) pro wa dzo no ta kże
w usy tu owa nym na prze ciw ko szko ły
bu dyn ku ma gi strac kim. Nie bra ko wa ło
jed nak ro dzi ców, któ rzy re zy gno wa li
z po sy ła nia dzie ci do V i VI kla sy twier -
dząc, iż są one „po trzeb ne do pra cy
na ro li i w do mu, a wy kształ ce nie nie
jest im tak bar dzo ko niecz ne, gdyż na -
uczy cie la mi nie bę dą”.

W kro ni ce szkol nej z tam tych lat od -
no to wa no wie le im prez szkol nych, w któ -
rych uczest ni czy li nie tyl ko ucznio wie
i na uczy cie le, ale rów nież ro dzi ce i miej -
sco wa lud ność. I tak na przy kład 11 li sto -
pa da 1935 r. ucznio wie przy go to wa li
aka de mię na cześć od zy ska nia przez Pol -
skę nie pod le gło ści. Ka żde go ro ku z oka -
zji świę ta 3 Ma ja or ga ni zo wa no uro czy ste
po ka zy, oko licz no ścio we śpie wy i in sce -
ni za cje. Ucznio wie or ga ni zo wa li też tzw.
po ran ki np. na cześć pa na pre zy den ta
Igna ce go Mo ścic kie go (1 lu te go 1936 r.). 

W pa mię ci tam te go po ko le nia (co po -
twier dza jed na z naj star szych miesz ka nek,
Sta ni sła wa Bu czek, czę sto za szczy ca ją ca
swo ją obec no ścią na sze współ cze sne
szkol ne uro czy sto ści) za cho wa ło się nie -
co dzien ne wy da rze nie, opi sa ne w kro ni -
ce pod da tą 28-29 wrze śnia 1936 r.:

W tych dniach nie spo dzie wa nie spadł
śnieg i wy rzą dził ogrom ne szko dy w ca -
łej oko li cy. W szkol nym ogro dzie znisz -
czył zu peł nie 5 drzew tak, że gru be pnie
ra zem z ko na ra mi zo sta ły roz sz cze pio ne
na czę ści.

Po wy bu chu woj ny w 1939 r. szko ła
wzno wi ła dzia łal ność 18 paź dzier ni ka.

Dwu mie sięcz ną prze rwę w na uce od 22
stycz nia do 22 mar ca 1941 r. spo wo do -
wa ły nie dzia ła nia wo jen ne, lecz wy so -
kie mro zy i brak opa łu W ro ku
szkol nym 1941/42 do szko ły uczęsz cza -
ło 207 uczniów.. Ko lej ny rok szkol ny
roz po czął się do pie ro 3 lu te go 1943 ro -
ku. Przy czy ną z ko lei pię cio mie sięcz nej
prze rwy by ła epi de mia czer won ki, któ -
ra dzien nie po chła nia ła po kil ka ofiar.
W szko le bra ko wa ło też opa łu, wieś
cier pia ła głód.

PO WOJ NIE
Po usta niu dzia łań wo jen nych

w 1945 r. w szko le, już sied mio kla so -
wej, pra co wa li na uczy cie le: Ol ga Wi -
tow ska, Ma ria Ła chów na, Jó zef Cheb da
i Ma ria Bor kow ska – na dal ja ko kie row -
nik. Ucznio wie mie li do dys po zy cji trzy
sa le lek cyj ne, jed na znaj do wa ła się
w le śni czów ce, któ rej bu dy nek stoi
do dnia dzi siej sze go, a dru ga w ma łym
dom ku ko ło ko ścio ła, praw do po dob nie
po ro dzi nie Na le pów. Na wy bu do wa nie
no we go bu dyn ku szkol ne go w tych cię -
żkich cza sach bra ko wa ło fun du szy. Ów -
cze sna kie row nicz ka ape lo wa ła
do wój ta, soł ty sa i miej sco wej lud no ści,
cze go efek tem by ło za wią za nie Ko mi -
te tu Bu do wy Szko ły i de kla ra cja sa mo -
opo dat ko wa nia. W ro ku
szkol nym 1945/46 uczy ło się 212
uczniów, rok póź niej do szedł no wy na -
uczy ciel, Sta ni sław Ba zie lich.

15 wrze śnia 1950 r. umar ła dłu go let -
nia na uczy ciel ka i kie row nicz ka Ma ria
Bor kow ska. Prze pra co wa ła ona 42 la ta
wy cho wu jąc kil ka po ko leń. Jej na stęp cą
zo stał na uczy ciel Jó zef Cheb da. Ka drę
pe da go gicz ną w tym cza sie, przez kil -
ka na ście lat, two rzy li: He le na Ku lig
z do mu Ja nik, Kin ga Wi tow ska, He le -
na Wój cik, Ste fa nia i Jan Ku la so wie,
Elżbie ta Rams z do mu Pierz ga, Sta ni sła -
wa Wój cik, Sta ni sła wa Woj sław, Mie -
czy sław Rams, Ja ni na Pa luch,
Mi cha li na No wo bil ska z do mu Gór ska.
Krót ko pra co wa li na uczy ciel ka Fa łow -
ska i na uczy ciel Kraw czyk. 

Bu do wę no wej szko ły uda ło się za ini -
cjo wać do pie ro w 1960 r. Zlo ka li zo wa -
no ją na grun cie zwa nym po pu lar nie
„Mę ży ków ką”, wła sno ści Wła dy sła wa
Mę ży ka. Rów no le gle w tym cza sie
trwa ła elek try fi ka cja wsi.

Umar ło w tej pa ra fii
w 1847 ro ku w Że leź ni ko -
wej Wiel kiej 170 osób,
w Po rę bie 100, a w My śl -
cu 19, ra zem więc 289 lu -
dzi. Gra ba rzów w tym
ro ku by ło dwóch, bo je -
den nie mógł na dą ży gro -
bów ko pać. Naj wię cej
cho wa no lu dzi bez trum -
ny, a w ka żdym gro bie
po kil ko ro.
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Ofi cjal nie na uczy cie le i ucznio wie
prze pro wa dzi li się do no we go bu dyn -
ku 25 stycz nia 1962 r. Po ćwierć wie -
czu, 10 paź dzier ni ka 1987 r. pla ców ce
nada no imię Ma rii Ko nop nic kiej, od tej
po ry w paź dzier ni ku co rocz nie ob cho -
dzo ne jest Świę to Szko ły.

W 1965 r. kie row nic two ob ję ła przy -
by ła z Rze szo wa Zo fia Ba ran. W tych
i na stęp nych la tach uczy li rów nież Ma -
ria Gry zło, An to ni Ża rec ki, Ma ria Krzy -
żak, Ma ria Rams, Al bi na Ga ga tek
z do mu Cheb da, Lu dwi ka Ga dom ska,
Zo fia Ku rze ja, Kin ga Cheb da z do mu
Mę żyk, Zo fia Gó ra z do mu Mar czyk. 

Rok szkol ny 1979/80 po wi ta no z no -
wą dy rek tor szko ły Ja ni ną Pa luch,
za któ rej ka den cji prze pro wa dzo no
grun tow ny re mont obiek tu, obej mu ją cy
in sta la cję cen tral ne go ogrze wa nia
(do tej po ry ko rzy sta no z pie ców ka flo -
wych), sieć elek trycz ną, wy mia nę po -
kry cia da cho we go oraz ma lo wa nie. 

W pierw szej po ło wie lat osiem dzie -
sią tych za trud nio no w szko le An nę
i Sta ni sła wa Maj ców oraz Bo że nę Mar -
czyk z do mu Bła żu siak. pra cu ją cą
do dziś. Do dłu go let nich pe da go gów
na le że li w tym okre sie: He le na Ku lig
(36 lat pra cy na uczy ciel skiej) i Ja ni -
na Pa luch.

Dzię ki po pra wie wa run ków by to -
wych i do brym wy ni kom w na uce, szko -
ła sta ła się jed ną z wio dą cych w gmi nie.
W ro ku szkol nym 1983/84 zdo by ła ty -
tuł „Naj bar dziej uspor to wio nej szko ły
w gmi nie”. W ko lej nych la tach ucznio -
wie zaj mo wa li czo ło we miej sca w olim -
pia dach i kon kur sach przed mio to wych
oraz za wo dach spor to wych na szcze blu
po wia to wym.

W kształ ce niu i wy cho wa niu po ma -
ga ło i po ma ga szko le miej sco we przed -
szko le. Je go dłu go let nią dy rek tor ką
i na uczy ciel ką by ła Ma ria Sła by z do mu
Gro ma da. Przed szko le od 1971 r. przy -
go to wu je dzie ci sze ścio let nie do na uki
w szko le. W bu dyn ku przed szkol nym,
wy bu do wa nym w 1954 r., urzą dzo no
w 2003 r. Izbę Re gio nal ną.

W pod no sze niu kul tu ry i in te li gen cji
uczniów po ma gał rów nież szko le miej -
sco wy Klub Rol ni ka, póź niej szy Klub
Pra sy i Ksią żki pro wa dzo ny przez Ste -
fa nię Za wadz ką. Pro wa dzi ła ona sze ro -
ką dzia łal ność ar ty stycz ną i czy tel ni czą
(bi blio te ka wiej ska li czy ła 10 tys. wo lu -
mi nów). Obec nie fi lia bi blio te ki wiej -
skiej mie ści się w bu dyn ku Do mu
Na uczy cie la w jed nym z miesz kań, któ -
re słu ży ło przez la ta ja ko miesz ka nie
słu żbo we ko lej nych na uczy cie li.

