
v Marzyciel znad Dunajca v PANORAMA WSI SĄDECKICH – LIPNICA WIELKA

M I E S I Ę C Z N I K  R E G I O N A L N Y

v www.sadeczanin.info

NOWY SĄCZ | GORLICE | STARY SĄCZ | LIMANOWA | KRYNICA-ZDRÓJ | GRYBÓW | MSZANA DOLNA | PIWNICZNA-ZDRÓJ | MUSZYNA | BIECZ

MARZEC 2012 Nr 2 [50] | Rok V     Cena 5 zł (w tym 8% VAT)  |  NR INDEKSU 259071

v Obudź się śpiąca królewno v Pamięci Władysława Kruczka v Ostatni lot Ła-5FN
v Józefa Hałasa powrót na Sądecczyznę v Bądźmy dziś wszyscy Węgrami

BARBARA
CETNAROWSKA
SĄDECZANINEM

ROKU 2011
STR. 11
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NOWY DOM JEDNORODZINNY 
ul. Podbielowska 

(boczna Grunwaldzkiej) 
w Nowym Sączu

– prestiżowa i cicha dzielnica
– działka 10ar
– blisko centrum
– do zamieszkania
– garaże dwustanowiskowe
– chętnie przyjmę mieszkanie w Nowym Sączu w rozliczeniu
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M I E S I Ę C Z N I K  N I E Z A L E Ż N Y

SĄDECZANIN 2009 ROKU 9 | SĄDECKIE WIGILIE 27

GRUDZIEŃ 2009 Nr 12 [25]  Cena 5 zł (w tym 7% VAT)  |  NR INDEKSU 259071 v www.sadeczanin.info

Ingres biskupa   v Honorowi obywatele   v Chleb nie tanieje nigdy
v Pluszaki z Jamnicy   v Gruźlica wraca v Wojna o pomnik wojaków

BIAŁE SZALEŃSTWO
narciarski raport 104

144
STRONY

v Powtórka z powodzi v PANORAMA WSI SĄDECKICH – JAZOWSKO
v Sygnał do startu da Irena Szewińska v Sandecja walczy jak Sparta

v PKS jak kukułcze jajo v Lutnictwo z recyklingu v Krzywy most heleński

M I E S I Ę C Z N I K  N I E Z A L E Ż N Y

SIERPIEŃ 2011 Nr 8 [44]  | Rok IV     Cena 5 zł (w tym 8% VAT)  |  NR INDEKSU 259071 v www.sadeczanin.info

Kalejdoskop
kulturalny

str. 57

Serce – Sercu v Plebiscyt na Sądeczanina 2009 Roku v Wójt na wulkanie
v Obietnice samorządowców v Wyrok za Piekiełko v Poczet profesorów

M I E S I Ę C Z N I K  N I E Z A L E Ż N Y

STYCZEŃ 2010 Nr 1 [25]  Cena 5 zł (w tym 7% VAT)  |  NR INDEKSU 259071 v www.sadeczanin.info

HITY
2009
ROKU 14

100STRON

v XXI Forum Ekonomiczne v PANORAMA WSI SĄDECKICH – KĄCLOWA

M I E S I Ę C Z N I K  N I E Z A L E Ż N Y

WRZESIEŃ 2011 Nr 9 [45]  | Rok IV     Cena 5 zł (w tym 8% VAT)  |  NR INDEKSU 259071 v www.sadeczanin.info

v II Festiwal Biegowy v Skrzydła nad Sądecczyzną v Siedem tłustych lat 
v Męczennicy z Kamienicy v Tylko u nas specjalny dodatek

DO PARLAMENTU
Z SĄDECKIM MANDATEM

CYCOŃ, CZERWIŃSKI, DOBOSZ, DUTKA, JANCZYK,
MULARCZYK, KOGUT, MAKUCH, NAIMSKI, 

PATALITA, ROMANEK, SAS, ZEGZDA

TAK NIEMOŻE

CZYTAJ – STR. 16

Ranking samorządów v Rok sądeckich obwodnic v Saga rodu Adamków
v Poczet profesorów sądeckich v Sądeczanie na zimowych olimpiadach

M I E S I Ę C Z N I K  N I E Z A L E Ż N Y

LUTY 2010 Nr 2 [26]  Cena 5 zł (w tym 7% VAT)  |  NR INDEKSU 259071 v www.sadeczanin.info

GRÓDEKDODATEK SPECJALNY | D1-20

PANORAMA
WSI SĄDECKICH

ZYGMUNT
BERDYCHOWSKI

NA ACONCAGUA 41

RYSZARD NOWAK
SĄDECZANINEM 2009 ROKU 9

120
STRON

M I E S I Ę C Z N I K  N I E Z A L E Ż N Y

v www.sadeczanin.info

v Najpierw Tusk, potem Kaczyński v Szpital na medal v „Stulatka” z Niskowej 
v Generał wrócił do Koniuszowej v PANORAMA WSI SĄDECKICH – KICZNIA

NOWY SĄCZ | GORLICE | STARY SĄCZ | LIMANOWA | KRYNICA-ZDRÓJ | GRYBÓW | MSZANA DOLNA | PIWNICZNA-ZDRÓJ | MUSZYNA | BIECZ

PAŹDZIERNIK 2011 Nr 10 [46]  | Rok IV     Cena 5 zł (w tym 8% VAT)  |  NR INDEKSU 259071

II FE STI WAL BIE GO WY FO RUM EKO NO MICZ NE GO

BEZ PRZE GRA NYCH
I POKONANYCH 15

M I E S I Ę C Z N I K  N I E Z A L E Ż N Y

MARZEC 2010 Nr 3 [27]  Cena 5 zł (w tym 7% VAT)  |  NR INDEKSU 259071 v www.sadeczanin.info

12 sądeckich krzyży v Ogień w Cieniawie i Rytrze v Made by Kluska
v Ambasador Sądecczyzny v Ormowcami włóczyć   v Piątka ze Startu

LIBRANTOWA
DODATEK SPECJALNY | D1-20

PANORAMA
WSI SĄDECKICH

DARIUSZ GAWĘCKI
NAJPOPULARNIEJSZYM SPORTOWCEM

SĄDECCZYZNY 2009 ROKU 90

POMNIK DLA
MARSZAŁKA 46 – SZCZĘŚLIWA CZTERNASTKA 37

LORKOWIE 
Z TRZETRZEWINY

v Tak dla życia v PANORAMA WSI SĄDECKICH – KRÓLOWA GÓRNA

M I E S I Ę C Z N I K  R E G I O N A L N Y

v www.sadeczanin.info

NOWY SĄCZ | GORLICE | STARY SĄCZ | LIMANOWA | KRYNICA-ZDRÓJ | GRYBÓW | MSZANA DOLNA | PIWNICZNA-ZDRÓJ | MUSZYNA | BIECZ

LISTOPAD 2011 Nr 11 [47]  | Rok IV     Cena 5 zł (w tym 8% VAT)  |  NR INDEKSU 259071

v Wygrani i przegrani w wyborach parlamentarnych v Moje miasteczko Sącz 
v Berdychowski zdobył Piramidę Carstenza v 120 lat sądeckiej książnicy

SĄDECKI 
LIST DO
OBROŃCÓW
LWOWA 43

v Pseudorewelacje dra Stanki v PANORAMA WSI SĄDECKICH – GABOŃ

v Śladami doktora Stuchłego v Mit bandyty v Olimpijczyk ze Stróż
v Olimpia-Sądeczanin wicemistrzem Polski v Afera pszczelarska

M I E S I Ę C Z N I K  N I E Z A L E Ż N Y

KWIECIEŃ 2011 Nr 4 [40]  | Rok IV     Cena 5 zł (w tym 8% VAT)  |  NR INDEKSU 259071 v www.sadeczanin.info

ZbawiENie przyszło przez Krzyż... 18

Sądeckie drogi
krzyżowe

M I E S I Ę C Z N I K  N I E Z A L E Ż N Y

GRUDZIEŃ 2010 Nr 12 [36]  Cena 5 zł (w tym 7% VAT)  |  NR INDEKSU 259071 v www.sadeczanin.info

PANORAMA WSI SĄDECKICH – CIENIAWA D1-20

Powyborczy remanent v Ranking Gmin Sądeckich v Chluba sądeckiego masarstwa
v Wygrałam z rakiem v Sądeczanin w szwajcarskim banku v Mała saga rodu Butscherów

Niech święta Bożego Narodzenia
i nadchodzący Nowy Rok

będą dla Was czasem pokoju, 
nadziei w codzienności życia,

szczęścia, uśmiechu, mądrych decyzji 
oraz realizacji osobistych zamierzeń.

Niech Moc będzie z Wami!

Redakcja
„Sądeczanina”

M I E S I Ę C Z N I K  N I E Z A L E Ż N Y

SIERPIEŃ 2010 Nr 8 [32]  Cena 5 zł (w tym 7% VAT)  |  NR INDEKSU 259071 v www.sadeczanin.info

PANORAMA WSI SĄDECKICH – BINCZAROWA D1-20

Czy ten znak 
dobrze wróży 

Nowemu
Sączowi?

STR. 33

v Wybory w internecie v Szubryt kupił Porębę   v Pierwsze derby w I lidze
v Muszyńskie cieplice v Sierpień 1980   v Prasa, nasz chleb powszedni

SU
PERWYDARZENIE

10

Zostaw
1% podatku 
w swoim mieście 36

PANORAMA WSI SĄDECKICH – MYSTKÓW D1-20

M I E S I Ę C Z N I K  N I E Z A L E Ż N Y

KWIECIEŃ 2010 Nr 4 [28]  Cena 5 zł (w tym 7% VAT)  |  NR INDEKSU 259071 v www.sadeczanin.info

Awantura o obwodnicę v Czapki z głów v Relikwia ze Starobielska
v Hobby: statysta   v Olimpia w I lidze!   v Prześladowanie klientów

* Wigilia internowanych
* Boże Narodzenie na morzu

v Biznesmen z Biczyc v PANORAMA WSI SĄDECKICH – KRUŻLOWA WYŻNA

M I E S I Ę C Z N I K  R E G I O N A L N Y

v www.sadeczanin.info

NOWY SĄCZ | GORLICE | STARY SĄCZ | LIMANOWA | KRYNICA-ZDRÓJ | GRYBÓW | MSZANA DOLNA | PIWNICZNA-ZDRÓJ | MUSZYNA | BIECZ

GRUDZIEŃ 2011 Nr 12 [48]  | Rok IV     Cena 5 zł (w tym 8% VAT)  |  NR INDEKSU 259071

v Kredens z Buczacza v Nie oglądaj się v Małuchowa z Sękowej
v Sołtysi to twarde chłopy v Urodziny Marii Podgórskiej v Serce – sercu

v Wspomnienia z „Imperialu” v PANORAMA WSI SĄDECKICH – GŁĘBOKIE

M I E S I Ę C Z N I K  N I E Z A L E Ż N Y

MAJ 2011 Nr 5 [41]  | Rok IV     Cena 5 zł (w tym 8% VAT)  |  NR INDEKSU 259071 v www.sadeczanin.info

SĄdeCKIE 
SZlaKI

POLSKIEGO
PAPIEŻA

Karol Wojtyła począwszy
od 1952 roku odwiedził wiele

zakątków ziemi sądeckiej,
przeszedł pieszo ważniejsze

szlaki turystyczne
w Beskidach STR. 15

v Sądeczanie w Katyniu i Smoleńsku v Z Grybowa... na koniec świata   
v Pamiętnik Igi Hedwig v Naukowiec z Gołkowic   v Sołtys w sieci

M I E S I Ę C Z N I K  N I E Z A L E Ż N Y

STYCZEŃ 2011 Nr 1 [37]  Cena 5 zł (w tym 8% VAT)  |  NR INDEKSU 259071 v www.sadeczanin.info

Wójt w spódnicy v Wywiad z Zenonem Laskowikiem v Strażnik grobu cadyka
v 100 lat temu w Nowym Sączu v PANORAMA WSI SĄDECKICH – CZARNY POTOK

2 0 1 0
HITYS

Ą
D

EC
K

IE

STR. 10

M I E S I Ę C Z N I K  N I E Z A L E Ż N Y

WRZESIEŃ 2010 Nr 9 [33]  Cena 5 zł (w tym 7% VAT)  |  NR INDEKSU 259071 v www.sadeczanin.info

PANORAMA WSI SĄDECKICH – BRZEZNA D1-20

v Wopiści i pogranicznicy v Kronika Sądecka v Ze zwierzakiem do doktora Serwina
v Młodzież a narkotyki v Furmankowie – pięć pokoleń fotografów   v Prasa sądecka

FORUM
EKONOMICZNE
20. RAZ POD GÓRĄ PARKOWĄ

811 WRZEŚNIA 2010,
KRYNICAZDRÓJ

STR. 10

M I E S I Ę C Z N I K  N I E Z A L E Ż N Y

MAJ 2010 Nr 5 [29]  Cena 5 zł (w tym 7% VAT)  |  NR INDEKSU 259071 v www.sadeczanin.info

W cieniu Smoleńska
Sądeczanie opłakiwali wszystkie ofiary katastrofy samolotowej 

10 kwietnia 2010 roku, ale najbardziej swoich
BLOK SPECJALNY „SĄDECZANINA” – STR. 9-31

v RAPORT: 20-LECIE REWOLUCJI SAMORZĄDOWEJ 32

v PANORAMA WSI SĄDECKICH – BARCICE D1-24

v Sądecczyzna w budowie v PANORAMA WSI SĄDECKICH – LELUCHÓW

M I E S I Ę C Z N I K  R E G I O N A L N Y

v www.sadeczanin.info

NOWY SĄCZ | GORLICE | STARY SĄCZ | LIMANOWA | KRYNICA-ZDRÓJ | GRYBÓW | MSZANA DOLNA | PIWNICZNA-ZDRÓJ | MUSZYNA | BIECZ

STYCZEŃ/LUTY 2011 Nr 1 [49]  | Rok V     Cena 5 zł (w tym 8% VAT)  |  NR INDEKSU 259071

v WYBIERZ SĄDECZANINA 2011 ROKU v Słowo ministra v Bohater z Barcic
v O Jasi Smydzie z Młodowa v Tajemnice Tylicza v Zabił dla 240 złotych

Hospicjum otwarte

POMNIK 
SĄDECKICH 
SERC 34

v Sądeczanie w Rzymie v PANORAMA WSI SĄDECKICH – GOŁKOWICE

M I E S I Ę C Z N I K  N I E Z A L E Ż N Y

CZERWIEC 2011 Nr 6 [42]  | Rok IV     Cena 5 zł (w tym 8% VAT)  |  NR INDEKSU 259071 v www.sadeczanin.info

v Hutnicy z Biegonic v 15 lat firmy Ramex v Żegnaj, Marszałku...
v 80. urodziny księdza Czachora v Ranking gastronomiczny Żywisławy Łyżki

Inwestycja
w edukację 

to złoty biznes

Rektor WSB-NLU
Krzysztof Pawłowski:

czytaj – str. 37

PANORAMA WSI SĄDECKICH – DŁUGOŁĘKA-ŚWIERKLA D1-20

M I E S I Ę C Z N I K  N I E Z A L E Ż N Y

LUTY 2011 Nr 2 [38]  | Rok IV     Cena 5 zł (w tym 8% VAT)  |  NR INDEKSU 259071 v www.sadeczanin.info

Mo unt
Vin son

Z No we go Są cza na An tark ty dę 
w dro dze po Ko ro nę Zie mi 14

WY PRA WA NA

Wybieramy Sądeczanina 2010 Roku v Łącko: ewolucja zamiast rewolucji
v Sądecka lista Auschwitz v Rozmowa z kustoszem Bazyliki św. Małgorzaty

A n t a r k t y d a

Vinson 
Massif South

Pole

Mount Vinson (4892 m)

M I E S I Ę C Z N I K  N I E Z A L E Ż N Y

PAŹDZIERNIK 2010 Nr 10 [34]  Cena 5 zł (w tym 7% VAT)  |  NR INDEKSU 259071 v www.sadeczanin.info

Echo Forum   v Nie zwijajcie sztandaru v Rozrywany kapłan rozrywki
v Skarbówka w walce z dopalaczami   v Jedyny kapelan w Smoleńsku

PANORAMA WSI SĄDECKICH – BUKOWIEC D1-16

XIV JE SIEN NY FE STI WA L TE ATRAL NY 67

M I E S I Ę C Z N I K  N I E Z A L E Ż N Y

CZERWIEC 2010 Nr 6 [30]  Cena 5 zł (w tym 7% VAT)  |  NR INDEKSU 259071 v www.sadeczanin.info

PANORAMA WSI SĄDECKICH – BEREST D1-20

Z wesela na osuwisko v Bronisław czy Jarosław? v Z Sandecją na dobre i na złe
v Pieniądz wobiegu v Sądecka droga do komunizmu v 1000 nakłuć na minutę

PO WÓDŹ 2010
RA PORT „SĄ DE CZA NI NA”

POD STĘP NA
I NIE OCZE KI WA NA

v Marzyciel znad Dunajca v PANORAMA WSI SĄDECKICH – LIPNICA WIELKA

M I E S I Ę C Z N I K  R E G I O N A L N Y

v www.sadeczanin.info

NOWY SĄCZ | GORLICE | STARY SĄCZ | LIMANOWA | KRYNICA-ZDRÓJ | GRYBÓW | MSZANA DOLNA | PIWNICZNA-ZDRÓJ | MUSZYNA | BIECZ

MARZEC 2012 Nr 2 [50]  | Rok V     Cena 5 zł (w tym 8% VAT)  |  NR INDEKSU 259071

v Obudź się śpiąca królewno v Pamięci Władysława Kruczka v Ostatni lot Ła-5FN
v Józefa Hałasa powrót na Sądecczyznę v Bądźmy dziś wszyscy Węgrami

BARBARA
CETNAROWSKA
SĄDECZANINEM

ROKU 2011
STR. 11

v Ranking gmin sądeckich v PANORAMA WSI SĄDECKICH – JASIENNA

M I E S I Ę C Z N I K  N I E Z A L E Ż N Y

LIPIEC 2011 Nr 7 [43]  | Rok IV     Cena 5 zł (w tym 8% VAT)  |  NR INDEKSU 259071 v www.sadeczanin.info

v Tu Jerzy Giedroyc redagował Polskę v Fizyk jądrowy z Dąbrówki
v Stypendia od Berdychowskiego v Na chwałę ruskiego oręża

Wieża
Eiffla
z ŁomnicY
Nad Sekwaną słynną budowlę
postawił inżynier Gustave Eiffel.
Nad Popradem jej pięciometrową
kopię zbudował emerytowany
policjant Mirosław Długosz, który
nigdy nie był w Paryżu. W jego
ogrodzie można zwiedzić 
cały świat… STR 35

v Zaciska się pętla finansowa v Izba wytrzeźwień w cenie imprezy
v Opowieść o cudach v PANORAMA WSI SĄDECKICH – FLORYNKA

M I E S I Ę C Z N I K  N I E Z A L E Ż N Y

MARZEC 2011 Nr 3 [39]  | Rok IV     Cena 5 zł (w tym 8% VAT)  |  NR INDEKSU 259071 v www.sadeczanin.info

Pro sto...
Z NIebA
KINGA MIGACZ 38

NOWY SĄCZ. STADION 
JAK MARZENIE: MIĘDZY
SANDECJĄ A… BALTIC ARENĄ 28

WY BOR CZA 
RU LET KA
Znamy już jednego burmistrza 
i dwóch wójtów – str. 20

M I E S I Ę C Z N I K  N I E Z A L E Ż N Y

LISTOPAD 2010 Nr 11 [35]  Cena 5 zł (w tym 7% VAT)  |  NR INDEKSU 259071 v www.sadeczanin.info

PANORAMA WSI SĄDECKICH – CHOMRANICE D1-24

Pozostają w naszej pamięci   v 100 lat siostry Dominiki v Wybite oko kibica
v Piorunochron dla wójta   v Pamiętnik kinomana v Krynica rzezimieszków

M I E S I Ę C Z N I K  N I E Z A L E Ż N Y

LIPIEC 2010 Nr 7 [31]  Cena 5 zł (w tym 7% VAT)  |  NR INDEKSU 259071 v www.sadeczanin.info

PANORAMA WSI SĄDECKICH – BIAŁA NIŻNA D1-20

Drugi atak powodzi v Las wystraszonych twarzy
v Wdowa z jedenaściorgiem dzieci v Historyczny awans Kolejarza Stróże

JAROSŁAW

KACZYŃSKI
53,01% 46,99%

BRONISŁAW

KOMOROWSKI

SĄDECZANIE MUREM
ZA KACZYŃSKIM 11

N U M E R

. . . N A S Z

T O . . .

. . .

50.
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Nie byłoby
„Sądeczanina” 
bez Zygmunta
Berdychowskiego

Z
oka zji wy da nia 50. nu meru
„Są de cza ni na” świę tu je my
ma ły ju bi le usz. Ta hi sto ria za -
czę ła się w stycz niu 2008 ro ku,

w dość nie zwy kłych oko licz no ściach,
któ rych nie ma sen su tu opi sy wać.
W ka żdym ra zie ty tuł pi sma wy my ślił
ów cze sny pre zes Fun da cji Są dec kiej,
Zyg munt Ber dy chow ski, a przy kla snął
mu red. Je rzy Le śniak, któ ry wy szpe rał,
że cza so pi smo o ta kiej na zwie wy cho -
dzi ło w No wym Są czu przed stu la ty
i ma my do cze go na wią zać. 

Pierw szy nu mer „Są de cza ni na” li -
czył 28 stron, a na okład ce umie ści li śmy
zdję cie bu do wa ne go mo stu św. Kin gi
na Du naj cu. Od po nad dwóch lat co
mie siąc od da je my do rąk Czy tel ni -
ków 100-stro ni co we cza so pi smo plus
do da tek „Pa no ra ma Wsi Pol skiej”.
Na po cząt ku kol por to wa li śmy na sze pi -
smo w śro do wi skach wiej skich, do któ -
rych do cie ra ła ze swo imi dzie ła mi
Fun da cja Są dec ka. Z cza sem we szli śmy
do urzę dów pocz to wych, a po tem sie ci
Ru chu i in nych dys try bu to rów pra sy. 

W trak cie tych po nad 4. lat, przez na -
sze ła my prze wi nę ło się kil ku dzie się ciu
au to rów. Dru ko wa ły u nas naj lep sze
pió ra Są dec czy zny. Ni ko mu nie od ma -
wia my, je że li ma tyl ko coś cie ka we go
do po wie dze nia. Są dzę, że do trzy ma li -
śmy sło wa ze wstęp nia ka w pierw szym
nu me rze, że bę dzie my stro nić od sen sa -
cji i zgod nie z na szym za da niem łą czyć,
a nie dzie lić Są de czan. 

Dzię ku ję za o zna ki sym pa tii pły ną -
ce do re dak cji nie tyl ko z Są dec czy zny,
bo nasz mie sięcz nik jest czy ta ny w ca -
łej Pol sce. Mamy rów nież wier nych
Czy tel ni ków po za gra ni ca mi kra ju. Do -

ro bi li śmy się kil ku set pre nu me ra to rów.
Są to prze wa żnie Są de cza nie, któ rych
los po roz rzu cał po sze ro kim świe cie,
a w ser cach po zo stał sen ty ment i no -
stal gia za miej scem uro dze nia. 

Z oka zji skrom ne go ju bi le uszu skła -
dam ser decz ne po dzię ko wa nia wszyst -
kim współ pra cow ni kom „Są de cza ni na”.
Szcze gól nie je stem wdzięcz ny red. Je -
rze mu Le śnia ko wi, któ ry bar dzo dłu go
wspie rał na sze pi smo swo imi tek sta mi,
ale ta kże żmud ną i bar dzo fa cho wą pra -
cą re dak cyj ną. Dzię ku ję Ko le żan kom
i Ko le gom z dzia łu re kla my i kol por ta -
żu, a tu szcze gól nie chciał bym wy ró żnić
Grze go rza Pie chot kę, dy rek to ra or ga ni -
za cyj ne go na sze go wy daw nic twa, oraz
Wła dy sła wa Mat czu ka, sza rej emi nen -
cji Fun da cji Są dec kiej, a ta kże nie pra cu -
ją cą, nie ste ty, już z na mi pa nią Ewę
Ja nur i oczy wi ście by łą, wie lo let nią księ -
go wą Fun da cji Są dec kiej pa nią Da nu tę
Wójs. Od po nad dwóch lat nad skła dem
ko lej nych nu me rów „Są de cza ni na” gło -
wi się Raj mund Ży czyń ski, któ re go pra -
cę też na le ży do ce nić. 

Naj wa żniej sze to jed nak po wie dzieć
gło śno i wy raź nie, że nie by ło by 50.
nu me rów „Są de cza ni na” bez pra co wi -
to ści, po my sło wo ści i de ter mi na cji
Zyg mun ta Ber dy chow skie go. 

Te raz od li cza my czas do na stęp ne go
ju bi le uszu – set ne go nu me ru. Nie ma -
my za mia ru zmie niać li nii re dak cyj nej.
Na dal chce my być tro chę sta ro świec -
kim cza so pi smem. Do ce nia my In ter net
i in ne zdo by cze współ cze sno ści, ale na -
sze pi smo ad re su je my przede wszyst -
kim do lu dzi przy wią za nych do sło wa
dru ko wa ne go i pa pie ru. I niech tak po -
zo sta nie.

Henryk Szewczyk
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HISTORIA JULKI WZRUSZYŁA
NAJWIĘKSZYCH TWARDZIEL
Miesz ka niec Kry ni cy -Zdrój, stu dent ka z No we go Są cza, bok -
ser i strong man bez in te re sow nie an ga żu ją się w po moc
dla 9- let niej dziew czyn ki z Trze trze wi ny, któ rą po trą cił sa mo -
chód – pi sze Mał go rza ta Cy gna ro wicz.

47

RASM AL-MASHAN – CÓRKA
ZWYCIĘSTWA Z LIPNICY WIELKIEJ
W Lip ni cy Wiel kiej miesz ka , wie lo po ko le nio wa ro dzi na Ma ły -
ków i Bu lan dów. Ży je też tam sma gła pięk ność na zy wa na Ma -
li ną lub Ra smi ną, bo w ten spo sób lip ni cza nie uła twia ją so bie
wy ma wia nie jej arab skie go imie nia – pi sze – Ire ne usz Paw lik.
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NO WY GO SPO DARZ
W STA RYM SĄ CZU 

Ja cek Le lek roz gro mił Edwar da Cią głę
w wy bo rach uzu peł nia ją cych na bur mi strza
Sta re go Są cza, uzy sku jąc 83 proc. gło sów.
Fre kwen cja wy nio sła 39 proc. Na swo je go
za stęp cę no wy go spo darz mia stecz ka św.
Kin gi po wo łał Ka zi mie rza Gi zic kie go, do tych -
cza so we go prze wod ni czą ce go Ra dy Miej -
skiej, któ re go z ko lei za stą pi ła Ewa Zie liń ska,
do tąd wi ce prze wod ni czą ca ra dy. W miej sce
K. Gi zic kie go w ra dzie za sią dzie Kry sty -
na Szew czyk z Mosz cze ni cy Wy żnej. 

DRO ŻEJ ZA WO DĘ I ŚCIE KI 
Bu rzę w No wym Są czu i ościen nych gmi -

nach wy wo ła ła za po wiedź pod wy żki od 1
kwiet nia o 28 proc. ce ny za ku bik do star czo -
nej wo dy i ode bra nych ście ków przez Są -
dec kie Wo do cią gi sp. z o.o. 

No wą ta ry fę pre ze si spół ki uza sad nia ją ko -
niecz no ścią spła ty kre dy tu za cią gnię te go
na po trze by re ali zo wa ne go obec nie pro gra -
mu wod no -ście ko we go w No wym i Sta rym
Są czu oraz w Na wo jo wej i Ka mion ce Wiel -
kiej o war to ści ok. 280 mln zł (przy bę -
dzie 170 km rur ka na li za cyj nych dla ok. 19 tys.
miesz kań ców i 90 km rur wo do cią go wych
dla ok. 8 tys. miesz kań ców), fi nan so wa ne go
w du żej czę ści przez UE (175 mln zł). Po seł

An drzej Czer wiń ski (PO) za żą dał au dy tu tej
in we sty cji. 

PKS W LI KWI DA CJI 
Za rząd wo je wódz twa ma ło pol skie go po -

sta wił w stan li kwi da cji no wo są dec ki PKS SA.
O do pro wa dze nie fir my do upad ku za ło ga
ob wi nia pre ze sów, któ rzy zmie nia li się
w PKS -ie jak w ka lej do sko pie. Za in te re so wa -
na prze ję ciem spół ki, ale bez dłu gów, jest
część pra cow ni ków oraz gmi na Cheł miec.
Do li kwi da to ra wpły nę ły też 3 ofer ty od firm
pry wat nych. Wła dze mia sta i po wia tu no wo -
są dec kie go in te re su je głów nie los dwor ca
au to bu so we go przy ul. Dłu go sza. 

PKS w No wym Są czu jest za dłu żo ny na po -
nad 10 mln zł, z cze go po nad 650 tys. zł plus
od set ki jest wi nien fir mie Bud mex, któ ra wy -
bu do wa ła sta cję dia gno stycz ną. Gdy nie
otrzy ma ła na le żnych pie nię dzy, ko mor nik za -
blo ko wał kon ta PKS z wy łą cze niem pie nię -
dzy na wy pła ty dla 300-oso bo wej za ło gi.

NIE MA PIE NIĘ DZY 
DLA BEZ RO BOT NYCH 

Wo je wódz ka Ra da Za trud nie nia w Kra ko -
wie alar mu je mi ni stra pra cy w spra wie nie -
wy star cza ją cych środ ków na ak tyw ne for my
wal ki z bez ro bo ciem. Tym cza sem na jed ną

ofer tę pra cy, któ rą są w sta nie za ofe ro wać
ma ło pol skie po śred nia ki, przy pa da oko ło stu
bez ro bot nych.

Na dzień 1 lu te go br. w Ma ło pol sce za re je -
stro wa nych w urzę dach pra cy by ło po -
nad 156 tys. osób, na któ rych cze ka ło
za le d wie 3711 ofert pra cy. W po wie cie no wo -
są dec kim by ło to od po wied nio 13 593 osób
i 129 ofert pra cy. W sa mym No wym Są czu
w re je strach fi gu ro wa ło 4879 bez ro bot nych,
na to miast ofert pra cy po ja wi ło się za le d -
wie 73.

– Znacz nie ro śnie licz ba bez ro bot nych
z wy ższym wy kształ ce niem, z oko ło dwóch
ty się cy za re je stro wa nych u nas osób, któ re
ukoń czy ły wy ższe uczel nie, bli sko sie dem -
dzie siąt pro cent sta no wią ko bie ty – przy zna -
je Bog dan Go łyź niak, dy rek tor PUP
w No wym Są czu.

RADNI POWIATOWI
PRZECIWKO WYDOBYCIU
GAZU ŁUPKOWEGO

Na wnio sek Wło dzi mie rza Olek se go rad -
ni po wia to wi wpi sa li do „Pro gra mu ochro ny
śro do wi ska dla Po wia tu No wo są dec kie go
na la ta 2012 -2015, z per spek ty wą do ro -
ku 2019” za kaz wy do by cia ga zu łup ko we go,
ro py naf to wej i wę gla ka mien ne go. 

SZKO ŁY POD NÓŻ 
Rad ni gmi ny Cheł miec zde cy do wa li o li kwi da cji ze wzglę dów eko no micz nych ma łych

szkół w Ni sko wej i Bo gu szo wej. W gmi nie Łąc ko po dzwon ne za brzmia ło dla szkół z nie -
wiel kich pla có wek w Za rze czu i Brzy nie. Pro te stu ją ro dzi ce i lo kal ne spo łecz no ści, wska -
zu jąc, że szko ła na wsi jest cen trum kul tu ry i ży cia spo łecz ne go. 

Rad ni No we go Są cza i po wia tu no wo są dec kie go pod ję li uchwa ły o li kwi da cji szkół po -
nad gim na zjal nych, w któ rych od lat by ły kło po ty z na bo rem, w pierw szym rzę dzie li ce -
ów pro fi lo wa nych. Z ko lei na ukę w za sad ni czych szko łach za wo do wych wy dłu żo no do 4.
lat, co wy mu si ły zmia ny w usta wie o oświa cie.
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– Kon ce sję na gaz łup ko wy bar dzo szyb ko
się wy da je. Wia do mo, że jed na z firm in te re -
su je się Do li ną Po pra du. Me dia do no si ły, że
sześć osób z Mi ni ster stwa Śro do wi ska sie -
dzi pod za rzu tem ko rup cji przy po stę po wa -
niu kon ce syj nym na gaz łup ko wy, stąd mo je
oba wy… –ar gu men to wał na se sji Ra dy Po -
wia tu No wo są dec kie go by ły bur mistrz Mu -
szy ny, do da jąc, że po szu ki wa nia ga zu
łup ko we go w re jo nie Kry ni cy, Mu szy ny i Piw -
nicz nej za gra ża ły by za so bom wód lecz ni -
czych, z któ rych sły ną te uzdro wi ska.

WYSZYJĄ NOWY
SZTANDAR, BO STARY 
JEST BRZYDKI

Kon ster na cję wy wo łał po mysł czę ści rad -
nych miej skich za stą pie nia sztan da ru Ra dy
Mia sta No we go Są cza, ozda bia ją ce go
miej skie uro czy sto ści od po nad 20 lat, no -
wym pro por cem. Zda niem ini cja to rów
uchwa ły sztan dar jest re lik tem mi nio nej
epo ki, na ru szo ny zę bem cza su. Przy go to -
wa nia do przy szło rocz nych ob cho -
dów 920-le cia mia sta ma ob jąć rów nież
„po pra wie nie”, zgod nie z za sa da mi he ral -
dy ki, her bu No we go Są cza.

WO JE WO DA MIL LER
DO DY MI SJI 

Ze spół par la men tar ny ds. zba da nia tra ge -
dii smo leń skiej zwró cił się do pre mie ra o na -
tych mia sto we od wo ła nie by łe go sze fa
MSWiA Je rze go Mil le ra z funk cji wo je wo dy
ma ło pol skie go. 

Po sło wie i se na to ro wie PiS za sia da ją cy
w Ze spo le, uwa ża ją, że dy mi sje po win ny na -
stą pić „w związ ku z oko licz no ścia mi nie do -
peł nie nia obo wiąz ków, a ta kże dzia łań
wska zu ją cych na świa do me za ni że nie środ -
ków ochro ny pre zy den ta Le cha Ka czyń skie -
go i de le ga cji ja dą cej do Ka ty nia 10
kwiet nia 2010 ro ku”.

MIESZ KA NIA 
DLA OFIAR OSU WISK 

W Że leź ni ko wej Wiel kiej, gm. Na wo jo wa,
trzy ro dzi ny ode bra ły klu cze do no wych
miesz kań, w bu dyn ku wy bu do wa nym przez
gmi nę. Do my, w któ rych wcze śniej miesz ka -
li, zo sta ły uszko dzo ne przez osu wi ska w 2010
r. Gmi na zna la zła dział kę pod bu dy nek. Koszt
in we sty cji to 700 tys. zł, a 80 proc. na ten cel
po cho dzi ło z rzą do we go pro gra mu po mo cy
po wo dzia nom. 

LO DO WI SKO 
Z PO ŚLI ZGIEM 

Z dwu mie sięcz nym po śli zgiem, za to z wiel -
ką pom pą, od da no do użyt ku kry te lo do wi -
sko w Chełm cu, wy bu do wa ne przez
sa mo rząd gmin ny w są siedz twie Ze spo łu
Szkół im. M. Ko per ni ka, kosz tem 2,1 mln zł.
Otwar ciu śli zgaw ki to wa rzy szy ły po ka zy jaz -
dy fi gu ro wej w wy ko na niu Do ro ty Pień koś,
dwu krot nej mi strzy ni Pol ski ju nio rów, mecz
ho ke ja za wod ni ków KTH Kry ni ca i po kaz la -
se rów. Wójt Ber nard Sta wiar ski wy ko nał
ho no ro wą run dę na ły żwach. Pra wie dwu -
go dzin ną im pre zę po pro wa dzi ła Ka ta rzy -
na Zyg munt, sę dzia ho ke ja na lo dzie
z Kry ni cy -Zdro ju. 

Od pierw szych dni „śli zgaw ka Sta wiar skie -
go”, jak ochrzczo no obiekt, cie szy się du żą
po pu lar no ścią wśród dzie ci i mło dzie ży, nie
tyl ko z gmi ny Cheł miec. Wio sną lo do wi sko
prze kształ ci się w rol ko wi sko, a gdy wró ci zi -
ma – znów bę dzie mo żna tam jeź dzić na ły -
żwach. 

ZBU RZY LI MOST 
WE FRY CO WEJ 

We Fry co wej, gm. Na wo jo wa, zbu rzo no
po cho dzą cy z 1950 ro ku most, po ło żo ny
wzdłuż dro gi kra jo wej 75. Sta ry most za stą -
pi ła tym cza so wa prze pra wa, a jed no cze śnie
przy stą pio no do bu do wy no we go mo stu.

Bę dzie to most łu ko wy, jed no przę sło wy
o dłu go ści ok. 70 m. Ma być go to wy do koń -
ca wrze śnia te go ro ku. In we sty cja, pro wa -
dzo na przez ma ło pol ski od dział Ge ne ral nej
Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to strad, obej -
mu je po nad to bu do wę chod ni ków, prze bu -
do wę na po wietrz nej sie ci te le tech nicz nej,
prze bu do wę do jaz dów oraz bu do wę ka na li -
za cji desz czo wej. Cał ko wi ty koszt za da nia
wy nie sie ok. 9 mln zł. 

W su mie na dro dze kra jo wej nr 75, na po -
łu dnie od No we go Są cza, po wsta nie w tym

TEOLOG Z MIELCA
KANDYDATEM
NA ORDYNARIUSZA
TARNOWSKIEGO

Praw do po dob nie do pie ro w ma ju pa -
pież Be ne dykt XVI ogło si na zwi sko no we -
go or dy na riu sza die ce zji tar now skiej
– po in for mo wał „Dzien nik Pol ski”. 

Jak nie ofi cjal nie do wie dzia ła się ga ze ta,
kan dy da tem, któ ry ma naj więk sze szan -
se na ob ję cie tej funk cji, jest ks. prof. Ja -
nusz Kró li kow ski. Du chow ny po cho dzi
z Miel ca, a pra cu je w tar now skim Wy -
dzia le Teo lo gicz nym Pa pie skie go Uni -
wer sy te tu Ja na Paw ła II. Od 1996 r. jest
też wy kła dow cą teo lo gii w Pa pie skim
Uni wer sy te cie Świę te go Krzy ża w Rzy -
mie. Przed la ty był eg zor cy stą die ce zji
tar now skiej.

Od 26 li sto pa da ub. r., kie dy abp Wik tor
Skworc, do tych cza so wy or dy na riusz tar -
now ski, mia no wa ny przez pa pie ża me -
tro po li tą ka to wic kim, od był in gres
do ar chi ka te dry w Ka to wi cach, obo wiąz -
ki ad mi ni stra to ra die ce zji tar now skiej
peł ni bp Wie sław Le cho wicz.
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ro ku aż pięć no wych mo stów. W więk szo ści
przy pad ków no we prze pra wy za stą pią mo -
sty znisz czo ne w ubie głych la tach przez po -
wo dzie. Dwa mo sty po wsta ną w Roz to ce
i w No wej Wsi.

KRE ZU SI Z SĄ DEC CZY ZNY 
Czte rech są dec kich biz nes me nów zna la -

zło się na li ście 100. naj bo gat szych Po la ków
we dług mie sięcz ni ka „For bes”. Naj wy żej, bo
na 34. po zy cji, upla so wał się Jó zef Ko ral,
twór ca im pe rium lo do we go, któ re go ma ją -
tek wy ce nio no na 570 mln zł. Dwa oczka ni -
żej jest Ry szard Flo rek, pre zes fir my Flo rek
(545 mln zł). Na 64. miej scu zna lazł się Ka zi -
mierz Pa zgan, pre zes Gru py Kon spol (350
mln zł). Pięć po zy cji ni żej jest Ro man Klu ska,
b. wła ści ciel fir my „Opti mus”, któ ry obec nie

zaj mu je się ho dow lą owiec i pro duk cją zdro -
wej żyw no ści (336 mln zł, za co zo stał uho -
no ro wa ny Na gro dą im. bp.
Ro ma na An drze jew skie go, dłu go let nie go
dusz pa ste rza rol ni ków). 

SREBRNE SĄDECKIE
JABŁKA DLA
PRACOWNIKÓW
POGOTOWIA

Aż 17 pra cow ni ków Są dec kie go Po go to -
wia Ra tun ko we go zo sta ło uho no ro wa nych
Srebr ny mi Jabł ka mi Są dec ki mi przez sta -
ro stę Jan Go lon kę za przy go to wa nie pro -
ce su cer ty fi ka cji ISO w za kre sie
za rzą dza nia świad cze niem usług w ra tow -
nic twie me dycz nym, trans por tu sa ni tar ne -
go oraz za bez pie cze nia me dycz nych

dzia łań ra tow ni czych pod czas im prez ma -
so wych. Otrzy ma li je: Ur szu la Bed na rek,
To masz Ku la, Ro bert Ho łys, Re na ta Szczę -
sny, Ali cja Da ma sie wicz, Ali cja Ro siek, Eli -
za Ja siń ska, Ro man Nie wczas, Sła wo mir
Ba sia ga, Ire na Ro ki ta, Bar ba ra Du szyń ska,
An drzej Skwa rek, Ja ni na Ury ga, Le oka dia
Za rycz ny, Be ata Hus sak, Wi told Ba nach
i Bog dan Mi cha lik. 

NAGRODY DLA
LAUREATÓW KONKURSU
O ŻOŁNIERZACH
WYKLĘTYCH

W są dec kim Ra tu szu od by ła się uro czy -
stość ogło sze nia wy ni ków II edy cji Kon -
kur su Hi sto rycz ne go „Żoł nie rze Wy klę ci
– Bo ha te ro wie An ty ko mu ni stycz ne go
Pod zie mia”, zor ga ni zo wa ne go przez po sła
An drze ja Ro man ka, pod pa tro na tem eu -
ro po sła Zbi gnie wa Zio bry. 

W tym ro ku do kon kur su przy stą pi ło 10
szkół z No we go i Sta re go Są cza, Kry ni cy -
-Zdro ju i Mar cin ko wic. Wpły nę ło 20 prac
o Żoł nier zach Wy klę tych. „Są de cza nin”
spra wo wał pa tro nat me dial ny nad kon -
kur sem. Trzy naj lep sze pra ce opu bli ku je -
my w ko lej nych nu me rach na sze go
pi sma. 

KSIĄ ŻKI DO SŁU CHA NIA
W za so bach Są dec kiej Bi blio te ki Pu blicz nej

– Od dział Ksią żki Mó wio nej przy ul. Na ru to -
wi cza 9  – znaj du je się już 1500 ty tu łów ksią -
żek do słu cha nia. 

– To do sko na ła for ma po zna wa nia li te ra -
tu ry bez mę cze nia oczu. To for ma od po -
wied nia nie tyl ko dla osób star szych
i ma ją cych pro ble my ze wzro kiem, ale też
osób za ję tych, któ re nie ma ją cza su na lek -
tu rę tra dy cyj ną – za chę ca Do ro ta Wcze śny
z Dzia łu Udo stęp nia nia i Pro mo cji Są dec kiej
Bi blio te ki Pu blicz nej.

DU NA JEC W OKO WACH LO DU I SU SZA STU LE CIA 
Pod czas siar czy stych mro zów, ja kie w lu tym na wie dzi ły rów nież Są dec czy znę (w Ty li -

czu od no to wa no 34 stop nie mro zu), po wstał roz le gły za tor lo do wy na Du naj cu, cią gną -
cy się od Kad czy do Na sza co wic. Stra ża cy szy ko wa li już dy na mit do roz kru sze nia lo du
–jed nak mróz ze lżał, po tem przy szła od wi lż i nie bez pie czeń stwo po wo dzi mi nę ło. 

Mróz spo tę go wał zja wi sko su szy, tra pią cej nasz re gion od la ta ze szłe go ro ku. Bez wo -
dy po zo sta je po nad 1200 go spo darstw w po wie cie no wo są dec kim. Naj gor sza sy tu acja
pod tym wzglę dem pa nu je w gmi nach: Gry bów, Ło so si na Dol na i Na wo jo wa. Miesz kań -
com w su kurs przy cho dzą stra ża cy, do wo żąc wo dę becz ko wo za mi.
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WYDARZENIA

PIELĘGNIARKA
URATOWAŁA ŻYCIE
TAKSÓWKARZOWI 

Zu zan na Ka wał ko, pie lę gniar ka z Myst ko -
wa, za trud nio na w Do mu Opie ki Spo łecz nej
w No wym Są czu - Za wa dzie ura to wa ła
praw do po dob nie ży cie star sze mu tak sów -
ka rzo wi, do tkli wie po ra nio ne mu no żem wie -
czo ro wą po rą w Jam ni cy przez mło de go
pa sa że ra. Na wi dok za krwa wio ne go mę -
żczy zny dziel na ko bie ta za trzy ma ła sa mo -
chód, udzie li ła po szko do wa ne mu pierw szej
po mo cy, a na stęp nie za wio zła do szpi ta la. 

Dzię ki ze zna niom ofia ry po li cjan ci bły ska -
wicz nie uję li ban dy tę, któ rym oka zał się „tu -
ry sta” z War mii, wcze śniej już ka ra ny.
Od po wie przed są dem za pró bę za bój stwa
na tle ra bun ko wym. Pa nią Zu zan nę od wie -
dził z kwia ta mi sam ko men dant miej ski po -
li cji w No wym Są czu in spek tor Hen ryk
Ko ział. 

STRA CI ŁY MAT KĘ I DACH
NAD GŁO WĄ 

W po ża rze do mu w Sioł ko wej, gm. Gry -
bów, zgi nę ła 34-let nia mat ka trój ki dzie ci.
Drew nia ny dom, w któ rym miesz ka ły dwie
ro dzi ny, za pa lił się nad ra nem. Trzy oso bo wa
ro dzi na ucie ka ła z jed nej czę ści bu dyn ku
przez okno. Z dru giej czę ści do mu 5-let nie -

ODE SZLI
W Ade laj dzie (Au -

stra lia) w wie ku 79. lat
zmar ła Li da Du da -Gro -
blic ka, ar ty sta pla styk,
upra wia ją ca głów nie
gra fi kę, czło nek Kró -
lew skie go To wa rzy -
stwa Au stra lij skich
Ar ty stów w Syd ney.
Ab sol went ka II LO

im. M Ko nop nic kiej w No wym Są czu. Ukoń -
czy ła Aka de mię Sztuk Pięk nych w Kra ko wie.
W 1958 ro ku wy je cha ła do Lon dy nu, a póź -
niej osia dła z mę żem Ta de uszem Gro blic kim
w Au stra lii. W 1992 r. mia ła in dy wi du al ną
wy sta wę w Mu zeum Okrę go wym w No -
wym Są czu. Ofia ro wa ła są dec kie mu mu -
zeum kil ka dzie siąt swo ich gra fik.

***
W wie ku 60. lat zmarł Ma rek Opo rek z Da -

mia nic, pa ra fia Ci ko wi ce k. Boch ni, do sko na -
le zna ny wie lu są de cza nom. Przez 24 la ta był
kie row cą sa mo cho du sa ni tar ne go, to wa rzy -
szą ce go gru pie 20 pa ra fii św. Ka zi mie rza

w No wym Są czu pod czas pie szych piel grzy -
mek tar now skich do Czę sto cho wy. 

***
W wie ku 44 lat zmarł po cho dzą cy z No we -

go Są cza ks. An drzej Ko roń ski, wi ka riusz pa -
ra fii pw. św. An drze ja Apo sto ła w Łu ko wi cy.
Ukoń czył Po li tech ni kę Kra kow ską, a na stęp -
nie w 1993 ro ku wstą pił do Wy ższe go Se mi -
na rium Du chow ne go w Tar no wie. Ja ko
wi ka riusz pra co wał wcze śniej w pa ra fiach
Zdzia rzec i No we Ry bie.

***
25 lu te go w Tar no wie, w wie ku 77 lat, zmarł

ks. dr Edward Łom nic ki, po cho dzą cy z Piw -
nicz nej eme ry to wa ny wy kła dow ca Wy ższe -
go Se mi na rium Du chow ne go w Tar no wie,
nie zwy kle moc no za an ga żo wa ny w po moc
więź niom po li tycz nym w cza sie sta nu wo -
jen ne go. Spra wo wał obo wiąz ki die ce zjal ne -
go dusz pa ste rza trzeź wo ści, po nad to był
cen zo rem ksiąg re li gij nych i człon kiem Die -
ce zjal nej Ra dy Dusz pa ster skiej. W 1985 ro ku
zo stał ob da rzo ny god no ścią Ka pe la na Je go
Świą to bli wo ści. Spo czął na cmen ta rzu
w Piw nicz nej -Zdrój. OPR. HSZ

go chłop ca wy niósł na rę kach oj ciec. Nie
uda ło się już wró cić po mat kę dziec ka, któ ra
zo sta ła w bu dyn ku. W po moc ro dzi nie do -
tknię tej tra ge dią za an ga żo wał się m.in. se na -
tor Sta ni sław Ko gut. 

„ZU LUS” WRÓ CIŁ 
ZA KRAT KI 

Sąd Re jo no wy w No wym Są czu aresz to -
wał Mar ci na M. ps. Zu lus. W lo ka lu, w któ -
rym zo stał za trzy ma ny, po li cja zna la zła
nar ko ty ki o ryn ko wej war to ści ok. pół mln zł.
Tym cza sem od kil ku mie się cy w Są dzie
Okrę go wym w No wym Są czu to czy się pro -
ces tzw. gan gu „Zu lu sa”. Na ła wie oska rżo -
nych za sia da 27 mło dych są de czan,
oska rżo nych m.in. o han del nar ko ty ka mi,
kra dzie że i roz bo je. W tym pro ce sie Mar -
cin M. od po wia dał z wol nej sto py. Sąd za sto -
so wał wo bec nie go wol no ścio we środ ki
za po bie gaw cze, po rę cze nie ma jąt ko we i za -
kaz opusz cza nia kra ju, co wy wo ła ło zdzi wie -
nie ob ser wa to rów. 

RO SJA NIN W SĄ DEC KIM
WIĘ ZIE NIU

Sąd Okrę go wy w No wym Są czu dwu krot -

nie prze żył w lu tym na jazd ogól no pol skich
i ro syj skich me diów, w związ ku z za trzy ma -
niem w Za ko pa nem przez ABW ści ga ne go
mię dzy na ro do wym li stem goń czym Alek san -
dra Igna tien ki, b. za stęp cy pro ku ra to ra ob wo -
du mo skiew skie go, oska rżo ne go w Ro sji
o ko rup cję i oszu stwa. 

Są dec ki sąd naj pierw za de cy do wał
o aresz to wa niu Ro sja ni na, a na stęp nie przy -
chy lił się do wnio sku stro ny ro syj skiej o eks -
tra dy cję oska rżo ne go, o czym osta tecz nie
za de cy du je mi ni ster spra wie dli wo ści. Zda -
niem nie za le żnych ob ser wa to rów ta ki wer -
dykt ozna cza wy rok śmier ci na Igna tien ko.
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O POD RÓ ŻO WA NIU W STA RYM SĄ CZU 
O te go rocz nej edy cji Fe sti wa lu Pod ró ży i Przy go dy Bo na wen tu ra w Sta rym Są czu (MCK So kół,
23-25 mar ca), je go go ściach, po ka zach, a ta kże o sa mej na tu rze wę dro wa nia do od le głych miejsc
opowiada or ga ni za tor im pre zy Woj ciech Kna pik. 

Po mysł na ro dził się je sie nią 2010 ro ku. Po śmier ci mo je go bra ta To ma sza, któ ry zgi nął w wy -
pad ku ro we ro wym, za sta na wia łem się, jak za cho wać pa mięć o tym fan ta stycz nym czło wie ku. Ta ką
po nad stan dar do wą, któ ra prze trwa okres ża ło by. Ra zem z przy ja ciół mi wpa dli śmy wte dy na po -
mysł, że zor ga ni zu je my Fe sti wal Przy go dy i Pod ró ży, któ re go pa tro nem bę dzie Bo na wen tu ra – to
dru gie imię Tom ka. Chcie li śmy, że by to by ła im pre za cy klicz na, or ga ni zo wa na przez la ta, dopó ki
nam star czy sił. Od ra zu za de cy do wa li śmy, że fe sti wal bę dzie się od by wał w Sta rym Są czu. Po mi -
mo że To mek był tar no wia ni nem i tam miał naj więk sze gro no przy ja ciół, to jed nak współ pra co wał
z na szą Fun da cją i w Sta rym Są czu był m.in. zna ny z cy klu pre zen ta cji pro wa dzo nych w szko łach,
któ re za chę ca ły mło dzież do pod ró żo wa nia. Pod ró żni cy lu bią opo wia dać, a lu dzie lu bią ich słu -

chać. Ta kie spo tka nie z „ży wym czło wie kiem” jest nie po wta rzal ne i nie da się go po rów nać z fil mem, ar ty ku łem czy ksią żką.
Ta for ma zdo by wa w Pol sce co raz więk szą po pu lar ność, bo co raz wię cej fe sti wa li pod ró żni czych nie tyl ko w du żych mia stach,
cze go sta ro są dec ka im pre za jest przy kła dem. Ka żda pod róż to in ne do świad cze nie. Mnie w pod ró żo wa niu po cią ga przy go da
i prze ży cie nie po wta rzal nych zda rzeń, któ rych na co dzień, spa ce ru jąc po ryn ku w No wym Są czu, nie był bym w sta nie do -
świad czyć. Dru ga rzecz to po zna wa nie in nych kul tur, świa tów, kon takt z ludź mi. Pod ró że po pro stu wzbo ga ca ją ży cie. Sta ram
się, że by te wy pra wy nie by ły mo no te ma tycz ne. Na przy kład, kie dy ata ku ję ja kiś sze ścio ty sięcz nik, to za raz póź niej nur ku ję
gdzieś na ra fie ko ra lo wej. (JB)

OR DER ZA WY BU DO WA NIE KO ŚCIO ŁA 
Ks. Eu ge niusz Szym czak, pro boszcz pa ra fii pw. Mat ki Bo skiej Nie usta ją cej Po mo cy w Kry ni cy -
-Zdro ju otrzy mał Zło ty Krzyż Za słu gi. Od zna cze nie w imie niu Pre zy den ta RP wrę czył 17 lu te go br.
wi ce wo je wo da ma ło pol ski An drzej Ha rę żlak, pod czas uro czy stej se sji Ra dy Mia sta. Uza sad nie nie
do wnio sku nada nia Zło te go Krzy ża Za słu gi od czy tał bur mistrz Da riusz Reś ko.

Ksiądz ma gi ster Eu ge niusz Szym czak, dłu go let ni pro boszcz pa ra fii w Kry ni cy-Zdro ju, uro dził
się 22 paź dzier ni ka 1951 ro ku w Ba ni cy. 16 mar ca 1975 ro ku przy jął świę ce nia ka płań skie, zo stał
skie ro wa ny do pra cy dusz pa ster skiej w pa ra fii Za kli czyn, na stęp nie w Kry ni cy i Mu szy nie. Pra co -
wał też ja ko ka pe lan w Do mu Po mo cy Spo łecz nej w Mu szy nie. 1 wrze śnia 1995 ro ku po wró cił
do Kry ni cy, by peł nić funk cję pro bosz cza ko ścio ła pw. Mat ki Bo skiej Nie usta ją cej Po mo cy. Gor li -
wie an ga żo wał się w ży cie spo łecz ne, ka te chi zo wał dzie ci i mło dzież, uka zu jąc im naj cen niej sze
war to ści. Do bu do wy ko ścio ła przy stą pił 11 lip ca 2002 ro ku, a wspól nie z pa ra fia na mi or ga ni zo -
wał fe sty ny z lo te ria mi fan to wy mi, z któ rych do chód prze zna czał na in we sty cje pa ra fial ne. Jest mię -

dzy in ny mi asy sten tem ko ściel nym Ak cji Ka to lic kiej, pro wa dzi for ma cje Sto wa rzy sze nie Ro dzin, Ca ri tas, Gru pę Apo stol stwa
Trzeź wo ści, Klu b Se nio ra, Róż Ró żań co wych oraz Ra dy Dusz pa ster skiej i Go spo dar czej. Dodatkowo jest rów nież ka pe la nem
szpi ta la. Naj więk sze je go osią gnię cie to nie wąt pli wie wy bu do wa nie ko ścio ła i ple ba nii. Jest przy tym czło wie kiem skrom nym,
o po sta wie god nej na śla do wa nia. Da je przy kład chrze ści jań skiej i oby wa tel skiej od po wie dzial no ści za praw dę i wia rę, za zgo -
dę i po kój, za uczci wość w co dzien nym ży ciu. (KB)

DZIEN NI KAR STWO TO PO WO ŁA NIE 
O są dec kich me diach i po słan nic twie dzien ni ka rza mó wi Ali cja Sto lar czyk, sze fo wa stu dia Ra dia
Do bra No wi na No wy Sącz, miesz czą ce go się na ple ba nii pa ra fii św. Mał go rza ty.

Są dec czy zna jest na są czo na me dia mi. Je śli cho dzi o ra dio sta cje, to jest ich mnó stwo. Cię żko zna -
leźć in ne tak ma łe mia sto, któ re bę dzie mia ło do wy bo ru ty le lo kal nych sta cji. Z dru giej jed nak stro -
ny to RDN jest je dy nym, któ ry ma pro gram lo kal ny, bo po zo sta łe są już sie ciów ka mi. Echo sta ło się
Zło ty mi Prze bo ja mi, Ga li cja sta ła się Ma xem. Po ja wi ła się jesz cze ESKA, któ ra też jest sie ciów ką.
Ra diem ma ją cym pro gram lo kal ny jest RDN, co nie zmie nia fak tu, że tych sta cji jest ca łe mnó stwo
i jest z kim ry wa li zo wać. Po dob nie z ga ze ta mi, któ re na sta łe wpi sa ły się w ży cie są de czan. Do pie ro
co wszedł no wy ty go dnik, jest mie sięcz nik, są wresz cie dzien ni ki. Są por ta le, któ ry mi ży je my coraz
moc niej. Mło dzi lu dzie przede wszyst kim stam tąd czer pią in for ma cje. Więc je śli mam oce niać są dec -
kie po le dzien ni kar skie, muszę przyznać, że jest ono przede wszyst kim bo ga te. (…) Do bry dzien ni karz
mu si być na pewno rze tel ny. Mu si uwa żać – że by po da jąc in for ma cje – nie zro bić ko muś krzyw dy nie -

spraw dzo ną tre ścią. Mu si być do cie kli wy, słu chać wie lu stron i wy cią gać z te go wnio ski – obiek ty wizm jest w ce nie... Ważne, by
był apo li tycz ny z za ło że nia i miał fe bli ka. Mu si lu bić to, co ro bi, bo to na tych miast czy tel nik, słu chacz czy widz czu je.

KA RO LI NA KO TAS
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PLEBISCYT

U
ro czy sta Ga la Są de czan,
na któ rej ogło szo no wy ni ki
kon kur su, or ga ni zo wa ne go
od 13. lat przez Fun da cję Są -

dec ką, od by ła się w so bo tę, 25 lu te go,
w MCK „So kół”. Po prze dzi ła ją msza
św. w in ten cji Są de czan, od pra wio -
na w ko ście le św. Ka zi mie rza przez ks.
pra ła ta Sta ni sła wa Cza cho ra i ks. pro -
bosz cza Ja na Sie dla rza. Po czym wszy -
scy prze nie śli się do „So ko ła”. 

Sa la im. Lu cja na Li piń skie go pę ka ła
w szwach. Za bra kło miejsc na wi dow ni
i bal ko nach. Go ście tło czy li się w przej -
ściach. Nie za wie dli m.in. wi ce mar sza -
łek Ma ło pol ski Sta ni sław So rys, sta ro sta

Ja na Go lon ka, prze wod ni czą cy Ra dy
Mia sta No we go Są cza Je rzy Wi tu szyń -
ski oraz są dec cy par la men ta rzy ści.

– Na co dzień bu du je my to żsa mość
na sze go re gio nu. Dzię ki wy sił kom oj ców
i dzia dów cie szy my się wspa nia łą kul tu -
rą. Dzię ko wa li śmy Bo gu w ko ście le
za tych lu dzi, któ rzy spra wi li, że mi ja ją -
cy rok był uda ny. Po czu cie du my, że je -
ste śmy Są de cza na mi za wsze nam
to wa rzy szy – za ga ił to wy jąt ko we spo -
tka nie Zyg munt Ber dy chow ski, twór ca
Fun da cji Są dec kiej i po my sło daw ca ple -
bi scy tu na Są de cza ni na Ro ku. 

Na stęp nie na sce nę po pro szo no 20
osób no mi no wa nych do na gro dy. Za bra -

kło tyl ko Ka zi mie ry Ośli zło z Ptasz ko -
wej, któ ra w ub. r. skoń czy ła 100 lat; dra
Ja na Fy dę ze Sło wi ko wej re pre zen to wał
syn, a prze by wa ją ce go na zgru po wa niu
ka dry ka ja ka rzy Krzysz to fa Bie ry ta
– żo na. 

Za po mo cą rzut ni ka i ekra nu,
przy akom pa nia men cie wal ca z fil mu
„No ce i dnie”, za pre zen to wa no syl wet -
ki wspa nia łych Są de czan, no mi no wa -
nych do na gro dy przez ró żne
śro do wi ska i or ga ni za cje. 

Sta ro sta Go lon ka uznał, że ka żda
z tych osób, bez wy jąt ku, za słu gu je
na ty tuł Są de cza ni na 2011 Ro ku, po seł
Wie sław Jan czyk stwier dził zaś, że „naj -
więk szym bo gac twem na sze go re gio nu
są lu dzie!”. Kom ple men to wał Są de czan
za pra co wi tość i przed się bior czość Sta -
ni sław So rys, któ ry o so bie po wie dział,
że jest „nie dziel nym Są de cza ni nem”. 

Po prze mó wie niach go ści na sce nę
wy szła Kry sty na Uczkie wicz, któ ra
w imie niu ka pi tu ły ple bi scy tu od czy ta -
ła pro to kół z po sie dze nia w dniu 17 lu -

Bar ba ra Cet na row ska – Są de cza ni nem 2011 Ro ku 

Żyć tak, aby po zo sta wić
ślad po so bie
– Ka żdy z nas po sia da ta ką zwy czaj ną po trze bę dzie le nia się do -
brem z dru gim czło wie kiem – to wy no si się z do mu, od na uczy cie li.
Ja tę wra żli wość za wdzię czam ma mie, któ ra by ła ko le żan ką szkol ną
bło go sła wio ne go Ja na Paw ła II – po wie dzia ła Bar ba ra Cet na row -
ska, rad na gmin na z Ło so si ny Dol nej, eme ry to wa na na uczy ciel ka,
gdy do wie dzia ła się, że zo sta ła Są de cza ni nem 2011 Ro ku.
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te go br. (czy taj obok). Gdy pa dły sło wa:
– Naj więk szą licz bę gło sów i ty tuł Są de -
cza ni na 2011 Ro ku zdo by ła Bar ba ra
Cet na row ska! – sa la za grzmia ła okla -
ska mi. Ja ko pierw szy po spie szył z gra -
tu la cja mi Zyg munt Ber dy chow ski,
wrę cza jąc lau re at ce per ga min, po twier -
dza ją cy wy bór uczest ni ków ple bi scy tu.
Pa nią Bar ba rę usa do wio no w fo te lu,
gdzie wprost uto nę ła w kwia tach, któ re
otrzy ma ła nie tyl ko od miesz kań ców
Ło so si ny Dol nej, któ rzy wie dze ni dziw -
nym prze czu ciem przy by li w du żej gro -
ma dzie do „So ko ła”. 

– Wzru sze nie od bie ra mi głos – mó -
wi ła po chwi li, ocie ra jąc chu s tecz ką
oczy pa ni Bar ba ra. – Trze ci raz w ży ciu
sta ję na tej sce nie. Pierw szy raz, ja ko
uczen ni ca szko ły pod sta wo wej nu mer
sie dem, gdy od bie ra łam świa dec two.
Dru gi raz, gdy dwa la ta te mu gra li śmy
ja seł ka dla słu cha czy uni wer sy te tu trze -

cie go wie ku, a trze ci raz te raz, ja ko lau -
re at ka te go za szczyt ne go ty tu łu. 

Bar ba ra Cen ta row ska stwier dzi ła, że
„pra co wać na rzecz dru gie go czło wie -
ka, to jest ca ła ra dość” i że przy świe ca
jej de wi za bi sku pa Ja na Chrap ka: „Idź
tak przez ży cie, by śla dy Two ich stóp
by ły trwal sze od Cie bie”. Dzię ko wa ła
pa niom ze Sto wa rzy sze nia Kół Go spo -
dyń Wiej skich w gmi nie Ło so si na Dol -
na, któ re „przed la ty przy ję ły mnie
do swe go gro na”, a zwra ca jąc się do ini -
cja to ra kon kur su po wie dzia ła: „Pa nie
Zyg mun cie, jest pan wiel ki, ży czę pa -
nu 100 lat ży cia!”. 

Spe cjal ny dy plom uzna nia, za po -
nad trzy dzie sto let nią obec ność w ży ciu
pu blicz nym Są dec czy zny, ode brał z rąk
Zyg mun ta Ber dy chow skie go po seł Ma -
rian Cy coń. Pan Zyg munt nie był by so -
bą, gdy by też nie uho no ro wał
sie dzą ce go skrom nie na wi dow ni An -
drze ja Szka rad ka. – Wszyst ko za wdzię -
cza my So li dar no ści, te go ple bi scy tu też
by nie by ło, gdy by nie So li dar ność,
a An drzej Szka ra dek był dla mnie
i na za wsze po zo sta nie przy wód cą są -
dec kiej So li dar no ści – po wie dział Ber -
dy chow ski. 

Mu zycz ną opra wę uro czy sto ści stwo -
rzy ła Re pre zen ta cyj na Or kie stra Stra ży
Gra nicz nej pod ba tu tą Lesz ka Miecz -
kow skie go. Pu blicz ność roz grzał do bia -
ło ści so li sta Wa cław Wa cła wiak. Ga lę
pro wa dził du et: Aga ta Król - Mi rek, dy -
rek tor Gim na zjum w Kry ni cy -Zdro ju,
i Je rzy Bo chyń ski, wi ce pre zes Fun da cji
Są dec kiej. Na ko niec od czy ta no na zwi -
ska „10” szczę śliw ców z po nad 7-ty -
sięcz nej ar mii lu dzi, któ rzy od da li swój

głos w ple bi scy cie i wy lo so wa li na gro -
dę rze czo wą (czy taj obok). 

Na ko lej nych stro nach przed sta wia -
my syl wet kę Bar ba ry Cet na row skiej, ta -
kże Ja nu sza Mi cha li ka, kie row ni ka
ar ty stycz ne go są dec kie go MOK -u i gry -
bow skie go pro bosz cza, ks. Ry szar da So -
ro ty (otar li się o ty tuł), a da lej
pre zen tu je my po zo sta łą sie dem nast kę
osób no mi no wa nych do ty tu łu Są de cza -
ni na 2011 ro ku. Czyż to nie wspa nia li
Są de cza nie?! (HSZ)

PLEBISCYT W LICZBACH
W ple bi scy cie, któ ry trwał od 12 stycz nia

do 20 lu te go, od da no 7213 wa żnych gło -
sów (4613 to ku po ny prze ka za ne do Fun -
da cji Są dec kiej, a 2600 gło sów prze sła no
dro gą elek tro nicz ną). 1586 gło sów ka pi tu -
ła kon kur su uzna ła za nie wa żne. 

Bar ba ra Cet na row ska uzy ska ła 1515
gło sów. Na Ja nu sza Mi cha li ka pa dło 1030
gło sów, a na ks. Ry szar da Sa ro tę – 813. Po -
zo sta li kan dy da ci otrzy ma li mniej szą ilość
gło sów. 

WYNIKI LOSOWANIA
Dzie siąt ka szczę śliw ców, spo śród uczest -

ni ków ple bi scy tu, któ rzy wy lo so wa li na gro -
dy rze czo we: Da nu ta Bo jar ska
(Ptasz ko wa), Ani ta No wak -Kul bat (Kry ni ca -
-Zdrój), Ka zi mierz Bry niak (Tę go bo rze), An -
drzej Bog dał (Dą bro wa), Woj ciech Pie trzak
(No wy Sącz), Krzysz tof Plu ta (Ja worz no),
Sta ni sła wa Twar dow ska (Owiecz ka), Mi -
cha li na Bo łos (Ptasz ko wa), Jo lan ta Ce pi ga
(No wy Sącz) i Ma rian Zie leń (Ko rzen na). 

SADECZANIN marzec 2012_SADECZANIN 3.2012  27-02-2012  10:17  Strona 12



MARZEC 2012 LAUREAT PLEBISCYTU 13
WWW.SADECZANIN.INFO

PLEBISCYT

B
ar ba ra Cet na row ska z do mu
Da nek jest szczę śli wą żo ną
od 43 lat. Ma cór kę i jed ne go
wnucz ka – To ko cha ny chło pak

– chwa li. – Ma już sie dem na ście lat. 
Po cho dzi z ro dzi ny o tra dy cjach na -

uczy ciel skich: – Je stem trze cim po ko le -
niem na uczy cie li. Dzia dek uczył
pol skie go, był kie row ni kiem szko ły w Jel -
nej. Ma ma Ja dwi ga rów nież by ła po lo -
nist ką, a ta ta Mie czy sław Da nek
– hi sto ry kiem. Ja ta kże uczy łam hi sto rii.

Ze swo im mę żem Le opol dem po zna -
ła się pod czas wy wia dów ki. 

– Uczy łam wte dy w szko le w Wi to wi -
cach. Leopold przy szedł na wy wia dów -
kę do swo je go młod sze go bra ta, mo je go
przy szłe go szwa gra i zo stał mo im mę -
żem – wspo mi na pa ni Bar ba ra. Mąż był
gór ni kiem. Za pra cą wy je cha li na Śląsk.
Za miesz ka li w Ja strzę biu.

– Tam by łam na uczy cie lem, a póź niej
dy rek to rem szko ły – wspo mi na. – Za ło -
ży łam ze spół lu do wy. Trzy czwar te na -
sze go re per tu aru sta no wi ły wi do wi ska
są dec kie. Od no si li śmy suk ce sy, wy stę po -
wa li śmy z ze spo łem „Ma zow sze”. Je den
z mo ich uczniów tań czy w „Ma zow szu”.

Ucznio wie pa ni Bar ba ry roz je cha li
się po świe cie. Do dziś do sta je od nich
kart ki m.in. z Au stra lii. „Ni gdy Pa ni nie
za po mnę. Jest Pa ni dla mnie nu me rem
je den!” – na pi sał je den z by łych

uczniów. „To kim je stem, za wdzię czam
Pa ni” – na pi sa ła uczen ni ca Jo an na.

– To dla mnie bar dzo wa żne li sty i do -
zna ję nie zwy kle mi łe go uczu cia kie dy je
czy tam – wzru sza się.

Bar ba ra Cet na row ska zo sta ła wy ró -
żnio na, obok ta kich po sta ci jak Lech Wa -
łę sa i Ta de usz Ma zo wiec ki, ty tu łem
„Za słu żo na dla Mia sta Ja strzę bie-Zdrój”.

Gdy prze szła na eme ry tu rę, wró ci li
na Są dec czy znę.

– Moi by li ucznio wie za pro po no wa li,
że bym wy star to wa ła do Ra dy Gmi ny Ło -
so si na Dol na. Zgo dzi łam się. Przez dwie
ka den cje by łam prze wod ni czą cą ra dy.
Póź niej od pu ści łam młod szym, cho ciaż
na dal je stem rad ną – opo wia da.

Sześć lat te mu za ło ży ła w Ło so si nie
Dol nej Sto wa rzy sze nie Kół Go spo dyń
Wiej skich. Od 2010 r. jest je go pre ze sem.

– Sku pia my się na bar dzo ró żnych
dzia ła niach. Współ pra cu je my z wie lo ma
in sty tu cja mi. Wspo ma ga my cho re dzie ci
z ró żnych miej sco wo ści. Prze ka zu je my
im środ ki na re ha bi li ta cję. Ze bra li śmy
trzy dzie ści sie dem ton trzy sta ki lo gra -
mów i trzy dzie ści sie dem de ka gra mów
żyw no ści dla po nad stu dwu dzie stu ro -
dzin – wy li cza. – Pod pi sa li śmy ta kże
umo wę z Ban kiem Żyw no ści.

Sto wa rzy sze nie sku pia 10 kół, w któ -
rych dzia ła w su mie 120 ko biet: – Współ -
pra cu je my z za gra ni cą. Kon tak tu je my się
ze szko łą w Zło czo wie na Ukra inie. Za -
wieź li śmy tam uczniom pły ty DVD,
na któ rych by ła mię dzy in ny mi Try lo gia
Sien kie wi cza, a ta kże no we go lap to pa.

W 2010 r. pa nie ze Sto wa rzy sze nia
Kół Go spo dyń Wiej skich po je cha ły
do Bruk se li na za pro sze nie eu ro po sła
Bo gu sła wa So ni ka.

– Da ły śmy po pis tań ca na sa li, gdzie
sto ją fla gi. Lu dzie by li pod ogrom nym

Bar ba ra Cet na row ska
dla swo ich uczniów jest
nu me rem je den
Jej ży cie jest zwią za ne z gmi ną Ło so si na Dol na, cho ciaż 25 lat
spę dzi ła na Ślą sku. Ale na wet – tam pro wa dząc ze spół lu do wy,
wy bie ra ła przede wszyst kim są dec ki re per tu ar. Na swo im kon -
cie ma licz ne na gro dy i wy ró żnie nia. Bar ba ra Cet na row ska jest
„Za słu żo ną dla Mia sta Ja strzę bie-Zdrój” i „Za słu żo ną dla Gmi ny
Ło so si na Dol na”, ode bra ła ta kże „Zło te Jabł ko” od sta ro sty no -
wo są dec kie go.

Barbara Cetnarowska
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wra że niem. Za pro si ły śmy do tań ca ta kże
eu ro po sła Bo gu sła wa So ni ka. Bar dzo
mi ło wspo mi nam ten wy jazd – do da je
Cet na row ska.

Sto wa rzy sze nie ma swo ją gru pę te -
atral ną, któ ra wy sta wia m.in. wi do wi -
sko ki sze nia ka pu sty i ja seł ka:
– Wie lu przy ja ciół wspie ra na sze
dzia ła nia, mię dzy in ny mi sta ro stwo
no wo są dec kie, wójt Ło so si ny Dol nej,
prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Ło so si -
na Dol na, Fun da cja Są dec ka. Są ta -
kże pry wat ni spon so rzy, bez któ rych
wie le z na szych przed się wzięć nie do -
szło by do skut ku.

Bar ba ra Cet na row ska jest au tor ką
ksią żki o gmi nie Ło so si na Dol na „Ta
Zie mia Ser cu Naj bli ższa”. – Na pi sa łam
tę ksią żkę, że by ująć w ca łość hi sto rycz -
ne wąt ki – argumentuje. – Ta zie mia głę -
bo ko za pa dła mi w ser ce. Tu miesz ka ją
cie pli, do brzy i otwar ci lu dzie.

12 lat te mu z ini cja ty wy pa ni Bar ba -
ry po wsta ła Gmin na Izba Pa mię ci
z dzia ła mi na te mat hi sto rii re gio nu i et -
no gra ficz nym.

– Bar dzo lu bię swo ją pra cę. Dzię ki
niej speł niam się ja ko czło wiek. Po tra -
fię cie szyć się na wet drob ny mi osią gnię -
cia mi – mó wi pa ni Bar ba ra. 

***
Wójt Ło so si ny Dol nej Sta ni sław Go -

lon ka zna Bar ba rę Cet na row ską od 15 lat.
Ra zem współ pra cu ją i dzia ła ją na rzecz
gmi ny.

– Zaw sze ak tyw na i za an ga żo wa -
na w pra ce na rzecz na szej ma łej oj czy zny
– za chwa la wójt. – To oso ba o nie spo ży tej
si le, po dej mu je wie le ini cja tyw spo łecz -
nych, dla niej ka żdy czło wiek jest wa żny.

– Jest wra żli wa na bie dę i nie szczę -
ście lu dzi. Zaw sze chęt na do po mo cy.
Wskrze si ła ko ła go spo dyń wiej skich
– wy li cza go spo darz gmi ny. – Dzię ki

niej ko bie ty są bar dziej ak tyw ne, wy je -
żdża ją na wy ciecz ki, od wie dza ją ró żne
kra je eu ro pej skie, an ga żu ją się spo łecz -
nie. Wy rwa ła je z co dzien nej mo no to nii.

Wójt pod kre śla ta kże za słu gi Bar ba -
ry Cet na row skiej dla bu do wy wo do cią -
gów w Wi to wi cach Gór nych, gdzie
miesz ka rad na: – Bar dzo moc no za an -
ga żo wa ła się w tę in we sty cję. A to spra -
wa bar dzo istot na dla funk cjo no wa nia
ka żdej gmi ny. W ubie głym ro ku by ła su -
sza i mie li śmy oka zję prze ko nać się jak
wa żna jest wo da w kra nie. Przed się -
wzię cie jest już na ukoń cze niu.

MAŁ GO RZA TA CY GNA RO WICZ

Barbara Cetnarowska
została wyróżniona, obok
takich postaci jak Lech
Wałęsa i Tadeusz
Mazowiecki, tytułem
„Zasłużona dla Miasta
Jastrzębie-Zdrój”.
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Po stać Ja nu sza Mi cha li ka nie -
ro ze rwal nie wią że się z trze -
ma de ka da mi są dec kich
dzia łań te atral nych, ale re ży -
se ria i ak tor stwo to jed no z je -
go wie lu ob li czy. 

D
y rek tor ar ty stycz ny Miej skie -
go Ośrod ka Kul tu ry to rów -
nież pe da gog, ani ma tor
kul tu ry, kon fe ran sjer i ko or dy -

na tor dzia łań rocz ni co wych w No wym
Są czu, przy ja ciel kom ba tan tów, spo -
łecz nik z pa sją za szcze pia nia in nym mi -
ło ści do Me l po me ny. 

PO CHŁO NIĘ TY 
PRZEZ TE ATR

Przy go da ze sce ną ak tor ską, jak
wspo mi na Ja nusz Mi cha lik, roz po czę ła
się w dość burz li wych i nie spo koj nych
cza sach, któ re nie sprzy ja ły for mo wa -
niu ja kich kol wiek wol nych ini cja tyw
ar ty stycz nych. Jed nak la ta 80. nie zdu -
si ły w za rod ku po trze by kon te sta cji
przez sztu kę i tak 17 stycz nia 1981 ro -
ku z ini cja ty wy Ja nu sza Mi cha li ka,
Elżbie ty Pie truch i Aga ty Bo gu sła wy
Kon stan ty na ro dził się Te atr NSA. No -
wo są dec ką Sce ną Ak to ra Mi cha lik kie -
ru je z po wo dze niem do dziś, choć skład
gru py przez te trzy de ka dy znacz nie się
zmie niał.

Mię dzy pierw szą in sce ni za cją To trud
zro dził uro dę na pod sta wie po ema tu Wit
Stwosz K. J. Gał czyń skie go (1981),
a wy sta wio nym w ze szłym ro ku Księ -
ciem i że bra kiem by ło 55 in nych przed -
sta wień. Sam Mi cha lik, współ two rzą cy
rów nież Te atr Ro bot ni czy im. Bo le sła -
wa Bar bac kie go, wy re ży se ro wał po -
nad 50 spek ta kli i w ty lu sa mo za grał.
W ze szłym ro ku De kom po zy cja (reż.
i wy ko na nie Mi cha lik) by ła jed nym
z prze bo jów Je sien ne go Fe sti wa lu Te -
atral ne go im pre zy, któ rą od lat ar ty -
stycz nie kie ru je. To rów nież za je go

udzia łem do No we go Są cza co ro ku zje -
żdża ją się naj słyn niej sze sce ny te atral ne
z ca łej Pol ski.

KO WAL MŁO DYCH 
TA LEN TÓW

Od 1985 ro ku Te atr NSA przy go to -
wał kil ka na ście spek ta kli dla mło dych
wi dzów. – Jed nym z nur tów dzia łal no -
ści na szej sce ny jest pra ca z mło dzie żą
– już od po ło wy lat osiem dzie sią tych,
kie dy za wią za ła się sce na mło dzie żo wa.
Mło dych ma my du żo, za czy na ją od Cu -
do ków -Szu ro ków, gdzie przy cho dzą ja -
ko ma łe dzie ci i tam do ra sta ją. Po tem
au to ma tycz nie prze cho dzą do Sce ny M
– mó wi Mi cha lik.

Wśród wy cho wan ków NSA i Sce ny
„Ske ne” znaj du je się kil ku zna nych już
w Pol sce mło dych ak to rów, a z pew no -
ścią bę dzie ich przy by wać. Co raz więk -

szą po pu lar no ścią za czy na ją się cie szyć
bliź niacz ki: Ka ro li na i Pau li na Chap ko,
któ re gry wa ły w No wym Są czu m.in.
w spek ta klu Se re na da (2002) we dług
Mro żka czy Po za rze czy wi sto ścią (2003)
we dług Wit ka ce go. Obok nich jest jesz -
cze Ka ro li na For tu na, ak tor ka Te atru
Wit ka ce go w Za ko pa nem, a nie dłu go bę -
dą ko lej ni m.in. stu den ci szkół te atral -
nych i fil mo wych: An dże li ka Ku row ska
czy Piotr Pła wia. Sta ło się już nie ja ko tra -
dy cją, że co ro ku ktoś z wy cho wan ków
Michalika zda je do szko ły te atral nej, a in -
ni zaj mu ją wy so kie miej sca w ogól no pol -
skich kon kur sach re cy ta tor skich.

RE ALI ZO WAĆ SIE BIE 
I RO BIĆ COŚ DLA IN NYCH

– Ma rzeń spe cjal nych nie mam. Być
zdro wym, re ali zo wać to, co so bie sta -
wiam za wy zwa nie na dzień dzi siej szy i,
pra cu jąc z in ny mi ludź mi, po ma gać im
– opo wia da. O swo ich naj bli ższych pla -
nach i re ali za cjach nie lu bi du żo mó wić.
Obec nie jest w trak cie fi na li zo wa nia
prac nad czwar tym to mi kiem wła snych
wier szy. Zresz tą, po ezją in te re su je się
rów nież na co dzień, a w ze szłym ro ku
wpadł na po mysł or ga ni zo wa nia cy -
klicz nych Klu bów po etyc kich, na któ re
sta rał się za pra szać doj rza łych po etów
i de biu tan tów. 

Od ja kie goś cza su Ja nusz Mi cha lik
sta wia so bie coraz wy żej po przecz kę.
Współ pra co wał ze Sto wa rzy sze niem
Ro dzi ców i Przy ja ciół Dzie ci Nie peł -
no spraw nych Ru cho wo i Umy sło wo
„Na dzie ja” i wraz Gru pą Te atral -
ną „Na dzie jow cy” zre ali zo wał dwa
przed sta wie nia. Je go naj now szym spo -
łecz no -ar ty stycz nym pro jek tem są za -
ję cia te atral ne w... są dec kim Za kła dzie
Kar nym, gdzie ra zem z osa dzo ny mi
przy go to wu je spek takl. 

Ja nusz Mi cha lik od wie lu lat jest rów -
nież ko or dy na to rem im prez rocz ni co -
wych i po ma ga or ga ni za cjom
kom ba tanc kim. – Mo żna mnie na wet
żar to bli wie na zwać naj młod szym kom -
ba tan tem – żar tu je. Zresz tą by cie kon fe -
ran sje rem to je go ko lej na pra ca, któ rą jak
sam przy zna je – odzie dzi czył po swo im
mi strzu Rom ku Grosz ku. Kon cer ty no -
wo rocz ne, miej skie fe sti wa le, kon cer ty
– du żo by mo żna by ło wy li czać...

JA NUSZ BO BREK

Ja nusz Mi cha lik
– czło wiek or kie stra

FO
T.

 J
B
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P
a ra fia ma już pra wie 700 lat, jak
Gry bów ob cho dzą cy rok te -
mu 670-le cie lo ka cji. – Na sza
pa ra fia jest du ża, obej mu je ca ły

Gry bów i do te go Sioł ko wą, Bia łą Wy żną
oraz część Bia łej Ni żnej, łącz nie oko ło
dzie więciu ty się cy wier nych, któ rzy – je -
śli idzie o po bo żność – przo du ją w wy -
mia rze ogól no pol skim i die ce zjal nym
– opo wia dał ra diu RDN ks. So ro ta. 

Pierw szy ko ściół, któ ry stał tu przez
wie ki, był wznie sio ny w sty lu go tyc kim
z ka mie nia rzecz ne go, w kształ cie krzy -
ża. Nie ste ty, w ro ku 1655 ol brzy mi po -
żar ob jął nie mal ca łe mia sto i znisz czył
ko ściół. Wie le ra zy go od bu do wy wa no,
ale ni gdy do koń ca i osta tecz nie w ro -
ku 1908 pod ję to de cy zję o je go ro ze bra -
niu, a dwa la ta póź niej po świę co no
ka mień wę giel ny pod no wą świą ty nię.
Trzy na wo wy ko ściół zbu do wa no w sty -
lu neo go tyc kim z ce gły, z uży ciem ka -
mie nia. Na wie ży za mo co wa no krzyż,
na to miast w heł mie wie ży za mu ro wa no
per ga min za wie ra ją cy na pis: „W rocz ni -
cę zwy cię stwa pod Cho ci mem utwier -
dza my krzyż na wie ży tej świą ty ni, by
strze la jąc w nie bo, gło sił po tom kom
o wie rze przod ków, któ rej jest sym bo -
lem. Niech stoi tu wiel ki, niech się opie -
ra bu rzom i wi chrom, niech stoi
nie za chwia ny, oglą da jąc za wie ru chy
i prze wro ty we wszech świe cie”.

Do peł nić tej de kla ra cji po mógł wła -
śnie ks. So ro ta, któ ry zo stał pro bosz -
czem w 2006 ro ku i wziął się za trwa ją cy
pięć lat re mont znisz czo nej przez woj ny
i czas świą ty ni. Dzię ki je go za bie gom

uda ło się wy mie nić po kry cie da cho we,
wy re mon to wać wie żę, od re stau ro wać
po nad 2200 m2 ele wa cji ze wnętrz nej,
prze pro wa dzić ge ne ral ny re mont wnę -
trza świą ty ni, od no wić wszyst kie za byt -
ki ru cho me sta no wią ce je go
wy po sa że nie, za go spo da ro wać oto cze -
nie ko ścio ła po przez za in sta lo wa nie
oświe tle nia oraz położyć chod nik.

Tu tej sze dusz pa ster stwo kwit nie, cze -
go do wo dem są – jak za uwa żył „Gość
Nie dziel ny” – ostat nio po wsta łe wspól -
no ty: gru pa bi blij na, dwie gru py KSM,
krąg ro dzin Do mo we go Ko ścio ła i chy -
ba pierw sze w die ce zji pa ra fial ne za stę -
py Sto wa rzy sze nia Har cer stwa
Ka to lic kie go „Za wi sza”. „Nie bra ku je
też po wo ła nych do ka płań stwa. Z pa ra -
fii po cho dzi 40 ży ją cych księ ży i 8
alum nów WSD w Tar no wie. Do po głę -
bie nia ży cia du cho we go przy czy ni ły się
rów nież ostat nie mi sje pa ra fial ne. Ich
owo cem jest sie dem no wych Róż Ró -
żań co wych: pięć żeń skich i dwie mę -
skie. Zna kiem re li gij ne go bo gac twa jest
wresz cie tro ska o pięk ną, zgod ną z prze -
pi sa mi, li tur gię, w czym zna czą cy udział
ma rze sza mi ni stran tów i lek to rów, chór
i scho le dzie cię ce” – po dzi wia ło ka to lic -
kie pi smo.

Ks. So ro ta jest ka pe la nem w Za kła -
dzie Opie kuń czo -Lecz ni czym Ca ri tas,
opie ku nem Róż Ró żań co wych, ze spo łu
pa ra fian wspo ma ga ją cych re mont ko -
ścio ła, zgro ma dzeń za kon nych w pa ra fii,
Ra dy  Pa ra fial nej, Pa ra fial ne go Od dzia łu
Ca ri tas, Ak cji Ka to lic kiej. Współ pra cu je
z ka te che ta mi świec ki mi uczą cy mi w pa -
ra fii, a ta kże peł ni nad zór nad Po rad nią
Ro dzin ną i Mu zeum Pa ra fial nym.

***
Ksiądz So ro ta ko cha pa ra fian, ko -

ściół i mia sto, choć prze cież wca le nie
jest gry bo wia ni nem. Uro dził się 28
stycz nia 1962 r., wła śnie te raz koń czy
50 lat. Po cho dzi z pa ra fii św. Waw rzyń -
ca w Woj ni czu. Świę ce nia ka płań skie
przy jął w 1988 r. Był wi ka riu szem
w Mu szy nie, Tar no wie, Ole śnie oraz
Kry ni cy -Zdroju, a w sierp niu 2003 r. zo -
stał pro bosz czem pa ra fii św. Fe lik sa
w Nie dzie li skach w gmi nie Szczu ro wa.
Szła za nim opi nia do bre go go spo da rza
i gor li we go dusz pa ste rza, gdy we wrze -
śniu 2006 r. ob jął pa ra fię św. Ka ta rzy ny
w Gry bo wie. 

BER NA DE TA WASZ KIE LE WICZ
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Ks. Ry szard So ro ta, spe cja li sta
od du cha i spraw re mon to wych
O księ dzu Ry szar dzie So ro cie mo żna po wie dzieć: wiel ki od no -
wi ciel. Po pierw sze ludz kich serc, któ re pro wa dzi do Bo ga.
Po dru gie – pięk nej gry bow skiej świą ty ni, któ rą wy re mon to wał
od fundamentu po wie żę. Kie dy ko ściół wy glą dał pięk niej niż
dzi siaj? Mo że sto lat te mu, gdy po wstał. – Per ła neo go ty ku
– mó wi o nim re no wa tor, pro boszcz pa ra fii pw. św. Ka ta rzy ny
Alek san dryj skiej w Gry bo wie.
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Krzysz tof Bie ryt, 
olim pij czyk 
Re pre zen to wał Pol skę na trzech
olim pia dach (Bar ce lo na, Syd ney,
Pe kin). 19. ra zy zdo był ty tuł Mi strza
Pol ski w ka ja kar stwie gór skim (C -1).
Wy cho wa nek KS „Start” No wy Sącz,
któ re mu do koń ca po zo stał wier ny.
Obec nie asy stent tre ne ra re pre zen -
ta cji na ro do wej ka na dyj ka rzy. 

Po cho dzi z Kad czy, gm. Łąc ko, roz ło -
żo nej nad po ry wi stym Du naj cem, gdzie
w wie ku 11 lat po łknął bak cyla ka ja kar -
stwa. Je go ko ron ną kon ku ren cją był sla -
lom ka na dy jek je dy nek (C-1), choć
zdo by wał też lau ry w zjeź dzie. W wie -
ku 17. lat zdo był ty tuł Mi strza Świa ta Ju -
nio rów w nor we skim Sjoa; Mistrza Świa ta
w ze spo le na olim pij skim to rze w Bar ce -
lo nie (1999), wi ce mistrza Eu ro py
(2004, 2008), był dwu krot nym zwy cięz cą
ka ja ko we go Pu cha ru Świa ta (1991, 1992),
wie lo krot nym Mistrzem Pol ski. W do rob -
ku ma ok. 50 me da li ró żne go ko lo ru.
Na olim pia dzie w Bar ce lo nie (1992) za -
jął 27. miej sce. Bar dzo bli sko me da lu był
na olim pia dach w Syd ney (2000) i Pe ki -
nie (2008), kie dy i w Au stra lii, i w Chi -
nach po pierw szym prze jeź dzie
zaj mo wał 3. lo ka tę. Krzysz to f Bie ry t nie
zdo był me da lu olim pij skie go, ale mo że
uda się ta sztu ka na te go rocz nych igrzy -
skach w Lon dy nie za wod ni kom, któ rych
tre nu je. Trzy ma my kciu ki! 

Ma rian Cy coń jak 
ce sarz Są dec czy zny
Obec ny w ży ciu pu blicz nym Są dec -
czy zny od 33 lat. W ostat nich wy bo -
rach par la men tar nych, kan dy du jąc
z 10. miej sca li sty PO, śpie wa ją co
zdo był man dat po sel ski. 

Po cho dzi z Bar cic Dol nych, skąd ni gdy
się nie wy pro wa dził. Dy plom ma gi stra pe -
da go gi ki uzy skał w 1968 ro ku. Od te go
cza su pra co wał w ad mi ni stra cji pu blicz -
nej, m.in. ja ko kie row nik po rad ni wy cho -
waw czo-za wo do wej w Li ma no wej,
a po tem w Urzę dzie Wo je wódz kim w No -
wym Są czu. Od 1979 ro ku na czel nik mia -
sta i gmi ny Piw nicz na. W prze ło mo wych
la tach 1988-1990 był pre zy den tem No we -
go Są cza, a póź niej, do 1995 ro ku, wi ce -
pre zy den tem mia sta. Wte dy uznał, że czas
wró cić do sie bie. Przez 3 la ta, z wo li raj -
ców sta ro są dec kich, pia sto wał urząd bur -
mi strza Sta re go Są cza. W 1997 r. uzy skał
po raz pierw szy man dat po sel ski. Na urząd
bur mi strza Sta re go Są cza po wró cił trium -
fal nie w wy bo rach bez po śred nich w 2002
ro ku, a na stęp nie uzy ski wał re elek cję
w 2006 i w 2010 ro ku. Za ka żdym ra zem
był wy bie ra ny w pierw szej tu rze wy bo -
rów, uzyskując mia żdżą cą prze wa gą
nad kon ku ren ta mi. 