Od 1982 ro ku, kie dy to po raz pierw -
szy przed łu żo no li nię au to bu so wą MKS
do na szej wsi, kształ ce nie ab sol wen tów
ośmio kla si stów zo sta ło uła twio ne. Z dal -

sze go kształ ce nia ko rzy sta ło co ro ku 100
proc. uczniów że leź ni kow skiej szko ły.

W ra mach po mo cy dzie ciom z trud no -
ścia mi w na uce wpro wa dzo no po raz
pierw szy w ro ku 1985 za ję cia re edu ka -
cyj ne. Wie le uwa gi w pra cy szko ły po -
świę ca się rów nież roz wo jo wi kul tu ry
fi zycz nej, tu ry sty ki i wy cho wa niu
w zdro wiu. Ucznio wie czyn nie uczest ni -
czą w ży ciu kul tu ral nym, wy je żdża jąc
na spek ta kle te atral ne, kon cer ty mu zycz -
ne, se an se fil mo we do No we go Są cza.

Nie bra ko wa ło jed nak ro -
dzi ców, któ rzy re zy gno -
wa li z po sy ła nia dzie ci
do V i VI kla sy twier dząc,
iż są one „po trzeb ne
do pra cy na ro li i w do -
mu, a wy kształ ce nie nie
jest im tak bar dzo ko -
niecz ne, gdyż na uczy cie -
la mi nie bę dą.

W XXI wieku...
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Od 2002 r. dzia ła sa la kom pu te ro wa
na 11 sta no wisk.

W la tach 2004–2005 prze pro wa dzo -
no ge ne ral ny re mont: wy mie nio no
drzwi i okna, grzej ni ki, ocie plo no bu dy -
nek oraz od no wio no ele wa cję i zmo der -
ni zo wa no sa lę gim na stycz ną.

W la tach 2001–2006 w gro nie no mi -
no wa nych na uczy cie li dy plo mo wa nych
zna la zły się na uczy ciel ki: Kin ga Cheb -
da, Bo że na Mar czyk, Ma ria Sła by i Bo -
że na Gno iń ska.

Pra gnę pod kre ślić do brą współ pra cę
szko ły z ro dzi ca mi, pa ra fią, śro do wi -
skiem lo kal nym, ró żny mi in sty tu cja mi,
dzię ki cze mu ucznio wie mo gą wy je -
żdżać na fe rie i wy ciecz ki, ak tyw nie
uczest ni czą w ży ciu kul tu ral nym gmi -
ny, ini cju ją pro jek ty eko lo gicz ne i rocz -
ni co we, bo ga ta jest ofer ta za jęć
po za lek cyj nych i po zasz kol nych.
Przy szko le dzia ła Sto wa rzy sze nie Mi -
ło śni ków Ma łej Oj czy zny Że leź ni ko -
wej Wiel kiej, re da go wa na jest ga zet ka
„Mo ja Ma ła Oj czy zna”, wy da wa ne są
ka len da rze.

Obec nie w szko le pod okiem 14 na -
uczy cie li (w tym dwóch ka te che tów) uczy
się 149 uczniów, w tym ta kże z ob wo dów
No we go i Sta re go Są cza. Ob słu ga szko ły
i od dzia łu przed szkol ne go li czy 5 osób.
Dzia łal ność szko ły w la tach 1945–1985
by ła te ma tem pra cy ma gi ster skiej na pi sa -
nej przez Jo an nę Kró li kow ską pod kie -
run kiem dr An drze ja Kli sia z Aka de mii
Pe da go gicz nej im. Ko mi sji Edu ka cji Na -
ro do wej w Kra ko wie.

KIN GA CHEB DA
Au tor ka jest dy rek to rem szko ły w Że leź ni ko -
wej Wiel kiej od 1 wrze śnia 1985 r. W pla ców -

ce tej pra cu je od 36 lat. Uro dzi ła się 4
czerw ca 1954 ro ku w Że leź ni ko wej Wiel kiej,
ukoń czy ła Stu dium Na uczy ciel skie w Tar no -
wie (1975) na kie run ku pe da go gi ka opie kuń -

cza i wy cho wa nie tech nicz ne i Wy ższa Szko łę
Pe da go gicz ną w Kra ko wie (1983) na wy dzia le

geo gra ficz no -bio lo gicz nym, a ta kże stu dia po -
dy plo mo we w za kre sie or ga ni za cji i za rzą dza -

nia oświa tą w PWSZ w No wym Są czu.
Szko ła w Że leź ni ko wej Wiel kiej stoi na po se sji

jej ro dzi ców, któ rzy nie wa ha li się na prze ło -
mie lat pięć dzie sią tych i sześć dzie sią tych od -

dać swój grunt, zbu rzyć nie daw no
zbu do wa ny dom i prze nieść się na no we
miej sce, w są siedz twie ko ścio ła, bu du jąc

od pod staw no we go spo dar stwo.

PO CZET KIE ROW NI KÓW
I DY REK TO RÓW

PRZY JA CIÓŁ KA ADY SA RI
Za słu żo na dla krze -
wie nia oświa ty w Że -
leź ni ko wej Wiel kiej
kie row nicz ka szko ły,
Ma ria Bor kow ska,
miesz ka ła wraz z mat -
ką – pa nią Dut kie wi -
czo wą w bu dyn ku

szkol nym, w któ rym mie ści ła się jed -
na du ża, ład nie utrzy ma na kla sa. Po cho -
dzi ła z za mo żnej ro dzi ny, by ła je dy nacz ką,
wy szła za mąż za bo ga te go ap te ka rza.
Ma łżeń stwo to jed nak roz pa dło się.
Wów czas mat ka za wio zła ją do klasz to -
ru Kla ry sek w Sta rym Są czu, gdzie ksie -
nią by ła jej ciot ka (sio stra mat ki),
za ło ży ciel ka Se mi na rium Na uczy ciel skie -
go, w któ rym wy kształ ci ła się Ma ria Bor -
kow ska. Miesz ka ła w tym cza sie
u ro dzi ny Szay erów, przy jaź ni ła się z ich
cór ką Adą Sa ri, któ ra na ma wia ła ją
do wy jaz du do Włoch. Ta jed nak po sta -
no wi ła zo stać na uczy ciel ką. W Że leź ni ko -
wej Wiel kiej pra co wa ła od 1917 do 1950
r., w tym ostat nie 20 lat ja ko kie row nik
szko ły. Jak za pa mię ta ła ją pa ni Ol ga Wi -
tow ska, by ła oso bą o wy so kich kwa li fi ka -
cjach mo ral nych, o ży wym i twór czym
in te lek cie, nie zwy kle od da na miej sco wej
mło dzie ży i spo łecz no ści, re li gij na, ze
skrom nej pen sji wspie ra ła chłop ców,
któ rzy kształ ci li się na księ ży. Po ma ga ła
bied nym, kar mi ła ich. Spo czy wa na miej -
sco wym cmen ta rzu pa ra fial nym.

PAR TY ZANT – BU DOW NI CZY
Jó zef Cheb da, rocz -
nik 1908, ab sol went
Pań stwo we go Se mi -
na rium Na uczy ciel -
skie go im. J. Dłu go sza
w Sta rym Są czu.
W szko le w Że leź ni ko -
wej pra co wał w la -

tach 1945–1972, w tym w la tach 1950–1965
był kie row ni kiem szko ły. Uczył ma te ma ty -
ki, śpie wu, ję zy ka an giel skie go i hi sto rii
na lek cjach, na któ rych czę sto dzie lił się
prze ży cia mi z II woj ny świa to wej. Miał co

opo wia dać: brał udział w kam pa nii wrze -
śnio wej w re jo nie Pusz czy Kam pi no skiej,
na stęp nie w obro nie War sza wy, gdzie zo -
stał cię żko ran ny. Wio sną 1940 r. wró cił
na ro dzin ną Są dec czy znę, dzia łał w par ty -
zant ce pod pseu do ni mem „Siet niok „, do -
słu żył się stop nia ka pi ta na.
W szko le pro wa dził ta kże chór szkol ny
wraz z ze spo łem ta necz nym. Przy go to wy -
wał z dzieć mi te atrzy ki i przed sta wie nia.
Udzie lał bez płat nych lek cji gry na pia ni nie
oraz pro wa dził kół ko fo to gra ficz ne. Był
czło wie kiem od da nym szko le i mło dzie ży.
Ja ko dzia łacz lu do wy ak tyw nie uczest ni -
czył w ży ciu spo łecz nym wsi. Je go naj -
więk szą za słu gą jest wy bu do wa nie
no we go bu dyn ku szkol ne go, któ ry słu ży
spo łecz no ści do dziś. Spo czy wa na cmen -
ta rzu pa ra fial nym w Bie go ni cach.

PO LO NIST KA Z KRO SNA
Zo fia Ba ran (ur. 6
grud nia 1921 w Kro śnie,
zm. 13 stycz nia 2010),
by ła dy rek to rem szko -
ły w la tach 1965–1979.
Uczy ła ję zy ka pol skie -
go, wy cho wa nia oby -
wa tel skie go, przy ro dy,

pro wa dzi ła za ję cia pla stycz ne, tech nicz ne
i wy cho wa nia fi zycz ne go. Zaj mo wa ła się
oświa tą dla do ro słych oraz dzieć mi spe cjal -
nej tro ski. Poprzej ściu naeme ry tu rę wdal -
szym cią gu miesz ka ła obok szko ły wDo mu
Na uczy cie la. Spo czy wa na cmen ta rzu pa -
ra fial nym w Że leź ni ko wej Wiel kiej. 

PA NI OD BIO LO GII
Ja ni na Pa luch (ur. 18
paź dzier ni ka 1936
w Ła zach Bie go nic -
kich), ab sol went ka 
Li ceum Pe da go gicz -
ne go w Sta rym Są czu
(1954) i Stu dium Na -
ucza nia Po cząt ko we -

go Ma te ma ty ki (1976). Uczy ła głów nie
bio lo gii. Jej lek cje – na pro wa dzo nej spe -
cjal nej dział ce – czę sto mia ły cha rak ter
prak tycz ny. W la tach 1979–1985 by ła dy -
rek to rem szko ły. Mi mo przej ścia na eme -
ry tu rę pra co wa ła w nie peł nym wy mia rze
go dzin do 1993 r.
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Zna ni
ab sol wen ci

Szko ła wy kształ ci ła wie lu ab sol wen -
tów, któ rzy są jej chlu bą i du mą. Do naj -
bar dziej zna nych na le żą:

KSIĘ ŻA 
O. An to ni Sko czeń, su pe rior Klasz to -

ru O. Re demp to ry stów w Szcze cin ku.
Zmarł w wie ku 39 lat 16 li sto pa da 1958 r.

O. Jan Sko czeń, dłu go let ni spo wied -
nik w ko ście le św. Du cha w No wym Są -
czu, pro fe sor fi lo zo fii i teo lo gii, pro boszcz
pa ra fii św. Kle men sa i prze ło żo ny Do mu
Za kon ne go we Wro cła wiu. Zmarł 13 ma -
ja 1979 r. w wie ku 67 lat, po 40 la tach ka -
płań stwa. Spo czy wa na cmen ta rzu św.
He le ny w No wym Są czu. 

O. An to ni Ba zie lich, re demp to ry sta,
ur. 13 czerw ca 1925 ro ku w Ja zow sku;
je go ro dzi ce (na uczy cie le) zmar li, gdy
miał 8 lat, wy cho wy wał go wuj Win cen -
ty Ro gow ski. Ab sol went szko ły w Że -
leź ni ko wej Wiel kiej z 1937 r., stu dio wał
pod czas woj ny w taj nym se mi na rium
w Tu cho wie, ukoń czył wy dział teo lo -
gicz ny UJ (1952) i zdo był sto pień dok -
to ra na KUL (1963). W zgro ma dze niu
peł nił wie le wa żnych funk cji, był wy kła -
dow cą i ar chi wi stą w Rzy mie, a ta kże
po stu la to rem na rzecz be aty fi ka cji Słu -
gi Bo że go oj ca Ber nar da Łu bień skie go.
Zmarł 28 wrze śnia 2006 r. 

O. Mi chał Łu ka sik re demp to ry sta,
ur. 6 sierp nia 1934 ro ku w Że leź ni ko -
wej, ab sol went se mi na rium w Tu cho -
wie, wy świę co ny w 1960 r. Po świę cił
się po słu dze mi syj nej w ró żnych czę -
ściach Pol ski 

O. Jó zef Sła by, re demp to ry sta, ur. 1
mar ca 1958 r. w Że leź ni ko wej Wiel kiej,
po zda niu ma tu ry w li ceum w Sta rym
Są czu wstą pił do se mi na rium du chow -
ne go re demp to ry stów w Tu cho wie, wy -
świę co ny w 1984 r. Od 2009 r. pierw szy
bi skup no wo utwo rzo nej pra ła tu ry te ry -
to rial nej Esqu el w Kor dy lie rze Pa ta goń -
skiej w Ar gen ty nie.

LU DZIE NA UKI
Bo le sław Adam czyk, ur. 20 wrze -

śnia 1923 w Że leź ni ko wej Wiel kiej,

zm. 28 wrze śnia 1989 w Kra ko wie; ab sol -
went II Li ceum im. Bo le sła wa Chro bre go
w N. Są czu i Uni wer sy te tu Po znań skie go
(1950), le śnik, gle bo znaw ca, pro fe sor
Aka de mii Rol ni czej w Kra ko wie (1975),
pro dzie kan na tej uczel ni, czło nek Ko mi -
te tu Za go spo da ro wa nia Ziem Gór skich.
Uczest ni czył w kar to gra ficz nym opra co -
wa niu gleb kar pac kich, ro li po kry wy gle -
bo wej, ochro ny gleb. Pod czas oku pa cji
hi tle row skiej wal czył na Są dec czyź nie ja -
ko żoł nierz (ps. „Ba żant”) AK w od dzia le
„Ta ta ra”. Po cho wa ny na Cmen ta rzu Sal -
wa tor skim w Kra ko wie. 

An to ni Gu cwiń ski, ur. 24 sierp -
nia 1932 w Po rę bie Ma łej k. No we go Są -
cza, ja ko czwar ty z pię cior ga dzie ci
Sta ni sła wa i Zo fii z do mu Ko wa lik, ab sol -
went tech ni kum ho dow la ne go w Na wo -
jo wej, dy rek tor ZOO we Wro cła wiu
w la tach 1965–2006, współ au tor (wraz
z żo ną Han ną) po pu lar nych pro gra mów
te le wi zyj nych „Z ka me rą wśród zwie -
rząt”. W 2001 otrzy mał dok to rat ho no ris
cau sa przy zna ny przez Aka de mię Rol ni -
czą we Wro cła wiu. Ka wa ler Or de ru
Uśmie chu (2003). Po sia da bar dzo du ży
do ro bek na uko wy (pu bli ka cje po pu lar no -
-na uko we i po pu la ry za tor skie, fil my przy -
rod ni cze, kon sul ta cje fil mo we, fil my).

Ma ria Mar czyk -Cy coń – le karz me -
dy cy ny, zna ny i ce nio ny neu ro log, żo -
na bur mi strza Sta re go Są cza, obec ne go
po sła – Ma ria Cy co nia.

Ta de usz Rams, ur. 1940 w Bie go ni -
cach; dr na uk ma te ma tycz nych (1977),
ab sol went UJ, za ło ży ciel i pierw szy dy -
rek tor Ka to lic kie go Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go w N. Są czu. Spe cja li zu je
się w ra chun ku praw do po do bień stwa,
sta ty sty ce i dy dak ty ce ma te ma ty ki.
W la tach 60. uczył w II LO im. M. Ko -
nop nic kiej, a na stęp nie wy kła dał w Stu -
dium Na uczy ciel skim i kie ro wał
Wy dzia łem Ma te ma ty ki. Ad iunkt w kra -
kow skiej WSP i In sty tu cie Kształ ce nia
Na uczy cie li w War sza wie – Cen trum
Do sko na le nia Na uczy cie li w No wym
Są czu, In sty tu cie Ma te ma ty ki WSP
w Rze szo wie i fi lii Uni wer sy te tu Ślą -
skie go w Cie szy nie. Au tor i współ au tor
pod ręcz ni ków i ksią żek dy dak tycz nych
m.in. En cy klo pe dii Szkol nej: Ma te ma ty -
ka, Dziec ko w świe cie ma te ma ty ki.
Współ pra cow nik fa cho wych cza so pism
(współ za kła dał dwu mie sięcz nik „Gra -
dient”), or ga ni za tor kon fe ren cji przed -
mio to wych, dłu go let ni pre zes
no wo są dec kie go od dzia łu Pol skie go To -
wa rzy stwa Ma te ma tycz ne go.
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Mał go rza ta Leb da

Ta de usz Rams

Zu zan na Le śniak Bp Józef Słaby

Bolesław Adamczyk

Ma ria Mar czyk -Cy coń
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LU DZIE KUL TU RY
Zu zan na Le śniak, ur. 12 mar ca 1965

w Ła zach Bie go nic kich, zm. 11 paź dzier -
ni ka 1991 w Kra ko wie; ab sol went ka
szko ły w Że leź ni ko wej z 1979 r., a na stęp -
nie Li ceum Eko no micz ne go w No wym
Są czu i PWST w Kra ko wie, ak tor ka i pio -
sen kar ka zwią za na z Te atrem STU, wy -
stę po wa ła m.in. w „Mar kie tan kach”.
W No wym Są czu współ two rzy ła Te atr
NSA, by ła lau re at ką wie lu ogól no pol -
skich i re gio nal nych kon kur sów re cy ta tor -
skich. Zgi nę ła, za strze lo na (wraz
z 42-let nim An drze jem Zau chą, pio sen -
ka rzem) z za zdro ści przez mę ża,
Yves’a Gou la is’a wie czo rem 11 paź dzier -
ni ka 1991 na par kin gu przy Te atrze STU
w Kra ko wie. Żo no bój ca ska za ny na 15 lat
wię zie nia wy szedł na wol ność po 14 la -
tach – 1 grud nia 2005.