Nie zwy kle sku tecz ny ja ko sa mo rzą -
do wiec. Ma swój udział w wie lu wa -
żnych in we sty cjach na te re nie
Piw nicz nej, No we go Są cza, a przede
wszyst kim Sta re go Są cza. 

Sta ni sław Dą brow ski
mu zy kę ma we krwi
Już w wie ku 6 lat za czął grać
na akor de onie i trąb ce. O swo jej pa -

sji do dźwię ków mo że mó wić go dzi -
na mi, bo i po świę ca jej wie le cza su.
Ca ła ro dzi na jest bar dzo mu zy kal na. 

Je go oj ciec grał w or kie strze łąc kiej
i sta ro są dec kiej na klar ne cie. On roz po -
czął swo ją przy go dę z mu zy ką od akor -
de onu. W wie ku 10 lat grał na sak so fo nie
w miej sco wej or kie strze. Mi łość do mu -
zy ki za szcze pił trój ce dzie ci oraz ma łżon -
ce, któ ra świet nie śpie wa i gra na gi ta rze.

Ukoń czył tech ni kum sa mo cho do we
w No wym Są czu. W cza sie na uki nie
po rzu cił jed nak mu zy ki. Po ma tu rze zo -
stał stu den tem Uni wer sy te tu Ślą skie go
na Wy dzia le Wy cho wa nia Mu zycz ne -
go. Od 1982 r. pra cu je w Sta rym Są czu
ja ko na uczy ciel mu zy ki, obec nie
w Szko le Pod sta wo wej nr 1. W 1990 r.
sta nął na cze le or kie stry, w któ rej grał.
Jest ta kże dy ry gen tem Chó ru Pa ra fial ne -
go przy ko ście le św. Elżbie ty w Sta rym
Są czu. Or kie stra bie rze udział w licz -
nych kon cer tach za gra nicz nych, m.in.
na Ukra inie, Sło wa cji, Wę grzech, we
Wło szech. Gra li w Wa ty ka nie dla pa pie -
ża Ja na Paw ła II, a w stycz niu ubie głe -
go ro ku dla Be ne dyk ta XVI.

W 1999 r. przy współ udzia le Sta ni -
sła wa Dą brow skie go po wstał dzie cię cy
ze spół re gio nal ny „Sta ro są de cza nie”. 

Jan Fy da 
– „dok tor Ju dym” 
ze Sło wi ko wej
Swo im ży cio ry sem ob dzie lił by kil ka
osób i ka żda mo gła by po wie dzieć, że
mia ła cie ka we ży cie. Do świad czył
okru cień stwa dwóch to ta li ta ry -
zmów: fa szy stow skie go i ko mu ni -
stycz ne go. Przez 48 lat le czył lu dzi,
praw dzi wy „dok tor Ju dym” Sło wi ko -
wej i są sied nich wio sek.
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Po cho dzi ze zna nej, pa trio tycz nej fa -
mi lii, za słu żo nej dla pa ra fii Sie dl ce i zie -
mi ko rze niec kiej. 

Ab sol went Gim na zjum im. J. Dłu go -
sza w No wym Są czu. Stu dia na Wy -
dzia le Me dycz nym UJ w Kra ko wie
prze rwał wy buch woj ny, któ ry od mie nił
ży cie Fy dów, po dob nie jak ty się cy in -
nych pol skich ro dzin. Ich dwo rek w Sło -
wi ko wej stał się cen trum ży cia
kon spi ra cyj ne go, opar ciem dla par ty -
zan tów AK i BCh. Aresz to wa ny w 1941
r. przez ge sta po, uciekł z trans por tu
do Oświę ci mia. W 1945 r. uwię zio ny
przez NKWD, tra fił na 3 la ta na Sy bir.
Po po wro cie do kra ju pod jął prze rwa ne
przez woj nę stu dia me dycz ne w Kra ko -
wie. Pra co wał w in sty tu tach on ko lo gii
w War sza wie i Kra ko wie. 

W 1959 r. wró cił do Sło wi ko wej,
gdzie roz po czął pry wat ną prak ty kę le -
kar ską. Miał pod opie ką miesz kań -
ców 12. wsi. Do pa cjen tów jeź dził
fur man ką, a zi mą – sa nia mi, po tem sa -
mo cho dem mar ki War sza wa. Do dzi siaj
wie lu miesz kań ców gmi ny Ko rzen -
na pa mię ta ten sa mo chód. 

Bar ba ra Ja nuś 
– spo łecz nicz ka 
z uro dze nia
Tak jest po strze ga na w swo im śro -
do wi sku prze wod ni czą ca Ko ła Go -
spo dyń Wiej skich w Po lnej w gmi nie
Gry bów. 

Od mło dych lat an ga żo wa ła się w pra -
cę na rzecz śro do wi ska wiej skie go.
W nim się wy cho wa ła i do nie go,
po sied miu la tach pra cy w ma łej miej sco -
wo ści na Ślą sku Opol skim wró ci ła. Był
rok 1973, a Po lna by ła jed ną z wie lu ma -
leń kich wio sek na ma pie kra ju. Od 15 lat

sze fu je miej sco we mu Ko łu Go spo dyń
Wiej skich, w któ rym dzia ła 30 pań. Or -
ga ni zu ją spo tka nia opłat ko we, za ba wy
in te gra cyj ne, bio rą udział w gmin nym
kon kur sie wień ców do żyn ko wych. 

Od 1974 do 1993 ro ku pro wa dzi ła
Klub Rol ni ka, w któ rym kwi tło ży cie
kul tu ral ne. Or ga ni zo wa ła kur sy go to wa -
nia, kro ju, szy cia, pie cze nia, tań ca, a ta -
kże kur sy dla rol ni ków. Przy czy ni ła się
ta kże do uru cho mie nia we wsi skle pu
ge esow skie go. An ga żo wa ła się w or ga -
ni za cję gmin nych do ży nek. Przed dwu -
na sto ma la ty wy szła z ini cja ty wą
or ga ni zo wa nia kon kur su po traw „Na sze
ku li nar ne dzie dzic two” kół go spo dyń
wiej skich w gm. Gry bów. 

Jest se kre ta rzem Ra dy Nad zor czej
Spół dziel ni Pro duk cyj no -Han dlo wej
„Skład ni ca” w Gry bo wie. Od dwóch ka -
den cji za sia da ta kże w Ra dzie Nad zor -
czej w Spół dziel ni Mle czar skiej
w Bo bo wej.

Mieczysław Kaczwiński
– człowiek 
z sercem na dłoni
To nie zwy kle skrom ny czło wiek,
któ re go pa sją sta ła się po moc in -
nym. Mó wi, że spła ca w ten spo sób
dług za cią gnię ty w dzie ciń stwie:
– Ktoś, kie dyś wy cią gnął do mnie
po moc ną dłoń. 

Pa mię ta pierw szy cha ry ta tyw ny Bal
Spor tow ca, zor ga ni zo wa ny w 2000 r.
na za kup pro te zy rę ki dla nie peł no -
spraw nej spor t smen ki, wi ce mi strzy ni
świa ta. Bal oka zał się strza łem w dzie -
siąt kę i suk ces zmo bi li zo wał pa na Mie -
czy sła wa do dal szych dzia łań. Tak
zro dzi ła się idea ple bi scy tu „Ziarn ko
Gor czy cy”, na któ rej zbie ra ne są fun -

du sze na szczyt ny cel, ale ta kże ho no -
ro wa ne są oso by, fir my i sto wa rzy sze -
nia, któ re po tra fią się dzie lić z in ny mi
i wspie rać ini cja ty wy do bro czyn ne. 

Jest ta kże se kre ta rzem To wa rzy stwa
Przy ja ciół Cho rych „Są dec kie Ho spi -
cjum”, bo li sta spo łecz nych przed się -
wzięć, w któ re się an ga żu je, jest dłu ga.
To z je go ini cja ty wy or ga ni zo wa ne są
wy ciecz ki dla dzie ci po cho dzą cych z ro -
dzin wie lo dziet nych i nie za mo żnych.
Od sze ściu lat na os. Szuj skie go w No -
wym Są czu dzia ła świe tli ca dla dzie ci,
po wsta ła z ini cja ty wy pa na Mie czy sła -
wa. Jest wi ce pre ze sem Związ ku Są de -
czan. Co ro ku an ga żu je się w ak cję
„Ra tuj my Są dec kie Ne kro po lie”. 

Sta ni sław Fa liń ski
– przez Sy bir na Mon te
Cas si no
Miał 21 lat, kie dy ja ko star szy sze re -
go wy sta nął na ma sy wie Mon te
Cas si no w 1944 r. Dziś z de ta la mi
opo wia da o tam tych wy da rze niach.
Po rucz nik Sta ni sław Fa liń ski zo stał
od zna czo ny licz ny mi me da la mi nie
tyl ko za dzia łal ność w cza sie woj ny,
ale i póź niej – za czy ny spo łecz ne.

Uro dził się 20 stycz nia 1923 w Ka -
mion ce Stru mił ło wej nad Bu giem (dziś
Ukra ina). Po wy bu chu woj ny je go oj ca
Bro ni sła wa Fa liń skie go, bur mi strza
mia stecz ka, So wie ci uwię zi li, a po tem
za mor do wa li. W kwiet niu 1940 r. Sta -
ni sła wa wy wie zio no wraz z mat ką i sio -
strą do Ka zach sta nu. W 1941 r.
przy stą pił do two rzo ne go woj ska pol -
skie go na te re nie ZSRR. Prze szedł ca ły
szlak bo jo wy Ar mii ge ne ra ła An der sa.

Do No we go Są cza przy je chał w 1947
r. Kie dy się roz nio sło, że „był u An der -
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sa”, do stał ostrze że nie od wła dzy, że by
nie pró bo wał upra wiać po li ty ki. Zdał ma -
tu rę, a po tem uda ło mu się ukoń czyć
w Kra ko wie pry wat ną uczel nię o pro fi lu
eko no micz nym. Do stał na kaz pra cy
w Opo lu, gdzie prze by wał do eme ry tu ry. 

Do Są cza wró cił w 1973 r. Od 20 lat
wy gła sza w szko łach pre lek cje na te mat
pol skie go Wrze śnia, de por ta cji Po la ków
na Sy bir i Ar mii ge ne ra ła An der sa. Au -
tor wspo mnień „Przez Sy bir na Mon te
Cas si no”.

Starszy brygadier 
Piotr Konar – strażak
na medal
Nie sie nie po mo cy in nym wpi sa ne
jest w za wód stra ża ka – uwa ża za -
stęp ca ma ło pol skie go ko men dan ta
wo je wódz kie go Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej w Kra ko wie.

Jest ro do wi tym kry ni cza ni nem.
Po ma tu rze ukoń czył Szko łę Cho rą żych
Po żar nic twa w Kra ko wie -No wej Hu cie
i roz po czął słu żbę w Za wo do wej Stra ży
Po żar nej w Kry ni cy. W ro ku 1991 ukoń -
czył Szko łę Głów ną Słu żby Po żar ni czej
w War sza wie, zo sta jąc ofi ce rem po żar -
nic twa. W lip cu 1992 r. zo stał do wód cą
jed nost ki ra tow ni czo -ga śni czej PSP
w No wym Są czu. W la tach 1996-1998
peł nił funk cję ko men dan ta re jo no we go
PSP w No wym Są czu, a w la tach 1999
do 2006 ro ku był za stęp cą ko men dan ta
miej skie go. Od 8. lat jest za stęp cą ma -
ło pol skie go ko men dan ta wo je wódz kie -
go PSP w Kra ko wie. Nad zo ru je
przy go to wa nia do dzia łań ra tow ni czych,
od po wia da ta kże za spra wy ope ra cyj ne.

Pod czas klęsk ży wio ło wych, któ re
na wie dza ły w ostat nich la tach Ma ło pol -
skę, do wo dził wie lo ma ak cja mi ra tow -

ni czy mi, wy ka zu jąc się ogrom nym za -
an ga żo wa niem i pro fe sjo na li zmem. 

Współ or ga ni za tor po wo ła nej w No -
wym Są czu, pierw szej Gru py Po szu ki -
waw czo -Ra tow ni czej PSP.

Maria Krasowska
z Młodowa zmienia
świat wokół siebie
Choć fi li gra no wa, jest wul ka nem
ener gii. W Mło do wie i oko licz nych
miej sco wo ściach nie ma chy ba oso -
by, któ ra by jej nie zna ła. Przy ło ży ła
rę kę do wie lu in we sty cji, któ re
na zie mi Czar nych Gó ra li uda ło się
zre ali zo wać. 

Mimo że uro dzi ła się w Głę bo kiem,
to swo je za wo do we la ta zwią za ła z dwo -
ma mia sta mi: Opocz nem i San do mie -
rzem. W Opocz nie po zna ła swo je go
mę ża Hen ry ka, a w San do mie rza przez
ćwierć wie cze miesz ka ła i pra co wa ła
w In spek to ra cie Bu dow nic twa Wod ne go
i Me lio ra cji. W 1983 r. prze szła na wcze -
śniej szą eme ry tu rę i za tę sk ni ła za ro dzin -
ny mi stro na mi. Za mie sza li w Mło do wie,
miej sco wo ści są sia du ją cej z Głę bo kiem.
W 10 lat póź niej miesz kań cy Mło do wa
wy bra li ją soł ty sem. Z jej ini cja ty wy po -
wsta ło Sto wa rzy sze nie Ko biet na rzecz
Roz wo ju Wsi Mło dów, obec nie – Sto wa -
rzy sze nie Mło dów -Głę bo kie. Przy
organizacji dzia ła Ze spół Śpie wa czy
„Mło do wian ki”. Sto wa rzy sze nie pro wa -
dzi ło warsz ta ty ku li nar ne dla bez ro bot -
nych pań, wy da ło ta kże ksią żkę
ku char ską „Nad po pradz kie ja dło”. 

Od kil ku lat, ra zem z ko le żan ka mi ze
sto wa rzy sze nia, przy wra ca świet ność
za nie dba nym źró dłom św. Kin gi w Głę -
bo kiem. By ła dwu krot nie rad ną Mia sta
i Gmi ny Piw nicz na-Zdrój.

Aleksandra Potoczek,
najmłodsza Sybiraczka 
Mia ła sześć ty go dni, gdy NKWD
uzna ło ją za wro ga Związ ku Ra -
dziec kie go. Ja ko nie mow lę prze ży -
ła trans port by dlę cym wa go nem
na Sy bir. Naj młod sza są dec ka Sy bi -
racz ka miesz ka w Rdzio sto wie.

Przez 40 lat pra co wa ła w księ go wo -
ści, naj dłu żej w Są dec kim Za kła dzie
Eks plo ata cji Kru szy wa. Kie dy w 1989
r. wol no już by ło gło śno mó wić o mar -
ty ro lo gii Po la ków w Ro sji i w No wym
Są czu po wstał od dział Zwią zek Sy bi ra -
ków – na tych miast się do nie go za pi sa -
ła. Przez 11 lat cho dzi ła w po czecie
sztan da ro wym są dec kich sy bi ra ków,
do dzi siaj pro wa dzi fi nan se sto wa rzy -
sze nia.

Wiel ka ra dość ogar nę ła Są de czan,
któ rzy prze ży li po byt na „nie ludz kiej
zie mi”, gdy w 2002 ro ku Ze spół Szkół
nr 2 w No wym Są czu, ja ko pierw sza
w Pol sce po nad gim na zjal na szko ła,
przy jął imię Sy bi ra ków. Od te go cza su
sy bi ra cy ści śle współ pra cu je ze „swo ją”
szko łą. Naj wa żniej sza jest aka de mia
szkol na 10 lu te go, w rocz ni cę pierw szej
wy wóz ki Po la ków na Sy be rię w 1940 r.
W 1990 ro ku Zwią zek Sy bi ra ków w No -
wym Są czu li czył 173 oso by. – Na ostat -
nim opłat ku by ło nas sie dem na ścio ro
– mó wi pa ni Alek san dra. Czę sto by wa
za pra sza na na spo tka nia z mło dzie żą
do są dec kich szkół: – Mo im obo wiąz -
kiem jest dać świa dec two praw dzie…

Mie czy sław Łu ka sik
– od nie go za czę ły się
„Piąt ko wio ki”
Nie roz pi sy wa ły się o nim ga ze ty, 
nie do sta wał or de rów z wy jąt kiem
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od zna ki ho no ro wej „Za słu żo ny dla
Zie mi Są dec kiej”, przy zna nej przez
Ra dę Po wia tu No wo są dec kie go.
Skrom ny, ci chy czło wiek, któ ry nie -
po strze że nie roz sie wa do bro wo kół
sie bie. Ta ki jest współ za ło ży ciel ze -
spo łu re gio nal ne go „Piąt ko wio ki”.

Nie wy glą da na swo je 79 lat. Z dzia -
da, pra dzia da – piąt ko wiak, uro dził się
i ca łe ży cie prze żył w Piąt ko wej. Zna ją
go z wi dze nia star si Są de cza nie, gdyż 27
lat prze pra co wał w ap te ce ko le jo wej
przy Al. Ba to re go w No wym Są czu.

Po przej ściu na eme ry tu rę w1981 ro -
ku, uznał, że to jest do bry czas na dzia -
łal ność spo łecz ną, do cze go go za wsze
cią gnę ło. Wcze śniej prze wod ni czył po -
wia to we mu za rzą do wi Lu do wych Ze -
spo łów Spor to wych, dla te go ła two
by ło mu za ło żyć w Piąt ko wej klub
spor to wy „Jed ność”, któ ry jak sa ma na -
zwa wska zu je – miał zjed no czyć wieś
i to się uda ło. Ma swo ją ce gieł kę
w wie lu in we sty cjach wiej skich: dro gi,
kład ki, chod ni ki, ale naj wa żniej sza by -
ła bu do wa ko ścio ła w Piąt ko wej. Przy -
czy nił się do za ło że nia ze spo łu
„Piąt ko wio ki”, któ re go kie row nic twa
ar ty stycz ne go pod jął się syn – An drzej. 

Adam Mazur
– samorządowiec, który
nie próżnuje
Rad ny Po wia tu No wo są dec kie go
z naj dłu ższym sta żem. Ani ma tor
mnó stwa przed się wzięć sa mo rzą -
do wych, kul tu ral nych i spor to wych
w Mu szy nie. Rzecz nik współ pra cy
ze Sło wa ka mi. 

Do Ma zu ra na le ży re kord zgło szo -
nych in ter pe la cji na se sjach Ra dy Po wia -
tu No wo są dec kie go. Ży je pro ble ma mi

swo je go elek to ra tu roz sia ne go od Piw -
nicz nej do Mu szy ny. 

Ma 68 lat, syn za wo do we go funk cjo -
na riu sza przed wo jen nej Stra ży Gra nicz -
nej, ka pra la Wła dy sła wa Ma zu ra, któ ry
słu żył na po ste run ku w Że gie sto wie. Ab -
sol went Aka de mii Eko no micz nej w Kra -
ko wie i AWF-u w Ka to wi cach. Pra cę
na uczy ciel ską roz po czął w 1964 ro ku
w Kry ni cy. Pra co wał ta kże w szko łach
w Mu szy nie i Ja strzę bi ku. Na na uczy -
ciel ską eme ry tu rę prze szedł w 1997 r.

Od po nad 30 lat dzia ła w sa mo rzą -
dzie! Za czy nał ja ko rad ny Wo je wódz -
kiej Ra dy Na ro do wej w No wym Są czu.
Po 1989 ro ku rad ny gmin ny, wi ce bur -
mistrz, a na stęp nie bur mistrz Mu szy ny
(1994-1996), a od 1998 r. nie prze rwa nie
rad ny po wia to wy, wy bie ra ny na ko lej ne
ka den cje z re kor do wym po par ciem.

Za ło ży ciel i pre zes: TKKF „Po prad”
Mu szy na, To wa rzy stwa Pol sko-Sło wac -
kie go, Ak cji Ka to lic kiej, Sto wa rzy sze -
nia Ro dzin Ka to lic kich, Ka to lic kie go
Sto wa rzy sze nia „Ci vi tas Chri stia na”
i kil ku in nych or ga ni za cji.

Jacek Nowak – pszczoły
i miód nie mają dla
niego tajemnic
Je go mot to brzmi: „Naj wa żniej sze
to słu żyć lu dziom po przez pszczo -
ły”. Od 26 lat pro wa dzi pa sie ki
w Ka mian nej. O pszczo łach mógł by
mó wić go dzi na mi. Dzię ki nie mu po -
wstał no wy ga tu nek mio do we go
owa da „Ka mian ka”. 

Z żo ną Ja dwi gą po znał się w sta cji ho -
dow li pszczół. Pa sie ki to ich wspól na pa -
sja. Za na mo wą oj ca pan Ja cek wraz
z żo ną za miesz kał w Ka mian nej, gdzie
ks. Hen ryk Ostach za pro sił ich do pro wa -
dze nia pa sie ki. – Kie dy ksiądz prze szedł

na eme ry tu rę, ku pi li śmy od nie go pa sie -
ki i za czę li śmy je roz wi jać. Stwo rzy li śmy
ście żkę edu ka cyj ną. Od wie dza nas wie le
grup z Pol ski – opo wia da. 

Pszczo ły zo sta ły wkom po no wa ne
w ży cie tu ry stycz ne Ka mian nej, w któ -
rej znaj du je się nie tyl ko Mu zeum
Pszcze lar stwa, ale ta kże Świa to we Cen -
trum Api te ra pii, czy li ośro dek le cze nia
cho rób pro duk ta mi pszcze li mi, sto so wa -
ny mi w me dy cy nie nie kon wen cjo nal nej. 

Po przez kon tro lo wa ny do bór pszczół
po wstał spe cjal ny ga tu nek tych owa -
dów. – Wy ho do wał no wy ga tu nek
pszczół, któ re na zwał „Ka mian ki”. Są
bar dziej od por ne na wa run ki pa nu ją ce
w na szym re gio nie. Opra co wał ta kże re -
cep tu rę no we go mio du pit ne go. W na -
zwie rów nież na wią zu je do je go miej sca
za miesz ka nia – „Ka mian niak”. 

Ka zi mie ra Ośli zło 
– si ła mą dro ści 
Przez 55 lat pra co wa ła ja ko na -
uczy ciel ka w Ptasz ko wej. Skarb ni -
ca wie dzy o folk lo rze są dec kim. 24
wrze śnia ze szłe go ro ku skoń czy -
ła 100 lat! Po mi mo wie ku, im po nu je
pa mię cią i pro mie niu je we wnętrz -
nym cie płem.

W 1947 ro ku za ło ży ła ama tor ski ze -
spół te atral ny. Sku piał dzie ci, mło dzież
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i do ro słych, czę sto ca łe ro dzi ny. Przed -
sta wie nia te atral ne, wy re ży se ro wa ne
przez pa nią Ka zi mie rę, to by ło za wsze
wiel kie wy da rze nie w Ptasz ko wej.
Oprócz zna nych sztuk te atral nych z re -
per tu aru po pu lar ne go, wy sta wia ne by ły
wie lo krot nie „Ja seł ka” i „We se le Ptasz -
kow skie” w re ży se rii na uczy ciel ki.

Po zy ski wa ła tek sty i me lo die od naj -
star szych miesz kań ców Ptasz ko wej.
Udo ku men to wa ła w ten spo sób i oca li -
ła od za po mnie nia daw ne zwy cza je
i ptasz kow skie tra dy cje zwią za ne z ob -
rząd kiem we sel nym. Ze spół te atral ny
wy sta wiał przed sta wie nia w wie lu miej -
sco wo ściach Są dec czy zny, a na wet
w Kra ko wie, wszę dzie spo ty ka jąc się
z ogrom nym uzna niem. 

Przez ca ły okres swej na uczy ciel skiej
słu żby pro wa dzi ła dru ży nę har cer ską.
By ła na uczy ciel ką i wy cho waw czy nią
wie lu se tek miesz kań ców Ptasz ko wej.
Uczy ła za wsze mi ło ści do hi sto rii, kul -
tu ry i tra dy cji re gio nu.

Kazimierz Twardowski,
niekończąca się
opowieść o Sądecczyźnie
Dzię ki nie mu Są dec czy zna, uwiecz -
nio na w akwa re li, tra fia na sa lo ny
nor we skie, fran cu skie czy ja poń skie.
Pod ró żu je po świe cie, ale za wsze
wra ca do swe go do mu – ga le rii w Na -
sza co wi cach, gdzie na wet z okna
pra cow ni co dzien nie po dzi wia to,
cze mu po świę cił swe ży cie i twór -
czość: gó ry, do li nę Du naj ca, po wy gi -
na ne wierz by, po pro stu nie koń czą cą
się opo wieść o pięk nie świa ta.

W tym ro ku wy wo dzą cy się spod Po -
de gro dzia ma larz bę dzie ob cho dził 60.
uro dzi ny. Do ma lar stwa pcha ła go na tu -

ra, ta len tem wy wal czył so bie miej sce
w gro nie naj lep szych akwa re li stów,
choć wca le nie by ło to ła twe. Uro dził się
prze cież w pro stej ro dzi nie chłop sko -ro -
bot ni czej w Ol szan ce. Miał pię cio ro ro -
dzeń stwa, ja ko je dy ny umi ło wał sztu kę.

Pra cu je w kon tak cie z na tu rą, nie ma -
lu je ze zdjęć ani z pa mię ci, dla te go je go
dzie ła „ma ją du szę”. Chro nić chce nie
tyl ko na tu rę, ale dzie dzic two na ro do we.
To je mu swą obec ną uro dę za wdzię cza
ko ściół św. Ja ku ba Apo sto ła w Po de gro -
dziu. Przez kil ka lat z mo zo łem Twar -
dow scy ma lo wa li w nim po li chro mie.

Je go pra ce pre zen to wa ne są na wie lu
wy sta wach in dy wi du al nych w Pol sce
oraz zbio ro wych, w kra ju i za gra ni cą. 

Ks. Bogusław Skotarek
– społecznik z pasji,
duchowny z powołania
Pro boszcz pa ra fii Wnie bo wzię cia
Naj święt szej Ma rii Pan ny w Kry ni -
cy-Zdro ju to czło wiek z pa sją. Zna -
ny jest nie tyl ko z dzia łal no ści
dusz pa ster skiej, ale ja ko me lo man,
mu zyk i or ga ni za tor Kry nic kich
Spo tkań z Kul tu rą Chrze ści jań ską. 

Wy da je ga ze tę pa ra fial ną „Kró lo wa
kry nic kich zdro jów” i stwo rzył stro nę
in ter ne to wą pa ra fii, któ rą mo żna oglą -
dać w kil ku na stu wer sjach ję zy ko wych. 

W2009 ro ku, wdo wód uzna nia zawiel -
kie za an ga żo wa nie w pra cę dusz pa ster ską,
ów cze sny bi skup tar now ski Wik tor Skworc
nadał ks. Bo gu sła wo wi Sko tar ko wi ty tuł
Pra ła ta Ka pi tu ły Są dec kiej. 

W Miel cu, skąd po cho dzi, ukoń czył
szko łę mu zycz ną I stop nia w kla sie akor -
de onu. Mu zy ko wał pod czas stu diów w tar -
now skim se mi na rium, a gdy roz po czął
pra cę dusz pa ster ską w Tar no wie -Mo ści -

cach, za ło żył z grup ką mło dzie ży ze spół
wo kal no -in stru men tal ny „Po jed na nie”. 

W 2002 ro ku tra fił do Kry ni cy -Zdro -
ju i tu stwo rzył Kry nic kie Spo tka nia
z Kul tu rą Chrze ści jań ską. Na fe sti wa -
lach go ści li m.in. świa to wej sła wy so -
pra nist ka Te re sa Ży lis -Ga ra i te nor
Wie sław Ochman, skrzy pek Kon stan ty
An drzej Kul ka, ak to rzy – nie ży ją cy już
Krzysz tof Kol ber ger czy zna ny z se ria -
lu „Ple ba nia” Wło dzi mierz Ma tu szak.

Bogumiła Warzyńska
– z sercem do szpitala
Z po cho dze nia jest rze szo wian ką,
ale swo je ży cie zwią za ła z Kry ni cą,
któ rą po ko cha ła. Jest wiel ką spo -
łecz nicz ką.

Miesz ka w wy bu do wa nym w 1925 ro -
ku do mu przy uli cy Le śnej, któ ry w pre -
zen cie ślub nym otrzy ma li jej ro dzi ce.
W Kry ni cy uczęsz cza ła do li ceum, na to -
miast stu dia eko no micz ne ukoń czy ła
w Kra ko wie. 

Dzia ła ła m.in. w ko mi te tach osie dlo -
wych, do ra dza ła w spra wie dzia łal no ści
sa na to ryj nej bur mi strzo wi. By ła dy rek to -
rem sa na to riów „Zni cza” oraz „Geo vi ty”.

Jest bar dzo za an ga żo wa na w ży cie
spo łecz ne. Po dej mu je wie le ini cja tyw
na rzecz wspie ra nia szkół, przed szko li,
schro nisk mło dzie żo wych oraz kry nic kie -
go Ca ri tas. Po przej ściu na eme ry tu rę
(2001) zo sta ła współ za ło ży ciel ką, a obec -
nie jest pre ze sem Fun da cji Roz wo ju Szpi -
ta la Miej skie go w Kry ni cy-Zdro ju. 

Za bie ga o pie nią dze na za kup no wo cze -
sne go sprzę tu me dycz ne go, po szu ku je
środ ków w wy so ko ści po nad 600 tys. zł.
Swo im za an ga żo wa niem przy czy nia się
do uno wo cze śnie nia szpi ta la, a tym sa mym
kom for tu pa cjen tów i lep szej dia gno sty ki.
Zna na i ce nio na w śro do wi sku kry nic kim.
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Ne wa gu pra cow ni cy wal -
czą nie tyl ko o pie nią dze
(śred nia pła ca na sta no -
wi skach ro bot ni czych

nie wie le prze kra cza 2000 zł brut to), ale
rów nież o god ność. Związ kow cy ska rżą
się, że są szy ka no wa ni i po ni ża ni przez
pre ze sów i nad zór śred ni. Nie po wio dła
się pró ba me dia cji po mię dzy zwa śnio -
ny mi stro na mi pod ję ta przez se na to ra
Sta ni sła wa Ko gu ta, któ ry uznał, że
w spół ce ła ma ne są pra wa pra cow ni cze.

Pre ze si Ne wa gu do ra dzi li se na to ro wi ze
Stróż, że by się le piej za jął pra cą w par -
la men cie... Z ko lei An drzej Szka ra dek,
szef są dec kie go od dzia łu ZR Ma ło pol -
ska NSZZ „So li dar ność”, na ra ził się
na po gró żki wy to cze nia spra wy są do wej
za moc ne sło wa pod ad re sem pre ze sów. 

Na bo ha te ra No we go Są cza wy rósł
prze wod ni czą cy za kła do wej „S” Jó zef
Ko tar ba z Po de gro dzia, któ ry prze szedł
praw dzi wy czy ściec w Ne wa gu. Zwol -
nio ny dys cy pli nar nie pod sfin go wa ny -

mi za rzu ta mi, po dłu go trwa łej ba ta lii są -
do wej, wró cił do za kła du, sta jąc się
w oczach pre ze sa Zbi gnie wa Ko niecz -
ka wro giem nr 1. 

Do daj my, że Ne wag SA (d. ZNTK
z po nad stu let nią me try ką) to cią gle naj -
więk szy pra co daw ca w No wym Są czu
(po nad 1000 pra cow ni ków). Pra sa czę -
sto do no si o wy gra nych przez spół kę lu -
kra tyw nych prze tar gach na bu do wę
i re mont no wo cze snych skła dów po cią -
go wych. Za ło ga uwa ża, że ma udział
w tych suk ce sach i do ma ga się go dzi -
wych wy na gro dzeń. 

CZY PRO KU RA TURA 
ROZ SĄ DZI SPÓR? 

W po ło wie lu te go NSZZ „So li dar -
ność” zło ży ła do pro ku ra tu ry do nie sie -
nie na za rząd Ne wa gu. – Zło ży li śmy
wnio sek o wsz czę cie po stę po wa nia
w dwóch kwe stiach: ła ma nie praw
związ ko wych wy ni ka ją cych z usta wy
o związ kach za wo do wych i ła ma nie
praw wy ni ka ją cych z usta wy o roz wią -
zy wa niu spo rów zbio ro wych – mó wi Jó -
zef Ko tar ba. 

– Za te rze czy od po wia da za rząd, na -
wet je śli dzia ła nia ła mią ce pra wo po dej -
mu ją kie row ni cy czy bry ga dzi ści – to
ka dra pod le gła za rzą do wi, wy ko nu je je -
go po le ce nia, acz kol wiek nie wy klu -
czam, że od po wie dzial ność mo że spaść
na in ne oso by. Tyl ko ty le mo gę na ra zie
po wie dzieć. Pro ku ra tu ra za po zna się
z wnio skiem i po dej mie od po wied nie
kro ki. To nie za le żna in sty tu cja i li czy my
na nią – do da je Ko tar ba.

Wnio sek ko mi sja za kła do wa zło ży ła
w po ro zu mie niu z Za rzą dem Re gio nu
Ma ło pol ska NSZZ „So li dar ność”.

– Do pro ku ra tu ry naj pierw do nie sie -
nie skie ro wał na zwią zek za rząd Ne wa -
gu. Twier dzi, że spór zbio ro wy był

Pre zes Ko nie czek po wi nien po znać re gu la min pra cy warsz ta tów 
ko le jo wych z 1902 ro ku 

Per so nel na le ży trak to wać
uprzej mie i życz li wie

Trwa kon flikt w no wo są dec kim Ne wa gu SA (daw niej ZNTK), gdzie
w stycz niu od był się trzy dnio wy strajk kro czą cy, zor ga ni zo wa ny
przez za kła do wą „So li dar ność”. Gdy od da wa li śmy ten nu mer „Są -
de cza ni na” do dru ku, na dal nie by ło od po wie dzi Za rzą du spół ki,
któ rej wła ści cie lem jest zna ny biz nes men Zbi gniew Ja ku bas,
na po stu lat za ło gi pod wy żki w wy so ko ści 500 zł na pra cow ni ka.

FO
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nie zgod ny z pra wem, w re fe ren dum
straj ko wym by ło coś nie tak i sam strajk
nie le gal ny. Zo sta łem prze słu cha ny na tę
oko licz ność i cze ka my na roz strzy gnię -
cia pro ku ra tu ry, we dług nas spra wa jest
pro sta – oce nia Jó zef Ko tar ba, któ re go
zda niem zwią zek do trzy mał wszyst kich
prze pi sów wy ni ka ją cych z ustaw.

Pre zes Ne wa gu Zbi gniew Ko nie czek
o wnio sku do pro ku ra tu ry po in for mo wał
w stycz niu. – Trze ba skoń czyć z tym fe -
sty nem, czy jak to ina czej na zwać. Po -
wo dem do nie sie nia jest to, że ko lej ne
dwa dni straj ko wa no nie le gal nie. Or ga -
ni za to rzy tej ak cji po win ni nas o tym za -
wia do mić naj póź niej na pięć dni
przed pla no wa nym pro te stem, tym cza -
sem my do sta li śmy pi smo na ostat nią
chwi lę. To jaw ne zła ma nie usta wy o roz -
wią zy wa niu spo rów zbio ro wych. Sa mo
re fe ren dum, prze pro wa dzo ne po za wy -
zna czo nym do te go miej scem, też nie
mia ło wie le wspól ne go z de mo kra cją
– argumentował wte dy.

W za kła dzie na dal trwa im pas. Zwią -
zek za wie sił strajk, cze ka jąc na pro po -
zy cję pod wy żek dla za ło gi. – Za rząd

na dal z na mi nie roz ma wia na te mat
roz wią za nia spo ru i pod wy żek płac,
a chęt nie dyskutuje z za ło gą, mó wiąc, że
są pie nią dze do wy pła ty, tyl ko or ga ni za -
cja związ ko wa mu si za koń czyć spór. My
po sta wi li śmy ja sny i czy tel ny wa ru nek:
ocze ku je my in for ma cji, w ja kiej wy so ko -
ści i od kie dy bę dą pod wy żki, a na tych -
miast spór zbio ro wy się skoń czy
– twier dzi Jó zef Ko tar ba.

Dwa ty go dnie wcze śniej w Ne wa gu
zbie ra no pod pi sy pod pi smem, w któ -
rym za ło ga mia ła wy ra zić wo lę za koń -
cze nia spo ru. – Chciano zmu sić
or ga ni za cję związ ko wą do za koń cze nia

spo ru zbio ro we go. Ni by ini cja ty wa pra -
cow ni cza, ale pod pi sów nikt nie zbie ra
bez zgo dy za rzą du w go dzi nach pra cy.
Co naj mniej ka dro wa o tym wie dzia ła.
To pi smo nie od nio sło żad ne go skut ku,
pod pi sa ło go ja kieś 270 osób, czy li na -
wet nie jed na czwar ta pra cow ni ków. Ini -
cja ty wa spa li ła na pa new ce – mó wi szef
za kła do wej „S”.

JAK RO BOT NI KÓW 
TRAK TO WAŁ KA PI TA LIZM
ZA BOR CZY? 

Le szek Za krzew ski, pre zes Pol skie -
go To wa rzy stwa Hi sto rycz ne go Od dział
w No wym Są czu, prze słał nam ze swo -
im ko men ta rzem frag men ty re gu la mi nu
pra cy w CK Warsz ta tach Ko lei z 1902
ro ku, a więc – jak za zna cza hi sto ryk
– okre su tak oplu wa ne go przez PRL ka -
pi ta li zmu za bor cze go. 

***
Za sa dy za trud nia nia, wy ko ny wa nia

pra cy i wy na gra dza nia okre ślał Re gu la -
min pra cy dla per so ne lu za trud nio ne go
w warsz ta tach c. k. austr. ko lei pań stwo -
wych w No wym Są czu, który na mo cy
usta wy z 1902 r., po da wał, że w warsz -
ta tach są za trud nie ni: słu żba za de kre tem
(eta to wa) lub pro wi zo rycz na, ro bot ni cy
i ucznio wie. (...) Ja ko ro bot ni ków przyj -
mu je się tyl ko oso by płci mę skiej, mię -
dzy 18 i 35 ro kiem ży cia; zaś chłop cy,
któ rzy ukoń czy li 14. rok ży cia mo gą być
ja ko ucznio wie na pod sta wie osob nej
ugo dy przyj mo wa ni na trzech let nią na -

ukę.(…) W warsz ta tach pra cu ją na stę pu -
ją ce ka te go rye ro bot ni ków: ślu sa rze, ko -
wa le, to ka rze, mon te rzy, sto la rze,
bla cha rze, la kier ni cy, ry ma rze, ma szy ni -
ści, pa la cze, wy rob ni cy i t.d. (…) Czas
pra cy dzien nej wy no si w pierw szych 5
dniach ty go dnia 91/2 go dzin, w so bo -
tę 61/2 go dzin; roz po czy na się we
wszyst kie dnie po wsze dnie o godz. 6:55
ra no i trwa w pierw szych 5 dniach ty go -
dnia do go dzi ny 6 wie czo rem, a w so bo -
tę do go dzi ny 1:25 po po łu dniu. Prze rwa
po łu dnio wa wy no si w pierw szych 5.
dniach ty go dnia od go dzi ny 11:55 do go -
dzi ny 11/2. Przed ukoń cze niem pra cy
w pierw szych 5. dniach ty go dnia zo sta -
wia się ro bot ni kom 5 mi nut cza su
do my cia się. W dnie so bot nie na stę pu je
po 5. peł nych go dzi nach pra cy wy pła ta
ro bot ni ków. W cią gu po zo sta łych 11/2
go dzin tj. pod czas wy pła ty ma ją być
usku tecz nio ne na stę pu ją ce czyn no ści;
oczysz cze nie miejsc pra cy, na rzę dzi
i ma szyn ro bo czych, oraz umy cie się
pra cu ją cych. W czas wy pła ty włą czo na
jest rów nież prze rwa od po czyn ko wa.
Ka żdy ro bot nik, ja ko też funk cy ona ry usz
de kre to wy na le żą cy do sta nu ro bot ni cze -
go, mo że po otrzy ma niu swej za pła ty
i speł nie niu wspo mnia nych wy żej obo -
wiąz ków opu ścić warsz tat. (...) Po czą tek
i ko niec cza su pra cy oznaj mia gwizd
świ staw ki pa ro wej. (...) W nie dzie le nie
pra cu je się. Tu po da wa no wy jąt ki od tej
re gu ły, czy li pra ce ko niecz ne, zwią za ne
z utrzy ma niem oświe tle nia, ogrze wa -

Pra cow nik mógł po rzu -
cić bez wy po wie dze nia
pra cę, kie dy któ ry z prze -
ło żo nych do pu ści się cię -
żkiej ob ra zy czci,
uszko dze nia cie le sne go
lub nie bez piecz nej po -
gró żki wo bec ro bot ni ka
lub je go ro dzi ny
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niem bu dyn ków, do zo rem, po da jąc, ja -
kie są za sa dy wy na gra dza nia i mak sy -
mal ny czas trwa nia tych prac.
W ka to lic kie w kra ju ob cho dzo ne dnie
świą tecz ne i w dzień uro dzin Naj ja śniej -
sze go Pa na nie pra cu je się, z wy jąt kiem
bar dzo pil nych ro bót oko ło na pra wy
środ ków prze wo zo wych lub przy rzą dów
do ru chu ko le jo we go nie zbęd nie po -
trzeb nych. W ostat ni dzień za pust., w wi -
lię Bo że go Na ro dze nia, No we go Ro ku,

Wiel kiej no cy i Zie lo nych Świą tek pra -
cu je się tyl ko przed po łu dniem, z za li -
cze niem go dzin wol nych od pra cy.
Ro bot ni kom wszyst kich chrze ści jań -
skich wy znań po zo sta wia się w dniu No -
we go Ro ku, w po nie dzia łek
Wiel ka noc ny i Zie lo nych Świą tek,
w oby dwa dnie Bo że go Na ro dze nia,
w dzień Wnie bo wstą pie nia Chry stu sa
Pa na, prócz te go ka to li kom wszyst kich
ob rząd ków w dniu Bo że go Cia ła, Wnie -
bo wzię cia Naj święt szej Pan ny Ma ryi
i w świę to pa tro na kra ju, przy na le żnym
do ko ścio ła grec ko ory en tal ne go w dniu
świę ce nia wo dy (św. Jor da na), przy na le -
żnym do ko ścio ła ewan ge lic kie go i lu te -

ra nom w Wiel ki Pią tek, przy na le żnym
do gmi ny izra elic kiej w pierw szy dzień
No we go Ro ku, w Sąd ny dzień i w te
dnie trzech wiel kich uro czy sto ści, pod -
czas któ rych od pra wia się mo dli twy
za zmar łych, ty le wol ne go cza su, by mo -
gli uczest ni czyć na przed po łu dnio wym
na bo żeń stwie. 

Ko lej no po da no prze pi sy co do za -
cho wa nia się ro bot ni ków: wśród nich
przy zwo ite go za cho wa nia, wy peł nia nia
roz ka zów prze ło żo nych, prze strze ga nia
ta jem ni cy, prze pi sów dla ochro ny
przed wy pad ka mi i prze pi sów dla strze -
że nia bez pie czeń stwa oso bi ste go, ży cia
zgod ne go z to wa rzy sza mi pra cy, do bre -
go ob cho dze nia się z ucznia mi itp. 

Nie za po mnia no o pra wach i obo -
wiąz kach or ga nów nad zor czych, a tam
czy ta my, że: słów obe lży wych uży wać
nie wol no; per so nel na le ży trak to wać
uprzej mie i życz li wie. Or ga nom nad zo -
ru ją cym nie wol no przyj mo wać od ro -
bot ni ków żad nych po da run ków ani
w pie nią dzach, ani w na tu ra liach. 

By ły ta kże w re gu la mi nie roz dzia ły
o ka rach, za ża le niach, ka sie cho rych
i ubez pie cze niach ro bot ni ków od wy pad -
ków – wszy scy ro bot ni cy mu sie li na le żeć
do ka sy cho rych i wszy scy by li ubez pie -
cze ni od wy pad ków! Koń co we roz dzia ły
po świę co no za sa dom wy płat i za li cza nia
cza su pra cy, po trą ce niom z za pła ty, wy -

po wie dze niom (14-dnio we wy po wie dze -
nie), roz wią za niu sto sun ku słu żbo we go
(np. gdy pra cow nik od da je się pi jań stwu,
a był kil ka krot nie ostrze ga ny bez skut ku,
na kło ni lub usi łu je na kło nić in nych ro bot -
ni ków i funk cy ona ry uszy do nie po słu -
szeń stwa w słu żbie, do nie po rząd ne go
ży cia lub też nie oby czaj nych i prze ciw -
nych pra wom uczyn ków). Oka zu je się, że
i pra cow nik mógł po rzu cić bez wy po wie -
dze nia pra cę, kie dy ka za no by mu pra co -
wać z uszczerb kiem dla je go zdro wia,
kie dy któ ry z prze ło żo nych do pu ści się
cię żkiej ob ra zy czci, uszko dze nia cie le -
sne go lub nie bez piecz nej po gró żki wo -
bec ro bot ni ka lub je go ro dzi ny, któ ry
z prze ło żo nych na kła nia lub usi łu je na -
kło nić ro bot ni ka lub też człon ka je go ro -
dzi ny do nie po rząd ne go ży cia lub
do uczyn ków prze ciw nych usta wie, al bo
też do pu ści się nie oby czaj ne go czy nu
wo bec ro bot ni ka lub człon ków je go ro -
dzi ny, ta kże gdy za rząd nie słusz nie za -
trzy mał umó wio ną pła cę. 

Jak wi dać c. k. ko le je w spo sób nie -
zwy kle pre cy zyj ny re gu lo wa ły za sa dy
pra cy i wy na gro dzeń oraz pra wa i obo -
wiąz ki pra cow ni cze, i to już na prze ło -
mie XIX i XX w. 