Mał go rza ta Leb da, ur. 1985 w No -
wym Są czu, po et ka, au tor ka ar ku szu po -
etyc kie go Otwar ta na 77 stro nie i to mi ku
Tro py. Ab sol went ka Aka de mii Pe da go -
gicz nej w Kra ko wie, te raz roz po czę ła
stu dia dok to ranc kie. Se kre tarz re dak cji
kwar tal ni ka „Po bo cza”, współ pra cu je
rów nież z mie sięcz ni kiem „Kra ków”.
Pa ra się też fo to gra fią ar ty stycz ną.

(KCH)

K
on fe ren cja roz po czę ła się
od Mszy św. za Oj czy znę
w ko ście le pa ra fial nym św.
Sta ni sła wa Bi sku pa. Eu cha ry -

stii prze wod ni czył i sło wo Bo że wy gło -
sił ks. pra łat płk Ta de usz Bie niek,
pro boszcz ko ścio ła gar ni zo no we go
w Dę bli nie. W kon ce le brze sta ło sze ściu
ka pła nów, w tym pro bosz czo wie Tę go -
bo rzy, Mi chal czo wej i Ta ba szo wej.

Po na bo żeń stwie mło dzież szkol -
na ze sztan da ra mi prze ma sze ro wa ła
pod po mnik ofiar na zi zmu i ko mu ni -
zmu, a po tem wszy scy ze bra li się w sa li
gim na stycz nej miej sco we go Gim na -
zjum, gdzie roz po czął się ma ra ton wy -
kła dów hi sto ry ków IPN oraz PTH.

Mi chał We nklar (IPN) dał ogól ny
ob raz pod zie mia nie pod le gło ścio we go
w Pol sce po II woj nie świa to wej. To -

Kon fe ren cja hi sto rycz na w Tę go bo rzu 

Zda li eg za min
z pa trio ty zmu
– Dzię ku ję Wam, miesz kań com Tę go bo rzy, Ło so si ny i in nych
wio sek za po moc oka zy wa ną par ty zan tom w ich wal ce, naj -
pierw z Niem ca mi, a po tem z ko mu ni sta mi – po wie dział To -
masz Ko sec ki, a sa la bi ła bra wo. W Świę to Nie pod le gło ści (11
li sto pa da) w Tę go bo rzy od by ła się kon fe ren cja na uko wa za ty -
tu ło wa na „Wal cząc o nie pod le głość. Pod zie mie zbroj ne w re -
jo nie Tę go bo rzy w la tach 1939–1953”. Jed no dnio we
sym po zjum hi sto rycz ne zor ga ni zo wał kra kow ski od dział In -
sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej, Pol skie To wa rzy stwo Hi sto rycz -
ne Od dział w No wym Są czu we współ pra cy z pa ra fią pw. św.
Sta ni sła wa Biskupa oraz Gim na zjum w Tę go bo rzy. Antoni Gucwiński z żoną
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masz Ko sec ki (PTH) opo wia dał o po -
wsta niu i dzia łal no ści od dzia łów par ty -
zanc kich w re jo nie Tę go bo rzy ze
szcze gól nym uwzględ nie niem od dzia łu
Ar mii Kra jo wej pchor. Jó ze fa Tocz ka
„To po ra”. 

– To akow cy obro ni li przed wy sa dze -
niem przez Niem ców za po rę w Ro żno wie
i most w Ku ro wie w stycz niu 1945 r.
i gdy by to zro bi li par ty zan ci so wiec cy to
tam by stał po mnik i w cza sach PRL od -
by wa ły by się aka de mie – za uwa żył To -
masz Ko sec ki. Je go zda niem
spo łecz ność gmi ny zda ła eg za min z pa -
trio ty zmu w okre sie naj cię ższej pró by:
oku pa cji nie miec kiej i po wo jen ne go ter -
ro ru ko mu ni stycz ne go. 

Z ko lei Grze gorz Ol szew ski (PTH),
ba dacz są dec kich ofiar Oświę ci mia i in -
nych obo zów kon cen tra cyj nych, opo -
wia dał o re pre sjach, ja kie spo tka ły
miesz kań ców gmi ny Ło so si ny Dol nej
i stra tach ma te rial nych, ja kie po nie śli
w okre sie oku pa cji nie miec kiej.

O po wo jen nej, po akow skiej kon spi -
ra cji w re jo nie Tę go bo rzy, od dzia łach
„Woj ska Pol skie go” Wła dy sła wa Ja nu -
ra „Bia łe go” i gru py prze trwa nia „Woj -
sko Ge ne ra ła An der sa” (utrzy ma li się
na wol no ści do wio sny 1953 r.) mó wił
z ko lei Da wid Go lik (IPN), któ ry prze -
wod ni czył kon fe ren cji. Go lik cy to wał
no tat ki ubow skie, że w kie sze ni za bi tych
lub żyw cem uję tych par ty zan tów funk -
cjo na riu sze bez pie ki znaj do wa li ró ża -
niec, krzy ży ki i ksią żecz ki do mo dli twy,
ta kie to by ło woj sko. Hi sto ryk wspo mi -
nał m.in. zmar łe go w 2005 r. Ja na Pe cia -
ka „Gra ba” z Ro jów ki, któ ry po szedł
do la su w 1940 r., a za kład kar ny opu -
ścił do pie ro 10 paź dzier ni ka 1967 r.,
po od sie dze niu 15-let nie go wy ro ku, ja -
ko je den z ostat nich w Pol sce więź niów
sta li now skich. Dla wie lu miesz kań ców
Ro jów ki i oko li cy to po stać kon tro wer -
syj na, trud nią ca się ban dy ty zmem, a nie
wal ką o nie pod le głość… 

W na stęp nym wy kła dzie Mar cin Ka -
sprzyc ki (IPN) omó wił wca le nie rzad kie
przy pad ki ko ope ra cji na Są dec czyź nie
Żoł nie rzy Wy klę tych z… funk cjo na riu -
sza mi Mi li cji Oby wa tel skiej, co jest ma -
ło zna nym epi zo dem tam tych cza sów.

Na ko niec Adam Bo rek i Pa weł Te -
reb ka z gru py re kon struk cyj nej są dec -
kie go PTH przed sta wi li uzbro je nie
par ty zan tów. Za de mon stro wa li wy ło żo -
ną na sto łach ko lek cję pi sto le tów, ka ra -
bi nów, gra na tów, ba gne tów etc.
Atrak cją sym po zjum by ła gru pa re kon -
struk cyj na Zgru po wa nia „Bły ska wi ca”
mjr Jó ze fa Ku ra sia „Ognia” z No we go
Tar gu. Mło dzi mę żczyź ni i star si pa no -
wie pa ra do wa li w mun du rach z epo ki,
z ka ra bi na mi na ra mie niu i fu ra żer ka mi
z or łem w ko ro nie na gło wie. 

Fre kwen cja do pi sa ła, do koń ca by li
słu cha cze, dys ku to wa no na sa li i w ku -
lu arach, z Są cza przy je cha ło do Tę go bo -
rzy wie lu mi ło śni ków hi sto rii
naj now szej, m.in. Le szek Za krzew ski,
pre zes PTH, Ja ro sław Ro la, pre zes Są -
dec kiej Ro dzi ny Ka tyń skiej oraz Jan
Ru cha ła i Ma riusz Smo leń. 

W pierw szym rzę dzie sie dział wójt
Sta ni sław Go lon ka, wi ce prze wod ni czą -
cy Ra dy Gmi ny Piotr Li twiń ski oraz dy -
rek tor Gim na zjum Ire na Ba sta, któ ra
ra zem z go spo da rzem gmi ny Ło so si -
na Dol na pięk nie przy wi ta li go ści.

TO MASZ KO SEC KI: 
My ślę, że nikt nie ża ło wał przy jaz du

doTę go bo rzy wŚwię to Nie pod le gło ści. Te -
ma ty ka by ła dość ob szer na, ale trud no by -
ło ją po dzie lić, gdyż two rzy jed ną ca łość.
Chcę ten te mat da lej po cią gnąć, bo to był
pierw szy krok w przy wra ca niu pa mię ci
otam tych cza sach i lu dziach oraz pierw sza
oka zja do od kła ma nia hi sto rii. Naj wa żniej -
sze, że uda ło się do współ or ga ni zo wa nia
kon fe ren cji za chę cić IPN iGim na zjum wTę -
go bo rzy. 

Po mył zor ga ni zo wa nia tej kon fe ren cji
po wstał w mar cu po pre lek cji, ja ką na za -
pro sze nie dy rek to ra Ze spo łu Szkół w Tę -
go bo rzu wy gło si li śmy dla tam tej szej
mło dzie ży (T. Ko sec ki, D. Go lik, A. Bo rek, P.
Te reb ka). Wów czas za pro po no wa łem
księ dzu pro bosz czo wi Sta ni sła wo wi Ber -
dzi ko wi i Da wi do wi Go li ko wi, aby zro bić
po dob ny wy kład dla wszyst kich miesz -
kań ców. 

Mam na dzie ję, że „Są de cza nin” bę dzie
wspo ma gał me dial nie na sze dzia ła nia
na rzecz przy wra ca nia praw dzi wej hi sto -
rii. Mo że war to za in te re so wać ta ki mi pre -
lek cja mi szko ły, chęt nie po dzie li my się
swo ją wie dzą z mło dzie żą.
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Z Tar no wa przy je cha ła ro dzi na pchor.
Jó ze fa Tocz ka, syn Wik tor z żo ną Te re -
są i sy nem Łu ka szem oraz wnucz ka
dziel ne go par ty zan ta – Iwo na. „To pór”
do cze kał wol nej Pol ski. 

– Te ściu zmarł 8 li sto pa da 1991 ro -
ku, po grzeb od był się w Tar no wie 11 li -
sto pa da w Świę to Nie pod le gło ści, w ten
sym bo licz ny spo sób za mknę ła się księ -
ga je go ży cia, bo Pol sce po świę cił swo -
je ży cie – mó wi ła sy no wa „To po ra”. 

Ob ra dom i dys ku sjom to wa rzy szy ła
wy sta wa zdjęć i do ku men tów par ty zan -
tów, na sto isku IPN mo żna by ło ta kże
na być naj now sze pu bli ka cje o Żoł nie rza
Wy klę tych. 

„Są de cza nin” spra wo wał pa tro nat
me dial ny nad kon fe ren cją. 

(HSZ)

Sto su nek
lud no ści do
par ty zan tów

(…) Oma wia jąc mo ją dzia łal ność
na po gra ni czach zie mi są dec ko li ma -
now sko -brze sko bo cheń skiej w od dzia -
le par ty zanc kim, nie mo żna po mi nąć
sto sun ku lud no ści do nas i na szych po -
czy nań.

Po cząt ko wo sto su nek ten był bar dzo
ostro żny, wy cze ku ją cy, po wie dział bym,
bo jaź li wy. Ale nie na le ży się dzi wić.

Czas, gdy ja zna la złem się w tam tym te -
re nie, to okres szcze gól nych re pre sji, ter -
ro ru, wsyp i aresz to wań.

Trud no się dzi wić, gdy ro dzi ce na za -
wsze tra cą dzie ci, gdy dzie ci bez pow rot -
nie tra cą ro dzi ców. Aby zro zu mieć
gro zę tych dni i tych cza sów, trze ba je
by ło po pro stu prze żyć. Więc nie na le ży
się dzi wić tej po cząt ko wej po wścią gli -
wo ści, czy bo jaź ni. 

Bar dzo do brze po dzia ła ła na tam tej -
szą lud ność, zwłasz cza tę go bor sko -ło -
so so siń ską li kwi da cja Got t frie da
i Smo le nia (bez żad nych re pre sji), a na -
stęp nie ich ochro ny a na wet obro ny
w wy ni ku dzia łal no ści OP na od cin ku
prze pro wa dza nych ak cji sa bo ta żo wo -
-dy wer syj nych, jak nisz cze nie gmin
i wszel kich jej ewi den cji, jak nisz cze -
nie mle czar ni i zlew ni mle ka, ochro -
na przed kol czy ko wa niem by dła
i trzo dy chlew nej, ochro na przed wy -
wo zem lud no ści na ro bo ty itp. wy mie -
nio nych po przed nio. Znacz nie rów nież
zbli ży ła lud ność do nas, na sza dzia łal -
ność dot. li kwi da cji kon fi den tów, do no -
si cie li i szpic li, ban dy tów i zło dziei. To
prze cież w su mie by ły wi docz ne zna ki
ich ochro ny i obro ny, za rów no
przed be stial stwem oku pan ta, jak i mę -
ta mi ludz ki mi.

W 1944 r. już nie mal ca ła lud ność od -
no si ła się do Od dzia łu Par ty zanc kie go
i je go żoł nie rzy bar dzo przy chyl nie, ser -
decz nie, po wie dział bym z en tu zja zmem.
Stwa rza ło to dla nas znacz nie lep sze wa -
run ki wy ży wie nia i za kwa te ro wa nia (jak
to nie raz by ło głod no i chłod no), po ru -

sza nia się w te re nie, łącz no ści, w pew -
nym sen sie więk sze go bez pie czeń stwa
itp. Nie od czu wa ło się żad nych spe cjal -
nych ró żnic mię dzy AK i BCH (tych
ostat nich w tam tych te re nach by ło zresz -
tą nie wie lu) i to za rów no przed, jak
i po sca le niu.

W tym miej scu na le ża ło by wy mie nić
cho ciaż kil ka osób, czy ro dzin, któ rych

za pa mię ta łem, a któ rzy w tych cię żkich
cza sach oka zy wa li nam szcze gól ną po -
moc i ser decz ność, za rów no mnie oso -
bi ście, jak i żoł nie rzom mo je go
Od dzia łu. Do osób na te re nie gmi ny
Cheł miec i Ło so si na Dol na, na le ży za -
li czyć w szcze gól no ści: ro dzi nę Sma -
gów z Trze trze wi ny, Jó ze fa Krza ka
– mły na rza z Chom ra nic, ro dzi nę Szwe -
dów i Pu li tów z Chom ra nic, u któ rych
le ża łem z za ka że niem po po strza le
na Wy so kiem; to soł tys Ko peć z Chom -

– To akow cy obro ni li
przed wy sa dze niem
przez Niem ców za po rę
w Ro żno wie i most w Ku -
ro wie w stycz niu 1945 r.
i gdy by to zro bi li par ty -
zan ci so wiec cy to tam by
stał po mnik i w cza sach
PRL od by wa ły by się aka -
de mie – za uwa żył To masz
Ko sec ki. 
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ra nic i „ciot ka” z Klę czan; to żar li wa Po -
lka i pa triot ka Ja dwi ga Alek san der
z Kra sne go Po toc kie go (zna ła mnie ja -
ko d -cę sek cji OP „To po ra”); to ro dzi ny
Bie dro niów – Anie la, Fry de ryk i Jan
z Tę go bo rza; to dr Sta ni sław Do bek ps.
Jak sa z Mę ci ny; to Bro ni sła wa Gór ska
ps. „Tu rek” z Ro jów ki; to Emi lia i Sta -
ni sław Krzy kal scy z Bia łej wo dy; to
Igna cy Waś ko, Fran ci szek Ba sta, Sta ni -
sław Bu ko wiec i Waś ko Ja cen ty – wszy -
scy z Za wad ki; to dr Ci sow ski
z Tę go bo rza; to Jan Stu dziń ski „Ja siu”
z Bil ska; to Jaś kie wicz Jan, Gwóźdź To -
masz z Mi chal czo wej; to Za jąc Jó zef
z Klę czan.

Na po gra ni czach gmin Uja no wi ce,
Iw ko wa, Czchów – Za kli czyn i Ko by le
Gró dek po mo cy dla OP udzie la li:
Agniesz ka i An drzej Pa jo ro wie z Do -
bro cie szy, Ma ria, Jan i Sta ni sław Bu -
kow co wie z Kro snej, Au gu styn Pa weł
i Fi li pek ze Sech nej, dr Zyg munt Orzeł
ps. An tek z Uja no wic, inż. Jó zef Ma rek
z Tym bar ku, ks. Jó zef Wa łek ps. Jó zwa

– pro boszcz z Tro pia, ps. Zo fia z Za kli -
czy na, Kwiat kow ski Sta ni sław z Za kli -
czy na, Wi niar ski Jó zef ps. Sza ry
z Roz to ki -Brze zin, Kwiat kow ski Sta ni -
sław z Za kli czy na wraz z An drze jem
Kra kow skim, ks. Gó ra Jan – pro boszcz
z Pa le śni cy oraz z tej sa mej miej sco wo -
ści na uczy ciel ka Emi lia Ję drze jow ska
i Gon dek Jan ps. Kruk, Lu lek Mi chał ps.

Le śnik – ga jo wy z le śni czów ki Gró dek
oraz ze spół – Po łom ska Ja dwi ga i Zię -
ci na Jan ps. Wilk z Jel nej i mgr Adam
Ma łek – wójt gmi ny i Sta ni sław Li piń -
ski – kom. po ste run ku gra na to we go
w Ko by le Gród ku. To wła śnie „Wilk”,
przy po mo cy w/w i in nych, któ rych nie
znam ja ko kwa ter mistrz w tam tym te re -
nie, ży wił i kwa te ro wał gru pę ude rze -
nio wą OP „To po ra”.

Trud no pa mię tać i wy li czyć tych
wszyst kich lu dzi, któ rzy w tych cię żkich
dla nas cza sach współ pra co wa li w ja ki -
kol wiek spo sób i udzie la li po mo cy żoł -
nie rzom OP „To po ra”. A po moc ta by ła
nie tyl ko po mo cą ma te rial ną, ale dla nas
ja kże wiel ką po mo cą mo ral ną, gdy my,

wy rzu ce ni z krę gu lu dzi nor mal nych,
my ban dy ci „Ban di ten”, na któ rych
„Uber me sche” urzą dza li po lo wa nia, jak
na dzi kie go zwie rza, znaj dy wa li śmy tak
po trzeb ną po moc, opar cie i zro zu mie -
nie. A prze cież po mo cy tej udzie la li
nam nie jed no krot nie i lu dzie bar dzo
bied ni i dzie li li się czę sto z na mi przy -
sło wio wym ostat nim kę sem chle ba. Na -
le ży się więc im wszyst kim
ogrom na wdzięcz ność z na szej stro ny,
gdyż po ma ga jąc nam, czy współ pra cu -
jąc z na mi, na ra ża li czę sto nie tyl ko wła -
sne ży cie, ale i ży cie swo ich
naj bli ższych. A je że li by kie dyś ktoś
z Was prze czy tał te wspo mnie nia i nie
zna lazł sie bie, niech wie, że to za wio dła
je dy nie pa mięć ludz ka, ale naj lep sza
i naj go ręt sza wdzięcz ność po zo sta ła
w mo im ser cu i mo jej du szy. 