(HSZ), (BW)

NE WAG SA (d. ZNTK)
Za kła do wi po czą tek da ła Ce sar sko -Kró -
lew ska Ko lej, łą czą ca Ga li cję z Wę gra mi.
W 1876 ro ku w No wym Są czu po wsta ło
za ple cze tech nicz no -re mon to we dla no -
wej dro gi że la znej. W pierw szych la tach
Warsz ta ty Ko le jo we by ły wła sno ścią pry -
wat ne go To wa rzy stwa Bu do wy Ko lei Ga -
li cyj sko-Wę gier skiej. Po sia da ły dwa
sta no wi ska do na pra wy pa ro wo zów
i sześć sta no wisk do na pra wy wa go nów.
Za trud nia ły  60 pra cow ni ków, w tym 45
wy so ko kwa li fi ko wa nych rze mieśl ni ków.
W 1889 ro ku warsz ta ty prze ję ła Ko lej Au -
striac ka z CK dy rek cją w Wied niu, wy re -
mon to wa no wte dy pierw szy po jazd
spa li no wy: wa gon mo to ro wy Da im ler.
W 1885 ro ku w warsz ta tach pra co wa ło
już 400 osób, dzia ła ły 24 sta no wi ska
do na pra wy pa ro wo zów, to kar nia, ma -
szy now nia, sto lar nia, kuź nia, la kier nia, od -
lew nia i ko tłow nia.

Początek i koniec czasu
pracy oznajmia gwizd
świstawki parowej.
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W pół noc nych re jo nach po wia -
tu no wo są dec kie go po pu lar ne
są bu sy z na pi sem Bu lan da. Sie -
dzi bą fir my PPHU Krzysz tof Bu -
lan da jest Lip ni ca Wielka.

37 -let ni obec nie Krzysz tof Bu -
lan da ukoń czył szko łę rol ni -
czą w Trzy cie rzu, po tem

pro wa dził nie ist nie ją cy już dzi siaj
sklep spo żyw czy w Lip ni cy. Prze wo za -
mi za jął się w 2000 r. Ktoś bo wiem
mu siał za cząć pod wo zić do szko ły
uczniów z od da lo ne go przy siół ka Za -
le sie. Ów cze sny soł tys Sta ni sław Mi -
cha lik za ła twił fi nan so wa nie ich
do jaz du, Bu lan da wy star to wał w prze -
tar gu i tak to się za czę ło. 

Pierw szym po jaz dem pa sa żer skim
był volks wa gen TZ na 9 osób, a dru gim
po czci wa ny ska, na zy wa na nis sa nem,
rok pro duk cji 1980, za ku pio na od ko goś
w No wym Są czu. Słu ży ła ze trzy la ta.
Stan mak sy mal ny ta bor osią gnął obec -
nie. Li czy on 10 po jaz dów: 4 au to ka ry
na ok. 50 osób, 4 mniej sze na ok. 30 i 2
bu sy na ok. 10. Wszyst kie uży wa ne,

spro wa dzo ne przez spe cja li zu ją cych się
w tym im por te rów prze wa żnie z Fran cji,
bo tam na ten to war obo wią zu ją jesz cze
przy stęp ne ce ny. Ryn ki po jaz dów uży -
wa nych w bli ższych pań stwach, ta kich
jak Niem cy są już bo wiem wy dre no wa -
ne. Do brze jest, kie dy bu sy po cho dzą
z po łu dnio wej Fran cji, bo oznacza to, że
zi mą nie jeź dzi ły po za so lo nych dro gach
i dzięki temu wol niej ule ga ją ko ro zji.
Wszyst kie, a w po nad 10-let niej hi sto rii
fir my prze wi nę ło się ok. 20 po jaz dów, są

za je żdża ne do śmier ci tech nicz nej i od -
da wa ne na złom. 

Per so nel skła da się z 8 kie row ców
z Lip ni cy i oko lic, wszy scy z gmi ny Ko -
rzen na. Ob słu gu ją re gu lar ne kur sy wa -
ha dło we na li niach Lip ni ca -N. Sącz,
Ja sien na -N. Sącz i Bo bo wa -N. Sącz.
Od 1 li sto pa da 2011 r. uru cho mio no po -
łą cze nie Bu ko wiec -Lip ni ca.

Oprócz te go fir ma Bu lan da sta je
do prze tar gów na usłu gi dla oświa ty
i pod sta wia gim bu sa do Ze spo łu

Szkół w Lip ni cy. Do pew ne go cza su
mia ła ry wa li, ale ci się wykruszyli, bo
wie dzą, że nie ma ją szans. W szczy -
to wym mo men cie bu lan do bu sy wo zi -
ły uczniów do wszyst kich w szkół
w gmi nie Ko rzen na.

Przewozem służy się ta kże uczest ni -
kom Warsz ta tów Te ra pii Za ję cio wej
w Lip ni cy, uczest ni ków im prez ro dzin -
nych ty pu we se la, przy się gi i po grze by
oraz świad czy usłu gi trans por to we
biurom tu ry stycz nych. Bu lan do bu sa mi
je żdżą też na kon cer ty człon ko wie Ze -
spo łu Re gio nal ne go Lip ni cza nie.

(IRP)

Bu lan do bu sy

Da mian Bu lan da, kie row ca w fir mie star sze go bra ta Krzysz to fa

Pierw szym po jaz dem 
pa sa żer skim był volks -
wa gen TZ na 9 osób,
a dru gim po czci wa ny -
ska, na zy wa na nis sa nem,
rok pro duk cji 1980, za ku -
pio na od ko goś 
w No wym Są czu.
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25 lu te go br. mi nę ła 20. rocz ni -
ca pod ję cia przez ów cze sną Ra -
dę Miej ską uchwa ły o roz biór ce
po mni ka Ar mii Czer wo nej
przy Al. Wol no ści w No wym
Są czu. Wy do by li śmy z ar chi -
wum miej skie go pro to kół z
tam te go po sie dze nia. 

P
ro jekt uchwa ły przed sta wił
pierw szy pre zy dent No we go
Są cza, wy bra ny po prze ło mie
ustro jo wym w de mo kra tycz -

nych wy bo rach, a obec ny wi ce pre zy -
dent – Je rzy Gwi żdż. Kontr pro jekt
zgło sił rad ny Sta ni sław Dłu go pol ski (le -
karz). Jak czy ta my w pro to ko le: „Po zo -

sta wie nie po mni ka Żoł nie rzy Ra dziec -
kich przy Al. Wol no ści z za cho wa niem
znaj du ją cych się pod po mni kiem gro -
bów z rów no cze snym umiesz cze niem
ta bli cy in for mu ją cej o cha rak te rze po -
mni ka, ja ko sym bo lu oku pa cji ra dziec -
kiej w No wym Są czu. Treść ta bli cy
uchwa li Ra da Miej ska na wnio sek Za -
rzą du Mia sta”.

W związ ku z po ja wie niem się dwóch
pro jek tów uchwał rad ny Hen ryk Fe renc
(nie ży ją cy już b. żoł nierz PPAN, wię zio -
ny w cza sach sta li now skich), zło żył
wnio sek, aby w tej spra wie od by ło się
gło so wa nie imien ne. Wnio sek Fe ren ca
prze szedł sto sun kiem gło sów: 27 za,
przy 3. wstrzy mu ją cych się. Przy oka zji
rad ny Woj ciech Lip pa (prze wod nik
PTTK) po in for mo wał, jak czy ta my

w pro to ko le, że przy po mni ku jest po -
cho wa nych sze ściu żoł nie rzy ra dziec -
kich. Po wo ła no ko mi sję skru ta cyj ną
w skła dzie: Je rzy Gwi żdż, Zbi gniew
Ko wal i An drzej Ku lig. 

Za przy ję ciem uchwa ły w wer sji „A”,
zgło szo nej przez pre zy den ta Gwi żdża
gło so wa ło 22 rad nych, a wer sję „B” (St.
Dłu go pol skie go) po par ło 6 rad nych.
Jed na oso ba wstrzy ma ła się od gło su. 

Przy ję ta 25 lu te go 1992 ro ku uchwa -
ła Ra dy Miej skiej No we go Są cza
w spra wie po mni ka brzmia ła: „Po sta na -
wia się ro ze brać Po mnik Żoł nie rzy Ra -
dziec kich przy Al. Wol no ści
z za cho wa niem znaj du ją cych się
przed Po mni kiem gro bów i ob sa dze -
niem po zo sta łe go po roz biór ce te re nu
zie le nią”. Wy ko na nie uchwa ły po wie -
rzo no Za rzą do wi Mia sta. Ty le pro to kół
sprzed 20 la ty. 

Ani pre zy dent Je rzy Gwi żdż, ani je -
go na stęp cy: An drzej Czer wiń ski, Lu -
do mir Kra wiń ski, Jó zef A. Wik tor
i Ry szard No wak nie wy ko na li uchwa -
ły. Za bra kło wo li i de ter mi na cji, za wsze
by ły w mie ście wa żniej sze spra wy
do za ła twie nia. 

Spra wa wra ca jak bu me rang, a na wet
ule gła w ostat nim cza sie za ognie niu.
W ze szłym ro ku dwu krot nie do szło
do za ma lo wa nia po mni ka przez nie zna -
nych spraw ców. Śro do wi ska pa trio tycz -
ne i nie pod le gło ścio we w ca łym kra ju
po ka zu ją pal cem na No wy Sącz ja ko jed -
no z ostat nich du żych miast Pol ski, gdzie
za cho wa ła się hań bią ca „pa miąt ka”
z cza sów PRL. W dys ku sji na te mat po -
mni ka pa dły już wszyst kie ar gu men ty… 

***
Le szek Za krzew ski, pre zes Pol skie go

To wa rzy stwa Hi sto rycz ne go, Od dział
w No wym Są czu, na ła mach „Są de cza -
ni na” do kład nie opi sał hi sto rię po wsta -
nia wsty dli we go mo nu men tu. Je go
bu do wę w 1945 ro ku wy mu si ło na wła -
dzach mia sta do wódz two sta cjo nu ją cych
w re gio nie jed no stek Ar mii Czer wo nej,
jak podobnie w wie lu in nych mia stach
pol skich. Na ten cel raj cy są dec cy mu -
sie li za cią gnąć po życz kę. Już w kil ka
mie się cy po od sło nię ciu po mni ka, zo stał
on wy sa dzo ny w po wie trze przez an ty -
ko mu ni stycz ne pod zie mie. Wte dy po sta -
wio no no wy, so lid niej szy, któ ry do trwał
do na szych cza sów. (HSZ)

Nie wy ko na na uchwa ła sprzed 20 la ty 

Stoi jak stał
i przynosi miastu
wstyd 
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Od dłu ższe go cza su bom bar du je Pan
pre zy den ta No we go Są cza Ry szar da
No wa ka oświad cze nia mi w spra wie
ko niecz no ści usu nię cia po mni ka Ar -
mii Czer wo nej przy Alejach Wol no -
ści, wy wo łu jąc iry ta cję wie lu
są de czan. Czy nie ma Pan już do syć?

– Nie, bo je stem cier pli wy (ja ko fi lo -
zof), kon se kwent ny (ja ko har cerz) i wy -
trwa ły w dą że niu do ce lu (ja ko
pił sud czyk).
Są de cza nie py ta ją – kto to jest Je rzy
Bu kow ski, ja ki ma ty tuł do ta kiej ak -
cji, kto te go pa na upo wa żnił do wtrą -
ca nia się w są dec kie spra wy? 

– Tro chę po wie dzia łem już na ten te -
mat w od po wie dzi na po przed nie py ta -
nie. Ro zu miem, że są de cza nom nie
cho dzi jed nak ani o mo ją ka rie rę na uko -
wą, ani o har cer ską prze szłość, ale
o dzia łal ność w Po ro zu mie niu Or ga ni za -
cji Kom ba tanc kich i Nie pod le gło ścio -
wych w Kra ko wie, któ re go je stem
rzecz ni kiem. Od ra zu wy ja śniam:
w skład PO KiN wcho dzi po nad 20 sto -
wa rzy szeń o pa trio tycz nym cha rak te rze,
nie tyl ko kom ba tanc kich (np. Ma ło pol -
ski Okręg Świa to we go Związ ku Żoł nie -
rzy Ar mii Kra jo wej, Ob szar Po łu dnio wy
Zrze sze nia Wol ność i Nie za wi słość, Pol -
ski Zwią zek Więź niów Ko mu ni zmu,
Zwią zek Więź niów Po li tycz nych Okre -
su Sta li now skie go), ale ta kże sku pia ją -
cych młod sze po ko le nia Po la ków
wal czą cych z ko mu ni stycz nym re żi mem
(np. In sty tut Ka tyń ski, Zwią zek Kon fe -
de ra tów Pol ski Nie pod le głej 1979-89,
Zwią zek Pił sud czy ków, Ko mi tet Opie ki
nad Miej sca mi Zbrod ni Ko mu ni zmu).
Dla te go mo żna peł nić w Po ro zu mie niu

ró żne funk cje, nie bę dąc kom ba tan tem.
Ta ka for mu ła wie lo po ko le nio wej struk -
tu ry zna ko mi cie się spraw dza (obej mu -
je my ob szar Ma ło pol ski) i mo gę ją
z czy stym ser cem po le cić po dob nym
do sku pio nych w PO KiN or ga ni za cjom
pa trio tycz nym w ca łym kra ju.

Dla cze go po mnik Ar mii Czer wo nej
po wi nien znik nąć z pej za żu No we go
Są cza? 

– Po nie waż jest to sym bol so wiec kie -
go pa no wa nia nad Pol ską.
Czy „ma czał” Pan pal ce w dwu krot -
nej ak cji za ma lo wy wa nia po mni ka
Ar mii Czer wo nej przy Alejach Wol -
no ści przez nie zna nych spraw ców,
co mia ło miej sce w 2011 ro ku?

– Nie.
W Pań skich oświad cze niach ad re so -
wa nych do są dec kiego Ra tusza i sze -
ro ko kol por to wa nych rów nież
w por ta lach in ter ne to wych pa da ją
cię żkie za rzu ty pod ad re sem de mo -
kra tycz nie wy bra ne go pre zy den ta
mia sta Ry szar da No wa ka, m.in. że
kie ru je się „ro syj skim, a nie pol skim
in te re sem”, czy to nie prze sa da? 

– Nie. Ka żdy mu si po no sić kon se -
kwen cje swo ich słów i czy nów. Za sta -
na wia mnie tyl ko, jak dłu go Pra wo
i Spra wie dli wość bę dzie to le ro wać
w swo ich sze re gach czło wie ka, któ ry
osten ta cyj nie wy stę pu je prze ciw ide -
ałom gło szo nym przez tę par tię. 
Czy nie ro zu mie Pan, że są obiek -
tyw ne trud no ści, że pre zy dent No -
wak nie chce wy wo ły wać
mię dzy na ro do wej awan tu ry, że
przy tym po mni ku po cho wa no sze -
ściu Bo gu du cha win nych mło dych
czer wo no ar mi stów, któ rzy zgi nę li
z da la od swo je go do mu ro dzin ne go
na ob cej, pol skiej zie mi? 

– Nie ro zu miem, po nie waż ar gu ment
o awan tu rze jest cał ko wi cie chy bio ny, co
mo gę wy ka zać na pod sta wie kra kow -
skie go do świad cze nia z prze nie sie niem

Nie spocznę, póki z Nowego
Sącza nie zniknie pomnik
Armii Czerwonej
Roz mo wa z dr. JE RZYM BU KOW SKIM, rzecz ni kiem Po ro zu mie nia 
Or ga ni za cji Kom ba tanc kich i Nie pod le gło ścio wych w Kra ko wie

Dr Je rzy Bu kow ski
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gro bów i po mni ka czer wo no ar mi stów
spod Bar ba ka nu na woj sko wą kwa te rę
Cmen ta rza Ra ko wic kie go w 1997 ro ku.
Nie zdo łał te go zro bić z po cząt kiem
lat 90. wy wo dzą cy się z „So li dar no ści”
pierw szy wo je wo da kra kow ski Ta de usz
Pie karz, cho ciaż miał ła twiej szą sy tu ację
niż je go re pre zen tu ją cy le wi cę na stęp ca
pro fe sor Ja cek Maj chrow ski (obec nie
pre zy dent Kra ko wa), gdyż ist niał wte dy
jesz cze Zwią zek So wiec ki i nie trze ba
by ło pro wa dzić dy plo ma tycz nych roz -
mów z wła dza mi kil ku państw. Mi mo to
prof. Maj chrow ski zna ko mi cie po ra dził
so bie z tym pro ble mem, a uro czy stość
prze nie sie nia ne kro po lii od by ła się bar -
dzo god nie, z udzia łem od na le zio nych
ro dzin po cho wa nych pod Bar ba ka nem
żoł nie rzy, przed sta wi cie li rzą dów ich oj -
czyzn, du chow ny mi ró żnych wy znań.
Nie by ło żad nej awan tu ry ani żad ne go
za mie sza nia. Ka żdy roz sąd nie my ślą cy
i pa trio tycz nie na sta wio ny Po lak wie, że
na le ży z sza cun kiem ob cho dzić się
z gro ba mi, na wet je śli spo czy wa ją
w nich na jeźdź cy, ale ich miej sce jest
na cmen ta rzach – zgod nie z ka to lic ką
i na ro do wą tra dy cją.
Dla cze go Pan nie przyj mu je do wia -
do mo ści ar gu men tów obroń ców
mo nu men tu, że Ar mia Czer wo -
na przy nio sła są de cza nom wy zwo -
le nie spod oku pa cji nie miec kiej?

Czer wo no ar mi ści we szli do Są -
cza 20 stycz nia 1945 r., w mar cu te -
go ro ku otwar to szko ły śred nie,
od ro dzi ła się ad mi ni stra cja pol ska,
za czął się okres od bu do wy mia sta
po znisz cze niach wo jen nych i po -
wro tu do nor mal ne go ży cia.

– Wy zwo le nie jest jed no znacz ne
z przy wró ce niem sta tus quo an te.
W Kra ko wie od kil ku już lat – na sku -
tek sta rań wła śnie na sze go Po ro zu mie -
nia – ob cho dzi my 18 stycz nia ka żde go
ro ku rocz ni cę za koń cze nia nie miec kiej
oku pa cji. To jest wła ści wa for mu ła, za -
ak cep to wa na przez prof. Maj chrow -
skie go – hi sto ry ka i praw ni ka,
a przy tym sym pa ty ka le wi cy. Bo trud -
no prze cież mó wić o wy zwo le niu Pol -
ski przez So wie tów w ta kim sa mym
sen sie jak np. o wy zwo le niu Włoch
czy Fran cji przez woj ska ko ali cji an ty -
nie miec kiej, któ re na tych miast od da ły
wła dzę pra wo wi tym rzą dom tych
państw. Je że li ktoś chce snuć fał szy we
ana lo gie, to niech so bie po czy ta pra ce
hi sto ry ków opi su ją cych, co dzia ło się
na zaj mo wa nych przez Ar mię Czer wo -
ną i po stę pu ją ce w ślad za nią od dzia -
ły NKWD zie miach pol skich i trwa ło
– oczy wi ście z ró żnym na tę że niem ter -
ro ru – do 1989 ro ku.
Nie tyl ko w No wym Są czu po zo sta ły
ta kie „pa miąt ki” z prze szło ści, dla -

cze go Pan się nie in te re su je in ny mi
po mni ka mi Ar mii Czer wo nej? 

– Ostat nie przy kła dy z Li ma no wej
i z No we go Tar gu (by ogra ni czyć się tyl -
ko do wo je wódz twa ma ło pol skie go) do -
bit nie świad czą o tym, że tę spra wę
mo żna kul tu ral nie i spo koj nie za ła twić.
In te re su ję się wie lo ma „pa miąt ka mi”
z okre su PRL, ale naj bli ższe są mi te
z re jo nu, na któ rym dzia ła Po ro zu mie -
nie Or ga ni za cji Kom ba tanc kich i Nie -
pod le gło ścio wych w Kra ko wie.
Kie dy Pan za koń czy swo ją „kru cja -
tę” są dec ką? 

– Kie dy z cen trum wa sze go pięk ne go
i zna ne go ze wspa nia łych tra dy cji pa trio -
tycz nych mia sta znik nie ten re likt ko mu -
ni stycz nej prze szło ści, sym bo li zu ją cy
znie wo le nie Pol ski przez So wie tów.

Roz ma wiał HEN RYK SZEW CZYK

JE RZY BU KOW SKI
dr fi lo zo fii, au tor „Za ry su fi lo zo fii spo tka nia”,
pił sud czyk, har cerz, pu bli cy sta, rzecz nik Po -
ro zu mie nia Or ga ni za cji Kom ba tanc kich
i Nie pod le gło ścio wych w Kra ko wie, prze -
wod ni czą cy Ko mi te tu Opie ki nad Kop cem
Jó ze fa Pił sud skie go w Kra ko wie, by ły re -
pre zen tant pra so wy śp. puł kow ni ka Ry -
szar da Ku kliń skie go w Kra ju.
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W
do bie In ter ne tu, apa ra tów
cy fro wych i in nych no -
wi nek tech nicz nych co -
raz czę ściej za po mi na się

o sta rych, ale nie zwy kle war to ścio wych
zdję ciach. Jesz cze kil ka na ście lat te mu
nikt so bie nie wy obra żał, że by ich nie
wy wo ły wać. Dzi siaj ma ło kto to ro bi.
Za po mi na się jak wspa nia le jest oglą -
dać fo to gra fie, na któ rych uwiecz nio no
lu dzi, bu dyn ki czy wa żne wy da rze nia. 

Stu dent ka hi sto rii sztu ki, na co dzień
miesz ka ją ca w Kra ko wie a po cho dzą ca
z Ry tra, po sta no wi ła przy po mnieć ob raz
swo jej miej sco wo ści dzię ki sta rym fo to -
gra fiom. – Od daw na bar dziej in te re su -

je mnie prze szłość niż obec ne dzie je. Już
ja kiś czas te mu stwo rzy łam gru pę o Ry -
trze na por ta lu spo łecz no ścio wym – Fa -
ce bo ok, jed nak nie by łam zbyt nio
ak tyw na – opo wia da Ju sty na Sta siek.
Jed nak po pa ru mie sią cach stu dent ka za -
uwa ży ła, że bar dzo du ża ilość osób za -
in te re so wa ła się tą gru pą. – To
zmo bi li zo wa ło mnie do re ak ty wa cji te -
go po my słu. Po my śla łam wte dy o za ło -
że niu fan pa ge'a. Wie dzia łam, że nic
ta kie go do tej po ry nie po wsta ło, więc
tym bar dziej mnie to zdo pin go wa ło
do dzia ła nia – do da je. Na stro nie o Ry -
trze po sta no wi ła umiesz czać sta re
fotografie pre zen tu ją ce miej sco wość.

– Pierw sze zdję cia zdo by wa łam przez
przy pa dek, szu ka jąc w In ter ne cie. Ma -
jąc te 23 la ta o więk szo ści zmia nach
na wsi, o skle pach, wil lach itp. nie mia -
łam po ję cia, więc wi dok ta kich pe re łek,
zro bił na mnie ogrom ne wra że nie. Wie -
dzia łam, że nie mo gę te go tak zo sta wić
– wspo mi na stu dent ka. Wy szu ki wa nie
fo to gra fii roz po czę ła od wer to wa nia ro -
dzin nych al bu mów i ksią żek na te mat
Do li ny Po pra du. Umiesz cza ne zdję cia
na pro fi lu Ry tra spo tka ły się ze spo rym
za in te re so wa niem ze stro ny miesz kań -
ców. – Im bar dziej mi za le ża ło, tym in -
ten syw niej szu ka łam, im wię cej
szu ka łam, tym wię cej od kry wa łam no -
wych rze czy – tak Ju sty na opi su je po -
cząt ki swo jej pra cy. Z po mo cą przy szli
jej zna jo mi. Do cie ra li do ar chi wa liów
opi su ją cych wil le w Ry trze, historii roz -
wo ju miej sco wo ści w okre sie mię dzy -
wo jen nym. Wy szu ki wa li do ku men ty
przed sta wia ją ce ro lę Ry tra ja ko miej -
sco wości tu ry stycz nej i uzdro wi sko wej.
Ko lek cja zdjęć na pro fi lu za czę ła się po -
wo li roz ra stać.

– Co chwi la za ska ki wa ła mnie życz li -
wość lu dzi, któ rzy na ma ila wy sy ła li mi
pry wat ne zbio ry, ma łe czy więk sze, ale
za wsze bar dzo cie ka we – mó wi Ju sty -
na Sta siek. Stu dent ka naj wię cej in te re -
su ją cych zdjęć po zy ska ła
od Ro ma na Ma ty je wi cza, któ ry po dzie -
lił się swo imi ogrom ny mi ko ne ser ski mi
zbio ra mi, pre zen tu ją cymi Ry tro
od lat 20. do póź nych 80. ubie głe go wie -
ku. Wszyst kie zdję cia są ska no wa ne, ar -
chi wi zo wa ne na kom pu te rze i stop nio wo
udo stęp nia ne na Fa ce bo oku. W mię dzy -
cza sie studentka sta ra się po zy ski wać
ko lej ne pe reł ki. – Naj pięk niej sze jest to,
że ka żda fo to gra fia, po mi mo że jest pięk -
na, nie sie ze so bą ta kże ja kąś od ręb ną
hi sto rię. Szcze gól nie, gdy tra fiam na fo -
to gra fie lu dzi, nie raz zda rza się, że ma -
ma bądź bab cia roz po zna ją w nich
swo ich zna jo mych, są sia dów – do da je. 

***
Naj więk szą nie spo dzian kę, we dług

po my sło daw czy ni stro ny o Ry trze, był
mo ment, kie dy na jed nej ze sta rych fo -
to gra fii za uwa ży ła swo je go pra dziad ka.
– Mia łam go w pa mię ci ze zdjęć z ro -
dzin ne go al bu mu. Oglą da jąc no we fo to -
gra fie ra zem z ma mą w jed nym
mo men cie krzyk nę ły śmy „dzia dek”! To

Studentka miała genialny w swojej prostocie
pomysł na promocję rodzinnej miejscowości 

Rytro na starych
fotografiach
Sta re, czar no -bia łe, na zna czo ne prze mi ja ją cym cza sem, ale co
naj wa żniej sze – uka zu ją ce pięk no i wa lo ry tu ry stycz ne Ry tra.
Fo to gra fie przed sta wia ją ce są dec ką miej sco wość, uka zu ją ją
w cał ko wi cie in nym świe tle. Na ra zie mo żna je oglą dać
na fanpage’u o Ry trze, jed nak być mo że w nie dłu gim cza sie do -
cze ka ją się pro fe sjo nal ne go wy da nia.
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by ło cu dow ne, szcze gól nie, że zdjęć z te -
go okre su w al bu mie by ło nie wie le
– opo wia da. Kil ka fo to gra fii spo śród
bo ga te go już zbio ru szcze gól nie wzbu -
dzi ły za chwyt twór czy ni stro ny. – Jest
to zdję cie przed sta wia ją ce te atr dzie cię -
cy z 1933 ro ku, któ re udo stęp nił An drzej
Ma rzec. Jest o ty le cu dow ne z ra cji te -
go, że je stem mi ło śnicz ką Ta de usza Ma -
kow skie go, ar ty sty z krę gu École de
Pa ris – opo wia da Ju sty na. Ko lej nym
zdję ciem, któ re za słu gu je na uwa gę, jest
wil la Pod ha le. Na fo to gra fii uka za ny jest
pięk ny, wy jąt ko wy pod wzglę dem es te -
tycz nym bu dy nek. – Znaj do wały się tam
sklep, ho tel, karcz ma, by ły też or ga ni zo -
wa ne dan cin gi. Wil la po pro stu tęt ni ła
ży ciem. Sta ła w sa mym cen trum Ry tra,
obok urzę du gmi ny. Nie wiem, jak to się
sta ło, że zo sta ła zbu rzo na, ale obec nie
znaj du je się tam pu sty plac pod przy szły
par king – opi su je.

Co jesz cze mo żna zobaczyć na sta -
rych fo to gra fiach? Dwie skocz nie nar -
ciar skie, dom wy po czyn ko wy Jan tar,
bu dy nek Ochot ni czej Stra ży Po żar nej,
skut ki po wo dzi z lat trzy dzie stych, ru -
iny zam ku, bu do wa nie dro gi w la tach
sześć dzie sią tych, sta ry ko ściół, Za jazd
Ry ter ski, wil lę Za ci sze czy Espla na dę,
sta cję ko le jo wą. To tyl ko nie wiel ka
część ekspozycji pre zen tu ją ca ob li cze
Ry tra z ubie głe go wie ku.

Czym dla stu dent ki hi sto rii sztu ki jest
pro wa dze nie stro ny o ro dzin nej miej sco -
wo ści? Przede wszyst kim nie zwy kłą
przy go dą. – Tra fiam nieraz na lu dzi, któ -
rzy dzię ku ją mi za zdję cie, któ re przy wo -
ła ło ich wspo mnie nia. To wzru sza ją ce
mieć wpływ na tak mi łe emo cje, ja kie mi
cią gle to wa rzy szą – ko men tu je. – Mam
świa do mość, że przy wo łu jąc wspo mnie -
nia, przy czy niam się ta kże do oży wie nia
hi sto rii, któ ra jest bar dzo bo ga ta, a tak
ma ło zna na, szcze gól nie wśród osób
w mo im wie ku – do da je. – Zda ję so bie
spra wę, że to już ostat nia oka zja, kie dy
mo gę o fo to gra fiach i sa mej hi sto rii Ry -
tra po roz ma wiać z ży ją cy mi jesz cze oso -
ba mi, świadka mi wo jen czy prze mian.

Co da lej ze stro ną, na któ rej mo żna
oglą dać sta re fo to gra fie? Po my sło daw -
czy ni ma wie le pla nów. Jed nym z nich
jest wy da nie bro szu ry lub ma łe go al bu -
mu. Zda je so bie ona spra wę, że pro fil
na Fa ce bo oku nie bę dzie trwał wiecz nie.
– Ksią żka za wsze ma war tość ma te rial ną
i o wie le le piej się ją oglą da – stwier dza. 

Być mo że część fo to gra fii ze bra nych
przez stu dent kę tra fi do „Dzie jów Ry -
tra”, któ re ma ją zo stać wy da ne w sierp -
niu br. z oka zji 700-le cia.
– Prze glą dam z za in te re so wa niem efek -
ty pra cy Ju sty ny Sta siek. Zdję cia są
prze pięk ne. War to je wy ko rzy stać,

oczy wi ście za zgo dą ich wła ści cie li,
do mo no gra fii o na szej miej sco wo ści
– stwier dza wójt Ry tra Wła dy sław
Wnę trzak. W ob szer nej ksią żce ma ją
być za war te in for ma cje zwią za ne z hi -
sto rią, kul tu rą, spor tem, re kre acją, pa -
ra fia mi i re gio na li zmem Do li ny
Po pra du. – Zo stał po wo ła ny spe cjal ny
ze spół do ze bra nia naj wa żniej szych in -
for ma cji i wy da rzeń, ja kie mia ły miej -
sce w Ry trze. Sta ni sław Wę glarz bę dzie
czu wał nad pra ca mi ze spo łu, jest on et -
no gra fem i wy kła dow cą na Uni wer sy -
te cie Ślą skim – do da je wójt. 

MAR CE LI NA GAR GU LA
Link do stro ny o Ry trze:

www.facebook.com/stare.rytro?sk=wall

W dobie internetu,
aparatów cyfrowych
i innych nowinek
technicznych coraz
częściej zapomina się
o starych, ale niezwykle
wartościowych
zdjęciach. 

SADECZANIN marzec 2012_SADECZANIN 3.2012  27-02-2012  10:17  Strona 32



MARZEC 2012 33
WWW.SADECZANIN.INFO

WOKÓŁ NAS

No wy Sącz i ukra iń ski Stryj,
któ ry do 1939 ro ku le żał w gra -
ni cach II Rze czy po spo li tej.
Mia sta part ner skie, któ re
na pierw szy rzut oka wy da ją
się zu peł nie od mien ne.

S
ześć dzie się cio ty sięcz ny Stryj
mo że po chwa lić się du żym wę -
złem ko le jo wym, za kła dem
pro duk cyj nym ma te ria łów bu -

dow la nych, prze my słem ma szy no wym,
drzew nym i spo żyw czym. Od nie daw -
na, bo od 12 lu te go, Uni wer sy te tem
Trze cie go Wie ku – wzo ro wa nym na na -
szym, no wo są dec kim.

PRZYPADKOWE
SPOTKANIE, INSPIRACJA,
DZIAŁANIE

– Za czę ło się od te go, że w ubie głym
ro ku bra łam udział w kon fe ren cji po -
świę co nej pol skim sto wa rzy sze niom
i or ga ni za cjom po za rzą do wym, któ ra
od by ła się we Lwo wie – opo wia da
Oksa na Shmi lyk, dy rek tor Fun da cji
Cha ry ta tyw nej im. Igo ra Osta sza
w Stry ju. – Je den z re fe ra tów wy gła sza -
ła Wie sła wa Bor czyk. Za in te re so wa ła
mnie dzia łal ność uni wer sy te tu w No -
wym Są czu i po kon fe ren cji za czę łam

z nią roz mo wę o mo żli wo ści utwo rze nia
ta kiej or ga ni za cji w Stry ju – do da je.

Tak na wią za ła się współ pra ca z Wie -
sła wą Bor czyk, za ło ży ciel ką i pre ze sem
Są dec kie go Uni wer sy te tu Trze cie go
Wie ku, jak i sze fo wą Ogól no pol skiej
Fe de ra cji Uni wer sy te tów Trze cie go
Wie ku. 

W paź dzier ni ku ubie głe go ro ku de le -
ga cja z Ukra iny z Oksa ną Shmi lyk

na cze le wzię ła udział w uro czy stej in -
au gu ra cji ro ku aka de mic kie go SUTW.
Ze spół Or ga ni za cyj ny UTW Fun da cji
Cha ry ta tyw nej im. Igo ra Osta sza spę dził
w Pol sce kil ka dni.

– Pod glą da ły śmy pra cę na szych są -
dec kich ko le gów i ko le ża nek po to, by
ru szyć z po dob nym pro jek tem w Stry ju.
Bar dzo spodo ba ła się nam ini cja ty wa
ak ty wi za cji, edu ka cji i in te gra cji osób
w wie ku eme ry tal nym – za zna cza Oksa -
na Shmi lyk. – Po my śla łam, że w Stry ju
też są oso by, któ re chęt nie bę dą uczest -
ni czyć w ta kich roz wi ja ją cych za ję ciach.
Co wię cej, ta kie spo tka nia po mo gą im
upo rać się z sa mot no ścią i od rzu ce niem
– czę sty mi uczu cia mi to wa rzy szą cy mi
oso bom star szym.

Pod czas wi zy ty w No wym Są czu
pod pi sa ne zo sta ły pierw sze do ku men ty
o współ pra cy po mię dzy pol ską i ukra iń -
ską or ga ni za cją.

Po po wro cie do Stry ja Rok sa -
na Shmi lyk za czę ła pra co wać nad utwo -
rze niem Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku
w swo im mie ście. Uda ło jej się na wią -
zać współ pra cę ze stry jeń ską fi lią Po li -
tech ni ki Lwow skiej, w któ rej bu dyn ku
pro wa dzo ne są za ję cia dla słu cha czy.
UTW w Stry ju pro po nu je swo im stu -
den tom m.in. za ję cia kom pu te ro we
pod pa tro na tem Mi cro so ftu, za ję cia ar -
ty stycz ne i edu ka cyj ne. Dzię ki współ -

Wiesława Borczyk zaraziła ideą uniwersytetu
trzeciego wieku mieszkańców Stryja 

Co łączy
polskiego
i ukraińskiego
emeryta?

Spo tka nie z wła dza mi po wia tu FOT. ALICJA FAŁEK
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pra cy z To wa rzy stwem Kul tu ry Pol skiej
Zie mi Lwow skiej w Stry ju pro wa dzo ne
bę dą ta kże lek cje ję zy ka pol skie go.

Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku
w Stry ju uda ło się uru cho mić w cią gu
kil ku mie się cy. Je go in au gu ra cja od by -
ła się 12 lu te go.

CO NAS ŁĄ CZY A CO DZIE LI?
Pod czas te go wa żne go wy da rze nia

dla stry jeń skiej ge ne ra cji trze cie go wie -
ku nie mo gło za brak nąć Wie sła wy Bor -
czyk, któ ra przy le cia ła z War sza wy,
i no wo są dec kich słu cha czy. Na Ukra inę
wy ru szy ła pię cio oso bo wa de le ga cja,
któ rej niestrasz ne by ły mro zy i kil ku go -
dzin na pod róż bu sem. W sa mo cho dzie
zna la zło się rów nież miej sce dla ni żej
pod pi sa nej wy słan nicz ki por ta lu Są de -
cza nin.in fo. Na miej scu oka za ło się, że
Stryj i No wy Sącz – mia sta part ner skie,
ró żnią się pod wie lo ma wzglę da mi, ale
ma ją też po dob ne pro ble my.

W po ło wie lu te go stry jeń skie uli ce
– na wet głów ne trak ty – po kry wa gru ba
warstwa śnie gu i lo du. W No wym Są -
czu rzecz nie do po my śle nia.

– Nie ma my pie nię dzy na za kup ben -
zy ny i płu gi nie mo gą wy je chać na mia -
sto – tłu ma czył zdzi wio nym są de cza nom
My ko ła Dmy try szyn, wi ce prze wod ni -

czą cy ad mi ni stra cji re jo nu (po wia tu)
stry jeń skie go. Cho dząc ulicz ka mi Stry -
ja mo żna w to uwie rzyć. Po wy glą dzie
bu dyn ków, sta nie chod ni ków i ulic ci śnie
się na usta jed no sło wo: „bie da”. Jed nak
ta ki stan rze czy wi sto ści nie po wo du je
bier no ści miesz kań ców Stry ja, wręcz
prze ciw nie. Mo żna od nieść wra że nie, że

to mo bi li zu je ich do ró żno ra kiej ak tyw -
no ści.

Na środ ku stry jeń skie go ryn ku stoi
po mnik przed sta wia ją cy żoł nie rza Ar -
mii Czer wo nej trzy ma ją ce go w rę kach
dziec ko. Za nim obe lisk upa mięt nia ją cy
wy zwo le nie mia sta z rąk hi tle row ców
przez czer wo no ar mi stów po cząt kiem
sierp nia 1944 r. Oba mo nu men ty bu dzą
kon tro wer sje, po dob nie jak po mnik Ar -

mii Czer wo nej sto ją cy przy Alejach
Wol no ści w No wym Są czu. Stry jeń ski
mo nu ment, tak jak są dec ki, wie lo krot -
nie był za ma lo wy wa ny przez oso by,
któ re nie go dzą się na je go ist nie nie
w cen trum mia sta. Część miesz kań ców
uwa ża, że Ar mia Czer wo na wy zwo li ła
Stryj z rąk jed ne go wro ga po to, by mia -
sto prze szło pod wła da nie ko lej ne go.

– Lu dzie pa mię ta ją cy tam ten czas
i to, co póź niej dzia ło się w mie ście, do -
ma ga ją się usu nię cia po mni ka. Pó ki co
da lej stoi on w sa mym cen trum mia sta
– mó wi Shmi lyk.

Pro te sty prze ciw ko mo nu men to wi to
nieje dy na ozna ka ak tyw no ści stry jeń skiej
lud no ści. Szcze gól nie prę żnie dzia ła tam
star sze po ko le nie. No wo są de cza nie mo -
gli się o tym prze ko nać, od wie dza jąc To -
wa rzy stwo So jusz Ukra iny. Li czy ono
oko ło 40 osób, któ re spo ty ka ją się dwa ra -
zy w mie sią cu, by wspól nie spę dzać czas.
Spo tka nia są oka zją do roz mów, wy mia -
ny do świad czeń czy wspól ne go śpie wu.
Ko bie ty zrze szo ne w To wa rzy stwie tka ją
i wy szy wa ją, a swo ich umie jęt no ści uczą
in ne ko le żan ki.

Słu cha czy UTW z No we go Są cza
za pro szo no na za koń cze nie okre su ko -
lę do wa nia (wg ka len da rza ju liań skie -
go). Mło dzież dzia ła ją ca w Szko le

W paź dzier ni ku ubie głe -
go ro ku de le ga cja
z Ukra iny z Oksa ną
Shmi lyk na cze le wzię ła
udział w uro czy stej in au -
gu ra cji ro ku aka de mic -
kie go SUTW.

No wo są dec ka de le ga cja UTW
przy ul. Ja na Paw ła II w Stry ju

Pod pi sa nie umo wy o współ pra cy po mię dzy UTW w Stry ju i No wym Są czu
oraz Ogól no pol ską Fe de ra cją Uni wer sy te tów Trze cie go Wie ku
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Szla chet nej Ukra iny przy go to wa ła pro -
gram ar ty stycz ny. By ły bo żo na ro dze -
nio we wier szy ki oraz ko lę dy.
Praw dzi wą nie spo dzian kę są de cza nom
spra wi ły dzia łacz ki To wa rzy stwa, któ -
re wy ko na ły pol skie ko lę dy. Po czę ści
ar ty stycz nej ra czo no się spe cja ła mi,
przy go to wa ny mi przez stry jeń skie go -
spo dy nie. By ły m.in. pącz ki z ró żą
i ma kiem, a pod czas ich de gu sta cji roz -
mo wy o tym, jak wy glą da ży cie eme ry -
ta w Pol sce i na Ukra inie.

– My też ży je my ak tyw nie, a dzię ki
spo tka niom i przy jaź niom uda je nam się
po ko nać sa mot ność – stwier dzi ła Oksa -
na Ko wa ly szyn, eme ry to wa na na uczy -
ciel ka. – Ale pa trząc na was i wa sze
za ję cia na uni wer sy te cie, chce my żyć
jesz cze ak tyw niej. Chce my by ście nas te -
go na uczy li.

Proś ba zo sta ła wy słu cha na, a słu cha -
cze z SUTW chęt nie dzie li li się swo imi
do świad cze nia mi. Jo lan ta Kie res, eme -
ry to wa ny sto ma to log, słu chacz ka UTW
w No wym Są czu od ośmiu lat, prze ko -
ny wa ła, że wy star czy nie wie le, by zak -
ty wi zo wać star sze po ko le nie.

– Ka żdy z nas ma ja kąś wie dzę, któ rą
mo że się po dzie lić. Ja na uni wer sy te cie
uczę espe ran to, mo ja ko le żan ka – ję zy -
ka nie miec kie go, in na fran cu skie go
– wy li cza ła Kie res. – My ślę, że i u was
znaj dą się oso by ma ją ce wie dzę, któ rą
mo gą prze ka zać in nym.

Szyb ko oka za ło się, że dla czę ści ko -
biet zrze szo nych w To wa rzy stwie So -
jusz Ukra iny dwa spo tka nia w mie sią cu
to zde cy do wa nie za ma ło. Po sta no wi ły
więc za si lić sze re gi Stry je skie go Uni -
wer sy te tu Trze cie go Wie ku.

URO CZY STA IN AU GU RA CJA
I PIERW SZE ZA JĘ CIA

W nie dzie lę 12 lu te go w jed nej z sal
fi lii Po li tech ni ki Lwow skiej spo tka li się
zde kla ro wa ni już słu cha cze – 30 osób
– a ta kże sze ścio oso bo wa de le ga cja
z No we go Są cza na cze le z Wie sła wą
Bor czyk oraz sym pa ty cy pro jek tu.
Zgro ma dze ni mie li oka zję wy słu chać
ukra iń skiej ko lę dy w wy ko na niu czte ro -
oso bo wej miej sco wej ro dzi ny. Po wy -
stę pie, du chow ny grec ko ka to lic ki
po bło go sła wił UTW w Stry ju, ży cząc
ro sną cej licz by słu cha czy i po wo dze nia
w ak ty wi za cji star sze go po ko le nia.

– Pol ska jest dla nas przy kła dem
i wie le się od niej mo że my na uczyć – mó -
wił pod czas uro czy sto ści Igor Ostasz,
po li tyk, do nie daw na am ba sa dor Ukra -
iny w Ka na dzie. – Stryj i No wy Sącz są
mia sta mi part ner ski mi, a przy kła dem tej
współ pra cy jest po wsta ły wła śnie Uni -
wer sy tet Trze cie go Wie ku wzo ro wa ny
na są dec kim. Za czy na my od 30 stu den -
tów, ale je stem moc no prze ko na ny, że
na tym się nie skoń czy – do dał.

Uro czy sto ścią wzru szo na by ła Wie sła -
wa Bor czyk, któ ra przy bli ży ła zgro ma -
dzo nym bo ga tą hi sto rię uni wer sy te tów
trze cie go wie ku na świe cie i w Pol sce.
Opo wie dzia ła, czym zaj mu je się jej są -
dec kie sto wa rzy sze nie, ja kie za ję cia ofe -
ru je oso bom w wie ku eme ry tal nym
i pod po wie dzia ła, w ja ki spo sób roz wi jać
dzia łal ność. 

Na stęp nie pod pi sa no po ro zu mie nie
o wza jem nej współ pra cy po mię dzy Uni -
wer sy te tem Trze cie go Wie ku w Stry ju,
re pre zen to wa nym przez Igo ra Osta sza,
a Ogól no pol ską Fe de ra cją Uni wer sy te -

tów Trze cie go Wie ku, re pre zen to wa ną
przez pre zes Bor czyk.

– Ży cie wy ma ga od nas cią głej na uki,
bo świat wciąż się zmie nia. Lu dzie star -
si też po trze bu ją edu ka cji, że by na dą żyć
za zmia na mi – za zna czy ła pre zes
SUTW. – Ale uni wer sy te ty to nie tyl ko
na uka, a przede wszyst kim za wie ra ne
zna jo mo ści, któ re po ma ga ją nam prze -
zwy cię żyć sa mot ność i mo ty wu ją
do wyj ścia z do mu.

Pierw sze za ję cia od by ły się już we
wto rek (14 lu te go), a wzięło w nich
udział po nad 40 osób.

– Zaw sze po wta rzam, że bę dę słu cha -
czem Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku do -
pó ki bę dę żył al bo do pó ki on bę dzie
ist niał. Mam na dzie ję, że po dob nie bę -
dą my śleć na sze ko le żan ki i ko le dzy ze
Stry ja – pod kre śla Edward Ma ler, słu -
chacz SUTW.

ALI CJA FA ŁEK

Na środ ku stry jeń skie go
ryn ku stoi po mnik przed -
sta wia ją cy żoł nie rza 
Ar mii Czer wo nej trzy ma -
ją ce go w rę kach dziec ko. 

Kon tro wer syj ny po mnik czer wo no -
ar mi sty sto ją cy w cen trum Stry ja

Pod czas in au gu ra cji UTW w Stry ju
sa la pę ka ła w szwach

Wy mia na cen nych do świad czeń
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15 -let na Asia Mo su rek miesz ka
w Ma łej Wsi w po bli żu No -
we go Są cza. Zaw sze uśmiech -

nię ta, otwar ta i po zy tyw nie
na sta wio na do lu dzi. Dziew czy na jest
uzdol nio na mu zycz nie, gra na skrzyp -
cach i key bo ar dzie. Bra ła udział w li te -
rac kich kon kur sach gmin nych. Jest
współ au tor ką gmin nych le gend. W pu -

bli ka cji znaj du ją się jej ry sun ki. Ma ma
Asi z du mą po ka zu je świa dec twa
– wszyst kie z czer wo nym pa skiem. Pa -
ni Da nu ta za my śla się na chwi lę, jej
oczy za cho dzą łza mi. Za raz jed nak mó -
wi, że jej cór ka na pew no wró ci do szko -
ły i to już na wio snę.

– Nie wie rzy łam le ka rzom, kie dy mó -
wi li, że Asia mo że te go nie prze żyć. Czu -

łam, ja to po pro stu wie dzia łam, że ona
nas nie opu ści – wzru sza się ma ma. 

10 wrze śnia 2011 r. Asia po je cha ła
na prze ja żdżkę ro we ro wą ra zem z ko le -
żan ką. Mia ły je chać we czte ry, ale dwie
z przy ja ció łek w ostat nim mo men cie na -
pi sa ły SMS -y, że nie mo gą. Asia by ła
za wsze ostro żna, dla te go po dłu giej na -
mo wie bab cia zgo dzi ła się na tę krót ką
wy pra wę na jed no śla dach. Nie po je cha -
ły da le ko. Do wy pad ku do szło w Świ -
niar sku, przy skle pie. Sa mo chód
wje chał na chod nik, wprost na na sto lat -
kę. Asia mia ła być w do mu o go dzi -
nie 16. Za zwy czaj się nie spóź nia ła,
dla te go bab cia za nie po ko iła się, kie dy
wska zów ki ze ga ra po ka za ły go dzi -
nę 16.15. O wy pad ku do wie dzia ła się
od są sia dów. Dziew czyn ka tra fi ła
do szpi ta la w No wym Są czu. Ob ra że nia
by ły na ty le po wa żne, że trans port
do Uni wer sy tec kie go Szpi ta la Dzie cię -
ce go w Kra ko wie – Pro ko ci miu nie
wcho dził w grę. Ude rze nie spo wo do wa -
ło roz le gły obrzęk mó zgu.

– By li śmy z mę żem na wy ciecz ce.
Zda rzy ło nam się to dru gi raz w cią gu
na sze go ma łżeń stwa. Przy czwór ce dzie -
ci za wsze bra ko wa ło cza su i pie nię dzy.
Mąż ode brał te le fon. Po wie dział, że Asia
mia ła wy pa dek i jest w szpi ta lu. To by ło
mo że go dzi nę po na szym przy jeź dzie
do Czar no gó ry. Za czę li śmy szu kać naj -
bli ższe go po łą cze nia do Pol ski. Nie by ło
nic. Ani sa mo lo tu, ani au to bu su.
Na szczę ście na gle, nie wia do mo skąd,
pod je chał au to bus, któ ry je chał na Wę -
gry. Wsie dli śmy i po je cha li śmy. Z Bu da -
pesz tu ode brał nas szwa gier.
Po po łu dniu w nie dzie lę by li śmy w No -
wym Są czu – opo wia da pa ni Da nu ta.

W tym cza sie Asia wal czy ła o ży cie.
– To był szok. Kie dy wy je żdża łam,

mo je dziec ko by ło zdro we, uśmiech nię -
te... Kie dy wró ci łam le ża ło – na od dzia -
le in ten syw nej te ra pii i zda wa ło mi się,
że ka żdy od dech spra wia jej ból. Mię śnie
mia ła tak bar dzo na pię te... Nie wie dzia -
łam, jak mam od na leźć się w tej sy tu acji.

Po dwóch ty go dniach stan Asi się
usta bi li zo wał. Tra fi ła do szpi ta la w Kra -
ko wie.

– Tam też pra wie ją stra ci łam...
Po jed nym z za bie gów tra fi ła na od dział
in ten syw nej te ra pii. Mia ła trud no ści
z od dy cha niem. Za czę łam gor li wie się

Asia z Ma łej Wsi śpi już czte ry mie sią ce…

Obudź się, 
śpią ca kró lew no
Asia ma umie jęt ność przy cią ga nia do sie bie lu dzi. Na wet bę dąc
w śpiącz ce zjed nu je, so bie no wych przy ja ciół. Na od dzia le kra -
kow skie go szpi ta la po zna ła Al ber ta, któ ry przy cho dził do niej
i po wta rzał: „Obu dzę cię po ca łun kiem, mo ja śpią ca kró lew no”.
Asia jed nak śpi da lej. Jej dłu gi sen za czął się 10 wrze śnia, kie dy
po trą cił ją sa mo chód.
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mo dlić do oj ca Pio. Asia prze sta ła się
du sić. Le karz zde cy do wał, że mo że wró -
cić na od dział neu ro lo gicz ny. To by ło 23
wrze śnia, w świę to oj ca Pio.

Za czę ły się dłu gie i żmud ne ćwi cze nia.
Nie mo żna by ło do pu ścić do zwięk sze nia
się przy kur czu mię śni, bo to ozna cza ło by
ope ra cję i ko lej ne cier pie nie.

– Przy kurcz mię śni rąk i nóg po wo -
du je strasz ny ból i ra ny na cie le. Ćwi -
cze nia są więc bar dzo po trzeb ne.
Za czy na się de li kat nie, za le d wie od mu -
ska nia. Cia ło bro ni się. 

Asia po raz dru gi da ła na dzie ję swo -
im ro dzi com. Sta ło się to w ich dwu -
dzie stą rocz ni cę ślu bu.

– Od ra na pią te go paź dzier ni ka by -
łam peł na opty mi zmu. Czu łam, że coś
się wy da rzy. Wie dzia łam, że cór ka da
nam znak. 

Asia po raz pierw szy od wy pad ku
otwo rzy ła oczy. – Ona chce żyć – roz -
pła ka ła się pa ni Da nu ta, wspo mi na jąc to
wiel kie dla ro dzi ny wy da rze nie.

***
15-lat ka jesz cze przed Świę ta mi Bo -

że go Na ro dze nia wró ci ła do do mu. Ma
spe cja li stycz ne łó żko, ma te rac prze ciw -
ko od le ży nom i opie kę przede wszyst -
kim ma my, któ ra od wy pad ku cór ki nie
pra cu je. Asia wy ma ga uwa gi przez ca -
łą do bę. Sa ma nie je, nie umy je się, nie
po wie, co by zja dła na obiad ani na wet,
co ją bo li. Cza sem ma gor szy dzień
– wte dy jest sen na i szyb ciej się mę czy
pod czas ćwi czeń. In nym ra zem – za sy -

pia do pie ro wie czo rem. Zaw sze ma ma
mu si podać jej śro dek na sen ny. W cią -
gu dnia oczy ma ca ły czas otwar te. Zda -
je się, że wi dzi i re agu je na to, co dzie je
się wo kół.

– Asiu, wstań – za chę ca ją ma ma. Za -
raz do da je: – Przy Asi nie wol no mó wić
o przy krych rze czach. Ona po trze bu je
te raz tyl ko po zy tyw nych emo cji.

W cią gu dnia Asia słu cha ra dia, szu -
mu mo rza al bo śpie wu pta ków, bo tak
za le cił le karz. – Nie dam ra dy ca ły czas
do niej mó wić – argumentuje matka.

Nasza pa cjent ka bu dzi się oko ło
godz. 6 ra no. Pierw szy po si łek, przez spe -
cjal ną rur kę wprost do żo łąd ka, do sta je
o godz. 8. Kar mie nie trwa go dzi nę. Le karz
za le cił, że by dziew czy na ja dła przy naj -
mniej pięć ra zy dzien nie. Ma ma mik su je
jej po karm. Je pra wie wszyst ko: czo snek,
im bir, mię so. Mu si przy tyć, że by szyb ciej
dojść do sie bie. Po mię dzy po sił ka mi do -
sta je jo gur ty i zmik so wa ne owo ce.

– Zna leź li śmy le ka rza w Byd gosz czy,
któ ry po in stru ował nas, jak ma my po stę -
po wać z Asią. Nasz dzień mo żna opi sać
w skró cie tak: je dze nie i ćwi cze nia. Te
ostat nie zaj mu ją pra wie po ło wę dnia. Im
wię cej bę dzie my ćwi czyć, tym szyb ciej cór -
ka wró ci do zdro wia. Li czy my, że na wio -
snę Asia sta nie na no gach. Ma rzy jej się,
że zo sta nie de ko ra tor ką wnętrz. Ma do te -
go smy kał kę – uśmie cha się ma ma.

Dziew czy na cze ka na wó zek i pio -
ni za tor. To ma po móc w le cze niu. Łó -
żko nie jest re fun do wa ne, więc ro dzi ce
mu sie li sa mi się w nie za opa trzyć. Asia
wy ma ga in ten syw nej re ha bi li ta cji. Go -
dzi na pra cy spe cja li sty w do mu kosz -
tu je 60 zł, a jed na dzien nie nie
wy star czy. Koszt ty go dnio wy ćwi czeń
to oko ło 840 zł, co prze kra cza mo żli -
wo ści ro dzi ny. Pró bu ją ćwi czyć z Asią
na wła sną rę kę, zgod nie z za le ce nia mi
le ka rza, któ re go zna leź li w Byd gosz -
czy. Ufa ją mu, bo po mógł wie lu oso -
bom w po dob nej sy tu acji.

– Do te go po trzeb ne są czte ry oso by.
Za bie ra my się za te ćwi cze nia po po łu -
dniu, kie dy wszy scy wró cą do do mu.
Od ra na sa ma ćwi czę z Asią mię śnie
rąk i nóg. Cór ka re agu je już na mo je
po le ce nia. 

Kie dy ma ma pro si, Asia zgi na pra wą
no gę. Na wet naj mniej szy po stęp w re -
ha bi li ta cji cie szy ro dzi nę. Ostat nio za -
czę ła re ago wać na świa tło. Ma ma
świe ci jej spe cjal ną la tar ką w oczy. Jej
źre ni ce po ru sza ją się.

Po jednym z zabiegów
trafiła na oddział
intensywnej terapii.
Miała trudności z
oddychaniem. Zaczęłam
gorliwie się modlić do
ojca Pio. Asia przestała
się dusić.
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***
Na sto lat ka ma wie lu przy ja ciół,

któ rzy od wie dza ją ją w do mu, mo dlą
się za nią i or ga ni zu ją dla niej zbiór -
ki pie nię dzy i ba le cha ry ta tyw ne. Re -
ha bi li ta cja i pry wat ne wi zy ty
u le ka rza w Byd gosz czy kosz tu ją.
Ale cze go nie ro bi się dla dziec ka.
Kie dy Asia by ła w szpi ta lu w No -
wym Są czu i w cię żkim sta nie, wręcz
na gra ni cy ży cia i śmier ci, jej młod -
sza sio stra wy sła ła do niej SMS-a:
„Asiu, ja chcę że byś by ła ta ka jak
wcze śniej”. Miej my na dzie ję, że ży -
cze nie 10-let niej Ma dzi jak naj szyb -
ciej się speł ni.

16 lu te go od był się Bal Wa len tyn -
ko wy, de dy ko wa ny na szej bo ha ter ce.
Za ba wę zor ga ni zo wa li na uczy cie le
Ze spo łu Szkół w Świ niar sku, gdzie
Asia uczy się w gim na zjum. Dzię ki
pa rom, któ re przy szły do do mu we -
sel ne go w Chełm cu, uda ło się ze brać
na le cze nie i re ha bi li ta cję Asi Mo su -
rek 26 tys. zł. W im pre zie cha ry ta -
tyw ny wzię ło udział po nad 130 osób.

Pod czas ba lu prze pro wa dzo no au -
kcję ob ra zów są dec kie go ar ty sty Ry -
szar da Mił ka, ar ty stów pla sty ków
Bar ba ry Ru cha ły i Do ro ty Le śniak.

– Na uwa gę za słu gu je li cy ta cja
łań cusz ka z pierw szej ko mu nii, któ ry
prze ka za ła ano ni mo wa dziew czyn ka.
Zo stał on wy li cy to wa ny na kwo tę 3
ty sięcy zło tych, a oso ba, któ ra wy gra -
ła li cy ta cję, po pro si ła o prze ka za nie
te go łań cusz ka Jo asi – re la cjo nu je Pa -

weł Ła bu da, dy rek tor Ze spo łu Szkół
w Świ niar sku. 

Podczas li cy ta cji zo sta ła sprze da -
na pra ca pla stycz na Asi Mo su rek, któ rą
na ry so wa ła kil ka dni przed wy pad kiem.

– Uczest ni cy ba lu oka za li szczo drość
i wra żli wość, dzię ki czemu uda ło się
uzbie rać bli sko 26 tys. zł. Na le ży ta kże
za zna czyć, iż pa ni Do ro ta Ju rek, wła ści -
ciel ka do mu we sel ne go „Ka prys”,
wspar ła ini cja ty wę w zor ga ni zo wa niu
ba lu, udo stęp nia jąc lo kal i me dia bez -
płat nie. W imie niu ro dzi ców Jo asi, Ra dy
Ro dzi ców oraz dy rek cji szko ły pra gnie -
my ser decz nie po dzię ko wać wszyst kim,
któ rzy wzię li udział w ba lu i tym sa mym
prze ka za li to, co naj wa żniej sze w ży ciu
– na dzie ję, do broć i po moc in nym – pod -
su mo wał Pa weł Ła bu da.

MAŁ GO RZA TA CY GNA RO WICZ

TY TEŻ MO ŻESZ PO MÓC
Mo żesz po móc Asi Mo su rek. Dziew -
czyn ka jest pod opie ką Sto wa rzy sze nia
SUR SUM COR DA. War to od dać 1 proc.
po dat ku wpi su jąc w de kla ra cji PIT nr
KRS 0000020382 lub wpła cić da ro wi -
znę na kon to: Sto wa rzy sze nie SUR -
SUM COR DA 26 8805 0009 0018 7596
2000 0080, z do pi skiem „Jo an na Mo -
su rek”. W przy pad ku wpłat z za gra ni -
cy na le ży po dać do dat ko wo kod swift:
PO LU PLPR, a przed nu me rem po wy -
ższe go ra chun ku wpi sać PL.

ONI JUŻ PO MA GA JĄ
– Kie dy do wie dzia łem się o Jul ce, po -

my śla łem, że ona mu si się obu dzić i sta -
nąć na no gi – po wie dział To masz
Stud niarz. – Za mie ści łem in for ma cję
o dziew czyn ce na Fa ceboo ku, zna jo mi
prze sła li ją swo im zna jo mym i tak się
za czę ło. 

Hi sto ria 9-lat ki wzru szy ła na wet naj -
więk szych twar dzie li. W po moc dla Jul -
ki za an ga żo wał się bok ser Pa weł
Ko ło dziej, któ ry ape lu je: „Pro szę, do -
łącz cie do ak cji, aby po móc Ju lii, cza -
sem nie wiel ki gest mo że zdzia łać
bar dzo wie le”. Wtó ru je mu strong men
To masz Ko wal, któ ry „wy ci ska” 220 ki -
lo gra mów. 

– To mek Ko wal od ra zu po wie dział:
„Nie ma pro ble mu”, a po chwi li od dzwo -
nił do mnie i do dał: „W ak cję włą cza się
Pol ska Fe de ra cja Strong man Te am Po -
land”. To by ło su peruczu cie. Wie dzia łem,
że ak cja za czy na na bie rać tem pa – mó -
wi z prze ję ciem To masz Stud niarz.

Ini cja tor ak cji nie za sy pia jed nak gru -
szek w po pie le i dzia ła da lej. Na mó wił
bur mi strza Da riu sza Reś kę i urzęd ni ków
w Kry ni cy -Zdro ju, że by od da li je den
pro cent dla Jul ki. W przed się wzię cie za -
an ga żo wa li się ta kże tam tej si prze woź -
ni cy. Na tra sie Kry ni ca -Zdrój – No wy
Sącz mo żna zo ba czyć bu sy okle jo ne pla -
ka ta mi z in for ma cją o 9-lat ce.
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– Ar tur Koz drój za sko czył mnie, kie -
dy po wie dział, że oklei aż 15 swo ich bu -
sów – do da je Stud niarz.

Pro wa dzo ny jest kol por taż ulo tek
o Jul ce po Kry ni cy -Zdro ju. Na kon cie
dziew czyn ki, któ ra jest pod opiecz ną

Sto wa rzy sze nia Sur sum Cor da, ze bra ło
się do tej po ry 6,5 tys. zł.

– Lu dzie ma ją po trze bę po ma ga nia,
ja ich tyl ko tro chę uak tyw ni łem – wy ja -
śnia pan To masz. – Wy star czy, że by oso -
by, któ re wie dzą o Jul ce, wpła ci ły

na kon to Sur sum Cor da tyl ko po 10 zł
i już zro bi się po kaź na su ma. Wa żne, że -
by ro dzi ce nie mu sie li my śleć o tym, że
brak nie pie nię dzy na re ha bi li ta cję. Tym
nie po win ni so bie za przą tać gło wy.
Dzwo ni łem w so bo tę do ma my Jul ki, po -
wie dzia ła, że dziew czyn ka zro bi ła po stę -
py w ćwi cze niach. Wie rzę, że w koń cu
pa ni Ma ria za dzwo ni do mnie i po wie:
Jul ka ła pie z na mi kon takt…

Do re dak cji por ta lu Sa de cza nin.in fo
przy szło wie le li stów z proś bą, że by na -
pi sać o 9-let niej dziew czyn ce.

„Je stem stu dent ką z No we go Są cza,
pa rę ty go dni te mu na tknę łam się na link
na Fa ce bo oku. Stwo rzo no tam pod stron -
kę po świę co ną Jul ce Ko wal czyk. My ślę,
że przy dał by się roz głos dla tej spra wy,
aby po móc dziew czyn ce wró cić do zdro -
wia, bo re ha bi li ta cja jest bar dzo kosz -
tow na. Nie zna łam wcze śniej tej hi sto rii,
nie znam tej ro dzi ny, ale bar dzo zła pa ła
mnie za ser ce ta tra ge dia” – na pi sa ła
Ka ta rzy na Brzyk.

„Wspar cie i ludz ka so li dar ność są
naj wa żniej sze. Na wet je śli nasz je den
pro cent po dat ku nie sta no wi du żej kwo -
ty, to ra zem mo że my wie le!” – ape lu je
na sza Czy tel nicz ka Ju dy ta Zię ba.

O Jul ce na pi sa ła „Ga ze ta Kra kow -
ska”. Spra wą dziew czyn ki za in te re so -
wa ła się też te le wi zja TVN, któ ra
z po mo cą po li cji zmie rzy ła ra da rem
pręd kość sa mo cho dów ja dą cych
pod szko łą w Trze trze wi nie. Śred nio
prze kra cza li do zwo lo ną pręd kość o 20-
30 ki lo me trów na go dzi nę... Wójt gmi -
ny Cheł miec Ber nard Sta wiar ski
obie cał, że nie zo sta wi tej spra wy i zro -
bi wszyst ko, że by już żad ne dziec ko nie
ucier pia ło w tym miej scu...

KAŻDY DZIEŃ DAJE
NADZIEJĘ, ALE SĄ
I CHWILE ZAŁAMANIA

Ro dzi ce Jul ki są za sko cze ni i nie co
przy tło cze ni za in te re so wa niem, ja kie
bu dzi dziew czyn ka. Wzru sza ich ka żdy
życz li wy gest, za rów no ze stro ny są sia -
dów, bli ższych i dal szych miesz kań ców
Trze trze wi ny, jak i zu peł nie ob cych lu -
dzi, któ rzy o Jul ce do wie dzie li się z me -
diów lub ze stro ny in ter ne to wej
sto wa rzy sze nia Sur sum Cor da.

– Pan To masz Stud niarz za dzwo nił
do mnie i po wie dział, że uję ło go zdję cie

Historia Julki
wzruszyła
największych
twardzieli 
Miesz ka niec Kry ni cy -Zdroju, stu dent ka z No we go Są cza, bok ser
i strong men bez in te re sow nie an ga żu ją się w po moc dziew -
czyn ce, któ rą po trą cił sa mo chód. Hi sto ria 9-let niej Jul ki Ko wal -
czyk z Trze trze wi ny ko ło No we go Są cza tak bar dzo wzru szy ła
To ma sza Stud nia rza, że bez in te re sow nie za an ga żo wał się w po -
moc dziew czyn ce. Za mie ścił na Fa ce bo oku krót ką opo wieść
o ma łej blon dy necz ce o du żych, nie bie skich oczach. I tak la wi -
na po mo cy od do brych lu dzi ru szy ła.
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śpią cej Jul ki, któ re zo ba czył na stro nie
Sur sum Cor da. Skon tak to wał się ze sto -
wa rzy sze niem i sam za czął spon ta nicz -
nie or ga ni zo wać ak cję – mó wi Ma ria
Ko wal czyk, ma ma 9-lat ki. – Ten pan
bar dzo mnie za sko czył, że bez in te re sow -
nie po świę ca czas i ener gię dla na szej
có recz ki.

Jul ka zo sta ła po trą co na na ozna ko -
wa nym przej ściu dla pie szych pod szko -
łą w Trze trze wi nie 2 li sto pa da 2011
ro ku. Od te go cza su jest w śpiącz ce.
Dzię ki in ten syw nej re ha bi li ta cji dziew -
czyn ka re agu je na świa tło i dźwię ki, kie -
dy do po ko ju wcho dzi no wa oso ba,
otwie ra sze ro ko swo je pięk ne, du że, nie -
bie skie oczy. Wi dać po stę py w jej re ha -
bi li ta cji, cho ciaż na pierw szy rzut oka
wy da ją się one nie wiel kie. Cie szą jed -
nak ro dzi nę, któ ra ży je na dzie ją, że pew -
ne go dnia dziew czyn ka do nich
prze mó wi. Niechby to na wet by ło gry -
ma sze nie na je dze nie, czy zbyt in ten -
syw ne ćwi cze nia, któ re ma ją po sta wić
ją na no gi.

– Ju lia sa ma prze ły ka, nie żu je, dla -
te go do sta je zmik so wa ny po karm. Jej
kar mie nie jest cza so chłon ne, kie dy po -
si łek wy sty gnie – gry ma si. Trze ba go
pod grzać. Lu bi cie płe je dze nie – opo -
wia da pa ni Ma ria.

Dziew czyn ka ci cho kwi li i de li kat nie
krzy wi usta, kie dy coś jej się nie po do -
ba. Za cho wu je się tak na przy kład, kie -
dy ma ma szczot ku je jej zę by.

– Kie dy cze goś nie chce lub nie lu bi,
po ka zu je to. Kie dy jej coś sma ku je też da
się to od czuć – do da je ma ma.

Jul cia do sta je pięć po sił ków dzien nie.
Resz tę cza su zaj mu ją ćwi cze nia i re ha -
bi li ta cja, któ re są bar dzo wa żne, bo dzię -
ki nim dziew czyn ka ma szan sę wró cić
do nor mal ne go ży cia.

– Za czy na re ago wać na dźwię ki. Kie dy
mąż przy cho dzi z pra cy, cie szy się z po -

wro tu ta ty, wnio sku ję to po tym, że wi docz -
nie się oży wia i sze ro ko otwie ra oczy.

Kie dy jed nak ma ma pro si Jul kę: „Po -
patrz na mnie”, dziew czyn ka wo dzi
błęd nie swo imi wiel ki mi, nie bie ski mi
ocza mi. – Przyj dzie czas, kie dy na mnie
spoj rzy... – mó wi pa ni Ma ria.

Na dzie ję dał pro fe sor Jan Ta lar
z Byd gosz czy. – Niech mu pa ni uwie rzy
– usły sza łam od ma my 21-let nie go
Wojt ka, któ ry po wy pad ku na mo to cy -
klu, po sied miu ty go dniach od roz po -
czę cia re ha bi li ta cji, nawiązał kon takt
z oto cze niem. 

Ro dzi na po je cha ła do Byd gosz czy.
Pro fe sor obej rzał na wi deo film z na gra -

niem Jul ki, zo ba czył wy ni ki ba dań i po -
wie dział: „Obe rwa ła bar dzo moc no, ale
jest w do brym sta nie jak na ta ki uraz.
Bierz my się za nią!”

Ta ener gia by ła po trzeb na, bo po pra -
wie trzech mie sią cach od wy pad ku na -
dal nie ma kon tak tu z 9-lat ką. – Są dni,
kie dy wpa dam w do łek, bo do cie ra
do mnie, że dziec ko ni by jest, ale jak by
go nie by ło… – mó wi ma ma.

W Uni wer sy tec kim Szpi ta lu Dzie cię -
cym w Kra ko wie – Pro ko ci miu le ka rze
po wie dzie li wprost, że al bo z te go wyj -
dzie, al bo po zo sta nie w sta nie we ge ta -
tyw nym przez la ta...

– W przy pad ku Wojt ka, któ re mu po -
mógł pro fe sor Ta lar, le ka rze po mie sią -
cu po sta wi li dia gno zę, że to już stan
we ge ta tyw ny. Dziś chło pak cho dzi
do szko ły, nad ra bia za le gło ści z cza su
cho ro by – opo wia da Ma ria Ko wal czyk.

Lu dzie nie po zo sta ją obo jęt ni na to,
co przy tra fi ło się 9-lat ce. Co dzien nie
przy cho dzi są siad ka Mar ta Jur kow ska,
któ ra po ma ga w re ha bi li ta cji, łą cząc tro -
skę o wła sną ro dzi nę z wal ką o zdro wie
Jul ki. Swój urlop na po moc cier pią cej
dziew czyn ce po świę ci ła pa ni Ma ria Po -
par dow ska, cio cia ta ty Jul ki. Na uczy ła
się kar mić Jul cię. Ra zem z nią przy cho -
dzi jej syn Ma rek i jak wpra wie ni re ha -
bi li tan ci ma su ją drob ne stóp ki ma łej
blon dy necz ki. Ta po moc od cią ża ma mę
Jul ki, któ ra ca ły dzień czu wa przy cho -
rej cór ce.

Do re dak cji por ta lu Sa -
de cza nin.in fo przy szło
wie le li stów z proś bą, że -
by na pi sać o 9-let niej
dziew czyn ce.
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Mę żczy zna, któ ry po trą cił Jul kę, ta -
kże wspie ra ro dzi nę. Tuż po wy pad ku
po ja wił się w szpi ta lu w No wym Są czu,

póź niej od wie dził dziew czyn kę na od -
dzia le neu ro chi rur gii w Kra ko wie. Kie -
dy wy da rzył się wy pa dek, był trzeź wy,
twier dzi, że nie wi dział dziew czyn ki
wcho dzą cej na pa sy. Żo na, któ ra z nim
je cha ła, zdą ży ła tyl ko krzyk nąć: „Uwa -
żaj, dziec ko”. By ło już jed nak za póź no.

DZIEŃ, KTÓRY ZMIENIŁ
ŻYCIE SZE ŚCIO OSO BO WEJ
RO DZI NY

Ju lia by ła w siód mym nie bie.
Po dwóch mie sią cach cho ro by do szko -
ły wra ca ła jej uko cha na na uczy ciel ka.
By ła pięk na, sło necz na po go da. Dru gi
dzień li sto pa da 2011 r.

– Dro czy ła się ze mną: Ma mo, ale jak
bę dzie pa dać, to przyj dziesz po mnie?
Kie dy pa dał deszcz od pro wa dza łam ją,

do szko ły i przy cho dzi łam po nią
– wspo mi na Ma ria Ko wal czyk.

Do szko ły po szła z ko le żan ką i ko le -
gą z kla sy. Ma ma dziew czyn ki wy szła
z do mu kil ka mi nut póź niej.

– Usły sza łam krzy ki. Po bie głam
na miej sce, a ona le ża ła na as fal cie…
Ka ret ka przy je cha ła bar dzo szyb ko.
Chy ba by ła w po bli żu.

Jul ka tra fi ła do szpi ta la w No wym
Są czu, póź niej do Uni wer sy tec kie go
Szpi ta la Dzie cię ce go w Kra ko wie – Pro -
ko ci miu.

– Już w No wym Są czu zo ba czy łam, że
coś jest nie tak. Czło wiek nie przy tom ny
le ży luź no, a ona by ła ta ka spię ta. Do -
pie ro w Kra ko wie do wie dzia łam się, że
prę że nie to sy gnał o uszko dze niu pnia
mó zgu… – re la cjo nu je ma ma dziew -
czyn ki.

Jul cia czte ry dni po wy pad ku za czę -
ła sa ma od dy chać.

– Od le ka rzy do wie dzia łam się, że
ma dwie dziu ry w gło wie, co to jed nak
mia ło ozna czać? Le ka rze nie wy ja śni li
mi te go.

Po mie sią cu od wy pad ku ro dzi ce
za ra dą neu ro chi rur ga zde cy do wa li się
za brać cór kę do do mu – To by ła sen sa -
cja na od dzia le, bo by li śmy pierw szy mi
ro dzi ca mi, któ rzy tak szyb ko zro bi li ten
krok – opo wia da pa ni Ma ria. – Je stem
pie lę gniar ką z za wo du, ale bar dzo się
ba łam. Tym cza sem kie dy we szli śmy
do do mu Jul ka, po raz pierw szy od wy -
pad ku sze ro ko otwo rzy ła oczy...

Ro dzeń stwo cie szy ło się z po wro tu sio -
stry. Ale przy szło i ma łe roz cza ro wa nie.

– Czte ro let ni Fra nek po wie dział z ża -
lem w gło sie, że to nie jest na sza Jul ka.
Tam ta prze cież ty le nie spa ła, ale chęt -
nie się z nim ba wi ła. Roz pła kał się. Do -
pie ro wte dy do nie go do tar ło, że sio stra
jest cho ra. Re ak cja 7-let niej Zo si by ła
od wrot na: – Od ra zu na tu ral nie za czę ła
z nią roz ma wiać i opo wia dać, co się wy -
da rzy ło pod jej nie obec ność. Ta kże 2-
let nia Ga bry sia za ak cep to wa ła no wą
sy tu ację: – Ob ser wu je jak prze bie ga re -
ha bi li ta cja, przy cho dzi do łó żka Jul ki
i mó wi: Te raz bę dę ma so wać ci stóp ki,
wiesz?

Naj pierw jed nak po cie ra rącz kę
o rącz kę, że by roz grzać dło nie. Kie dy
ma ma py ta ją ją: Je steś re ha bi li tant ką?
Od po wia da: – Nie je stem, ale jak do ro -
snę, to bę dę. 

Jul ka w do mu czu je się swo bod niej
niż w szpi ta lu. Jest du żo ru chu, trój ka
ro dzeń stwa ba wi się z nią, opo wia da
coś, krzy czy. Fra nek cią gnie ją za uszy
i wo ła: – Obudź się! Od wie dza ją jej ulu -
bio na na uczy ciel ka pa ni Mar tu szew ska.
Dziew czyn ka, kie dy tyl ko sły szy jej głos,
oży wia się. Te raz to na uczy ciel ka cze ka
z nie cier pli wo ścią na po wrót ulu bio nej
uczen ni cy do szko ły.

Na dziew czyn kę cze ka ta kże mnó -
stwo in nych osób, któ rych na wet nie zna.

Wszy scy trzy ma ją moc no kciu ki
za jej po wrót do zdro wia.

MAŁ GO RZA TA CY GNA RO WICZ

JAK PO MÓC?
Wpła ca jąc do wol ną kwo tę na spe cjal ne
kon to ban ko we: Sto wa rzy sze nie SUR -
SUM COR DA, Łąc ki Bank Spół dziel czy
26 8805 0009 0018 7596 2000 0080 z do -
pi skiem „Jul ka Ko wal czyk”

Dziew czyn ka ci cho kwi li
i de li kat nie krzy wi usta,
kie dy coś jej się nie po do -
ba. Za cho wu je się tak
na przy kład, kie dy ma ma
szczot ku je jej zę by.
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O
jej mę żu Woj cie chu Ma ły ku,
sy nu le śni cze go oraz kro ni -
kar ki OSP i skarb nicz ki Sto -
wa rzy sze nia Lip ni cza nie,

wspo mnie li śmy nie co w ar ty ku łach
o szko le i OSP (czy taj do łą czo ny do te -
go nu me ru „Są de cza ni na” od ci nek Pa -
no ra my Wsi Są dec kich po świę co ny
Lip ni cy Wiel kiej), tu do daj my, że jest
po nad to człon kiem ze spo łu re gio nal ne -
go Lip ni cza nie. Rasm nie na le ży do ze -
spo łu, choć czo ło wą wo ka list ką jest
w nim spo krew nio na z nią Mag da le -
na Bu lan da, czy li pre ze ska OSP, o któ -
rej też pi sze my osob no. Rasm również
jest pio sen kar ką, zna ną w kra jo wym
i nie co na wet w za gra nicz nym świat ku
mu zycz nym ze współ pra cy m.in.
z miesz ka ją cym w Wie licz ce Paw łem
Mą ci wo dą, ba si stą słyn ne go nie miec -
kie go ze spo łu roc ko we go Scor pions,
któ re go bal la dę pt. „Wind of Chan ge”
zna ca ły świat.

Rasm nie tyl ko współ pra cu je z Mą ci -
wo dą, lecz swo im gło sem o nie ba nal nym
brzmie niu wspo mo gła na gra nia płyt m.in.
zna nej wo ka list ki fol ko wej Mar ty ny Ja ku -
bo wicz czy też wy da ne go tyl ko na ryn ku
ame ry kań skim krą żka Chuc ka Fra zie ra

„And the Blue Ra in Syn di ca te”. Ra zem
z Mą ci wo dą i per ku si stą At mą Anu rem
pra cu je nad wła sną so lo wą pły tą.

Mu zy ka ją upa ja, Rasm od da je się jej
ca ła i uno si wraz z nią. Jest au tor ką su -
ge styw nej wy po wie dzi o swo ich od czu -
ciach, gdy wy stę pu je w kon cer tach:
– Kie dy bu cha to świa tło, kie dy czu ję ten
spe cy ficz ny za pach na sce nie, za wsze
ten sam, w mo men cie kie dy ru sza ten
dźwięk, czę sto my ślę so bie, że chcia ła -
bym, że by tak wy glą da ła śmierć!

BRA TO BÓJ CZA JAT KA
Rasm (to imię mo żna prze tłu ma czyć

z arab skie go ja ko szkic, ry su nek, ob raz)
uro dzi ła się w 1981 r. w Kra ko wie
z mat ki Po lki i oj ca Je meń czy ka, czło -
wie ka z kra ju le żą ce go na od le głym
od Pol ski o wie le ty się cy ki lo me trów,
naj da lej na po łu dnie wy su nię tym skra ju
Pół wy spu Arab skie go. Ro dzi ce po zna li
się na ba lu hi sto ry ków sztu ki w Piw ni -
cy pod Ba ra na mi. Oj ciec Na sser
(po arab sku je go imię zna czy zwy cię -
stwo) stu dio wał na Aka de mii Gór ni czo -
-Hut ni czej i wkrę cił się na bal,
na któ rym po znał stu dent kę hi sto rii sztu -
ki Ewę Bu lan dę. 

Rasm przy szła na świat nie dłu go po -
tem, ale mat ka z cór ką zo sta ły w Pol sce
sa me, bo oj ciec wy je chał do Je me nu,
a tam wy bu chła ko lej na woj na do mo -
wa, któ ra do dzi siaj trwa nie mal per ma -
nent nie. 

Na stro nie in ter ne to wej wro cław skie -
go Te atru Ka lam bur Rasm Al -Ma shan
sko men to wa ła sy tu ację w Je me nie:
– Wy buchł kon flikt mię dzy po łu dniem
a pół no cą. To jest wiecz na jat ka mię dzy
ty mi re jo na mi kra ju. (...) Nie wiem, czy
się to kie dyś skoń czy. Naj gor sza z mo żli -
wych wo jen, bo bra to bój cza.

Opo wie dzia ła też nie co o lo sach oj -
ca: – Był więź niem po li tycz nym. Sie dział
w wię zie niu pa rę lat i nie mo gli śmy się
wi dy wać. Ja koś się wy wi nął, choć sy tu -
acja by ła kry tycz na, bo już wieź li go
na roz strze la nie. Oj ciec prze żył już ty le
wo jen, że on się już ni cze go nie boi,
a naj mniej śmier ci. 

Z wię zie nia wy pusz czo no go w 1987 r.,
wsku tek sta rań żo ny, któ ra in ter we nio wa -
ła w pol skiej am ba sa dzie, kie dy ich pier -
wo rod na mia ła 6 lat. Wte dy mat ka z cór ką
opu ści ły po grą żo ną w kry zy sie Pol skę
i do łą czy ły do oj ca w Je me nie, kon kret nie
w Ade nie, daw nej sto li cy pań stwa.

Rasm Al-Mashan
– Córka
Zwycięstwa
z Lipnicy Wielkiej
W le śni czów ce na skra ju Lip ni cy Wiel kiej miesz ka , wie lo po -
ko le nio wa ro dzi na Ma ły ków i Bu lan dów. Ro dzi na jest tak licz -
na, że sa mo cho dy par ku ją wo kół do mu gę sto jak drze wa. Ży je
też tam sma gła pięk ność na zy wa na Ma li ną lub Ra smi ną, bo
w ten spo sób lip ni cza nie uła twia ją so bie wy ma wia nie jej
arab skie go imie nia – Rasm. Rasm Al -Ma shan jest bo wiem
pół krwi Je men ką.
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– Przy je cha ły śmy – wspo mi na ła
Rasm – i jak wy sia dły śmy z sa mo lo tu, to
nas upał roz to pił w dro dze do ter mi na -
lu. Strasz ny skwar.

KO LO RYT PU STY NI
Przod ko wie oj ca by li kup ca mi, któ rzy

wiel błą dzi mi ka ra wa na mi do star cza li to -
wa ry przez pu sty nię do Du ba ju: per fu -
my, zło to, su szo ne dak ty le, dy wa ny,
któ re bab cia sa ma tka ła z owczej weł ny.

Wbrew pa nu ją cej u nas po wszech nie
opi nii oka za ło się, że w arab skim kra ju
ko bie ta wca le nie jest trak to wa -
na po ma co sze mu. Rasm pod kre śla:
– W Je me nie ko bie ty trak tu je się
na praw dę do brze. Tam od no si się
do nich z więk szym sza cun kiem niż tu.
Na wet mo ja ma ma to po twier dzi, choć
jest Po lką. Tam ko bie ta nie mo że być
ude rzo na, nie mo że być znie wa żo na, nie
mo że być za cze pia na na uli cy. Nie wol -
no na nią pa trzeć w spo sób lu bie żny.
Ma ma cho dzi ła nor mal nie ubra na, choć
wie le ko biet no si bur ki. 

Na sser Al -Ma shan pra co wał w mi ni -
ster stwie, kie ru ją cym wy do by ciem
głów ne go bo gac twa na ro do we go Je me -
nu – ro py naf to wej. Dla mat ki Ewy nie

by ło pra cy w jej za wo dzie, hi sto rycz ki
sztu ki po Uni wer sy te cie Ja giel loń skim,
więc za trud nio no ją w bi blio te ce mi ni -
ster stwa. Ży li w szóst kę, bo po ja wi ło się
młod sze ro dzeń stwo Rasm: Ah med, Sa -
ba i Ja siu.

Rasm opo wie dzia ła nie co o ży ciu
w Je me nie: – Ko cha łam cho dzić tam

do szko ły, bo at mos fe ra by ła ta ka cie pła
i do bra. Zu peł nie ina czej niż w Pol sce,
tu nie mo głam się od na leźć. Tu taj dzie -
cia ki nie chcą cho dzić do szko ły. Na to -
miast tam nie mo głam się do cze kać,
kie dy po ja dę do szko ły. At mos fe ra świet -
na. Nie by ło cze goś ta kie go jak pa le nie
pa pie ro sów gdzieś po ki blach, tyl ko jak
mie li śmy prze rwy al bo nie by ło na uczy -

ciel ki, to cho dzi li śmy na pla żę i gra li śmy
na bęb nach, opo wia da li śmy so bie ró żne
rze czy. Ja się tam na praw dę czu łam
szczę śli wa. Dziew czy ny cho dzi ły w szko -
le nor mal nie ubra ne, fry zu ry mia ły ład -
ne. Mie li śmy w szko le uni for my
i uwa żam, że to jest bar dzo do bre, bo nie
mu sia łam się mar twić, co na sie bie wło -
żyć. A w Pol sce dziew czy ny co dzien nie
przy cho dzi ły do szko ły jak na re wię mo -
dy. Tam wy star cza ły spodnie kha ki i bia -
łe ko szu le.

Zresz tą do dzi siaj Rasm nie prze pa da
za stro je niem się i ma upodo ba nie
do pro stych stro jów w pu styn nych, spło -
wia łych bar wach.

BOM BAR DO WA NIE
NA WUL KA NIE

Ży cie i na uka w wiecz nie nie spo koj -
nym Je me nie do star cza ły też nie za po -
mnia nych wra żeń. Kie dyś Rasm mo gła
po czuć się jak sze re go wiec Do las, któ -
ry roz pę tał woj nę: – Pa mię tam, że mia -
łam mieć eg za min na stęp ne go dnia
i so bie po my śla łam: kur de, tak nie lu bię
tej che mii, mo głoby się coś stać. No
i wy kra ka łam, bo jesz cze te go sa me go
dnia o go dzi nie 21 wy strze li li pierw sze

Ży cie i na uka w wiecz nie
nie spo koj nym Je me nie
do star cza ły też nie za po -
mnia nych wra żeń. Kie dyś
Rasm mo gła po czuć się
jak sze re go wiec Do las,
któ ry roz pę tał woj nę.
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ra kie ty. Ma ry nar ka wo jen na. A my
miesz ka li śmy tuż przy pla ży, in sty tu cji
mię dzy na ro do wej i ko sza rach woj sko -
wych, któ re by ły bom bar do wa ne jed no -
cze śnie. By li śmy w miej scu wy jąt ko wo
nie cie ka wym. Ta to wy szedł i wy cho dząc,
pierw sze, co nam po wie dział, że by śmy
na peł nia li ga lo ny wo dą, bo za raz
na pew no ode tną. By ła ta ka ma sa kra, że
jak ude rzy ła ra kie ta, to wszyst kie do my
w pro mie niu ki lo me tra by ły po dziu ra -
wio ne szrap ne la mi. Kie dy bom bar do -
wa nie się na si li ło, na si są sie dzi za czę li
bie gać, szu kać sa mo cho dów, że by jak
naj szyb ciej stam tąd ucie kać. Tak jak sta -
li śmy, wsie dli śmy do sa mo cho du i ucie -
kli śmy do kra te ru. W ogó le Aden jest
zbu do wa ny w kra te rze wy ga słe go wul -
ka nu. Plą ta li śmy się po ró żnych do -
mach, po zna jo mych. Ro dzi ce po je cha li
po na sze rze czy. Jak wra ca li, to tuż
przed ni mi ude rzył odła mek z ra kie ty.
Ma ma mó wi ła, że za mar li i po wie dzia -
ła oj cu: – Jedź, jedź w to sa mo miej sce,
bo dwa ra zy tam nie ude rzy. Lu dzie by li
głod ni. By ła ta ka sy tu acja, z mo im ko le -
gą, sy nem są sia da. Ko ło na sze go do mu
rósł dzi ki po mi dor. On bi du lek, chciał
iść po te go po mi do ra, że by go ze rwać
i zjeść, ale na wet nie do szedł, bo pier -
dyk nę ło i za bił go odła mek. Padł
na miej scu. To tal na ru ina, nikt tam nie
zo stał. Dom zma sa kro wa ny przez ra kie -
ty. To tal ne znisz cze nie, wszę dzie mar twe
zwie rza ki, gdzieś tam lu dzie po roz szar -
py wa ni, ma sa kra. Od pły nę li śmy ostat -
nim stat kiem.

HOR DY SZCZU RÓW
Sy ryj ską jed nost ką do pły nę li

do Dżi bu ti: – To był sta tek z ONZ, gdzie
po trak to wa no nas jak zwie rzę ta. Po -
wie dzie li, że by wo dy nie brać, je dze nia
nie brać, bo wszyst ko bę dzie na miej -
scu. (…) Sta tek był prze ła do wa ny o ja -
kieś 850-900 miejsc. By ło ja kieś ty siąc
lu dzi. Po wi nien wziąć mak sy mal -
nie 150. Za peł nio ny to tal nie. Za ło ga
mia ła kli ma ty zo wa ne, ele ganc kie ka ju -
ty, a my by li śmy na gó rze, na po kła dzie.
Okrop ny upał. (…) Już mie li śmy wy pły -
wać i na gle przy je cha ła żan dar me ria
woj sko wa i za czę li mó wić, że pa rę osób
jest nie le gal nie na tym stat ku i za czę ło
się tar ga nie tych mę żczyzn. Ko bie ty:
pa ni ka i płacz, nie chcia ły ich wy pu -

ścić. Te żo ny w koń cu wy sia dły z mę -
żczy zna mi, z ty mi dzieć mi, to bo ła mi
i wy pły nę li śmy (…). Wte dy za czę li
bom bar do wać mo rze. Sta tek tak sza lał,
że lu dzie by li pew ni, że za to nie my. Pły -
nę li śmy w su mie po nad dwa dni. Jed -
na star sza ko bie ta zmar ła na za wał.
Za dep ta li trzy ty go dnio we dziec ko, ktoś
mu sta nął bu tem na klat ce pier sio wej.
Pa ko wa li ich do wor ków i wy rzu ca li
do mo rza, bo upa ły by ły ta kie, że smród
był nie do wy trzy ma nia. Wszę dzie
szczu ry. Pa mię tam, że by łam strasz nie
głod na, bo nie da li nam nic do je dze -
nia. Je dy ne co, to roz nie śli w ta kich
ma łych ku becz kach bar dzo moc ną her -
ba tę z cu krem i to ty le przez po nad dwa
dni. Le ża łam pod ko niec na li nach,
a tam by ło peł no tych szczu rów. Nie by -
łam w sta nie ich od go nić. La ta ły
po mnie ca ły mi hor da mi. Nad ra nem
zo ba czy łam świa tła por tu. By łam ta ka
szczę śli wa. Za czę łam się drzeć, lu dzie
bi li bra wo. Jak ze szłam z po kła du, to
nie mo głam zła pać w ogó le rów no wa -
gi. Cho dzi łam, jak pi ja na. Pa dłam
na pły tę por tu i nie mo głam się pod -
nieść. Wi dzia łam jak mo ja ro dzi na się
wle cze, a ja ca ła obrzy ga na, po dar ta
i na bo sa ka. Nikt nie miał nic do prze -
bra nia. Wzię li nas do ko szar fran cu -
skich, bo Dżi bu ti to by ła kie dyś ko lo nia
fran cu ska. (…) Przy je chał „New swe -
ek” i oczy wi ście po chwa ły dla ONZ,

a ta ta wpadł w szał, pod szedł do te go
dzien ni ka rza i po wie dział, ja kie wa run -
ki by ły na stat ku. (…) Był tam pol ski
woj sko wy i za ła twił nam kli ma ty zo wa -
ny po kój. W Dżi bu ti sie dzie li śmy po -
nad ty dzień, cze ka jąc na lot
w kie run ku Pol ski. (…) Zna lazł się sa -
mo lot do Fran cji, le cie li śmy 11 go dzin.
We Fran cji cze ka li śmy 12 go dzin
na lot do War sza wy. By łam ta ka szczę -
śli wa, że je stem tu, w do mu, w Lip ni -
cy Wiel kiej.