I pro szę mi wy ba czyć, że nie umiem
te go co czu ję wła ści wie sfor mu ło wać
i wy ra zić, ale je stem już bar dzo zmę czo -
ny, do ku cza ją mi bó le, nie bar dzo mo gę
ze brać my śli. Ale chy ba tu taj nie istot ne
są sło wa? Wa żna jest ta ogrom -
na wdzięcz ność, któ ra po ty lu la tach po -
zo sta ła w mo im ser cu dla tych
wszyst kich, któ rzy w ja ki kol wiek spo -
sób po ma ga li mnie i wszyst kim in nym
na na szych par ty zanc kich ście żkach. 

(Frag ment opra co wa nia, któ re Jó zef To czek,
do wód ca Od dzia łu Par ty zanc kie go „To po ra”,
zło żył w 1978 r. w Woj sko wym In sty tu cie Hi -

sto rycz nym. Ca łość mo żna prze czy tać
na stro nie in ter ne to wej Są dec kie go To wa rzy -

stwa Lot ni cze go „Or lik”: www.or lik.sacz.pl).

W 1944 r. już nie mal ca ła
lud ność od no si ła się
do Od dzia łu Par ty zanc -
kie go i je go żoł nie rzy
bar dzo przy chyl nie, ser -
decz nie, po wie dział bym
z en tu zja zmem.
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ROZMAITOŚCI

Z wy kształ ce nia in ży nier che -
mik (ab sol went Aka de mii Gór -
ni czo -Hut ni czej w Kra ko wie),
od lat wła ści ciel ce giel ni
w Jan ko wej, ale chy ba przede
wszyst kim wy bit ny pszcze larz.

I
choć pszczo ła mi i pa sie ką za jął się
już w doj rza łym wie ku (trud no w to
uwie rzyć, ale do pie ro 10 lat te mu),
dzi siaj, no sząc na kar ku le d wie 54

wio sny (jak na pol skie go pszcze la rza to
mło dzian) mó wi, że za prze dał pszczo -
łom swo ją du szę. Dia bły nic już tu taj nie
ugra ją. Pszczo ły by ły pierw sze.

Czy to zna czy, że w ro dzi nie Zdzi sła -
wa nie by ło tra dy cji pszcze lar skich?
Wprost prze ciw nie! Dzia dek bo ha te ra
na szej opo wie ści go spo da ro wał na 20
pniach w ro dzin nym Za pa ło wie k. Ja ro -
sła wia (prze my skie). A on sam wy my -
kał się w dzie ciń stwie ro dzi com
(la ta 60. XX w.), że by po ma gać w pa sie -
ce miej sco we mu pro bosz czo wi, któ ry
pszcze la rzył na du żą ska lę. Na ukę prak -
tycz nej go spo dar ki pa siecz nej ode brał
więc Zdzi sław zna ko mi tą. Po la tach, już
na stu diach w Kra ko wie, rów no le gle
z teo rią in ży nie rii ma te ria ło wej i ce ra -
mi ki, zgłę biał taj ni ki teo re tycz nej wie -
dzy na te mat pszcze lar stwa
w sza cow nych mu rach Bi blio te ki Ja giel -
loń skiej. A pszcze lar ski księ go zbór kra -
kow skiej Al ma Ma ter jest ogrom ny!

Do Cie nia wy ścią gnę ła Zdzi sła wa,
po zna na na stu diach w Kra ko wie Wła -
dy sła wa, przy szła żo na, ro do wi ta Cie nia -
wian ka. I tak po zo sta ło do dzi siaj.
Pod gry bow ska Cie nia wa oka za ła się por -
tem ży cio wym dla ro dzi ny Ski bia ków. 

La ta mi ja ły, a ten wiel ki pszcze lar ski
ta lent po zo sta wał w uśpie niu. Pra ca za -
wo do wa, naj pierw w No wo są dec kim
Przed się bior stwie Ce ra mi ki Bu dow la nej

w Bie go ni cach, po tem od 1988 ro ku
jan kow ska ce giel nia, wresz cie, co prze -
cież by ło naj wa żniej sze, ro dzi na: żo -
na Wła dy sła wa i sze ścio ro dzie ci
– Agniesz ka, An na, Łu cja, Piotr, Ja kub
i Krzysz tof, dziś w więk szo ści już
po wy ższych stu diach. Pew nie nie star -
cza ło cza su na pszczo ły, a mo że i od wa -
gi. Nie wol no ta kże za po mi nać, że
od po nad 20 lat Zdzi sław Ski biak dzia -

ła w sa mo rzą dzie gmi ny Gry bów ja ko
rad ny. To chy ba jed na z naj dłu ższych ka -
rier sa mo rzą do wych w dzie jach III RP!

Ale wresz cie przy szedł ten dzień
i Zdzi sław, jak opo wia da, chy ba w 2000
ro ku, od wie dził wraz z sy nem Pio trem
pa sie kę wy bit ne go pszcze la rza są dec -
kie go Ja na Ga bor ka z Ka mion ki Wiel -
kiej. Wy traw ny pa siecz nik Ga bo rek jął
na ma wiać Zdzi sła wa do za ku pu jed ne -
go pnia. Nie by ło to pro ste, bo wsze la -
kich za jęć miał Zdzi sław co nie mia ra
i do pie ro per swa zja żo ny Wła dy sła wy
i sy na Pio tra prze wa ży ła. I po wsta ła pa -
sie ka Ski bia ków. Ten jeden ul, ta jedna
ro dzi na pszcze la w 2000 r. sta ły się za -
czy nem dla bu do wy jed nej z naj bar dziej
ce nio nych pa siek zrze szo nych w Kar -
pac kim Związ ku Pszcze la rzy w No wym
Są czu. Po ro ku u Ski bia ków sta ło 10 ro -

dzin pszcze lich, po dwóch la tach 40,
a tej je sie ni Zdzi sław za zi mo wał 91 pni.
Czap ki z głów.

Jak ka żdy pszcze larz Zdzi sław mo że
ga wę dzić o swo jej pa sie ce go dzi na mi.
Dla cze go wy brał ram kę wiel ko pol ską,
jak wal czy z cho ro ba mi w pa sie ce z mo -
ty li cą i war ro zą, dla cze go ule zbu do wał
z drew na li po we go i jo dło we go, jak wy -
glą da mio do bra nie, dla cze go sie je gor -
czy cę przy pa sie czy sku i o wę drów kach
na Ja wo rze w ocze ki wa niu na spadź.
A gdy opro wa dzał mnie po swo jej pra -
cow ni pszcze lar skiej, któ ra speł nia
wszel kie wy śru bo wa ne wy mo gi sa ni tar -
ne i hi gie nicz ne, wi dzia łem iskrę w je -
go oku. To by ła pszcze lar ska du ma! 

Pszcze la rze z Kar pac kie go Związ ku
Pszcze la rzy dwu krot nie w 2006
i w 2009 ro ku do ce ni li kunszt swo je go
ko le gi i na gro dzi li je go pa sie kę w do -
rocz nym kon kur sie pa siek. Na dzie się -
cio let nią pszcze lar ską ka rie rę to
do praw dy suk ces nie la da.

A je śli chcesz, Dro gi Czy tel ni ku,
spró bo wać na praw dę wy kwint nych są -
dec kich mio dów mnisz ko wach, li po -
wych i spa dzio wych, nie zwle kaj.
Kie ru nek Cie nia wa, ro dzi na Ski bia -
ków… zresz tą ka żdy wska że Ci dro gę
do tej wy jąt ko wej pa sie ki!

MA CIEJ RY SIE WICZ

Poczet Pszczelarzy Sądeckich

Zdzi sław Ski biak
z Cie nia wy

Jak ka żdy pszcze larz
Zdzi sław mo że ga wę dzić
o swo jej pa sie ce go dzi na -
mi. Dla cze go wy brał
ram kę wiel ko pol ską, jak
wal czy z cho ro ba mi
w pa sie ce z mo ty li cą
i war ro zą, dla cze go ule
zbu do wał z drew na li po -
we go i jo dło we go.
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Zmia ny we współ cze snym han dlu za cho dzą nie zwy kle szyb ko.
Do ty czy to wszyst kich dzie dzin, bez wzglę du na ich cha rak ter
i ska lę. W ka żdej bra nży wy stę pu je kon ku ren cja, któ ra z jed nej
stro ny od bie ra część pro fi tów, a z dru giej stro ny po zy tyw nie do -
pin gu je do dzia ła nia. Wy da je się, że ta jem ni ca suk ce su po le ga
na ela stycz nym i za ra zem kon se kwent nym po dą ża niu za tren da -
mi, no wo ścia mi, ocze ki wa nia mi klien tów, któ rzy są fak tycz ny mi
kre ato ra mi ryn ku.

Za sta na wia łem się, w ja ki spo sób wyjść na prze ciw ocze ki wa niom
– co no we go mo żna za ofe ro wać oso bom re gu lar nie od wie dza ją -
cym nasz sklep oraz jak do trzeć do tych, któ rzy z ja kie goś po wo du
nie od wie dza ją Ra fy. Jed nym z po my słów, któ ry przy szedł mi wte dy
do gło wy, by ło stwo rze nie ser wi su skle pu in ter ne to we go. Od mo -
men tu pod ję cia de cy zji o bu do wie ser wi su e -ra fa. pl upły nął po -
nad rok. W tym cza sie, wraz z ze spo łem e -ra fy uda ło się nam
stwo rzyć (ma my ta ką na dzie ję) przej rzy stą plat for mę, któ ra przed -
sta wia ofer tę kil ku ty się cy pro duk tów. Oczy wi ście w po rów na niu
z Ra fą jest to tyl ko wy ci nek – nie cho dzi o to, aby prze nieść ca ły sta -
cjo nar ny sklep do In ter ne tu. Pew nie za sta na wia ją się Pań stwo, jak
wy bie ra ne bę dą wa rzy wa i owo ce, kie dy bę dzie my kro ić wę dli nę, czy
za pa ku je my na le ży cie świe że ry by… Za pew niam – do ło ży my wszel -
kich sta rań, aby za mó wio ne pro duk ty by ły pro fe sjo nal nie skom ple -

to wa ne i do star czo ne. Gwa ran tu ję, że za ło ga e -ra fy bę dzie Pań stwa
naj lep szym re pre zen tan tem na za ku pach w Ra fie. Za mó wio ne pro -
duk ty bę dzie my ścią gać z pó łek, zwra ca jąc przy tym uwa gę na ter -
mi ny przy dat no ści do spo ży cia, dbać o wy bór owo ców i wa rzyw,
a świe że ry by i owo ce mo rza szczel nie za pa ko wa ne trans por to wać
w chłod ni wprost do Pań stwa kuch ni. Do ło ży my wszel kich sta rań,
aby w mo men cie do star cze nia za ku pów by li Pań stwo za do wo le ni
ze swo jej de cy zji i na szej pra cy.

Aby od wie dzić e -ra fę wy star czy wejść na stro nę www.e -ra fa.pl.
Tu mo żna prze glą dać ofer tę skle pu, re ali zo wać „szyb kie za ku py”
– w tym ce lu nie po trzeb ne jest lo go wa nie. Jed nak stwo rze nie wła -
sne go pro fi lu to wie le udo god nień. Umo żli wia do stęp do hi sto rii
swo ich za ku pów, czy też opcję wy bo ru ad re su do sta wy (np. pra cy,
do mu). Gdy wy bie rze my in te re su ją ce nas pro duk ty, ko lej nym kro -
kiem jest wy bór dnia i dwu go dzi no we go prze dzia łu cza so we go z ta -
be li wol nych kur sów (w tym prze dzia le cza so wym do star czo ne
zo sta ną za ku py). Za mó wie nie fi na li zu je spe cjal ny for mu larz, w któ -
rym okre śla ny jest spo sób za pła ty za za ku py, ro dzaj pa ko wa nia oraz
to, jak ma my się za cho wać w sy tu acji, gdy z ja kie goś po wo du nie bę -
dzie my dys po no wać wy bra nym przez Pań stwa pro duk tem.

W e -ra fie po sta wi li śmy na ja sne re gu ły. Po pierw sze, ce ny wszyst -
kich pro duk tów są iden tycz ne z ty mi w sta cjo nar nej Ra fie – to du ża
za le ta, nie spot ka na w ana li zo wa nych przez nas „e mar ke tach”. Do -
sta wa bez płat na re ali zo wa na jest na te re nie aglo me ra cji są dec kiej
i oko lic od kwo ty za ku pów 100zł – to rów nież du ża za le ta w po rów -
na niu z in ny mi skle pa mi. W przy pad ku za ku pów za ni ższą kwo tę,
opła ta za do sta wę bę dzie wy no si ła 5 lub 10 zł (szcze gó ło we in for ma -
cje znaj du ją się w za kład ce „Do sta wa” – ob szar dzia ła nia). Sklep
otwar ty jest 24h na do bę przez sie dem dni w ty go dniu – war to jed -
nak pa mię tać, że do sta wy re ali zo wa ne są co dzien nie od 10 do 20. 

Mam na dzie ję, że przy go to wa ny przez nas ser wis spo tka się
z Pań stwa za in te re so wa niem. Chcie li by śmy za in te re so wać tą for mą
za ku pów, za chę cić do spró bo wa nia i wy sta wie nia nam oce ny.

Mam na dzie ję, że gdy je ste śmy zmę cze ni po dniu cię żkiej pra cy,
ma my jesz cze ty le przy go to wań przed uro czy stą ko la cją lub po pro -
stu nie chce się nam stać w kor ku sa mo cho dów a na stęp nie w ko -
lej ce do ka sy wy bio rą Pań stwo www.e -ra fa.pl – su per mar ket …
w Two im do mu. 

PA WEŁ ŚWIER CZEK, biu ro@e -ra fa.pl

Kulinarna Ra fa (8)

www.e -ra fa.pl – su per mar ket
w… Two im do mu
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Świę to na ro do we po sta no wi -
łam uczcić uro czy stym obia -
dem. W tym ce lu wsia dłam
na ro wer i w dro dze na miej sce
zbiór ki prze je cha łam most he -
leń ski, za raz skrę ci łam w le wo
i tam, o zgro zo, pra wie do słow -
nie w wi gi lię Dnia Nie pod le gło -
ści za uwa ży łam, że od ul.
Sta ro wiej skiej od cho dzi w stro -
nę Du naj ca ul. Pod So sen ki. 

Jak ona ucho wa ła się w mie ście,
któ re zde ko mu ni zo wa ło ca łe
dziel ni ce? Jak dłu go jesz cze dra -
żnić bę dzie pa trio tycz ne wzmo że -

nie oby wa te li No we go Są cza uli ca
bez wstyd nie po świę co na pod puł kow ni -
ko wi Iwa no wi Ili czo wi So sen ce, osła -
wio ne mu funk cjo na riu szo wi NKWD,
so wiec kie mu opraw cy o rę kach po łok -
cie ską pa nych w pol skiej krwi? Wzy -
wam Ra dę Mia sta, że by skoń czy ła z tym
na igry wa niem się z prze la nej krwi!!!

Po tym szo ku otrzą snę łam się i po dą -
ży łam w kie run ku miej sca kon cen tra cji
sił. Był to je den z tych cu dow nie sło -
necz nych dni w pierw szej de ka dzie li -

sto pa da. Dzię ki for mie wy pra co wa nej
w cza sie kam pa nii let nich i je sien nych
do je cha łam aż do Piw nicz nej Zdro ju,
tym bar dziej, że mo je spra co wa ne lę -
dźwie po py chał cie pły fen. 

Oby ło się bez przy gód, je śli nie li czyć
te go, że w Bar ci cach przed ko ścio łem
swa wol na spód ni ca w ko lo rze feld grau
wplą ta ła mi się w łań cuch, nie co ro ze -
rwa ła i da lej po je cha łam z go łym udem,
za dzi wia jąc woź ni ców ta bo rów nad je -
żdża ją cych z na prze ciw ka, któ rzy prze -
cią gle trą bi li na wi dok mych wdzię ków.
Na ta kie po zdro wie nia oczy wi ście od -
po wia da łam ca łu sa mi roz da wa ny mi
na pra wo i le wo.

Do je cha łam nie tyl ko do sa mej Piw -
nicz nej, lecz na wet nie co za. Tam za rzą -
dzi łam po pas, roz kul ba czy łam me go
sta lo we go ru ma ka, a w po szu ki wa niu fu -
ra żu ob ra łam azy mut na kan ty nę o na zwie
Ma je rzan ka, nie my lić z ma cie rzan ką,
choć to z oka zji świę ta na ro do we go by ło -
by wła ściw sze, gdyż ko ja rzy ło by się
z ma cie rzą na szą je dy ną.

Nie za re kwi ro wa łam żyw no ści jak
le gio ni ści z Pierw szej Bry ga dy Ko men -
dan ta, nie wy sta wi łam na świst ku
do skrę tów kwi tu dłu żne go ani asy gna -
ty, lecz za pła ci łam go tów ką pod ję tą
uprzed nio z ka sy puł ku. 

W me nu oczy me prze past ne pa dły
na pie ro gi łom ni czań skie (8 zł). Już
daw no cho dził za mną ten spe cjał, si ła
żem sły sza ła o je go do bro ci, za tem za -
ry zy ko wa łam. Po da no mi trzy ce pe li ny
z tar tych ziem nia ków ina czej zwa ne kar -
ta cza mi, co ewo ko wa ło w mych my ślach
cza sy, kie dy świ sta ły na po lach bi tew,
szat ku jąc żoł nier skie cia ła na mie lon kę.
Z tym, że w od ró żnie niu od tych li tew -
skich – łom ni czań skie sta no wią wer sję
oszczęd no ścio wą, bo za miast mię sem
fa sze ro wa ne są twa ro giem jak re krut
szrap ne la mi.