ZDAR TA SU KIEN KA
Dal szy swoją opowieść Rasm tak

zaczyna: – Po czte rech mie sią cach wró -
ci li śmy do Je me nu. A tam ma sa kra. Kraj
w ru inie. Nasz dom ja kimś cu dem oca -
lał. Na wet nie był bar dzo znisz czo ny, pa -
rę szyb wy bi tych. Ale ja cyś lu dzie zdą ży li
już po sta wić fun da men ty na na szej
dział ce, chcie li się wy bu do wać. Po tem
na wet przy je cha ła bo jów ka, że by tych
fun da men tów bro nić. Na gle przy je cha li
z ka ra bi na mi, oj ciec był z na mi w do mu
i awan tu ra wiel ka. Za mknął bra mę,
a oni sta ra li się ją sfor so wać. Jak ja to
zo ba czy łam, wy le cia łam tyl ny mi drzwia -
mi na po dwór ko, wy dra pa łam pa znok -
cia mi dziu rę w zie mi, prze do sta łam się
pod siat ką, ale tak, że zdar łam ca łą su -
kien kę z ple ców, po bie głam do są sia da
Ju se fa, któ ry jest po li cjan tem i po wie -
dzia łam mu, co się dzie je. Za chwi lę, jak
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par ty zanc ka ar mia, przy je cha li wszy scy
ko le dzy ta ty. Wszy scy. Tam ci czmych nę -
li, a oni zo sta li ca łą noc. Wró ci łam
do szko ły, szy by po wy bi ja ne, wszy scy
smut ni. Bra ko wa ło mi wie lu ko le gów,
któ rzy zgi nę li. Przez pierw sze pa rę mie -
się cy ja koś nie chcia ło się nam ga dać,
ale póź niej wszyst ko wró ci ło do nor my.
W Je me nie zo sta li śmy jesz cze trzy la ta.
Jed nak mię dzy ro dzi ca mi coś się po -
psu ło – jak to w ma łżeń stwie – i w 1998
r. wró ci li śmy z ma mą do Pol ski.

ROZ DAR CIE JE MEŃ SKO -
-POL SKIE

Ewa Bu lan da po po wro cie do kra ju
zo sta ła chy ba pierw szą hi sto rycz ką sztu -
ki, któ ra kie ro wa ła… ce giel nią. Opusz -
czo ny już dzi siaj za kład na le żał bo wiem
do jej ro dzi ny – je go wła ści cie la mi by li
oj ciec Jan i syn Ma riusz, o któ rych pi -
sze my w tek stach za rów no o OSP, jak
i o WDK. Po za mknię ciu ce giel ni mat -
ka Rasm za czę ła pro wa dzić Warsz ta ty
Te ra pii Za ję cio wej w daw nym dwo rze
Dłu go szow skich. 

Rasm znów mo gła po rów ny wać
szko ły w dwóch pań stwach: – Tu się
ina czej pod cho dzi na na uki. W Je me nie
nie ma tę pie nia, nie ma za wi ści, do na -
uczy cie li się mó wi „cio ciu” al bo „wuj -
ku”. Prze ka zuje się wie dzę w ta ki
spo sób, że od ra zu wcho dzi do gło wy.
Ale się tu przy ło ży łam moc no, cho dzi -

łam na ko re pe ty cje i by ło do brze. Ma tu -
rę zda łam nie źle.

Roz po czy na jąc na ukę w szko le śred -
niej w No wym Są czu (naj pierw I LO,
a po tem Spo łecz ne LO „Splot”), mó wi -
ła oczy wi ście po pol sku, ale bra ko wa ło
jej ba ga żu na szych lek tur i gwał tow nie
mu sia ła nad ra biać za le gło ści. Ko re pe ty -

cji z j. pol skie go udzie la ła jej Kry sty -
na Gry giel z Lip ni cy Wlk. 

Rasm czu je się roz dwo jo na, po dzie -
lo na na pół: – Ja w Je me nie okrut nie
do Pol ski tę sk ni łam. Bo ta tę sk no ta dzia -
ła w obie stro ny. Jak przy je cha łam, to
po szłam od wie dzić wszyst kich po ko lei:
mo ją cio cię, któ ra umie ra ła na ra ka,
bab cię Broń cię, wszyst kich ko le gów,
przy ja ciół. To by ła ta ka ra dość, że spać
nie mo głam z wra że nia. Po ja kimś cza -
sie zde cy do wa li śmy, że tu zo sta je my.
Cię żko mi by ło okrop nie, kur de. Ko -
cham Lip ni cę, to miej sce, to jest mój
dom. Gdy by za tą gó rą miesz ka li moi
dziad ko wie z Je me nu, któ rych bar dzo
ko cham, by ła bym prze szczę śli wa. A tak
to czło wiek po zo sta je roz dar ty. Zaw sze
bę dę tę sk nić. Zwłasz cza że w Je me nie
zo stał dzia dek, z któ rym by łam bar dzo
zży ta. On mnie Ko ra nu na uczył, on mi
tak na praw dę po ka zał, ja ki jest ten czy -
sty, praw dzi wy is lam. To jest cu dow -
na re li gia. Ka żdy prze ina cza, a tam jest
wszyst ko na pi sa ne, wy star czy zro zu -
mieć.

Te raz, że by przy naj mniej choć tro chę
uko ić tę sk no tę, przy rzą dza cza sem da -
nia arab skie, mi mo iż w Pol sce nie jest
ła two o ba ra ni nę, ko zi nę czy ki szo ne li -
mon ki. Po tra fi też upiec ja gnię, ale wia -
do mo, że w kuch ni rzą dzi te ścio wa
i na co dzień w Lip ni cy Wlk. obo wią zu -
je kuch nia pol ska.

PO BLA DŁA SKÓ RA
Po nie waż Rasm Al -Ma shan przy by -

ła z Je me nu, jej ro dzi ną za in te re so wa ła
się Agen cja Bez pie czeń stwa We wnętrz -

ne go. Trud no mieć o to pre ten sje, bo ta
słu żba spe cjal na wy ko ny wa ła swe obo -
wiąz ki w in te re sie nas wszyst kich, ta kże
w in te re sie Rasm i jej pol skiej ro dzi ny,
ale – zda niem sa mej za in te re so wa nej
– czy ni ła to za nad to bez ce re mo nial nie.
Np. re wi do wać pacz ki mo żna by ło nie -
co bar dziej dys kret nie, a nie pa tro szyć… 

Rasm za wsze by ła in na niż wszy scy
tu taj i kie dy do je żdża ła PKS -em
do szkół w No wym Są czu, od czu ła to
na wła snej skó rze: – Na po cząt ku by ło
mi bar dzo cię żko. Bo la ło mnie strasz nie,
co lu dzie o mnie mó wią. Nie któ rym
prze szka dzał mój ko lor skó ry. Do sta łam
za to nie raz. Raz roz bi to mi bu tel kę
na gło wie, a po tem po bi to cię żkim pa -
sem. Jed ni by li mi życz li wi, a dru dzy wy -
zy wa li mnie i ro bi li in ne pier do ły.
Na po cząt ku się tym przej mo wa łam, ale
ja je stem sil na psy chicz nie. Fakt, prze -
ży wa łam to okrop nie, ale nie po ka zy wa -
łam te go po so bie. Bo la ło mnie też to, co
lu dzie opo wia da ją. 99 pro cent z tych
historii to by ły kłam stwa. Lu dzie wy my -
śla li opowieści nie sa mo wi te. Ale w koń -
cu stwier dzi łam, że ja to mam gdzieś.

Za py ta na, czy gdy by nie per ma nent -
na woj na do mo wa w Je me nie, to czy
wo la ła by tam miesz kać, bez wa ha nia
od po wia da twier dzą co. Mó wi, że jest
tam cie plej, wszyst ko tań sze, a ży cie
wy da je się ła twiej sze. W cza sach li ce al -
nych w No wym Są czu obe rwa ła pa rę ra -
zy od ogo lo nych na ze ro ski nów ze
swa sty ka mi, choć z cza sem, pod na -
szym bla dym słoń cem, jej ciem na skó -
ra za czę ła pło wieć i blak nąć, a dzi siaj
jest już tyl ko odro bi nę oliw ko wa. 

MU ZY KA DO DA 
CI SKRZY DEŁ

– Tak so bie my ślę, że gdy by nie mu -
zy ka i na tu ra, pew nie by ła bym psy chicz -
nym wra kiem. 

O ro li mu zy ki w swo im ży ciu opo -
wia da ła tak: – Mia łam bar dzo sil ną psy -
chi kę, bar dzo ko lo ro wą. Je śli tyl ko
mia łam mu zy kę, to by łam naj szczę śliw -
sza na świe cie. Na po cząt ku nie mia łam
ma gne to fo nu, ale po tem do sta łam
od wuj ka z Ara bii Sau dyj skiej. Oczy wi -
ście ma gne to fon ca ły czas na wa lał, to
wkła da łam wi de lec na ci ska ją cy na kla -
wisz „play”, bo mi non stop wy ska ki wał.
Jak chcia łam na gry wać chór ki, to włą -

Ewa Bu lan da po po wro -
cie do kra ju zo sta ła chy -
ba pierw szą hi sto rycz ką
sztu ki, któ ra kie ro wa ła...
ce giel nią. 
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cza łam dyk ta fon, na gry wa łam je den wo -
kal, po tem na dru giej ta śmie, na tym sta -
rym ma gne to fo nie z wi del cem,
wci ska łam na gry wa nie, włą cza łam jed -
no cze śnie i na gry wa ły mi się już dwa
gło sy. Na po cząt ku mo jej mu zycz nej
dro gi w Pol sce za no si łam ka se ty do ta -
kie go pa na w Są czu, chy ba na zy wał się
Kacz ma rek i on mi ro bił pod kła dy mu -
zycz ne. Spra sza łam zna jo mych, pusz cza -
łam pod kła dy i śpie wa łam im ca łą
im pre zę. Ja tu, w Lip ni cy, mam nie -
zmien ną pacz kę lu dzi.

Wy mie ni ła Bart ka Bu lan dę i Le sła -
wa Ba bie ca, no i przede wszyst kim
Wojt ka Ma ły ka, któ ry z cza sem ze sta -
no wi ska ko le gi płyn nie ob jął obo wiąz -
ki mę ża. Bar tosz Bu lan da to brat mat ki,
czy li jej wu jek. Ukoń czył Pań stwo wą
Szko łę Te atral ną w Kra ko wie i jest ak -
to rem w te atrze w Le gni cy. Na to miast
o dru gim wuj ku – Ro ma nie Sza frań -
skim, też zresz tą ak to rze – wspo mi na -
my w tek ście o WDK. Wspól nie
mu zy ko wa li, ale Rasm w mu zy ce do tar -
ła da lej od nich. 

– Po tem mia łam pierw szy ze spół
w Są czu: Kul tu ra de Na tu ra. To był nie -
sa mo wi ty okres. Jak przy je cha li tra ban -
tem po mnie Grze siu Buch cic (ba si sta),
Krzy siek „Bu lu” Bul zak (per ku si sta),
wzię li mnie na pierw szą pró bę, a już
dwa dni póź niej za gra łam z ni mi pierw -
szy kon cert w no wo są dec kim klu bie
Czar na Wdo wa.

Po ma tu rze roz po czę ła na UJ stu dia
kul tu ro znaw cze, do ty czą ce cy wi li za cji
Bli skie go i Środ ko we go Wscho du, ale
ich nie skoń czy ła, lecz zgłę bia ła ar chi -
tek tu rę wnętrz w Kra kow skiej Szko le
Ar ty stycz nej. 

– Po szłam na stu dia do Kra ko wa.
Mia łam bar dzo cię żki okres, by łam to -
tal nie za gu bio na. Nie wie dzia łam, co
się ze mną dzie je. Ale by ło gra nie i to
by ło naj wa żniej sze. Mu zy ka wy cią gnę -
ła mnie z wie lu opre sji. Gdy bym się tym
nie zaj mo wa ła, to ja nie wiem, gdzie
bym po szła. Do wła sne go „gło su” do -
cho dzi łam ma lut ki mi krocz ka mi. Dzie -
sięć lat mi to za ję ło. (…) Nie mo głam
przez dłu gi czas za ak cep to wać swo je go
wo ka lu, ca ły czas chcia łam być do bra,
a mi to nie wy cho dzi ło i kie dy się ze so -
bą po go dzi łam, zro zu mia łam, że trze ba
być ze so bą szcze rym. (…) Nie wsty dzić

się swo ich emo cji – tak so bie mó wi łam.
Od ra zu chcia łam mieć jak naj wię cej
ka pel w tym Kra ko wie. Wte dy za ło ży -
łam ze spół An do Bu scan do. Za gra li śmy
z nim du żo kon cer tów, na Mal cie wy stę -
po wa li śmy przed Trans Glo bal Un der -
gro und. (…) Po tem przy szedł czas
na So omo od.

Kul tu ra de Na tu ra, do któ rej Rasm
Al -Ma shan przy łą czy ła się w 2000 r.,
hoł do wa ła ryt mom reg gae. Zdo by ła pe -
wien roz głos w kra ju, ich wy stę py nie
ogra ni czy ły się tyl ko do No we go Są cza,
lecz za li czy li Ju we na lia w Kra ko wie,

Przy sta nek Wo od stock, Top Tren dy,
Trój kę, czy li Pro gram III Pol skie go Ra -
dia oraz Ostró da Reg gae Fe sti wal, gdzie
Rasm uzna na zo sta ła za naj lep szą wo -
ka list kę im pre zy.

WORLD MU SIC
Sa ma two rzy mu zy kę i pi sze tek sty.

Ma pe wien ta lent li te rac ki, na wet jak
tyl ko opo wia da, w jej wy po wie dziach
zna leźć mo żna ana li zę emo cjo nal ną
i su ge styw ne de ta le.

Obec nie w utwo rach Rasm sły chać
już wpły wy et no, czer pie z orien tal -
nych, arab skich, afry kań skich i hin du -
skich in spi ra cji. Ja ko przy kła dy
mu zy ki, ja kiej sa ma słu cha, po da je na -
zwi ska i na zwy, któ re nie wie le Po la ko -
wi mó wią, no, mo że po za Sa li fem
Ke itą, re pre zen tan tem tzw. afro -po pu.
Two rzy w sty li sty ce nur tu na zy wa ne go
World Mu sic – Mu zy ka Świa ta. Na zwa
So omo od ozna cza prze ciw sta wie nie się
złu, zaś An do Bu scan do – cho dzę i po -
szu ku ję. Z So omo od śpie wa ła w Cze -
chach i na Wę grzech, za pre zen to wa li
się też w pro gra mie Ku by Wo je wódz -
kie go.

By wa ło, że ze spo ły, w któ rych śpie -
wa ła, kon cer to wa ły jed no cze śnie. Raz
te go sa me go wie czo ru pę dzi ła na ro we -
rze z jed ne go klu bu do dru gie go, że by

zdą żyć za śpie wać. Go ścin nie wy stę po -
wa ła też w ko pal ni so li w Wie licz ce z le -
gen dar ną pol ską for ma cją jazz -roc ko wą
La bo ra to rium. Sły chać ją na ró żnych
pły tach w ro li wo ka list ki se syj nej, któ ra
swym gło sem wzbo ga ca brzmie nie
utwo rów.

– W trak cie te go wszyst kie go za czę -
łam na gry wać swo ją pły tę z Paw łem
Mą ci wo dą, póź niej do szedł do nas wy -
śmie ni ty mu zyk At ma Anur na per ku sji.
Grał z Da vi dem Bo wie, set ka mi ge nial -
nych mu zy ków. W Lon dy nie mó wią
o nim, że jest Ji mim Hen dri xem per ku -
sji. On mó wi mi, że daw no nie na gry wał
z ni kim ta kiej do brej mu zy ki.

Po cho dzą cy z Bar ba do su Bry tyj czyk
At ma Anur akom pa nio wał nie tyl ko Da -
vi do wi Bo wie, lecz ta kże ta kim tu zom
am bit niej szej mu zy ki, jak Joe Sa tria ni
czy Ste ve Vai. 

– Pły ta jest jesz cze pół pro duk tem,
ma te ria łem ro bo czym, choć na gry wa my
ją już pa rę lat. Czło wiek mu si po cho -
dzić, po szu kać, że by w koń cu na grać coś
bar dzo doj rza łe go. Mo je ma rze nia,
wszyst ko, co ko cham w mu zy ce, znaj dzie
się na tej pły cie. Za wie ram tam wie le
wspo mnień, m.in. o dziad ku i bab ci z Je -
me nu.

Dziad kom de dy ko wa ny jest utwór
„Ah med & Sal ma”, w któ rym sły chać
ryt my reg gae. Rasm sa ma za pro gra mo -
wa ła bęb ny, na gra ła mu zy kę kla wi szo -
wą i wo ka le, Mą ci wo da do dał par tię
gi ta ry ba so wej, a At ma Anur uzu peł nił
ca łość o per ku sję. 

– Na tym eta pie je stem świa do mym
wy ko naw cą, twór cą. Wiem, co ro bię
i pierw szy raz je stem za do wo lo na z te -
go, co ro bię. Ak cep tu ję sie bie, choć mam
ni ską sa mo oce nę, ale sta ram się prze -
stać po ni żać. (…) Je stem tak spo koj -
na o to, co ro bię, tak te go pew na, że już
nie mu szę mieć ak cep ta cji ni ko go. (…)
Ży ję bli sko zie mi, za wsze to sza no wa -
łam. W Je me nie by łam wy cho wy wa -
na w tra dy cyj ny spo sób i czu ję się
tra dy cjo na list ką. (…) Mo gła bym miesz -
kać w Kra ko wie i grać po knaj pach, ale
wiem, że pew nie nie prze ży ła bym tam
ro ku, znisz czy ła bym się psy chicz nie. Ja
mu szę wi dzieć te drze wa, ja mu szę
przejść po tych po lach i mieć tę na tu rę,
któ ra da je mi si łę.

IRE NE USZ PAW LIK

Obec nie w utwo rach
Rasm sły chać już wpły -
wy et no, czer pie z orien -
tal nych, arab skich,
afry kań skich i hin du -
skich in spi ra cji
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U
ro czy stość roz po czę ła msza
św. w in ten cji śp. Wła dy sła wa
Krucz ka, od pra wio na w ko -
ście le na „Sta rym Cmen ta rzu”.

Wzię li w niej udział na uczy cie le – obec -
nie uczą cy i bę dą cy już na eme ry tu rze,
ucznio wie i rze sze ab sol wen tów II LO,
któ rym prof. Kru czek za szcze piał pa sję
do hi sto rii. Ka za nie wy gło sił ks. Ja nusz
Fal tyn, szkol ny ka te che ta.

Na stęp nie w szko le od by ła się uro -
czy stość od sło nię cia ta bli cy upa mięt nia -
ją cej śp. dra Wła dy sła wa Krucz ka.
Po świę cił ją ks. Ja nusz Fal tyn, a od sła -

nia li wspól nie: żo na zmar łe go pro fe so ra
– dr Ma ria Kru czek, Do ro ta Sma ga, dy -
rek tor II LO, i Je rzy Gwi żdż, wi ce pre -
zy dent No we go Są cza. Ta bli ca zo sta ła
wmu ro wa na obok sa li nr 35 (hi sto rycz -
nej), w któ rej prof. Kru czek uczył przez
wie le lat. Z ini cja ty wą uho no ro wa nia
w ta ki spo sób Je go za sług i osią gnięć
wy szli ab sol wen ci szko ły ró żnych rocz -
ni ków na cze le z To ma szem Kor pu siń -
skim, zna nym kra kow skim ad wo ka tem,
Pio trem Do bo szem i Ja ro sła wem Ro lą,
na uczy cie lem hi sto rii w Ze spo le Szkół
Sa mo cho do wych w No wym Są czu. 

Na mar mu ro wej ta bli cy wid nie je na pis: 

Dr Władysław Kruczek 
(1950-2011)

Non Omnis Moriar
Wybitnemu nauczycielowi historii

Nauczyciele, uczniowie
i absolwenci II LO

A.D. 2012

Pod czas uro czy sto ści pa dło wie le cie -
płych słów pod ad re sem śp. dra Wła dy -
sła wa Krucz ka. Mó wio no o Je go
za wo do wych za słu gach i osią gnię ciach.
Przypomniano, że był Na uczy cie lem
nie tu zin ko wym, od da nym przed mio to -
wi, któ ry wy kła dał bez resz ty i o tym, że
umiał swo ją pa sję prze ka zać uczniom.
Tak go za pa mię ta ją rze sze ab sol wen tów,
któ rzy dzię ki Pro fe so ro wi wy bra li stu dia
hi sto rycz ne, praw ni cze czy po li to lo gię.
Przy od sło nię ciu ta bli cy pa miąt ko wej
asy sto wa li praw ni cy, dzien ni ka rze, na -
uczy cie le hi sto rii i przed sta wi cie le wie -
lu in nych za wo dów.

– Dok tor Wła dy sław Kru czek był
wspa nia łym na uczy cie lem. Nie tyl ko hi -
sto ry kiem, ale ta kże tym, któ ry współ -
two rzył naj now szą hi sto rię tej szko ły.
O ta kich lu dziach trze ba pa mię tać. On

uczył nie tyl ko przed mio tu, uczył tych
mło dych lu dzi ży cia. Był oso bą, z któ rej
mo żna by ło brać przy kład – po wie dział
wi ce pre zy dent Je rzy Gwi żdż, rów nież
ab sol went tej szko ły.

Syl wet kę nie za po mnia ne go Na uczy cie -
la przy bli ży ły ze bra nym uczen ni ce II LO
Klau dia Sio ka ło i An na Kli mon tow ska.
Po tem mo żna by ło obej rzeć krót ki film
wspo mnie nio wy o Pro fe so rze. Zad ba ła
o to wraz z mło dzie żą An na Le śniak, na -
uczy ciel ka hi sto rii i WOS.

Słów po dzię ko wa nia dla ini cja to rów
uro czy sto ści i dy rek cji szko ły nie szczę -
dzi ła wdo wa po Pro fe so rze – Ma ria Kru -
czek, ta kże na uczy ciel ka hi sto rii i przez
wie le lat wi ce dy rek tor II LO.

(MI GA)

Pamięci
Władysława Kruczka 
26 stycz nia br. w pierw szą rocz ni cę śmier ci dra Wła dy sła wa
Krucz ka, za słu żo ne go na uczy cie la hi sto rii w II Li ceum Ogól no -
kształ cą cym im. Ma rii Ko nop nic kiej w No wym Są czu, w szko le
od sło nię to ta bli cę upa mięt nia ją cą te go wy bit ne go pe da go ga
i dy dak ty ka, wy cho waw cy wie lu po ko leń są dec kiej mło dzie ży.

Podczas uroczystości
padło wiele ciepłych
słów pod adresem 
śp. Profesora.

FO
T.
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A
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B
ył z te go po ko le nia, któ re ni gdy
się nad so bą nie roz c kli wia ło.
Wi dzia łem, jak w okre sach, gdy
cho ro ba przy pusz cza ła atak

za ata kiem, jak by jej na złość, pra co wał
jesz cze wię cej. Jesz cze bar dziej wi dać
by ło go na olim pia dach, kon kur sach, tur -
nie jach. Nie do pusz czał my śli o dłu -
ższych urlo pach i zwol nie niach. Pra ca
i szko ła by ły dlań naj lep szym an ti do tum. 

Opi sa nie ży cia Wła dy sła wa Krucz ka
to jak pró ba stwo rze nia niekoń czą cej się

opo wie ści. A mo że to nie opo wieść, lecz
le gen da, któ rą stał się już za ży cia?

***
Wła dy sław Kru czek przy szedł

na świat 25 lu te go 1950 ro ku w Ptasz -
ko wej, ja ko naj star sze spo śród czwor -
ga dzie ci Ja na Krucz ka oraz Ma rii,
z do mu Ja nus. Ro dzi na utrzy my wa ła
się z 6-hek ta ro we go go spo dar stwa rol -
ne go i to wła śnie tam, na oj co wi znę pa -
na Wła dy sła wa, za mie rza li po wró cić
już na za słu żo nej eme ry tu rze oby dwo -
je dok to ro stwo Krucz ko wie. Dzie ciń -
stwo i mło dość szkol ną spę dził
w Ptasz ko wej. W la tach 1957-1964
uczęsz czał do miej sco wej Szko ły Pod -
sta wo wej nr 2, a po tem na ukę kon ty nu -
ował w mu rach sza cow ne go I LO im.
Ja na Dłu go sza w No wym Są czu. 

Od dział „c”, do któ re go uczęsz czał
Wła dy sław Kru czek, mo gli by śmy okre -
ślić ja ko „ogól ny z an giel skim”. Wy -
cho waw cą kla sy by ła prof. Zo fia
Ko żuch, któ rą w ma tu ral nej kla sie za -
stą pi ła pro fe sor Anie la Śmia łek. Jak
więk szość dzie ci wy cho wu ją cych się
na wsi, mu siał go dzić uro ki szcze nię -

cych lat z cię żką pra cą na ro li. To za -
pew ne tym har tu ją cym cha rak ter obo -
wiąz kom za wdzię czał swo ją tę ży znę
fi zycz ną, upór i wy trwa łość. 

– By li śmy na praw dę faj ną, zgra ną
i świet nie ro zu mie ją cą się kla są. Aż żal
się by ło roz sta wać. Kie dy los po roz rzu -
cał nas po ca łym świe cie, za wsze mo gli -
śmy li czyć i po le gać na so bie, jak kie dyś
w ogól nia ku. Ni gdy nie mo gli śmy do cze -
kać się zjaz dów ma tu ral nych. Na sze
spo tka nia od by wa ły się naj czę ściej tam,
kę dy wio dły nas kie dyś ście żki li ce al nej
mło do ści, czy li naj czę ściej w gó ry. Ta -
kim ulu bio nym miej scem do daw nych
wspo mi nek by ła Su cha Do li na – nie gdyś
je dy ny w oko li cy ośro dek nar ciar ski
i czę sty przy sta nek na tra sie raj dów czy
nie dziel nych wy pa dów. Wła dek był du -
szą to wa rzy stwa, a pa mięć miał
przy tym fo to gra ficz ną. Za ba wiał aneg -
do ta mi, ale lu bił też po li ty ko wać. Któ re -
goś ra zu po środ ku noc nej bie sia dy
za pro po no wał pod ję cie miej sco wej
uchwa ły o roz wią za niu Ukła du War -
szaw skie go. No i go roz wią za li śmy
na dłu go przed tym, nim uczy ni ła to hi -
sto rie – wspo mi na Ma rek Mar chacz,
szkol ny ko le ga Wła dy sła wa Krucz ka. 

W szko le śred niej no sił w ser cu pla -
ny stu diów w Aka de mii Wy cho wa nia
Fi zycz ne go. Ko le dzy ze szkol nej ła wy
za pa mię ta li go zwłasz cza ja ko wy śmie -
ni te go siat ka rza. Nie da ło się ukryć, że
był rów nież wspa nia łym hu ma ni stą,
a hi sto ria (w od ró żnie niu od ma te ma ty -
ki, bę dą cej ra czej pię tą achil le so wą) sta -
wa ła się je go ko ni kiem. – Tę pa sję
ba da cza dzie jów miał w so bie od za -
wsze. Szcze gól nie in spi ro wa ły go, po bu -
dza ją ce dzie cię cą wy obraź nię, wo jen ne
opo wia da nia i prze ży cia oj ca – mó wi
Ma ria Kru czek. Osta tecz nie sza la hi sto -
rycz nych za in te re so wań prze chy li ła się
do pie ro w ma tu ral nej kla sie, a tym sa -
mym wpły nę ła na de cy zję o kie run ku
stu diów. Niewy klu czo ne, że w ja kimś
stop niu przy czy nił się do jej pod ję cia ta -

Wła dy sław Kru czek (1950-2011) 

God nie żył i pięk nie uczył

By ła śro da 26 stycz nia 2011 ro -
ku. Od sa me go ran ka prze ka -
zy wa no so bie na mie ście
wia do mość, że zmarł pro fe sor
Wła dy sław Kru czek. W wie lu
gło sach sły chać by ło nie do -
wie rza nie, smu tek i żal. Jak za -
wsze, gdy z ziem skie go pa do łu
od cho dzi na gle ktoś wa żny
i wy bit ny. Od lat wie dzie li śmy,
że wal czy z cię żką cho ro bą...
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kże na uczy ciel hi sto rii – pro fe sor Le on
Fa łow ski. Wy bór padł na Wy ższą Szko -
łę Pe da go gicz ną w Kra ko wie. 

Jak wspo mi nał sam Wła dy sław Kru -
czek, miał już wów czas ja sno skry sta li -
zo wa ne pla ny ży cio we, któ re łą czy ły się
z pra gnie niem pra cy w szko le. Pe da go -
gicz ny pro fil uczel ni spra wił, iż ar ka -
na dy dak ty ki zgłę biał u sa me go prof. dr.
hab. Ta de usza Sło wi kow skie go. Nie za -
le żnie od te go, pod ko niec stu diów
uczęsz czał na za ję cia se mi na ryj ne prof.
dr. hab. Jó ze fa Busz ki na Uni wer sy te cie
Ja giel loń skim, co wią za ło się z na kre -
ślo ną te ma ty ką pra cy ma gi ster skiej, po -

świę co nej ro li Ban ku Go spo dar stwa
Kra jo we go w ży ciu go spo dar czym Pol -
ski mię dzy wo jen nej.

Stu dia na wy dzia le hu ma ni stycz nym
WSP ukoń czył w czerw cu 1973 ro ku
z wy ni kiem bar dzo do brym. Ale
i w cza sie stu diów Wła dy sław Kru czek
nie roz stał się ze swo ją dru gą mi ło ścią,
czy li siat ków ką. Był za wod ni kiem Aka -
de mic kie go Związ ku Spor to we go,
w bar wach któ re go ro ze grał wie le tur -
nie jów, włącz nie z za wo da mi mię dzy -
na ro do wy mi. Na stu diach też po znał
swo ją trze cią „mi łość”, przy szłą ma -
łżon kę – Ma rię. La ta stu diów to ta kże
ak tyw ne za an ga żo wa nie w Stu denc kim
Ko le Hi sto ry ków im. Jo achi ma Le le we -
la, dzia łal ność w sa mo rzą dzie stu denc -
kim, udział w licz nych se sjach i obo zach
na uko wych oraz pra ca w PTTK.

*** 
31 lip ca 1973 ro ku Wła dy sław Kru -

czek ode brał z rąk ów cze sne go in spek -
to ra oświa ty Mie czy sła wa Pa cho la rza
akt na uczy ciel skie go mia no wa nia
z rów no cze snym wska za niem za trud -
nie nia w II Li cem Ogól no kształ cą cym
im. M. Ko nop nic kiej w No wym Są czu.
Z tą szko łą bę dzie zwią za ny przez ca łe
swe za wo do we ży cie. Ja ko adept bel fer -
skie go rze mio sła, 18 paź dzier ni ka 1973
zło żył uro czy sty akt ślu bo wa nia. Ze
wszyst kich zo bo wią zań, ja kie cią ży ły
na wstę pu ją cych w oświa to we ar ka na,
chy ba naj mniej trosz czył się o „wy cho -
wa nie w du chu so cja li stycz nej mo ral no -

ści i so cja li stycz nych za sad współ ży cia
spo łecz ne go”. 

Z tą po sta wą mo ral ne go opo ru ze -
tkną łem się, gdy tyl ko roz po czą łem na -
ukę w mu rach „dru giej bu dy”.
W pra cow ni hi sto rycz nej, ta kim „Wład -
ko wym kró le stwie”, jak mó wio no o sa li
nr 35, znaj do wa ła się ta bli ca po świę co -
na hi sto rii Pod ziem ne go Pań stwa Pol -

skie go oraz czy no wi zbroj ne mu Ar mii
Kra jo wej. Ty le, że był to rok 1982, śro -
dek sta nu wo jen ne go, kie dy w ofi cjal nej
pro pa gan dzie AK po now nie sta wa ła się
sy no ni mem sił re ak cji, zaś na pie de stał
dźwi ga no re ne ga tów na ro do wych spod
zna ku PPR. 

Pierw szą oce nę pra cy Wła dy sław
Kru czek otrzy mał z rąk dy rek to ra szko -
ły Bar tło mie ja Po pie li w 1975 ro ku.
Ów cze sny ze spół ho spi ta cyj ny bar dzo
wy so ko oce nił kwa li fi ka cje me ry to rycz -
ne oraz umie jęt no ści dy dak tycz ne mło -
de go na uczy cie la. Ta ka sa ma – bar dzo
do bra no ta – po ja wi ła się pod czas po -
wtór nej oce ny pra cy, prze pro wa dzo nej
trzy la ta póź niej, już po ukoń cze niu
w ma cie rzy stej uczel ni stu diów po dy -
plo mo wych, ta kże w za kre sie hi sto rii.
Od tam tej po ry Wła dy sław Kru czek
sys te ma tycz nie i kon se kwent nie po ko -
ny wał ko lej ne ście żki za wo do we go wta -
jem ni cze nia. W ro ku 1984 uzy skał z rąk
Wo je wódz kiej Ko mi sji Kwa li fi ka cyj nej,
dzia ła ją cej przy Od dzia le Do sko na le nia
Na uczy cie li w No wym Są czu, „pierw -
szy”, a dwa la ta póź niej „dru gi” sto pień
spe cja li za cji za wo do wej. W 2000 ro ku,
wraz z re for mą sys te mu oświa ty oraz

31 lip ca 1973 ro ku Wła dy -
sław Kru czek ode brał
z rąk ów cze sne go in -
spek to ra oświa ty Mie -
czy sła wa Pa cho la rza akt
na uczy ciel skie go mia no -
wa nia z rów no cze snym
wska za niem za trud nie -
nia w II Li cem Ogól no -
kształ cą cym im. M.
Ko nop nic kiej w No wym
Są czu.
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wej ściem w ży cie no wych pro ce dur
awan su za wo do we go na uczy cie li,
na pod sta wie do tych cza so wych osią -
gnięć i po sia da nych kwa li fi ka cji, otrzy -
mał ty tuł na uczy cie la mia no wa ne go, zaś
rok póź niej, w wy ni ku za sto so wa nia try -
bu skró co ne go, sta tus na uczy cie la dy -
plo mo wa ne go. Od 2002 ro ku był
cer ty fi ko wa nym eg za mi na to rem eg za -
mi nu ma tu ral ne go z hi sto rii.

Jesz cze w 1990 ro ku Wła dy sław
Kru czek roz po czął stu dia dok to ranc kie
na Wy dzia le Hu ma ni stycz nym Wy ższej
Szko ły Pe da go gicz nej w Kra ko wie.
Prócz nie ustan ne go zdo by wa nia tro fe ów
olim pij skich przez je go pod opiecz nych,
okres ten za owo co wał licz ny mi pu bli -
ka cja mi na uko wy mi i po pu lar no-na uko -
wy mi. Więk szość z nich po wsta ła we
współ pra cy z pro mo to rem pra cy dok tor -

skiej – prof. dr. hab. Jac kiem Chro ba -
czyń skim i uka zy wa ła się na kła dem
Rocz ni ka Ko mi sji Na uk Pe da go gicz -
nych PAN – Od dział w Kra ko wie, jak
rów nież na ła mach spe cja li stycz nych
cza so pism lo kal nych i re gio nal nych.
Wła dy sław Kru czek był rów nież współ -
au to rem dwóch mo no gra fii: „Dzie je
mia sta No we go Tar gu” (Pod ha lań skie
To wa rzy stwo Przy ja ciół Na uk, No wy
Targ 1991) oraz „II Li ceum Ogól no -
kształ cą ce im. Ma rii Ko nop nic kiej
w No wym Są czu 1903 – 2003. Dzie je
szko ły pod re dak cją Ma rii Kru czek (No -
wy Sącz 2003). Na kan wie po wsta ją cej
roz pra wy dok tor skiej uka za ła się też
pra ca pt. „Na uczy cie le ma ło pol scy. Por -
tret zbio ro wy 1939 – 1945” (Wy daw -
nic two Na uko we Aka de mii
Pe da go gicz nej w Kra ko wie, Kra -
ków 2004). Uko ro no wa niem na uko wej
dro gi by ło zło że nie przez Wła dy sła wa

Krucz ka eg za mi nu dok tor skie go na te -
mat: „Na uczy cie le w Ma ło pol sce w la -
tach dru giej woj ny świa to wej (1939
– 1945)”. Jej re cen zen ta mi by li: prof. dr
hab. Jó zef Busz ko i dr hab. Wa cław
Mar mon, zaś pod uchwa łą Ra dy Wy -
dzia łu wid nie je rów nież pod pis wy bit -
ne go hi sto ry ka i rek to ra kra kow skiej
WSP, w za mierz chłej stu denc kiej prze -
szło ści men to ra Wła dy sła wa Krucz ka
– prof. dr. hab. Fe lik sa Ki ry ka. 

*** 
Gdy prze glą da się ak ta oso bo we

Wła dy sła wa Krucz ka, trud no oprzeć
się wra że niu, że jest to bo daj jed -
na z naj bar dziej opa słych te czek w za -
so bach ar chi wal nych II LO,
a więk szość zgro ma dzo nych tam do ku -
men tów sta no wią wy ró żnie nia, po dzię -
ko wa nia, gra tu la cje, dy plo my, na gro dy,
awan se, a ta kże od zna cze nia pań stwo -
we, sa mo rzą do we i re sor to we.

Do jed ne go z bar dziej pre sti żo wych
wy ró żnień na le ży przy zna nie ty tu łu
Ho no ro we go Człon ka Pol skie go To wa -
rzy stwa Hi sto rycz ne go w 2009 ro ku.
Na oko licz no ścio wej lau da cji wid nie ją
sło wa: „W uzna niu za wie lo let nią twór -
czą dzia łal ność na rzecz za cho wa nia
świa dectw prze szło ści i peł ną od da nia
pra cę dla do bra śro do wi ska hi sto rycz -
ne go”. Uwa gę przy ku wa de dy ka cja
wy sto so wa na przez Ko mi tet Głów ny
Olim pia dy Wie dzy o Pra wach Czło -
wie ka afi lio wa ny przy Wy dzia le Pra wa
i Ad mi ni stra cji Uni wer sy te tu Mi ko ła ja
Ko per ni ka w To ru niu z ro ku 2006:
„Z sza cun ku i wdzięcz no ści za twór czy
wkład – zna czo ny ofiar no ścią i wy -
trwa ło ścią w szczyt nej po słu dze na -
uczy ciel skiej przy go to wa nia uczniów
do owoc ne go udzia łu w za wo dach
– w dzie ło hu ma ni stycz ne go i hu ma ni -
tar ne go urze czy wist nie nia po przez
na szą Olim pia dę ha sła: Ta kie bę dą
Rze czy po spo li te, ja kie ich mło dzie ży
cho wa nie”. 

Bo i ca łe bel fer skie ży cie Wła dy sła -
wa Krucz ka by ło wła śnie ta kim mło -
dzie ży cho wa niem, a nie speł nio ne
oj co stwo i ma cie rzyń stwo pań stwo
Krucz ko wie prze la li naj pięk niej, jak
umie li – na swo ich uczniów. 

Za iste pro fe sor Kru czek po siadł wy jąt -
ko wy dar wy szu ki wa nia uta len to wa nych
uczniów. In ni na zy wa li to „no sem tro pi -

cie la przy szłych olim pij czy ków”.
Na prze strze ni 38 lat wy cho wał 10. lau -
re atów i 8. fi na li stów Ogól no pol skiej
Olim pia dy Hi sto rycz nej; 7. lau re atów
i 24. fi na li stów Olim pia dy Wie dzy o Pol -
sce i Świe cie Współ cze snym; 1. lau re ata
i 3. fi na li stów Olim pia dy Wie dzy o Unii
Eu ro pej skiej; 4. lau re atów i 4. fi na li stów
kon kur su po świe co ne go hi sto rii pol skie -
go par la men ta ry zmu; 5. fi na li stów kon -
kur su „Dzie je orę ża i lo sy żoł nie rza
pol skie go”, 6. lau re atów i 4. fi na li stów
Kon kur su Wie dzy o Pra wach Czło wie -
ka, a ta kże dzie siąt ki uczest ni ków kon -
kur sów oraz tur nie jów or ga ni zo wa nych
na szcze blu lo kal nym i re gio nal nym. 

Wie lu za sta na wia ło się, w czym tkwił
fe no men Wła dy sła wa Krucz ka i na czym
po le ga ła je go re cep ta na suk ces dy dak -
tycz ny. Pro fe sor Kru czek miał bo wiem
to coś, co trud no na zwać, okre ślić i zde -
fi nio wać. Po noć po tra fił do strze gać u in -
nych tę sa mą pa sję, ja ką sam no sił

Bo i ca łe bel fer skie ży cie
Wła dy sła wa Krucz ka by -
ło wła śnie ta kim mło -
dzie ży cho wa niem,
a nie speł nio ne oj co stwo
i ma cie rzyń stwo pań -
stwo Krucz ko wie prze la -
li naj pięk niej, jak umie li
na swo ich uczniów.
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w ser cu. Miał przy tym ja kiś szcze gól ny
dar uwo dze nia, ma gne ty zmu i to wła śnie
te ce chy spra wia ły, że pro fe so ro wi
po pro stu nie mo żna by ło od mó wić. 

Pięk ną syn te zę ziem skiej wę drów ki
Wła dy sła wa Krucz ka od ma lo wał bard
są dec kiej bo he my, ka ba re ciarz i ko le ga
z pra cy – Le szek Bo la now ski:

„Po stać to nie zwy kła, cha ry zma tycz -
na, bez któ rej trud no wy obra zić so bie
hi sto rię II LO. Bo Wła dek nie był zwy -
czaj nym na uczy cie lem. W tym, co ro bił,
by ła rze tel ność i pa sja wła ści wa lu -
dziom, któ rzy ma ją do wy peł nie nia ja -
kąś mi sję. Był ga tun kiem czło wie ka
nie na sy co ne go, sta wia ją ce go przed so -
bą co raz to no we za da nia. (…) Je śli coś
mo że wy ci szyć al bo przy naj mniej zła -
go dzić ból po Je go zbyt na głym odej -
ściu, to przede wszyst kim świa do mość,
że po zo sta wił po so bie dzie ło na praw dę
im po nu ją ce: ty sią ce wy cho wan ków,
dzie siąt ki olim pij czy ków i Bóg wie ilu
dziś już do ro słych lu dzi, któ rych wy pro -
wa dził… na lu dzi. To wa rzy szy ła te mu
skrom ność, dy stan so wa nie się od spa da -
ją cych nań splen do rów i za szczy tów.
(…) War to do dać, że Wła dek był po -
za tym wszyst kim czło wie kiem nor mal -
nym, kie dy trze ba – to wa rzy skim,
chęt nym do dys put i bie siad. Nie opu -
ścił żad nej bel fer skiej wy ciecz ki, na wet
tej ostat niej, do Ka zi mie rza nad Wi słą.
Czy zda wał so bie spra wę, że to już
ostat nia wy pra wa, w ja kimś sen sie po -
że gnal na? Wie lu pla nów nie zre ali zo -
wał. Nie zdą żył. Nie do koń czył do mu
w ro dzin nej Ptasz ko wej, do któ rej chciał
wró cić kie dyś, za pa rę lat, kie dy już bę -
dzie na bar dzo za słu żo nej eme ry tu rze.
Chciał wró cić do miej sca, z któ re go wy -
szedł, gdzie zo sta wił ka wał swo je go ży -
cia, ro dzeń stwo i ma mę. Chciał. Gdy by
kie dyś stwo rzyć pan te on lu dzi szcze gól -
ne za słu żo nych dla „zie lo nej bu dy”, dla
Wład ka mu sia ło by w nim być miej sce
osob ne. Prze pra co wa łem z nim po -
nad trzy de ka dy, do sta tecz nie du żo, że -
by go po znać, do ce nić i pięk nie
za zdro ścić, że uda ło mu się zro bić tak
du żo…”

W 2002 ro ku, w uzna niu za sług
„Za wy bit ne osią gnię cia w kształ ce niu
szcze gól nie uzdol nio nych uczniów”,
Wła dy sław Kru czek za li czo ny zo stał
w po czet eli tar ne go klu bu Na uczy cie li

Olim pij skich. Ta ab so lut nie wy jąt ko wa
na gro da przy zna wa na jest przez Fe de ra -
cję Sto wa rzy szeń Szkół Twór czych,
Szkół Ak tyw nych oraz Na uczy cie li
Olim pij skich. O jej eks klu zyw no ści
świad czy fakt, iż sku pia ona za le d wie 3%
szkół śred nich z ca łe go kra ju, któ re pla -
su ją się w czo łów ce edu ka cyj nych ran -
kin gów. W uza sad nie niu na gro dy
pod kre śla się i ak cen tu je ta kie war to ści
jak: od wa ga i od po wie dzial ność w pro -
ce sie zmian, in no wa cyj ność na ucza nia
oraz wy cho wa nia mło dzie ży, two rze nie
pro gra mów au tor skich, kre owa nie au to -
ry te tu wła snym po stę po wa niem, pre sti -
żem i kom pe ten cją za wo do wą,
wy ro zu mia łość, takt, spra wie dli wość
i sku tecz ne po ko ny wanie prze szkód oraz
trud no ści, a ta kże hu ma ni stycz ny dar
przy da wa nia „skrzy deł i ko rze ni”. 

***
Wła dy sław Kru czek od po cząt ku był

czło wie kiem „So li dar no ści” i ta kim po -
zo stał do koń ca. Jak więk szość swo ich
ró wie śni ków, dźwi gał na so bie ba gaż
do świad czeń bę dą cych udzia łem je go
po ko le nia. „Ale prócz te go – jak wspo -
mi na szef związ ko wej bra ci, a za ra zem
na uczy ciel che mii Ja cek Ogo rza łek
– wniósł wiel ki żar pod sy co ny nie spo -
ty ka ną i czę sto kroć nie zna ną nam
wszyst kim wie dzą z hi sto rii naj now -
szej. A naj wa żniej sza w tym wszyst -
kim by ła dla nie go praw da, bo i cóż
mo gło by być bar dziej zaj mu ją ce go
i war to ścio we go dla ba da cza dzie jów.
Ta kże, a mo że zwłasz cza, ta, o któ rej
nie wol no by ło gło śno mó wić i dys ku -

to wać. W tym sen sie, ta kże po 1989 nie
był ko niunk tu ra li stą. Po tra fił być kry -
tycz ny, a jed no cze śnie nie sa mo wi cie
wy to no wa ny i od po wie dzial ny w for -
mu ło wa niu ocen i osą dów. Umiał wa -
żyć sło wa tak, by ni ko go nie zra nić.

W sta nie wo jen nym za rów no Wła dy -
sław Kru czek, jak i An to ni Szcze pa nek
do świad czy li ze stro ny ów cze snej wła -
dzy oso bi stych szy kan i po mó wień.
Głów na In spek cja Te re no wa, za pew ne
na pod sta wie do no sów, za rzu ci ła im
fał szo wa nie hi sto rii, lecz ni gdy nie sfor -
mu ło wa ła kon kret nych za rzu tów. Ca ła
spra wa roz pę ta na zo sta ła przez lo kal ną
pra sę, sta no wią cą wte dy me dial no-pro -
pa gan do we ra mię rzą dzą cej par tii ko -
mu ni stycz nej. Dzien ni ka rze, nie
ro zu mie jąc do koń ca spra wy, w nie po -
chleb nym świe tle przed sta wi li tych,
któ rzy przez na stęp ne 20 lat wy cho wa li
rze szę olim pij czy ków – lu dzi mą drych,
pra wych, od wa żnych i wol nych w spo -
so bie my śle nia i mó wie nia; ta kich, któ -

Wła dy sław Kru czek
od po cząt ku był czło wie -
kiem „So li dar no ści” i ta -
kim po zo stał do koń ca.
Jak więk szość swo ich ró -
wie śni ków dźwi gał
na so bie ba gaż do świad -
czeń bę dą cych udzia łem
je go po ko le nia.
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rzy po tra fi li się od na leźć w no wej rze czy -
wi sto ści i umie li do ce nić to, co dla nich
kie dyś zro bi li ich szkol ni mi strzo wie” .

***
Red. Je rzy Le śniak tak opi sał na ła -

mach „Są de cza ni na” ostat nią dro gę śp.
Wła dy sła wa Krucz ka w dniu 29 stycz -
nia 2011 r.: 

„Po grzeb w ro dzin nej Ptasz ko wej
zgro ma dził rze sze Je go wy cho wan ków,
ab sol wen tów z daw nych i ostat nich lat,
przy ja ciół hi sto ry ków, mi ło śni ków Klio
i ko le gów pe da go gów. By li ci, któ rym
z pa sją prze ka zy wał swo ją wie dzę i któ -
rzy dzię ki Je go pra cy i za an ga żo wa niu
z ła two ścią się ga li po tem po in dek sy
i lau ry w olim pia dach hi sto rycz nych,
a dziś są ro dzi ca mi, któ rzy na wy cho wa -
nie i wy kształ ce nie od da wa li mu swo je
dzie ci. Prof. Wła dy sław Kru czek spę dził
w „Dru giej Bu dzie” 37 lat. Za byt ko wy
(z 1555 r.) ko ściół pw. Wszyst kich Świę -
tych, pe reł ka ar chi tek tu ry drew nia nej,
nie po mie ścił wszyst kich przy by łych. Li -
tur gię ża łob ną kon ce le bro wa ło kil ku
księ ży, wśród nich pro boszcz Ptasz ko wej
ks. Jó zef Kmak, pro boszcz pa ra fii św.
Ka zi mie rza z No we go Są cza ks. Jan Sie -
dlarz (ro dem z Ptasz ko wej) i pro boszcz
pa ra fii w Czar nej Tar now skiej ks. Sta ni -
sław Ja nusz, krew niak i kra jan Zmar łe -
go, któ ry wy gło sił spe cjal ną ho mi lię,
peł ną oso bi stych wspo mnień, ja kie łą czy -
ły go z Wła dy sła wem Krucz kiem. Przy -
po mniał też Je go za an ga żo wa nie
przy bu do wie ko ścio ła w osie dlu Mi le -
nium w No wym Są czu. Opra wę mu zycz -
no -wo kal ną za pew nił chór z II LO
i or ga ni sta To masz Wo lak. Wie niec
w imie niu władz No we go Są cza zło ży li
wi ce pre zy dent Bo że na Ja wor i prze wod -
ni czą cy Ra dy Mia sta Je rzy Wi tu szyń ski,
w asy ście funk cjo na riu szy Stra ży Miej -
skiej. Zło ży li też kon do len cje i sło wa po -
krze pie nia żo nie i ro dzeń stwu Zmar łe go,
z proś bą o prze ka za nie ich ta kże sę dzi -
wej mat ce, któ ra z po wo du cho ro by nie
by ła w sta nie wziąć udzia łu w ostat nim
po że gna niu sy na”.

W imie niu spo łecz no ści „Zie lo nej
Bu dy” po że gnał Wła dy sła wa Krucz ka
dy rek tor II LO im. Ma rii Ko nop nic kiej,
Ta de usz Or licz.

JA RO SŁAW RO LA
Au tor jest na uczy cie lem hi sto rii w Ze spo le

Szkół Sa mo cho do wych w No wym Są czu

Gdy by ktoś wpadł na po mysł
zor ga ni zo wa nia ple bi scy tu
na naj bar dziej za po mnia ne go
są de cza ni na, któ ry zro bił
osza ła mia ją cą, świa to wą ka -
rie rę na uko wą – wy grał by go
bez wąt pie nia Ar tur Ber son. 

D
zię ki ba da niom te go wy -
bit ne go na ukow ca dziś
mo że my la tać sa mo lo ta mi
i wspi nać się w wy so kich

gó rach. Je że li na zie mi są dec kiej po -
wsta nie kie dyś lot ni sko, to chłop -
czyk, któ ry ba wił się pod mu ra mi
są dec kie go zam ku, by ły je go ide al -
nym pa tro nem. Być mo rze lot ni sko
na Są dec czyź nie to ma rze nie, ale jak
po ka zu je ży cie Ber so na – ma rzyć
warto.

SĄ DEC KI SCHLIE MANN
Hi sto ria ży cia Ar tu ra Ber so na jest

tro chę jak opo wieść o Hen ry ku Schlie -
man nie. Ten wy bit ny od kryw ca już ja -
ko dziec ko ma rzył aby od na leźć Tro ję.
Ma rze nie zo sta ło speł nio ne. Po dob nie
ma ły Ar tur ja ko dziec ko pra gnął la tać
i pod ró żo wać. Po dob nie stało się to
zrealizowanym ma rzy cie lem. 

Uro dził się w No wym Są czu ja ko
Ar tur Sta ni sław Jó zef Ber son 6 sierp -
nia 1859 r. Po cho dził z za sy mi lo wa nej
ro dzi ny ży dow skiej. Od dziec ka in te re -
so wał się geo gra fią i fi zy ką. Ma rzył
o da le kich pod ró żach. Nie ja ko na za pas
uczył się już wte dy kil ku ję zy ków
– do koń ca ży cia mó wił bie gle sze ścio -
ma. Ar tur z od zna cze niem uczył się
w gim na zjum są dec kim, któ re ukoń -
czył w 1877 r. To tu taj pod sta wy fi zy ki
i ma te ma ty ki wy ja śniał mu po pu lar ny

Ar tur Ber son (1859-1942)

Ma rzy ciel 
znad Du naj ca

Artur Berson w balonie Phoenix
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pro fe sor Mar cin Drzy mu chow ski. Ma tu -
rę zdał ce lu ją co. Wy je chał z ro dzin ne go
mia sta, ale zo sta wił tu ro dzi nę.

Je go oj cem był dłu go let ni rad ny
miej ski, za li cza ny do ży dow skiej eli ty
mia sta dr Le on Ber son. Do koń ca ży cia
miesz kał przy nie ist nie ją cej już dziś uli -
cy Le le we la, bie gną cej od uli cy Ka zi -
mie rza Wiel kie go w stro nę He le ny.
Uro dził się w 1819 r. w Tar no wie.
Do No we go Są cza przy był w 1856 r.
Zmarł w stycz niu 1904 r. Je go śmierć
od no to wa ła lo kal na pra sa.

Bra tem Ar tu ra był Sa mu el uro dzo ny
w 1857 r., któ ry po szedł w śla dy oj ca.
Od 1874 r. stu dio wał pra wo w Wied niu,
a na stęp nie w kra kow skiej wszech ni cy.
Stu dia roz po czął po ma tu rze zda nej
w są dec kim gim na zjum 19 czerw -
ca 1874 r. W 1881 r. zo stał dok to rem
pra wa. Po stu diach nie po wró cił do No -
we go Są cza. 

W DRO DZE PO RE KORD
Ar tur zdo był w Wied niu wy kształ ce -

nie wy ższe, gdzie uzy skał ta kże upraw -
nie nia na uczy cie la. Pra co wał ja ko
pe da gog, naj pierw w Au strii, a na stęp -
nie w Lon dy nie i na Mal cie. Jed nak nie
za spo ka ja ło to je go am bi cji. Dla te go
w 1887 r. udał się do Ber li na, gdzie stu -
dio wał geo gra fię i me te oro lo gię na Uni -
wer sy te cie Fry de ry ka Wil hel ma. Je go
wy kła dow ca mi by li świa to wej sła wy
me te oro lo go wie Fer di nand von Rich -
tho fen i Wil helm von Bez old. Już
w 1890 r. zo stał asy sten tem w In sty tu -
cie Me te oro lo gii w Ber li nie u bo ku Ri -
char da As sman na, le gen dy i pio nie ra
ba dań at mos fe ry przy uży ciu ba lo nów.
Tu taj po raz pierw szy Ar tur ze tknął się
z wy na laz kiem bra ci Mont gol fier. Mo -
żna po wie dzieć, że w ba lo nach za ko chał
się od pierw sze go wi dze nia. Brał udział
w 50. z 65. lo tów ba lo no wych or ga ni zo -
wa nych przez „Ber li ner wis sen scha ftli -
che Lu ft fahr ten” (Ber liń skie
To wa rzy stwo Wy cie czek Lot ni czych),
a 19 ra zy był pi lo tem ba lo nu. 

Zo stał ta kże se kre ta rzem pierw szej
lot ni czej or ga ni za cji w Niem czech „Ve -
re in zur Deut schen Förde rung der Lu ft -
schif fahrt” (Nie miec kie Sto wa rzy sze nie
Pro mo cji Ae ro nau ty ki). W ro ku 1900
zo stał głów nym ob ser wa to rem w no -
wopow sta łym ob ser wa to rium Te gel

w Ber li nie, ma ją cym aspi ra cje do za ję -
cia się rów nież ae ro nau ty ką. Je go dy rek -
to rem był As sman. Pra co wał ta kże
w ob ser wa to rium w Be eskow. W la -
tach 1896 – 1899 był re dak to rem na -
czel nym „Ze it schrift für Phy sik und der
Lu ft fahrt At mo sphäre” (ma ga zy nu zaj -
mu ją ce go się lot nic twem, fi zy ką i ba da -
niem at mos fe ry).

OJ CIEC AE RO LO GII 
Ba lo ny sta ły się dla nie go dro gą do ba -

dań kli ma tycz nych. Nie bez przy czy ny
na zy wa się go oj cem no wej na uki na zy -
wa nej ae ro lo gią. Je go pierw sze ba da nia
do ty czy ły ro ta cji go rą ce go po wie trza
w ba lo nach. 4 grud nia 1894 ro ku w ba -
lo nie „Fe niks” po bił swój pierw szy re -
kord wy so ko ści lo tu – 9155 me trów.
Ba lon był na peł nio ny wo do rem. Wy star -
to wał w Stass furt, i w cią gu 2,5 go dzi ny
wzniósł się na re kor do wą wy so kość. Ber -
son zba dał wte dy tem pe ra tu rę na osią -
gnię tej wy so ko ści. Od dy chał jesz cze
wte dy czy stym tle nem. Lot po 6,5 go dzi -
nie za koń czył w oko li cy Ko lo nii. Po wy -
lą do wa niu na zwa no go „naj wy ższym
czło wie kiem”, choć co do wy so ko ści lo -
tu są de cza nin nie po wie dział jesz cze
ostat nie go sło wa... Ba lo no we wy ciecz ki
nad nie bem Ber li na za koń czy ło na uko we
trzy to mo we wy da nie ra por tu przez As -
sman na i Ber so na w 1899 i 1900 ro ku.
Ar tur Ber son w spo sób do kład ny na szki -
co wał w nim pio nier skie ba da nia nad to -
pos fe rą. 

Ja ko uzna ny au to ry tet w lot nic twie
czę sto pro szo no go o opi nię na te mat

wy praw i wy cie czek ba lo no wych.
W 1897 r. ostrze gał Sa lo mo na An dree
przed lo tem ba lo nem nad bie gu nem pół -
noc nym. Gdy by or ga ni za to rzy go po słu -
cha li, An dree i je go to wa rzy sze
po ży li by jesz cze kil ka lat. 

Ber son pa trzył na me te oro lo gię ja ko
„fi zy kę at mos fe ry”. I wła śnie to no we
spoj rze nie po zwo li ło mu na osią gnię cie
nie by wa łych re zul ta tów na uko wych.
Od po cząt ku XX wie ku naj wa żniej szym
ce lem ba daw czym by ła dla nie go ob ser -
wa cja cyr ku la cji po wie trza w po szcze -
gól nych stre fach kli ma tycz nych.
Nie ste ty, dla ów cze snych de cy den tów
kosz ta ba dań nie opła ca ły się i zre zy -
gno wa no ze sta cji ba daw czych na ca łym
świe cie. Ber son miał wspa nia łe pla ny
– swo je sta cje chciał umie ścić od Egip -
tu, przez In die po Ita lię. W związ ku
z tym lo ty ba lo na mi ogra ni czył do Eu -
ro py. 10 stycz nia 1901 r. do ko nał pio -
nier skie go lo tu nad Bał ty kiem.
Wy lą do wał w Mar ka ryd w Szwe cji.
W tym cza sie Ber son wraz z in ny mi na -
ukow ca mi wy sy ła li też bez za ło go we ba -
lo ny na nie bo tycz ną wy so kość 10 km,
gdzie mie rzo no tem pe ra tu rę. Ma rzył,
aby sam mógł wznieść się tak wy so ko. 

RE KOR DO WY LOT 
Po otrzy ma niu od po wied nie go ba lo nu

„Prus” i da rze fi nan so wym od ce sa rza
nie miec kie go mo żna by ło zre ali zo wać te
pla ny. Po prób nym lo cie, 31 lip ca 1901 r.
ba lon z Ber so nem na po kła dzie wy star to -
wał na nie wy obra żal ną dla ów cze snych
wy so kość. Je go to wa rzy szem był me te -

Artur Berson i Bal lo on Preus sen przed re kor dowym lo tem w 1901 r.
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oro log Re in hard Su ring. Wszy scy mie li
świa do mość, iż lot sta no wi po wa żne za -
gro że nie dla ży cia pi lo tów. Na po kła dzie
za mon to wa no bu tle tle no we. Już
przy stra cie w Ber li nie – Tem pel hof osią -
gnę li wy so kość 10 800 me trów n.p.m.
Na wy so ko ści 10 000 me trów na ukow cy
stra ci li przy tom ność. Lą do wa li ocu ciw -
szy się w oko li cach Brie sen po 7,5-go -
dzin nym lo cie. Re kord wy so ko ści lo tu
prze trwał do 27 ma ja 1931 r. (wte dy
wznie sio no się na wy so kość 15 781 m)
Po re kor dzie Ber so na wzro sło za in te re so -
wa nie ba lo na mi. Wa żnym skut kiem lo tu
by ło ta kże roz po czę cie ba dań przez na -
ukow ców nad roz wią zy wa niem pro ble -
mów fi zjo lo gicz nych pod czas lo tów.
Spra wą za ję li się fi zjo lo go wie Her mann
von Schrötter i Na than Zuntz. Dziś zna -
my ich ja ko pio nie rów me dy cy ny lot ni -
czej. Dzię ki nim mo że my la tać na du żych

wy so ko ściach, a ta kże wspi nać się na wy -
so kie szczy ty. Ba da nia nad cho ro bą de -
kom pre sa cyj ną pro wa dzi li w spe cjal nych
ko mo rach w ży dow skim szpi ta lu w Ber -
li nie. Ber son ra zem ze swo imi ko le ga mi
te sto wał mo żli we za cho wa nia or ga ni zmu
na swo ich cia łach.

W 1902 r. wraz z nie miec kim me te -
oro lo giem Ro them na III Kon fe ren cji
Mię dzy na ro do wej Ko mi sji Lot ni czej
w Ber li nie po sta no wi li ba dać at mos fe rę
nad Oce anem Atlan tyc kim. Pro ble mem
jak zwy kle oka za ło się sfi nan so wa nie
eks pe dy cji. Dla te go Ber son wziął spra wy
w swo je rę ce. Pod czas wa ka cji na Spits -
ber ge nie z Her man nem Elia sem z po kła -
du pa row ca zba dał at mos fe rę Ark ty ki.

Na stęp ny re kord Ber so na do ty czył
cza su pod ró ży ba lo nem. 10 stycz -
nia 1902 ro ku z Her ma nem Elia sem,
prze le ciał za wrot ną na owe cza sy
trasę 1470 ki lo me trów w 30 go dzin.
Wy star to wał w Ber li nie, wy lądo wal zaś
w Po łta wie.

CZŁO WIEK 
O WIE LU TWA RZACH

Na po cząt ku XX w. Ber son pod jął ba -
da nie kli ma tu na szer szą ska lę. Po zba -
da niu kli ma tu Ark ty ki, ar chi pe la gu
Sval bard oraz wy spy Spits ber gen, po sta -
no wił za jąć się te raz Afry ką. Ja ko punkt
wyj ścia wy brał ko lo nie nie miec kie.

W Afry ce szcze gól nie in te re so wa ły
go mon su ny. Opra co wał pio nier skie pra -
ce nad kli ma tem środ ko wo -wschod niej
czę ści Czar ne go Lą du. Pla no wał ba da -
nie Se sze li i Ma le di wów, In dii a na wet
Hi ma la jów. Jak zwy kle ogra ni czo no mu
fi nan se i po zo sta ła skrom na wy pra wa
do Nie miec kiej Afry ki Wschod niej. Udał
się tam z Elia sem. W 1908 r. od był spe -
cjal ną eks pe dy cję do tej nie miec kiej ko -
lo nii, a pod czas ba dań po słu gi wał się
oczy wi ście ba lo nem. Udo wod nił, iż stra -
tos fe ra w tro pi kach znaj du je się wy żej
niż w Eu ro pie. W póź niej szym okre sie
za in te re so wał go kli mat Ama zon ki, któ -
re go ba da nia roz po czął w 1913 r. Chciał
się za jąć po cho dze niem desz czy tro pi -
kal nych. Mu siał je prze rwać po wy bu -
chu I woj ny świa to wej. 

W mię dzy cza sie w 1910 r. po wró cił
z Lin den berg, gdzie miesz kał i pra co -
wał. Prze pro wa dził się do Ber li na. Pra -
co wał od te go cza su w Frie de nau,

dziel ni cy sto li cy Nie miec. Zna lazł za -
trud nie nie w pre sti żo wym In sty tu cie
Optycz nym C. P. Go erz, gdzie kie ro wał
ka te drą me te oro lo gii. Ar tur Ber son na -
pi sał trzy to mo we opus ma gnum swo je -
go ży cia, po świę co ne ba da niu ae ro lo gii
pt. „Wis sen scha ftli che Lu ft fahr ten”
(„Lo ty na uko we”). Jest au to rem po nad -
to kil ku dzie się ciu prac na uko wych oraz
wie lu ar ty ku łów. Od 1920 r. brał udział
w pra cach nad sa mo lo ta mi Jun kers w in -
sty tu cie w Des sau. Pod ko niec ży cia po -
wró cił do ba dań kli ma tycz nych. Na le żał
do To wa rzy stwa Ba dań nad Ark ty ką
Areo Arc tic, a w la tach 1928-1930 był
re dak to rem cza so pi sma „Ark tis”. 

W cza sie swo je go barw ne go ży cia
ode brał wie le na gród, dy plo mów i za -
szczy tów. Od zna czo ny me da lem Kró -
lew skiej Ho len der skiej Aka de mii Na uk
w 1903 r. za pra cę me te oro lo gicz ną.
W 1901 i w 1910 r. zo stał od zna czo ny
przez ce sa rza Nie miec kie go Wil hel -
ma II. W 70. rocz ni cę je go uro dzin,
w 1929 r. uka za ło się spe cjal ne wy da nie
pi sma me te oro lo gicz ne go po świę co ne -
go je go oso bie „Ze it schrift für Flug tech -
nik und Mo tor lu ft schif fahrt”.

Ar tur Ber son był ta kże po etą. Swo je
wier sze pi sał w kil ku ję zy kach. Zaj mo -
wał się ta kże ko lek cjo no wa niem mo ty -
li. W je go do mu w dziel ni cy
Lich ter fel de by wa ło wie lu zna nych lu -

dzi ów cze sne go świa ta. Od wie dzał go
mię dzy in ny mi geo graf i ba dacz
szwedz ki Sven He din, zna ny ja ko od -
kryw ca źró deł m.in. In du su oraz twór ca
pio nier skich map Hi ma la jów. Ra zem
stu dio wa li w Ber li nie geo gra fię. Mie li
do dys ku sji wspól ny te mat, bo wiem He -
din nieje den raz zma gał się z wy so ko -
gór ski mi wspi nacz ka mi, w cza sie
któ rych naj więk szym pro ble mem by ły
ogra ni cze nia or ga ni zmu ludz kie go. 

Ar tur Ber son zmarł 3 grud nia 1942 r.
na udar mó zgu. Spo czy wa na ber liń skim

Na wysokości 10 000
metrów naukowcy
stracili przytomność.
Lądowali ocuciwszy się
w okolicach Briesen po
7,5 godzinnym locie.

Mistrz i uczeń – Assmann i Berson
(po prawej) 1907 r.
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cmen ta rzu Lich ter fel de. De cy zją władz
Ber li na grób Ber so na w 1980 r. zo stał
od no wio ny. 

PO WRO TY DO POL SKI
Ży cie Ar tu ra Ber so na by ła cią głą pod -

ró żą. Po nie kąd sta no wi ło to dla nie go
speł nie nie ma rzeń z dzie ciń stwa. Do Pol -
ski po wra cał głów nie w spra wach za wo -
do wych. Mi mo iż oże nił się dwa ra zy, ani
je go wy bran ką nie by ła Po lka, ani Ży -
dów ka. Pierw szy raz sta nął na ślub nym
ko bier cu w 1894 r. Oże nił się wte dy
z Niem ką uro dzo ną w Ame ry ce, He len
B. Fe inin ger. Nie ste ty żo na zmar ła
w 1899 r. Dru gą je go wy bran ką zo sta ła
Szwed ka Ruth Berg strand, z któ rą miał
aż sze ścio ro dzie ci. Je go sy nem był Ar -
tur Fe li cjan An drzej Ber son (1911- 2003).
Ja ko zna ny me to do log współ pra co wał
z alian ta mi w opra co wa niu pla nu lą do -
wa nia w Nor man dii. W pol skich imio -
nach dzie ci Ar tu ra Ber so na prze ja wia się
je go tę sk no ta za kra jem lat dzie cin nych. 

Za pew ne od wie dzał ta kże No wy
Sącz. Nie jest przy pad kiem, że je że li by -
wał na zie miach pol skich, to na po łu dniu.
Je dy ne dwa wy kła dy wy gło sił po pol sku
w Kra ko wie 4 i 5 kwiet nia 1900 ro ku
na za pro sze nie miej sco we go od dzia łu
Pol skie go To wa rzy stwa Przy rod ni ków
im. Ko per ni ka. Pierw szy od czyt po świę -
cił lo tom ba lo no wym ja ko źró dłu po zna -
nia at mos fe ry, zaś dru gi za gad nie niom
tech nicz nym lo tów. Za warł w nim ta kże
za sa dy ae ro nau ty ki. W tym sa mym zbio -
rze wy kła dów za miesz czo no re fe rat Eu -
ge niu sza Ro me ra, ab sol wen ta są dec kie go
gim na zjum i oj ca no wo cze snej kar to gra -
fii (patrz: „Ko smos. Cza so pi smo Pol skie -
go To wa rzy stwa Na uk Przy rod ni czych
im. Ko per ni ka” pod red. B. Ra dzi szew -
skie go Rocz nik XXV, Lwów 1900).
Po ro ku 1904, a więc po śmier ci oj ca,
Ber son rzad ko wra cał do Pol ski. 

Ar tur Ber son to nie tyl ko wspa nia ły
na uko wiec i ba dacz. To ta kże do sko na -
ły przy kład te go, że war to dą żyć
do speł nie nia za mie rzo nych ce lów i ma -
rzeń. Star tu jąc w swo je ży cie z ma łe go
ga li cyj skie go Są cza, wy lą do wał w wiel -
kim świe cie swo ich ma rzeń. 

ŁU KASZ PO ŁOM SKI
Autor jest doktorantem nauk

humanistycznych w Uniwersytecie
Pedagogicznym w Krakowie 

Dzień 3 paź dzier ni ka 1996 r.,
gdy me dia świa to we ogło si ły,
iż li te rac ką Na gro dę No bla
otrzy mu je po et ka z Pol ski,
spę dza łem na na ra dzie szko -
le nio wej w Za ko pa nem.

Z
or ga ni zo wa ło ją – in au gu ru jąc
nie ja ko cykl śród rocz nych
spo tkań – są dec kie Ku ra to -
rium Oświa ty dla wszyst kich

dy rek to rów szkół śred nich i pra cow ni -
ków wy dzia łów ist nie ją ce go jesz cze
wte dy wo je wódz twa no wo są dec kie go.
W trak cie wy stą pie nia, o ile mnie pa -
mięć nie my li, ku ra to ra oświa ty Je rze -

go Na lep ki prze biegł szmer po sa li, że
wła śnie przez ra dio prze ka za no in for -
ma cję, iż de cy zją Kró lew skiej Szwedz -
kiej Aka de mii na gro dę otrzy ma ła
Wi sła wa Szym bor ska. Naj więk sze
wra że nie wia do mość ta wy war ła
na dy rek to rach -po lo ni stach. Po zo sta li
po trak to wa li ją po pro stu ja ko pol ską
cie ka wost kę me dial ną. 

Pa mię tam, że na tych miast sta ra li śmy
się – ja (wów czas dy rek tor IV LO
w No wym Są czu) i Je rzy Wik tor, dy -
rek tor li ceum w Sta rym Są czu, prze ko -
nać wszyst kich o wy jąt ko wo ści te go
wy da rze nia dla Pol ski: wszak to do pie -
ro czwar ty li te rac ki No bel w na szej hi -
sto rii i ko lej ne po 16. la tach od na gro dy
dla Cze sła wa Mi ło sza – naj więk sze

Wisława
Szymborska
– okruchy sądeckie
(przy czy nek wspo mnie nio wy)
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wy ró żnie nie dla pol skie go pi sa rza
na świe cie. Na ra dy w tym mo men cie
– co mnie do dzi siaj za dzi wia – nie prze -
rwa no. My dwaj dzie li li śmy się po ci chu
emo cja mi i prze ka zy wa li śmy są sia dom
pół gło sem uwa gi o ran dze tej po et ki dla
na szej kul tu ry. Do pie ro przy naj bli ższej
prze rwie, chci wie na słu chu jąc prze ka -
zów ra dio wych, do wie dzie li śmy się, że
lau re at ka aku rat wy po czy wa i pra cu je
– jak to mia ła w zwy cza ju – w Za ko pa -
nem, w Do mu Pra cy Twór czej
„Asto ria”. Szyb ka na ra da i po sta no wie -
nie: mu si my tam do trzeć, sko ro zrzą dze -
niem lo su w tym wy jąt ko wym dniu
je ste śmy kil ka set me trów od niej i po gra -
tu lo wać No bli st ce. Pa mię tam, że na mó -
wi li śmy wi zy ta tor Bo gu mi łę Olek sy
do prze ko na nia ku ra to ra i zor ga ni zo wa -
nia wspól ne go wyj ścia do „Asto rii”.
Wie dzie li śmy, że Wi sła wa Szym bor ska
jest za sko czo na Na gro dą, ale jed no cze -
śnie do Za ko pa ne go od ra zu pró bu je się
do stać kto żyw spo śród dzien ni ka rzy
z ca łej Pol ski i wie lu agen cji za gra nicz -
nych, nie mó wiąc o jej przy ja cio łach
z Kra ko wa. Oba wia li śmy się, że do stęp
mo że być ogra ni czo ny i nie bę dzie my
mie li mo żli wo ści spo tkać się bez po śred -
nio z po et ką. Oka za ło się, że wy star czył
ja kiś „spe cjal ny te le fon” ów cze sne go ku -
ra to ra – w koń cu bar dzo wa żne go wte dy
urzęd ni ka w wo je wódz twie – i ja ko
wszy scy dy rek to rzy szkół z re gio nu zo -
sta li śmy spe cjal nie za anon so wa ni Wi sła -
wie Szym bor skiej. 

Do tar li śmy do uro kli wej wil li
przy Dro dze do Bia łe go i spo rą – kil ku -
na sto oso bo wą gru pą – zło ży li śmy No -
bli st ce gra tu la cje. Nie chcie li śmy
wcho dzić do po ko ju, więc przy ję ła nas
w ho lu „Asto rii”. Pa mię tam, że już
wów czas to uro czy ste – i w tak wa żnej,
wy jąt ko wej dla Szym bor skiej – chwi li
spo tka nie po zo sta wi ło w na szej pa mię -
ci ten ob raz po et ki, któ ry wy wie rał nie -
zwy kłe wra że nie na wszyst kich jej
słu cha czach i oso bach ma ją cych szczę -
ście prze by wać i roz ma wiać z nią bez -
po śred nio. By ła życz li wa, mi ła,
za kło po ta na i nad wy raz skrom na: wią -
zan kę kwia tów i na sze sło wa o wiel kim
szczę ściu dla wszyst kich Po la ków, na -
sze gra tu la cje w imie niu tych, któ rzy
wy cho wu ją – ta kże dzię ki jej twór czo -
ści – mło dzież, przy ję ła z cie płym i na -

tu ral nym uśmie chem, sta ra jąc się ja koś
uho no ro wać swo ją wdzięcz no ścią
wszyst kich obec nych. Prze ma wiał
z kwia ta mi ku ra tor Je rzy Na lep ka,
w krę gu naj bli żej sto ją cych i wzru szo -
nych tym spo tka niem zna leź li się: wi zy -
ta tor Bo gu mi ła Olek sy, dy rek to rzy:

Je rzy Wik tor, Ta de usz Or licz, Ta de usz
Rak, sze fo wie szkół z No we go i Sta re -
go Są cza, Bo bo wej, Gry bo wa, Za ko pa -
ne go, No we go Tar gu i Li ma no wej oraz
pra cow ni ce są dec kie go ku ra to rium. 

***
Ob ser wu jąc póź niej wy stą pie nia te -

le wi zyj ne Wi sła wy Szym bor skiej, re -
por ta że z jej udzia łem, ma jąc w pa mię ci
rów nież wła sne, wcze śniej sze stu denc -
kie kon tak ty z po et ką na spo tka niach
nie za le żne go pi sma mó wio ne go – „Na -
Głos”, któ re go by ła jed nym z za ło ży -
cie li i sta łą uczest nicz ką w sie dzi bie
Klu bu In te li gen cji Ka to lic kiej i u do mi -

ni ka nów w Kra ko wie w la tach osiem -
dzie sią tych – uświa do mi łem so bie, że
ten jej strój – skrom ny, cie pły, „do mo -
wy” – w któ rym wte dy w „Asto rii” od -
bie ra ła od nas gra tu la cje – bę dzie już
za wsze jej oso bi stym i ory gi nal nym sy -
no ni mem „wol no ści”. Tej, któ rą sta ra ła
się kie dyś, te raz – i tej, któ rą sta ra ła się
póź niej w naj więk szym mo żli wym
stop niu w cza sach „po sztok holm skiej
tra ge dii” – oca lać. 

Nam się wte dy za raz po ogło sze niu
Na gro dy No bla uda ło. Po tym, jak sta -
ła się – chcąc nie chcąc – naj bar dziej
zna ną po et ką na świe cie i „do brem na -
ro do wym” Po la ków Wi sła wa Szym -
bor ska mu sia ła za cząć tra cić swo ją
pry wat ność, by wać w ró żnych kło po -
tli wych miej scach, uczest ni czyć w naj -
ró żniej szych spo tka niach, ta kże
ofi cjal nych i po li tycz nych. Przy ja cie le
sta ra li się ją przed tym uchro nić, a i ona
sa ma szyb ko przy zwy cza iła me dia i in -
sty tu cje do swo jej wy jąt ko wo ści rów -
nież w tym wzglę dzie. Nie spo tka li się
z nią od te go cza su nie tyl ko nie jed ni
ko niunk tu ral ni po li ty cy, ale na wet nie -
jed ne gło wy ko ro no wa ne. Bar dzo rzad -
ko opusz cza ła Kra ków, go dzi ła się
wła ści wie na udział w wie czo rach po -
etyc kich or ga ni zo wa nych przez naj bli -
ższy krąg daw nych zna jo mych, czy ni ła

W kręgu zaufanych osób
Wisława Szymborska
bywała zwolenniczką
dobrej zabawy, żartu
towarzyskiego,
literatury uśmiechu.

Miej sce ostat nie go spo czyn ku No blist ki
– gro bo wiec ro dzin ny Szym bor skich na Cmen -

ta rzu Ra ko wic kim w Kra ko wie, kwa te ra Gd. 
22 lu te go 2012 r., nie ca łe dwa ty go dnie

po uro czy stym po grze bie po et ka jest osa mot -
nio na. Do pa la ją się zni cze. Przy ta bli cach in for -

ma cyj nych u bram cmen ta rza nie ma żad nej
in for ma cji o miej scu po chów ku, grób nie jest

ozna czo ny, nie ma wska zó wek dla od wie dza ją -
cych tu ry stów i czy tel ni ków. 

W naj bli ższym cza sie pla no wa ny jest no wy
na gro bek lub po mnik. Na ra zie pra gną cy od -

dać cześć naj więk szej po et ce pol skiej XX wie -
ku w miej scu, gdzie po cho wa no jej pro chy,

kie ru ją się tyl ko na pi sa mi na kil ku wień cach,
któ re po zo sta ły na gro bie. Są wśród nich szar -

fy: od Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do -
we go, od Kry sty ny i Ry szar da Kry nic kich

(przy ja ciół i wy daw ców po et ki), od Rek to ra
i Se na tu Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go, od ko -

le ża nek i ko le gów z kra kow skie go od dzia łu
Sto wa rzy sze nia Pi sa rzy Pol skich oraz od… An -

drze ja i Ma rio li Go ło tów.
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wy ją tek na co rocz ny Fe sti wal i Sa lon
Po ezji w Kra ko wie. 

Ki bi co wa łem szcze rze Ali cji Heb -
dzie i An drze jo wi Szar ko wi w ich sta -
ra niach o przy jazd Wi sła wy
Szym bor skiej do No we go Są cza.
Po Cze sła wie Mi ło szu, któ ry 27 lip -
ca 1996 r. za szczy cił No wy Sącz i czy -
tał swo je wier sze w nie co dzien nych dla
sie bie – ale wspa nia le przy ję tych – ka -
me ral nych wa run kach, w uro kli wym
za kąt ku przy uli cy Ja giel loń skiej 76,
Wi sła wa Szym bor ska mia ła stać się ko -
lej nym nie zwy kłym go ściem Ma łej
Ga le rii, w ra mach or ga ni zo wa ne go tam
od lat Ma łe go Fe sti wa lu Form Ar ty -
stycz nych. Za pro sze nia po na wia no kil -
ka krot nie, nie ste ty no wo po wo ła ny
se kre tarz No blist ki, Mi chał Ru si nek,
grzecz nie od po wia dał, że po et ka bar -
dzo nie chęt nie wy je żdża z Kra ko wa
i z przy kro ścią mu si zre zy gno wać
z uczest nic twa w – na wet tak wy jąt ko -
wej – jak są dec ka im pre zie.

W tej sy tu acji, na otar cie łez są de cza -
nom, spo śród któ rych kil ku za li cza ło się
do zna jo mych W. Szym bor skiej jesz cze
przed Na gro dą (po eta i li te ra tu ro znaw -
ca dr hab. Woj ciech Ku dy ba, dr Ali cja
Der kow ska i in ni) po zo sta je fakt jej czę -
stych i bli skich prze cież kon tak tów z Są -
dec czy zną, a ta kże jej ser decz nej

pa mię ci o zie mi są dec kiej, któ rą – jak
się oka zu je – prze ka za ła rów nież ca łe -
mu świa tu w swo jej po ezji. Wśród kil -
ku na stu to mi ków i 350 wier szy
pi sa nych przez po nad pół wie ku zna la -
zły się co naj mniej czte ry zwią za ne z na -
szym re gio nem. Wy da ją się dzi siaj
pa ra dok sal nie ró żne od jej „kla sycz nej”
i „no bli wej” twór czo ści, cho ciaż – jak
pa mię ta my – Na gro dę No bla otrzy ma ła
za „po ezję, któ ra z iro nicz ną pre cy zją
od sła nia pra wa bio lo gii i dzia ła nia hi sto -
rii we frag men tach ludz kiej rze czy wi -
sto ści”. Ta kiej wła śnie – za po wie dzia nej
w wer dyk cie no blow skim – iro nii nie
brak Szym bor skiej w póź niej po wsta -
łych, a po ni żej cy to wa nych li me ry kach
pod ha lań skich:

Pe wien ju has z Pęk so we go Brzyz ku
uj rzał przy szłość w pro ro czym bły sku:
szu mi pik nie Du na jec,
a na most ku ba ca Ki ta jec
Ja si nec ka pie rze po py sku.

***
Zac ny ksiądz ze Szcza wy ro dem,
sma ro wa ny przez wieś mio dem,
ni cze go, aż do zmierz chu,
nie mógł no sić na wierz chu,
a w do dat ku rów nież pod spodem.

***
Ję druś, go spo darz z Li ma no wej
żyw no ści nie uzna wał zdro wej.
Na do miar złe go nie był świę ty,
sy pał do zu py de ter gen ty
i niósł na stry szek do te ścio wej.

***
Żył raz gaz da w mie ście Sącz,
co z żę ty cy ro bił poncz.
Gdy gość te go nie chciał pić,
nie bo ra ka ko pał w rzyć
i do du szał obu -rącz.

Tek sty te Wi sła wa Szym bor ska opu -
bli ko wa ła w to mie Ry mo wan ki dla du -
żych dzie ci (Wy daw nic two a5,
Kra ków 2003), zaś wiersz ostat ni – żar -
to bli wie po pu la ry zu ją cy na sze mia sto
– zo stał prze dru ko wa ny rów nież
w szkol nym pod ręcz ni ku do ję zy ka pol -
skie go Bar wy epok dla kla sy trze cich li -
ceum i tech ni kum (W. Bo biń ski, A.
Ja nus -Si tarz, B. Kołcz, WSiP, War sza -
wa, 6 wy dań w la tach 2004–2009).

Za pre zen to wa ne tu li me ry ki – tak
jak utrzy ma ne w po dob nym to nie le -

pie je, mo ska li ki, al tru iki i od wód ki
– sta no wią wy raz żar to bli we go i za ko -
rze nio ne go prze cież w kla sycz nej
li te ra tu rze „bie siad ne go” nur tu po etyc -
kie go Szym bor skiej. W krę gu za ufa -
nych osób – z da la od na rzu ca ne go
przez po wa żne gre mia li te ra tu ro znaw -
ców pan ce rza wiel ko ści – Wi sła wa
Szym bor ska by wa ła zwo len nicz ką do -
brej za ba wy, żar tu to wa rzy skie go, li te -
ra tu ry uśmie chu. Uczest ni czy ła
w eks klu zyw nych spo tka niach Lo ży
Li me ry ków i z upodo ba niem – dla hi -
gie ny psy chicz nej i twór czej – upra -
wia ła ten ści śle okre ślo ny
kom po zy cyj nie ga tu nek (5 wer sów,
z na zwą oso bo wą i miej sco wą w pierw -
szym wer sie oraz pre cy zyj nie usta lo -
nym ukła dem ry mów: aab ba), któ re go
treść – jak to ujął sam pre zes Mi chał
Ru si nek – mu sia ła być z obo wiąz ku
„plu ga wa”. Te i in ne żar to bli we i fry -
wol ne wier szy ki (wśród od wó dek np.:
Od śli wo wi cy / tor sje w piw ni cy) niech
po zwo lą nam dzi siaj jesz cze cie plej
wspo mi nać Wiel ką Po et kę i uwiecz nio -
ne są dec kie śla dy w jej wspa nia łej
twór czo ści. Tym zaś, któ rzy skłon ni są
tyl ko wy po mi nać – cie ka we skąd, sko -
ro sa ma za wsty dzo na po et ka chcia ła by
o tam tych cza sach za po mnieć – pa ne -
gi ry ki Szym bor skiej na cześć Sta li -
na i ko mu ni zmu u po cząt ków jej
po etyc kiej ka rie ry – ży czę, po dob nie
jak ona w swo ich li me ry kach – wię cej
uśmie chu. I wy ro zu mia ło ści. Wszak
już w jed nym z pierw szych wier szy
Wi sła wy Szym bor skiej, po świę co ne mu
wiel kiej na uczy ciel ce, czy ta li śmy kie -
dyś: Ty le wie my o so bie/ ile nas spraw -
dzo no. A w jed nym z ostat nich, ku czci
wiel kiej pie śniar ki – ra zem z czar ną
i „za gru bą” El lą Fit zge rald słu cha li -
śmy wszy scy ła ska we go Bo ga. Te go,
któ ry cze ka u sie bie i bez wy jąt ku
na wszyst kich. Bia łych, czar nych,
zgrab nych i to por nych. I mo że
i na tych, któ rzy z „nie spraw dzo nych”
przez nas – i nas – po wo dów daw no te -
mu błą dzi li.

BO GU SŁAW KOŁCZ 
Autor jest profesorem oświaty,

literaturoznawcą, autorem podręczników,
założycielem i dyrektorem Akademickiego

Liceum i Gimnazjum im. Króla Bolesława
Chrobrego w Nowym Sączu.
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Dzień No bla – nie zna ne zdję cia Wi sła wy Szy 
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y m bor skiej FOT. JERZY CEBULA

W ży ciu dzien ni ka rza naj cie kaw sze sy tu acje zda rza ją się przy pad kiem. Tak by ło
z mo im spo tka niem z wy bit ną po et ką Wi sła wą Szym bor ską w dniu, w któ rym do wie -
dzia ła się o na gro dzie No bla. Tych zdjęć ni gdy do tąd nie pu bli ko wa łem. 

Ów cze sny dy rek tor od dzia łu „Dzien ni ka Pol skie go” w No wym Są czu Piotr Gryź lak wy -
słał mnie do Za ko pa ne go, któ re wte dy nam pod le ga ło, że by zro bić ja kiś ma te riał. Uwi ną -
łem się dość szyb ko. Przed godz. 12 za dzwo ni łem do re dak cji, że skoń czy łem i wra cam
do Są cza. By łem już przed Sza fla ra mi, kie dy w ra diu usły sza łem, że Wi sła wa Szym bor ska
otrzy ma ła na gro dę No bla i do wie dzia ła się o tym fak cie pod czas po by tu w Za ko pa nem.
Nie na my śla łem się ani chwi li. No ga na ha mu lec i z po wro tem.

Przez kil ka mi nut usta la no, gdzie prze by wa na sza no blist ka. Oka za ło się, że w Do mu
Pra cy Twór czej nie da le ko skocz ni. Pod je cha łem tam, spo dzie wa jąc się tłu mu re por te -
rów. Tym cza sem nie by ło ni ko go. Ale by ło to kil ka na ście mi nut po ogło sze niu in for ma cji,
że Wi sła wa Szym bor ska otrzy ma ła tę za szczyt ną na gro dę. Wsze dłem do środ ka, pu sto,
był tyl ko ko le ga z ra dia. Chwi lę póź niej po ja wi ła się Ona. Ma lut ka, nie po zor na, ale uśmiech -
nię ta. Spra wia ła wra że nie jak by nie co za że no wa nej ca łą sy tu acją.

Za dzwo nił te le fon, to był Cze sław Mi łosz, któ ry gra tu lo wał ko le żan ce po pió rze wiel -
kiej na gro dy. Roz mo wa trwa ła kil ka mi nut.

Nie mi nę ła go dzi na, a w bu dyn ku ze brał się tłum. Zja wi li się dzien ni ka rze nie mal ze
wszyst kich me diów. Wszy scy gra tu lo wa li, by ły kwia ty, uśmie chy, uści ski. Ja kiś czas póź -
niej otrzy ma łem od ko le gów wiersz Wi sła wy Szym bor skiej o „Ce bu li”. Mam go do dzi siaj.
Z tam tej wi zy ty po zo sta ło kil ka dzie siąt zdjęć, któ re ni gdy do tąd nie by ły pu bli ko wa ne.

JE RZY CE BU LA
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TKA NI NY AR TY STYCZ NE
Pod ko niec stycz nia w Ma łej Ga le rii swo je tka ni -

ny ar ty stycz ne pre zen to wa ła ar tyst ka z Za ko pa ne go,
Mar ta Gą sie ni ca -Szo stak. Mię si ste fak tu ry lnia nych
i weł nia nych tka nin oraz zwiew ne kom po zy cje ma te -
ria ło wych włó kien wpro wa dza ją w in ny świat, czę -
sto ko ja rzą cy się z bli ską au tor ce na tu rą. Był to dru gi
po kaz tkacz ki ar ty stycz nej Mar ty Gą sie ni cy -Szo stak
w No wym Są czu, bo wcze śniej go ści ła w sta rym jesz -
cze bu dyn ku Ma łej Ga le rii. Trzy por tre ty (au to por tre -
ty?), w tym je den o bar dzo in try gu ją cym spoj rze niu,
gru be lnia ne i oszczęd ne w ko lo ry sty ce abs trak cje
oraz zwi sa ją ce z su fi tu, lek kie, zmy sło we ma te ria ły
o bo ga tych bar wach to ob ra zy i emo cje skom po no -
wa ne z włó kien tka nin i za trzy ma ne w nich. 

Mar ta Gą sie ni ca -Szo stak bacz nie przy glą da się
na tu rze czę sto też ja ko fo to gra fik i w kom po zy cjach
od da je bo gac two sen su al nych wra żeń. Jej wi zje są
sto no wa ne, przy cią ga ją wzrok i na ka zu ją się dłu go,
dłu go wpa try wać. – Mar ta Gą sie ni ca -Szo stak zaj mu -
je się tkac twem ar ty stycz nym, ale ro bi to jak rzeź biarz
lub ma larz – po wie dział o ar ty st ce pro fe sor An drzej
Sza rek. – Dro ga twór cza, któ rą po dą ża au tor ka, jest
nie zwy kle cie ka wa. Wszyst ko to, co się tu taj dzie je
i co wi dzi my w prze strze ni tka ni ny ar ty stycz nej, fo to -
gra fii czy wy dzie ran ki, to opo wieść o jed nym czło -
wie ku o nie zwy kle cie ka wej oso bo wo ści, któ ra gdzie
się nie znaj dzie, to znaj dzie po wód, że by coś od kryć
dla sie bie i rów no cze śnie coś dla nas.