Tak się skła da, że do ce pe li nów -kar -
ta czy mam sto su nek en tu zja stycz ny,
gdyż w ra mach wi zyt ro dzin nych by wa -
łam oneg daj na Bia ło ru si tuż nad gra ni -
cą li tew ską i tam ob fi cie mnie ni mi
kar mio no aż tłuszcz ście kał po bro dzie
i z ci chym po sa py wa niem od kła dał się
w sa dło na bio drach. 

Te, któ re po da no mi w Ma je rzan ce,
co to by ło za mo nu men tal ne pa skudz -
two! Gu mo wa te, ale nie sprę ży ste, lecz

spar cia łe, gąb cza ste i sil nie mu lą ce,
z wo ni i sma ku po dob ne do der ki spod
sio dła uła na ja zło wiec kie go. Mo że gdy -
by by ły świe że, to ja koś by uszły w oko -
pach. Ale to, co do sta łam, od sta ło swo je,
oba wiam się, że mo gło na wet pa mię tać
ów nie za po mnia ny rok 1918 i zdą ży ło
wy schnąć na wiór. Na do miar złe go
– od grza no je w mi kro fa lów ce tyl ko
sym bo licz nie, bo tem pe ra tu rą nie znacz -
nie prze wy ższa ło tę na ze wnątrz.

Od sta wi łam jak nie pysz na i w ob li -
czu za glą da ją cej w oczy klę ski – we -
zwa łam po sił ki. Od wód dy wi zyj ny,
któ ry zja wił się z od sie czą, skła dał się
z pod od dzia łu na le śni ków z se rem (7
zł). W nie zmą co nym szy ku bo jo wym
spraw nie za ję ły z gó ry upa trzo ne po zy -
cje w mo im prze wo dzie po kar mo wym
i ukła dzie tra wien nym. Za pra wio ne
w bo jach jak gwar dia na po le oń ska,
prze wa żnie nie za wo dzą ja ko ostat nia
de ska ra tun ku w na szych nie koń czą cych
się po tycz kach z ga stro no mią. Mo żna
na nich po le gać jak na Za wi szy al bo Be -
li nie -Pra żmow skim, tym bar dziej, że te
w Ma je rzan ce okry te by ły gru bą koł der -
ką z cu kru pu dru, któ ra nie uchron nie
zwia sto wa ła ro zejm w po sta ci zi my,
nad cho dzą cej nie ubła ga nym ga lo pem
jak sza rża ko nar mii Bu dion ne go…

ŻY WI SŁA WA ŁY ŻKA
W Ma je rzan ce ogar nę ły mnie tzw. am bi -

wa lent ne uczu cia, w oce nie wa ha ją ce się od 0
do 5. Po nie waż w ostat niej chwi li przy cwa ło -

wa ła ka wa le ria w for mie na le śni ków i przy nio -
sła oca le nie od nie chyb nej śmier ci gło do wej,

w strze li stym ak cie ła ski przy zna ję ww. kan ty -
nie trzy gwiazd ki z obiet ni cą awan su do stop -
nia ka pi ta na, je śli wy eli mi nu je z me nu pie ro gi

łom ni czań skie, przy naj mniej za mro żo ne.

Ły żka stra wy (31)

Wzy wa nie
po sił ków

Re stau ra cja Ma je rzan ka na przed -
po lach Piw nicz nej

FO
T.

 Ł
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Y

Te, któ re po da no mi
w Ma je rzan ce, co to by ło
za mo nu men tal ne pa -
skudz two! Gu mo wa te,
ale nie sprę ży ste, lecz
spar cia łe, gąb cza ste i sil -
nie mu lą ce, z wo ni i sma -
ku po dob ne do der ki
spod sio dła uła na ja zło -
wiec kie go. 
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PROF. BO LE SŁAW FA RON
ZA PRA SZA….

Są dec czy zna w li te ra tu rze pol skiej,
w daw nej hi sto rio gra fii i me diach – oto
za kres te ma tycz ny ogól no pol skiej se sji
na uko wej, ja ką w przy szłym ro ku,
na prze ło mie czerw ca i lip ca, w ra mach
ob cho dów 720-le cia No we go Są cza
przy go to wu je Ma ło pol ska Wy ższa
Szko ła Za wo do wa im. Jó ze fa Die tla
w Kra ko wie, Wy daw nic two Edu ka cyj -
ne w Kra ko wie, przy współ pra cy Urzę -
du Mia sta No we go Są cza, Mu zeum
Okrę go we go i no wo są dec kie go od dzia -
łu Ci vi tas Chri stia na – Od dział w No -
wym Są czu.

Po my sło daw cą i głów nym or ga ni za -
to rem jest prof. Bo le sław Fa ron:

– Za pra sza my do udzia łu w kon fe ren -
cji przed sta wi cie li wszyst kich ośrod ków
aka de mic kich w Pol sce. W przy pad ku li -
te ra tu ry idzie o uka za nie ob ra zu No we -
go Są cza i Są dec czy zny w opty ce
au to rów od cza sów naj daw niej szych
do współ cze snych (np. Mie czy sław Ro -
ma now ski, Zo fia Nał kow ska, Jan Wik tor,
Zo fia Kos sak -Szczuc ka, Je rzy Ha ra sy -
mo wicz czy Adam Zie mia nin). Za le ży
nam ta kże na uwzględ nie niu twór ców
ro dem z Są dec czy zny (np. An drzej Wa -
rze cha, Wła dy sła wa Lu ba sio wa). W wy -
bo rze te ma tu mo gą być po moc ne:
ksią żka Ja ni ny Kwiek -Osiow skiej, „Zie -
mio mo ja są dec ka...” Wy bór tek stów
o Są dec czyź nie (No wy Sącz 2010) lub E.
Smaj do ra, „Są dec czy zna w pol skiej li te -
ra tu rze pięk nej” (No wy Sącz 1946).

Je śli idzie o daw ną hi sto rio gra fię, to
mo żna tu wska zać np. na zwi ska Ja na Dłu -
go sza, Szczę sne go Mo raw skie go czy Jó -

Nasz poprzednik sprzed 114 lat ukazywał się przez trzy kwartały, jako
dodatek do pisma „Mieszanina”.

ze fa Szuj skie go. Te mat me diów jest ob -
szer ny. Mie ści się w tym za kre sie i pra sa,
i ra dio i te le wi zja, a na wet in ter net.

Zwra cam się do mi ło śni ków Są dec -
czy zny, do li de rów no wo są dec kich śro -
do wisk in te re su ją cych się hi sto rią,
li te ra tu rą i me dia mi o udział w kon fe ren -
cji. Ser decz nie za pra szam. Mi le wi dzia -
ne bę dą re fe ra ty i ko mu ni ka ty.
Opra co wa nia za kwa li fi ko wa ne przez re -
cen zen tów uka żą się w spe cjal nym wy -
daw nic twie po kon fe ren cyj nym.

***
Zgło sze nia:
Wy daw nic two Edu ka cyj ne sp. z o.o.
ul. Wiel ko tyr now ska 35, 31-326 Kra ków
tel./fax. 12 626 08 18, e -ma il: a.zuk@we.pl

CHOCHLIK ZAMIESZAŁ
W RECENZJI KSIĄŻKI 

Sza now na Re dak cjo, 
W re cen zji ksią żki Je rze go Gi zy Or -

ga ni za cja Wol ność 1918 mo je go pió ra pt.
„Naj wcze śniej pod nie śli sztan dar nie pod -
le gło ści” („Są de cza nin” nr 11 [47] z li -
sto pa da b.r., s.81) cho chlik dru kar ski
spo wo do wał w (no men omen) 13. li nij ce
od gó ry tek stu prze ina cze nie w brzmie -
niu „Po wszech na Or ga ni za cja Woj sko -
wa” za miast pra wi dło wej na zwy „Pol ska
Or ga ni za cja Woj sko wa”.

Bę dę wdzięcz ny za za miesz cze nie
spro sto wa nia w ko lej nym nu me rze „Są -
de cza ni na”. Ser decz nie po zdra wiam. 

TO MASZ POD GÓR SKI, Kra ków
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Salon kosmetyki profesjonalnej Agness
ul. Jagiellońska 29/9, Nowy Sącz

tel. 510 510 119, salon@agness.com.pl
www.agness.com.pl

PROMOCJE ŚWIĄTECZNO-KARNAWAŁOWE 
Potrzebujesz szybkiego efektu w dobrej cenie? Tylko u nas Mezorerapia Igłowa 2M 

NAJTAŃSZA W NOWYM SĄCZU MEZOTERAPIA IGŁOWA 2M
DLA PIERWSZYCH 10 OSÓB ZABIEG 50% TANIEJ!*
Ponadto lifting skóry – FALE RADIOWE (RF) – w promocyjnych pakietach na Święta 
Odnowa skóry bez interwencji chirurgicznej w dobrej cenie

Zapraszamy również na hennę, depilację brwi woskiem, 
makijaż i wiele innych zabiegów na twarz i ciało w atrakcyjnych cenach 
BON UPOMINKOWY NA ZABIEGI LUB DOWOLNĄ KWOTĘ – doskonały prezent dla bliskiej Ci osoby * 

*szczegóły na  stronie internetowej www.agness.com.pl

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku składamy 

wszystkim naszym Klientom życzenia: 
zdrowia, pogody ducha, wszelkiej 

pomyślności w życiu osobistym 
oraz sukcesów w pracy zawodowej.
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