JU BI LE USZO WY „KOP CIU SZEK”
Rok ju bi le uszu swo je go 90-le cia Te atr Ro bot ni -

czy im. Bo le sła wa Bar bac kie go, dzia ła ją cy pod pa -
tro na tem Miej skie go Ośrod ka Kul tu ry w No wym
Są czu, roz po czął pre mie rą (349.) baj ki „Kop ciu szek”
Ja na Brze chwy w re ży se rii Ja nu sza Mi cha li ka. 

Na sce nie zo ba czyć mo żna by ło za rów no we te ra -
nów są dec kiej sce ny, jak i mło dych, któ rzy swo je
pierw sze kro ki sta wia ją w Te atrze Ro bot ni czym
i No wo są dec kiej Sce nie Ama to ra. Ty tu ło wa ro la

Kop ciusz ka przy pa dła bliź niacz kom Alek san drze
i Ali cji Chap ko, któ re nie daw no mo żna by ło po dzi -
wiać w głów nych ro lach w spek ta klu „Ksią żę i że -
brak”. Obok nich wy stą pi li: Do ro ta Kacz mar czyk,
Bar ba ra Klim czak, Agniesz ka Ma sta lerz, Ka ro li -
na Gwóźdź, Mie czy sław Fi lip czyk, Łu kasz Ko wal -
czyk, Woj ciech Ka czor, Sła wo mir Bo dzio ny,
An na Ko to wicz, Szcze pan Waś ko, Ery ka Twar dow -
ska, Mi chał Dziu rzyń ski i Piotr Ko cań da oraz Ja nusz
Mi cha lik ja ko nar ra tor.

„BA LET O KA WIE”
Przed sta wie nie przy go to wa ne przez ze spół tan ce -

rzy Ba le tu Dwor skie go „Cra co via Dan za” z oka zji
ob cho dów 325. rocz ni cy Vic to rii Wie deń skiej
w Kra ko wie (we wrze śniu 2008 ro ku) za wi ta ło
na Wie czo ry Ma ło pol skie do MCK SO KÓŁ w No -
wym Są czu. „Ba let o ka wie” wpi su je się w tra dy cję
wy sta wia nych w XVII i XVIII wie ku ba le tów o te -
ma ty ce fan ta zyj nej i eg zo tycz nej. Stwo rzo ny zo stał
na ba zie kro ków oraz fi gur tań ca ba ro ko we go, a ta -
kże ele men tów ów cze snej pan to mi my. To rów nież
pe łen hu mo ru spek takl, któ ry na wią zu je do obo wią -
zu ją cej wów czas mo dy pi cia te go ory gi nal ne go na -
po ju.

„Ba let o ka wie” trze ba zo ba czyć na wła sne oczy.
To sub tel ny spek takl, a gdy widz przy zwy czai się
do XVII - i XVIII -wiecz nej kon wen cji, to mo że  dać
się po rwać pro stej hi sto ryj ce na wią zu ją cej w war -
stwie fa bu lar nej i mu zycz nej do „Kan ta ty o ka wie”
Ja na Se ba stia na Ba cha. Nie speł na go dzin ne przed -
sta wie nie skła da się z trzech fan ta zyj nych ob ra zów:
„Przed ka wiar nią”, „Pro duk cja ka wy” i „Awan tu ra
o ka wę”. Ar ty ści wy stę pu ją w fan ta stycz nych ko stiu -
mach przed sta wia ją cych ele men ty ser wi su do ka wy
(drez deń skiej por ce la ny). 

ŻY CIE JAK W KA BA RE CIE
Mu si cal „Ca ba ret” słup skiej sce ny Wit ka ce go

był 103. wy da rze niem w ra mach Wie czo rów Ma ło -
pol skich w MCK „So kół” w No wym Są czu. Dwu -
ipół go dzin ny spek takl ma w so bie wszyst ko.
Od „pa pie ro wej” hi sto rii mi ło snej Cli for da i Sa li przez
roz wią złą at mos fe rę przed wo jen ne go ka ba re tu, po tra -
gicz ną hi sto rię, czy li na ro dzi ny na zi zmu w Niem -
czech. A wszyst ko w zna ko mi tej sty li sty ce, ak to rzy
gra ją śpie wa ją, tań czą. Te atr No wy im. Wit ka ce go jest
je dy ną pol ską sce ną, któ rej uda ło się uzy skać li cen -
cję na wy sta wie nie kul to we go mu si ca lu „ter ce tu”: Joe
Ma ste rof fa, Fre da Eb ba, i Joh na Kan de ra. 

Do Ber li na (jesz cze Re pu bli ki We imar skiej) przy -
je żdża ame ry kań ski pi sarz, a w za sa dzie ktoś, kto
chciał by być pi sa rzem. Clif ford (gra ny przez Igo ra
Chmiel ni ka, sy na tra gicz nie zmar łe go ak to ra Jac ka
Chmiel ni ka) jest, po dob nie jak in ni bo ha te ro wie, po -
sta cią tyl ko za ry so wa ną, bo w spek ta klu nie jest to
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wa żne. To nie psy cho lo gia jed nost ki, ale psy cho lo gia tłu mu
od gry wa tu naj więk szą ro lę, jak by po wie dział wni kli wy świa -
dek na ro dzin fa szy zmu, Jo se Or te ga y Gas set. Mo żna śmia ło
po wie dzieć, że głów nym bo ha te rem „Ca ba re tu” jest hi sto ria,
któ ra w myśl słów fi na ło wej pio sen ki „Bo ży cie ka ba re tem
jest” pła ta ów cze sne mu świa tu – mo że to złe sło wo – fi gla.
Kie dy Clif ford opusz cza Ber lin oraz uko cha ną Sa li i wy je -
żdża, na gra ni cy że gna ją go już na zi ści. W sa mym przed sta -
wie niu świet nie od da ne jest przej ście mię dzy sza lo nym
cza sem Re pu bli ki We imar skiej, in fla cji, ale i za ba wą,
a mrocz nym wid mem hi sto rii ze swa sty ką na ra mie niu czy
za ka za nej mi ło ści Ży da i Niem ki. 

UDA NY DE BIUT
„au to (de) frag men ta cja” to wy sta wa te go rocz ne go ab sol -

wen ta Edu ka cji ar ty stycz nej Pań stwo wej Wy ższej Szko ły Za -
wo do wej – Se ba stia na Szcze pa nia ka. W piw ni cach Są dec kiej
Bi blio te ki Pu blicz nej mo żna by ło zo ba czyć cie ka wą i od wa -

żną wy sta wę. Nie co eks cen trycz ną, zresz tą jak sam jej au tor.
Gra fi ka warsz ta to wa, ma lar stwo i ry su nek. Oko ło 25 prac,
z któ rych część (gra fi ka) sta no wi pra cę dy plo mo wą Szcze pa -
nia ka, po wsta łą pod kie run kiem pro fe so ra Krzysz to fa To mal -
skie go z kra kow skiej ASP.

Se ba stian Szcze pa niak swo ją przy go dę z ma lar stwem roz -
po czął od uwiecz nia nia pej za ży, ale te ma ty ka ta z cza sem
go znu ży ła. – W pew nym mo men cie zda łem so bie spra wę,
ile mo żna ma lo wać drzew ka i in ne ta ki rze czy na tle pięk -
nych wi do ków lub za cho dzą ce go słoń ca. Stwier dzi łem, że już
czas prze rzu cić się na po stać. Szu ka łem ta kie go mo de la, któ -
ry mógł by jak naj le piej ze mną współ pra co wać i po zo wać
na co dzień. My śla łem, my śla łem... i stwier dzi łem, że bę dę
naj bar dziej dys po zy cyj ny. Wpa dłem na to pew ne go pięk ne -
go dnia, pa trząc w lu stro – żar to wał au tor, zdra dza jąc ge ne -
zę „au to (de) frag men ta cji”. Tak Szcze pa niak wpadł
na po mysł cy klu prac au to por tre to wych. Pierw sze gra fi ki
po wsta ły pra wie dwa la ta te mu, a uzu peł nia ją ce je du że au -
to por tre ty, za le d wie na po cząt ku te go ro ku.

TRE IT W GA LE RII SO KÓŁ
Ostat ni raz Je rzy Tre it wy sta wiał swo je ob ra zy w No wym

Są czu w 2001 ro ku w Ga le rii MBWA oraz w 2007 w Wy ższej
Szko le Biz ne su. Mi ło śni cy je go ma lar stwa cze ka li na ko lej ną
no wo są dec ką wy sta wę. Tym ra zem w Ga le rii SO KÓŁ. Barw -
ne i przy cią ga ją ce wzrok ob ra zy nie po zwa la ją szyb ko przejść
da lej, ale na ka zu ją się wczy tać w kom po zy cje, ko lo ry
(zwłasz cza ich war stwy) i czę sto do pi sy wa ne sło wa.

– Ka żdy do bry ar ty sta ma lu je to, kim jest – przy po mniał
na otwar ciu wy sta wy sło wa Jack so na Pol loc ka Ry szard Mi -
łek, przy ja ciel Tre ita. – Ju rek jest bar dzo wy mow nym i su ge -
styw nym ma la rzem, prze dzie ra ją cym się przez pew ne gąsz cze
ludz kiej eg zy sten cji i trans cen den cji. 

Olej na pły cie i płót nie, akwa re le. Zna ko mi te ko lo ry
i kształ ty, zda je się, że kom po zy cje ży ją swo im wła snym (bar -
dzo in ten syw nym) ży ciem. Ka żda wy sta ją ca war stwa spod
war stwy far by coś zna czy, a mo że na wet bar dziej wpi su je się
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w ja kąś skru pu lat nie kom po no wa ną for mę. Bar dzo cie ka wie
przed sta wia ją się ry sun ki wkom po no wa ne w her ba cia ne, roz -
my te akwa re le, gdzie au tor wpi su je cią giem słów swo je prze -
my śle nia.

ŚWIĘ TO MU ZY KI I ŻAR TU
Świę to ża ru mu zycz ne go w No wym Są czu roz po czę te!

Fe sti wal Wir tu oze rii i Żar tu Mu zycz ne go Fun & Clas sic to
wi zy tów ka Ma ło pol skie go Cen trum Kul tu ry SO KÓŁ – z ma -
łe go fe sti wa lu, po cząt ko wo or ga ni zo wa ne go w sa li im. Ro -
ma na Si chra wy, prze ro dził się w du żą im pre zę, o któ rą
są de cza nie py ta ją już na kil ka mie się cy wcze śniej. 

– Nasz fe sti wal jest je dy nym ta kim w Pol sce i nie licz nym
na świe cie – po wie dział Wal de mar Ma lic ki na kon fe ren cji.
– I to nie żart – wtó ro wał mu An to ni Mal czak. Dy rek tor ar ty -
stycz ny fe sti wa lu za rę czył, że bę dzie za baw nie, wzru sza ją co,
a przede wszyst kim za ska ku ją co. I sło wa do trzy mał.

Ja ko pierw sza wy stą pi ła The Chuc ker but ty Oca ri na Qu ar -
tet – gru pa ide al nie pa su ją ca do kli ma tów Fe sti wa lu Wir tu -
oze rii i Żar tu Mu zycz ne go. Sym pa tycz ni Bry tyj czy cy
– Mi cha el Co pley, Mi cha el Mur ray, Yuzu ru Yama shi ro
i Aidan Bur ke – na in stru men tach wy czy nia li cu da, prze no -
sząc pu blicz ność w od le głe za kąt ki, epo ki i kon kret ne kom -
po zy cje. Mo ty wem prze wod nim wy stę pu by ła te za, że ka żdy
wiel ki kom po zy tor two rzył dzie ła na oka ry ny, co od ra zu
wzbu dza ło we so łość. Mu zy cy, zna ko mi ci wir tu ozi, żar to wa li
z utwo rów, z sie bie na wza jem, a co nie do gra li, to do po wie -
dzie li lub do sma cza li prze za baw ny mi scen ka mi. Bry tyj czy cy
to ta ka oka ry no wa Gru pa Mo Car ta, któ ra zresz tą przed la ty
też go ści ła w No wym Są czu.

Kwar tet smycz ko wy Ara Ma li kian & Yl la na, czy li Edu ar -
do Or te ga, Fer nan do Cle men te, Gar txot Or tiz był dru gim fe -
sti wa lo wym kon cer tem. Ich pro gram „Pa GA Gni ni, czy li
od Mo zar ta do he avy me ta lu” to po łą cze nie sza leń stwa i nie -
po ha mo wa ne go hu mo ru. Zna ko mi ci mu zy cy oka za li się rów -
nież świet ny mi ak to ra mi. Si łą kon cer tu, a wła ści wie
spek ta klu, by ło przej ście od po wa gi tra dy cyj ne go kon cer tu

do koń co we go, na zwij my to, roz gar dia szu. „Skrzyp ce z ga -
giem”!

Na Fe sti wa lu nie mo gło za brak nąć Fil har mo nii Dow ci pu,
czy li The Po lish Hu mo ro us Phil har mo nic, pod dy rek cją Ber -
nar da Chmie la rza, któ rej li de rem jest sam Wal de mar Ma lic -
ki. Do No we go Są cza Fil har mo nia przy je cha ła z no wym
pro gra mem, któ re go część zna la zła się na ich no wym al bu -
mie „Mu zy ka bez gra nic”. By ła „Etiu da Re wo lu cyj na” Cho -
pi na w wer sji he avy me ta lo wej, a ta kże na stro jo we „Bel le”
z mu si ca lu „No tre Da me de Pa ris” w wy ko na niu Wal de ma ra
Ma lic kie go czy wa ria cja na te mat Kon cer tu Grie ga. Obok na -
prze mien nie ży wio ło wych i li rycz nych utwo rów Ma lic ki opo -
wia dał żar ty, od no szą ce się do hi sto rii mu zy ki, re aliów
za wo du mu zy ka, ale i sa mej or kie stry, z któ rą pro wa dził rów -
nież in stru men tal ną po le mi kę. Pu blicz ność kla ska ła, śpie wa -
ła ra zem z so li sta mi – da ła się po rwać po my sło wym
ara nża cjom Fil har mo nii Dow ci pu. 

JA NUSZ BO BREK
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Z
aj mo wał się ta kże fil mem, fo to -
gra fią i po ezją. Zmar ły 22 la ta
te mu ma larz i rzeź biarz Jó zef
Ra czek po zo sta wił po so bie bo -

ga tą ko lek cję sztu ki i przed mio tów
zwią za nych z re gio nem, któ re 16 lu te go
te go ro ku stra wił po żar.

– Był wspa nia łym czło wie kiem i bar -
dzo cha rak te ry stycz ną po sta cią. „Jó zef
z Są cza”, bo tak ka zał sie bie na zy wać,
cho dził w lu do wym ser da ku. Czę sto wi -
dy wa łem go na tar gach sta ro ci – wspo -
mi na Zbi gniew Wo la nin, są dec ki
et no graf.

„MAŁY PARYŻ” 
PRZY SZKLANECZCE
ŚLIWOWICY

Jó zef Ra czek uro dził się w Sta rym
Są czu w 1922 ro ku. In te re so wał się
sztu ką już ja ko mło dzie niec, ale nie szu -
kał speł nie nia w Aka de mii Sztuk Pięk -
nych, tyl ko na stu diach w Pań stwo wej
Wy ższej Szko le Te atral nej i Fil mo wej
w Ło dzi. „Ten orę dow nik Są dec czy zny,
cho ciaż czę sto by wał w Sta rym Są czu,
to wła śnie w Ło dzi spę dził zna czą cą
część swo je go ży cia” – wspo mi na ła
Ma rze na Ra do życ ka -Zie liń ska, au tor ka
ar ty ku łów na te mat ar ty sty i je go twór -
czo ści. W Ło dzi Jó zef Ra czek był bar -

dzo czyn ny za wo do wo. Pra co wał w Te -
atrze La lek i w Mło dzie żo wym Do mu
Kul tu ry ja ko in struk tor w pra cow ni fo -
to gra ficz nej. I już tam za czął swą przy -
go dę ze zbie rac twem.

Ten dzia łacz spo łecz ny i za ra zem ar -
ty sta ama tor w koń cu jed nak na sta łe
zwią zał się z ro dzin nym mia stem,
do któ re go wró cił w la tach 70. XX wie -
ku. Tu ma lo wał, rzeź bił, fo to gra fo wał.
Krę cił fil my. Pi sał wier sze, sztu ki te -
atral ne i baj ki. I ko lek cjo no wał pa miąt -
ki. Ja ko wszech stron ny ar ty sta nie
zaj mo wał się jed ną dzie dzi ną sztu ki, je -
go otwar tość i pęd ku no we mu by ły nie -
ogra ni czo ne. Miał uspo so bie nie
nie cier pli we, wie le spraw za czy nał i nie
koń czył. Był czło wie kiem we so łym, try -
ska ją cym hu mo rem, to wa rzy skim, po -
wszech nie lu bia nym. Nie jed ną noc
spę dził w gro nie ro ze śmia nych ko biet
i pa nów, na roz mo wach przy wi nie i śli -
wo wi cy – opi sy wa ła Ma rze na Ra do życ -
ka -Zie liń ska.

Do ce niał twór czość in nych. Od wie dzał
wsie i mia stecz ka, „prze mie rzał set ki ki -
lo me trów od Kro sna po Biel sko -Bia łą,
Tar nów, Kra ków, wy szu ki wał lu dzi fa scy -
nu ją cych, ar ty stycz nie uzdol nio nych, czę -
sto lu dzi dziw nych, od rzu co nych przez
in nych”. I za chę cał ich do two rze nia da -
ru jąc im dłu ta czy far by. Ak cep to wał ich
ta ki mi, ja cy by li, ma wia jąc: – Ar ty sta to
ar ty sta.”

Był to le ran cyj ny wo bec po glą dów
po li tycz nych i re li gij nych. Za pra szał
do swo je go do mu, któ ry na zy wał Do -
mem Pra cy Twór czej, wie lu z tych ar ty -
stów. Wszy scy po zo sta wia li po so bie
dzie ła. W swo im po ko ju „Pod mu za mi”
przez wie le lat po dej mo wał go ści wi -
nem wła sne go wy ro bu z owo ców gło gu

i dzi kiej ró ży. „Czę ścio wo zre ali zo wał
ideę stwo rze nia tzw. Ma łe go Pa ry ża,
gdzie pa no wa ła ar ty stycz na, swo bod -
na at mos fe ra cy ga ne rii i klo szar dów; eg -
zo tycz ne go po dwór ka, gdzie mie sza się
rze czy wi stość z baj ką, kon kret ność
z od de chem nie jed nej mu zy” – re la cjo -
no wa ła Ra do życ ka -Zie liń ska.

Artysta i kolekcjoner
w ludowym serdaku
mieszał życie z bajką
Na zy wał sie bie „Jó ze fem z Są -
cza” i był w Sta rym Są czu jed -
ną z naj barw niej szych po sta ci.
Cho dził po mie ście w tra dy cyj -
nym płasz czu La chów Są dec -
kich, a swój dom zmie nił
w wiel ką ga le rię, po kry tą ma -
lo wi dła mi w sty lu Ni ki fo ra.
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Sztu kę trak to wał jak pa mięt nik, w któ -
rym „no to wał bli skie swe mu ser cu prze -
ży cia i ulu bio ne od dzie ciń stwa miej sca”.
„Uwiecz nił sta ro są dec ki ry nek, klasz tor
kla ry sek, ka plicz ki, Świę tą Kin gę. W sie -
ni znaj du ją się ma lo wi dła wpro wa dza ją -
ce nas w świat kul tu ry i hi sto rii Sta re go
Są cza, a na po dwór ku rze czy wi stość
mie sza się z baj ką” – do da wa ła w prze -
wod ni kach Iwo na Ma tej czuk.

Pię tro wy dom, w któ rym miesz kał
i two rzył wszech stron ny ar ty sta, miał
sam w so bie cie ka wą hi sto rię: w II po ło -
wie XIX wie ku w bu dyn ku mie ścił się
za jazd z karcz mą, któ ry pro wa dził Waw -
rzy niec Cy coń, bur mistrz Sta re go Są cza
w la tach 1878-82. Na po cząt ku XX wie -
ku ka mie ni ca prze szła w rę ce Cze cha,
Jó ze fa Stra ka, któ ry otwo rzył tu re stau -
ra cję i ho tel „Szczaw nic ki”. Jó zef Ra -
czek sień, po dwór ko i ofi cy nę za mie nił
w wiel ką ga le rię, sła wią cą burz li we dzie -
je mia sta i Są dec czy zny, któ rą opi sy wa -
no tak: „Po kry ta jest fan ta zyj ny mi
ma lo wi dła mi w sty lu Ni ki fo ra oraz
drew nia ny mi rzeź ba mi przy po mi na ją cy -
mi in diań skie to te my skrzy żo wa ne z kar -
pac ki mi słu pa mi gra nicz ny mi”.
Po zo sta wił po so bie ogrom ną spu ści znę:
ob ra zy, li no ry ty, fo to gra fie, ró żne swo je
za pi ski. Ga le ria ist nia ła jesz cze do ze -
szłe go ty go dnia, wy mie nia na ja ko je den
z naj wa żniej szych punk tów tu ry stycz -
nych Sta re go Są cza, choć ostat nio ofi cy -
na zo sta ła za mie nio na w miej sce han dlu
uży wa ną odzie żą i bu dy nek ma ga zy no -
wo -usłu go wy.

ZBIE RAŁ DO SŁOW NIE
WSZYST KO…

Więk szość zbio rów spło nę ła jed nak
w lu to wym po ża rze – znaj do wa ły się
bo wiem na stry chu bu dyn ku, w któ rym
kie dyś miesz kał i two rzył „Jó zef z Są -
cza”. Część spło nę ła, a część zo sta ła za -
la na wo dą pod czas ak cji ga śni czej. Ile
z te go, co nie po chło nął ogień, uda się
ura to wać? Jesz cze nie wia do mo.

Mu zeum Re gio nal ne im. Se we ry -
na Udzie li w Sta rym Są czu dys po nu je
tyl ko jed nym ob ra zem Jó ze fa Racz ka,
przed sta wia ją cym ko ściół pa ra fial ny
w Sta rym Są czu.

– Prze cho wu je my go w mu ze al nym
ma ga zy nie. Wię cej je go prac po sia da
Mu zeum Okrę go we w No wym Są czu
– mó wi An drzej Dłu gosz, ku stosz sta ro -
są dec kie go mu zeum i pre zes
To wa rzy stwa Mi ło śni ków Sta re go Są -
cza. Dziś więc na wet te go ob ra zu nie
mo żna obej rzeć w mie ście ar ty sty, ta kże
dla te go, że XVII -wiecz ny „Dom na doł -
kach”, gdzie mie ści się mu zeum, prze -
cho dzi re mont i jest za mknię ty do 30
kwiet nia.
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Zbi gniew Wo la nin, et no graf w Mu -
zeum Okrę go wym w No wym Są czu,
przy zna je, że zbio ry dzieł Jó ze fa Racz -
ka tra fia ły do tej pla ców ki jesz cze za ży -
cia ar ty sty.

Zmarł w 1990 ro ku, w wie ku 68 lat
w swym ro dzin nym mie ście.

– Po je go śmier ci cór ka Mał go rza ta,
któ ra miesz ka w Niem czech, po zwo li ła
pra cow ni kom mu zeum ro zej rzeć się
po stry chach, na któ rych Jó zef Ra czek
przez ca łe ży cie prze cho wy wał swe ko -
lek cje. Mo gli śmy zo ba czyć, co z tych
zbio rów za brać do mu zeum – wspo mi -
na et no graf.

W do mu ar ty sty rzu ca ła się w oczy
ogrom na ma sa przed mio tów, któ re ze brał
Jó zef Ra czek. – Je go stry chy to by ło
wręcz nie wia ry god ne bo gac two ko lek cjo -

ner skie! Ten czło wiek przez ca łe swo je ży -
cie zbie rał naj prze ró żniej sze rze czy. By -
ły ob ra zy zwią za ne ze Sta rym Są czem,
wspa nia ła ko lek cja na le pek po za pał -
kach, rzeź by, zdję cia, na rzę dzia rol ni cze,
pocz tów ki, znacz ki – wy mie nia Wo la nin.

Przy po mi na so bie, że Jó zef Ra czek po -
sia dał le gi ty ma cję sto wa rzy sze nia fil mow -
ców i ko re spon den cję ze szko ły fil mo wej
w Ło dzi. W do mu Jó ze fa Racz ka ma lo wa -
ła też nie ży ją ca już Ma ria Wnęk, któ rą za -
pra szał do sie bie na twór cze spo tka nia.
– Kie dy oglą da li śmy je go zbio ry, by ło
w nich du żo jej ob ra zów. Wte dy ku pi li śmy
do mu zeum pięć – opo wia da Zbi gniew
Wo la nin. – Oso bi ście nie spo tka łem czło -
wie ka o ta kiej pa sji ko lek cjo ner skiej. Zbie -
rał do słow nie wszyst ko – do da je.

W zbio rach Mu zeum Okrę go we go

w No wym Są czu osta tecz nie zna la zła
się część prac ar ty sty, głów nie gra fi ki,
ob ra zy (akwa re le), pla ka ty zwią za ne ze
Sta rym Są czem. Mu zeum po zy ski wa ło
je już od lat 70. ubie głe go wie ku.

W 1998 ro ku Mu zeum Okrę go we zor -
ga ni zo wa ło wy sta wę gra fik Racz ka. Mo -
żna by ło ją obej rzeć w Mu zeum Ni ki fo ra
w Kry ni cy -Zdro ju, a jej ku sto szem by ła
Ma rze na Ra do życ ka -Zie liń ska. To je dy -
na wy sta wa, ja ka od by ła się po śmier ci
Jó ze fa Racz ka.

Z po ża ru ura to wa ły się na szczę ście
nie zwy kłe ma lo wi dła na ścia nie do mu,
w któ rym miesz kał i two rzył. A ogień,
pa ra dok sal nie, przy po mniał są de cza nom
o tym wiel kim ko lek cjo ne rze i ar ty ście.

BERNADETA WASZKIELEWICZ
IGA MICHALEC
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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 Nowym 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.
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P
re zy dent Wro cła wia, Ra fał Dut -
kie wicz, na pi sał we wstę pie
do ka ta lo gu wro cław skiej wy -
sta wy Ha ła sa: „Je stem dum ny,

że Wro cław ma tak wy jąt ko we go przy -
ja cie la”. An to ni Mal czak, dy rek tor
MCK SO KÓŁ, spa ra fra zo wał je go sło -
wa, mó wiąc: „My je ste śmy dum ni, że
No wy Sącz ma ta kie go ro da ka”. 

Dwa pię tra Ga le rii Sztu ki Współ cze -
snej BWA SO KÓŁ za peł ni ły się nie sa -
mo wi tym ma lar stwem wro cław skie go
ar ty sty i pe da go ga, pro fe so ra Jó ze fa Ha -
ła sa, któ ry uro dził się i mło dość spę dził

w No wym Są czu. Wer ni saż wy sta wy
był wy jąt ko wym wy da rze niem – spo -
tka nie z ar ty stą i je go sztu ką prze ro dzi -
ło się w nie ma łe, a wiel kie świę to Jó ze fa
Ha ła sa, któ re go wszy scy wi ta li, jak gdy -
by po kil ku dzie się cio let niej wę drów ce
po wró cił do swo je go do mu.

Wy sta wa w są dec kiej ga le rii zor ga -
ni zo wa na zo sta ła z oka zji ju bi le uszu 85-
le cia pro fe so ra Ha ła sa, któ ry w swo ich
wy po wie dziach za wsze pod kre śla są -
dec kie po cho dze nie. – 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 – powiedział artysta.

– Bar dzo dzię ku ję za do bre sło wa. Je -
stem dziś wzru szo ny z wie lu po wo dów.
Po wrót do mo je go mia sta i je go oko lic,
z któ rym sta le czu ję się zwią za ny. To mo -
je ma lo wa nie w du żym stop niu wy ni ka
ze wspo mnień, jak cho dzi łem do gim na -
zjum, by łem w har cer stwie. Czę sto tu
po wra ca łem w la tach pięć dzie sią tych,
sześć dzie sią tych, przy je żdża jąc na ple -
ne ry do Szczaw ni ka, Po wroź ni ka czy

Sta re go Są cza. Tu jest pięk nie – mó wił
wzru szo ny Jó zef Ha łas.

Po mi łym po wi ta niu przez go spo da -
rza SO KO ŁA syl wet kę ar ty sty przed sta -
wił Krzysz tof Ku liś. – Two ja twór czość
lo ku je się gdzieś na po gra ni czu kon -
struk ty wi zmu i po ety ki, ale przede
wszyst kim lo gi ki twór czej. Ob ce ci są:
gwał tow ność, krzy kli wość, wie lo barw -
ność. W swo jej sztu ce pra cu jesz tak jak
kom po zy to rzy w ci szy swo jej pra cow ni,
mo dląc się swo imi ob ra za mi do „Wiel -
kie go Kon struk to ra” – ta ki mi mię dzy
in ny mi sło wa mi okre ślił pre le gent sztu -
kę Jó ze fa Ha ła sa.

– Jest pan są de cza ni nem z uro dze nia,
ale przede wszyst kim z ser ca – zwró cił
się do ma la rza Je rzy Wi tu szyń ski, prze -

Józefa Hałasa powrót
na Sądecczyznę

Zna ko mi ty ma larz przy wiózł z Wro cła wia kil ka dzie siąt swo ich
płó cien i akwa rel. Po nad pół wie ku te mu Jó zef Ha łas wy je chał
z No we go Są cza, ale ob raz kra iny lat dzie cin nych po zo sta ł
na za wsze w ser cu. W trak cie wer ni sa żu wy sta wy „Na Są cza -
nie” wrę czo no mu Tar czę Her bo wą, przy zna ną przez Ra dę Mia -
sta No we go Są cza.

Dwa pię tra Ga le rii Sztu ki
Współ cze snej BWA SO -
KÓŁ za peł ni ły się nie sa -
mo wi tym ma lar stwem
wro cław skie go ar ty sty
i pe da go ga, pro fe so ra Jó -
ze fa Ha ła sa, któ ry uro -
dził się i mło dość spę dził
w No wym Są czu. 
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wod ni czą cy Ra dy Mia sta No we go Są -
cza. – Nikt z rad nych nie miał wąt pli wo -
ści, że ty tuł „Za słu żo ny dla Mia sta
No we go Są cza”, któ ry za pro po no wał
pre zy dent Ry szard No wak, pa nu się na -
le ży – po wie dział prze wod ni czą cy
i po ży cze niach wie lu lat zdro wia oraz
twór czej kon dy cji, przy piął do pier si ar -
ty sty Tar czę Her bo wą. 

Póź niej do mi kro fo nu pod cho dzi li ko -
lej ni go ście: wi ce pre zy dent Bo że na Ja wor
z dy rek to rem Jó ze fem Kan to rem, przed -
sta wi cie le są dec kie go Związ ku Pol skich
Ar ty stów Pla sty ków (z rąk Bar ba ry Ada -
mo wicz i Jó ze fa Ste ca otrzy mał „Me dal
Bar bac kie go”) i har cer stwa. Na za koń -
cze nie An na Bar ba ra Mi rek i Elżbie ta
Mal czak ode gra ły dla pro fe so ra krót ki re -
ci tal pia ni stycz ny na „czte ry rę ce”.

Kil ka dzie siąt akwa re li z cy klu „Na -
Są cza nie” oraz kil ka dzie siąt płó cien (cy -
kle m.in. „Gó ra” i „Prze ciw sta wia nie”),
czy li wy sta wę „Na Są cza nie” Jó ze fa Ha -
ła sa oglą dać mo żna na dwóch pię trach
Ga le rii Sztu ki Współ cze snej SO KÓŁ
do 18 mar ca.

JA NUSZ BO BREK

Aż 97 fo to gra fii oraz 3173 sło -
wa, któ re za sko czą też wie lu
są de czan, za wie ra „Słow nik
gwa ry Łąc ka i oko lic”.

T
rzy la ta pra co wa ła nad nim
Mo ni ka Ku rze ja – po cho dzą ca
z Kicz ni 25-let nia stry jecz -
na wnucz ka zna ne go łąc kie go

skrzyp ka lu do we go Fran cisz ka Ku rzei.
Jeź dzi ła po wio skach, roz ma wia ła ze
star szy zną, do ku men to wa ła gi ną cy ję -
zyk, ale też za wo dy i tra dy cje. Co wię -
cej – od kry ła za po mnia ne łąc kie
zwy cza je mu zycz ne i pi sze już ko lej ną
pra cę o grze na… list ku.

– Ten słow nik miał swój po czą tek
w mo jej pra cy ma gi ster skiej na po lo ni -
sty ce na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim.

Pi sa łam o słow nic twie w gwa rze Łąc -
ka zwią za nym ze śli wo wi cą, bo to u nas
zna na i wiel ka tra dy cja – wspo mi -
na Mo ni ka Ku rze ja. Od kry ła aż 300
słów zwią za nych z pa row ni kiem, ro -
dza ja mi śliw czy kon sump cją trun ku.
– We so ła pra ca. Licz ba słów mnie
za sko czy ła i tak zro dził się po mysł, że -
by zro bić ca ły słow nik gwa ry łąc kiej
– do da je.

Już sa mo słow nic two zwią za ne ze
śli wo wi cą nada wa ło się na od dziel ną
pu bli ka cję i mo że w koń cu ta ka po -
wsta nie. Na ra zie sta ło się ono jed nak
czę ścią więk sze go „Słow ni ka dy fe ren -
cyj ne go gwa ry Łąc ka i oko lic”, któ ry
za wie ra sło wa do ty czą ce m.in. bim -
brow nic twa, bu dow nic twa, cho rób,
cza rów i za bo bo nów, czyn no ści ko bie -
ty w go spo dar stwie, do mu, po traw,

Słownik gwary łąckiej

O śpicyfindrach
i parnicy pod
kiciorką

Monika i Franciszek Kurzeja

SADECZANIN marzec 2012_SADECZANIN 3.2012  27-02-2012  10:17  Strona 67



MARZEC 201268 KULTURA
WWW.SADECZANIN.INFO

stro jów, ro ślin, folk lo ru, zwy cza jów,
zwie rząt, my śli stwa, za wo dów ta kich
jak ko wal stwo, mły nar stwo, pa ster stwo,
pszcze lar stwo, rzecz ja sna rol nic two
i sa dow nic two, a ta kże tkac two. Gwa ra
Gó ra li Łąc kich nie by ła wcze śniej tak
szcze gó ło wo zba da na, to pierw szy ta ki
zbiór.

– Mój pro mo tor pro fe sor Jó zef Kąś,
któ ry na pi sał słow nik gwa ry oraw skiej
i ogrom nie mi po mógł me to do lo gicz nie,
ostrze gał, że bar dzo du żo pra cy to kosz tu -
je. Pra wie trzy la ta zbie ra łam te sło wa.
Cho dzi łam po wio skach, do star szych lu -
dzi. In te re so wa ła mnie ka żda dzie dzi -
na – opo wia da Mo ni ka Ku rze ja.
Od wie dzi ła wie le miej sco wo ści: Brzy nę,
Czer niec, Ja zow sko, Kicz nię, Ła zy
Brzyń skie, Łąc ko, Masz ko wi ce, Obi dzę,
Wo lę Ko sno wą, Wo lę Pi sku li ną, Za brzeż,
Za go rzyn czy Za rze cze.

O SUK NIA KACH 
I URO KACH

Naj bar dziej – jak na Łąc ko przy sta ło
– in te re so wał ją „ję zyk” sa dow nic twa,
któ re oka za ło się bar dzo sło wo twór cze.
Pa ni Mo ni ka ze bra ła okre śle nia na po -
nad 100 od mian ja błek i śliw, współ cze -
snych i sta rych, wy par tych nie ste ty przez
te no we. – Ale ze bra łam też mnó stwo
słów zwią za nych z rol nic twem i bu dow -
nic twem. Do de ka rzy jeź dzi łam, do ku -
men to wa łam zni ka ją ce za wo dy i pra ce,
bo prze cież wszyst ko te raz za stę pu ją ma -
szy ny. Zbie ra łam na zwy czę ści wo zu,
płu gu. Mu sia łam się naj pierw na uczyć,
jak po pol sku się je okre śla, a po tem do -

pie ro po łąc ku! – śmie je się, bo prze cież
nie na le ży do gru py wie ko wej, któ ra po -
słu gi wa ła się tym sprzę tem. 

Na przy kład na ko ło wro tek mó wi się
też wó zek. Bab ka to ko wa deł ko do ko -
sy. Ciyr li cą gnie cio no len czy sło mę
z ko no pii. Ki cor ką, czy li wiąz ką sło my,
kry to da chy. Źle coś zro bić to po pśnić.
Pod czas pę dze nia śli wo wi cy z par ni ka
wy do by wa się pa ra, czy li par ni ca. Tru -
nek przed przy pa le niem chro ni okrą gła
blasz ka umiesz cza na na dnie par ni ka,
czy li tro ka. A go spo darz mo że na zwać
te go, kto go zde ner wu je, wie lo ma „epi -
te ta mi”, np. ciuć mok, faj bus, ku fia ty,
opac niok, paź dźa ga, py cior, śpi cy fin der,
tu mult czy zmo mi jok.

Mo ni ka Ku rze ja od kry wa ła w go spo -
dar stwach praw dzi we skar by z prze szło -
ści. Stwo rzy ła więc bo ga tą do ku men ta cję
zdję cio wą. – Lu dzie wciąż jesz cze ma ją
sta re płu gi, ko ła, ce py, a na wet spodnie,
praw dzi we suk nia ki gó ral skie, po dziad -
ku, zna la złam rzu co ne gdzieś w piw ni cy.
Tak sa mo sta re chu s ty, stro je. Zdzi wi ło
mnie, że lu dziom nie przy szło do gło wy,
by to za cho wać… nie sza nu ją tych rze -
czy, bo to sta rość – ubo le wa.

Już samo słownictwo
związane ze śliwowicą
nadawało się
na oddzielną publikację
i może w końcu taka
powstanie.

Wóz

Cepy

Brony

Maśnicka
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Jej roz mów ca mi by li naj czę ściej star -
si lu dzie, ko ło 80-tki. Na gry wa ła z ukry -
cia roz mo wy miesz kań ców, by utrwa lić
ży wy ję zyk mó wio ny, ale też prze pro -
wa dza ła wy wia dy z od po wied nio do bra -
ny mi in for ma to ra mi. W trak cie pra cy
po wsta wa ły ca łe, skom pli ko wa ne hi sto -
rie do ty czą ce łąc kich tra dy cji.
– Na przy kład uro ki – pi sa łam o nich,
o tym jak ktoś na ko goś urok rzu cił, to
mu sia łam też po tem opi sać, jak się urok
od czy nia ło, wę giel ki do wo dy wrzu ca ło
i tym po dob ne. Bar dzo cie ka we – cie szy
się Ku rze ja.

Za da nie mia ła o ty le uła twio ne, że
gwa ra nie jest jej ob ca. – Ro dzi ce mó wią
gwa rą, za da nie by ło więc dla mnie ła -
twiej sze niż by ło by dla wie lu in nych lu -
dzi, ale po zna łam też spo ro słów
zu peł nie no wych – mó wi mło da kicz -
nian ka i wie rzy, że gwa ra łąc ka ni gdy
cał kiem nie za gi nie, nie tyl ko dzię ki jej
słow ni ko wi. – Mło dzi mó wią gwa rą
na wsiach, jest na wet mo da na to, jak
za uwa ży łam w ze spo le re gio nal nym.
Choć fo ne tycz nie zmie nia ją sło wa, że by

brzmia ły gwa ro wo. Na szczę ście w ogó -
le pa nu je mo da na gó ralsz czy znę, ca łe
ko lek cje ubrań two rzą pro jek tan ci.
Dżin sy z pa rze ni ca mi, to reb ki z ha fta mi
lu do wy mi – wy mie nia za do wo lo na.

Jej pra cę do ce nia ją i na ukow cy,
i miesz kań cy Łąc ka.

– Słow nik ma pierw szo rzęd ne zna cze -
nie dla ka żdej spo łecz no ści. Jest od bi -
ciem kul tu ry ma te rial nej i du cho wej
miesz kań ców da ne go re gio nu. Je go lek -
tu ra ozna cza dla czy tel ni ka po wrót
do ko rze ni. A ko rze nie okre śla ją to żsa -
mość czło wie ka – za chwa lał PAP prof.
Kąś, dia lek to log z Pol skie go To wa rzy -
stwa Ję zy ko znaw cze go, wspo mnia ny
wy kła dow ca UJ i pro mo tor Ku rzei. 

– Ka żdy re gion, tak zwa na ma ła oj -
czy zna, po wi nien mieć ta ką ksią żkę. Cie -
szę się, że i my się jej do cze ka li śmy
– do dał Ja nusz Klag, wójt gmi ny Łąc ko.

MU ZY KA, DRU GI 
JĘ ZYK FOLK LO RU

Au tor ka słow ni ka wła śnie skoń czy ła
staż w Ma ło pol skim Cen trum Kul tu ry

So kół w No wym Są czu, gdzie zaj mo -
wa ła się folk lo rem. Sie dzi w do mu
nad po praw ka mi do słow ni ka, przy go -
to wu je dla wy daw nic twa ko rek tę, bo
trud no od dać „zwy kłe mu” po lo ni ście
we ry fi ka cję po praw no ści słow ni ka gwa -
ry do pie ro co opi sa nej. Pa ni Mo ni ka
jesz cze jest na oj co wiź nie i tu taj chce

osiąść, ale pó ki co, sta le jest w dro dze.
Co raz bar dziej roz ry wa na.

Po lo ni sty kę w Kra ko wie ukoń czy ła
w 2010 ro ku. A w 2011 – mu zy ko lo gię
w War sza wie i pla nu je iść wła śnie
w tym kie run ku. W tym sa mym mie ście,
do któ re go na swo je pierw sze wo ja że
wy ru szył po II woj nie świa to wej Fran -
ci szek Ku rze ja. Wraz ze swo im ze spo -
łem chcie li zo ba czyć, jak wy glą da ła
wte dy sto li ca, co ro dzi na wspo mi na ła
w por ta lu Sto wa rzy sze nia Twór ców Lu -
do wych (www.kul tu ra lu do wa.pl): „Kil -
ka dni wę dro wa li po uli cach,
zglisz czach, ru inach, gra li i śpie wa li gó -
ral skie pio sen ki dla lud no ści po wra ca ją -
cej z wo jen nej tu łacz ki. Wie le osób
słu cha jąc tej mu zy ki bar dzo się roz czu -
la ło, nio sła ona bo wiem ra dość i na dzie -
ję na przy szłość.”

Pa ni Mo ni ka ko cha gra nie wła śnie
dzię ki te mu stry jecz ne mu dziad ko wi,
jed ne mu z naj bar dziej zna nych mu zy -
ków lu do wych. Fran ci szek Ku rze ja uro -
dził się w 1919 ro ku w Kicz ni i już ja ko
kil ku let ni chło piec ujaw nił du że zdol no -
ści mu zycz ne. Za in te re so wał się dźwię -
kiem skrzy piec, po nie waż je go star szy
brat An tek zaj mo wał się wy ra bia niem
te go in stru men tu dla za przy jaź nio nych
wiej skich mu zy kan tów. A nie dziel ne
po po łu dnia obaj spę dza li z oj cem, rów -
nież Fran cisz kiem, na mu zy ko wa niu.
Fran ci szek nie po znał za pi su nu to we go
me lo dii i ni gdy nie za mie rzał się te go
uczyć, a ma ta ki ta lent i słuch mu zycz -

Jej rozmówcami byli
najczęściej starsi ludzie,
koło 80-tki. Nagrywała
z ukrycia rozmowy
mieszkańców, by
utrwalić żywy język
mówiony.

Brus
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„ZNAĆ GWARĘ, TO JAKBY ZNAĆ DRUGI
JĘZYK”. CO ZAWIERA SŁOWNIK
DYFERENCYJNY?

„Za nik tra dy cyj nych czyn no ści i za wo dów wy wo ła ny roz wo -
jem tech ni ki spo wo do wał za nik wie lu ter mi nów i nazw do ty czą -
cych sprzę tów i czyn no ści dnia co dzien ne go. Obec nie tyl ko
naj star sze po ko le nia po tra fią wy mie nić po ję cia zwią za ne z m.in.
ręcz nym pra niem, młó ce niem zbo ża, bu do wą wo zu. W ta ki wła -
śnie spo sób prze mia ny w za kre sie tech ni ki, na uki, kul tu ry ma so -
wej obej mu ją rów nież prze obra że nia ję zy ka. Ska zu ją sło wa
na za po mnie nie i w efek cie wy gi nię cie. Mo im ce lem sta ło się
uchro nić te wy ra zy, uka zać jak wiel kie bo gac two kry je się w mo -
wie na szych oj ców i dzia dów. Cho ciaż w nie wiel kim stop niu oca -
lić mo wę przod ków od za po mnie nia i po ka zać mło de mu
po ko le niu, że znać gwa rę, to tak jak by znać dru gi ję zyk” – na pi sa -
ła w swej pra cy Mo ni ka Ku rze ja. Słow nik dy fe ren cyj ny gwa ry Łąc -
ka i oko lic” to pra ca ma gi ster ska na pi sa na pod kie run kiem prof.
dra hab. Jó ze fa Ką sia, Kra ków 2010.

Ze bra ne wy ra zy gwa ro we au tor ka omó wi ła, prze ana li zo -
wa ła i uło ży ła w for mie słow ni ka. Za sto so wa ła przy tym
uprosz czo ną pi sow nię gwa ro wą, że by uła twić ko rzy sta nie ze
słow ni ka miesz kań com zie mi łąc kiej, w za my śle – ad re sa tom
te go zbio ru.

Słow nik ten jest słow ni kiem dy fe ren cyj nym, czy li od rzu ca ele -
men ty wspól ne dla gwa ry i pol sz czy zny ogól nej (z pew ny mi wy -
jąt ka mi).

„Głów nym za my słem by ło uchro nie nie od za po mnie nia od -
cho dzą ce go wraz z naj star szym po ko le niem słow nic twa. Słow -
nik stał się ta kże oka zją do uka za nia oraz utrwa le nia bo gac twa
ma te rial nej i du cho wej kul tu ry Gó ra li Łąc kich, któ re od zwier cie -
dla się wła śnie w lek sy ce” – pod kre śla Ku rze ja.

W skład pod sta wy słow ni ka wcho dzi ma te riał: z sa mo dziel nie
do ko ny wa nych na grań ży we go ję zy ka mó wio ne go (nie ofi cjal ne
roz mo wy na gry wa ne naj czę ściej z ukry cia) oraz gro ma dzo ny sa -
mo dziel nie me to dą wy wia du z od po wied nio do bra ny mi in for ma -
to ra mi. „Ba da jąc ję zyk miesz kań ców zie mi łąc kiej, sta ra łam się
ob ser wo wać po słu gi wa nie się nim w ró żnych sy tu acjach. Ze bra -

ny ma te riał zo stał za re je stro wa ny w sy tu acji ofi cjal nej i nie ofi cjal -
nej. Do bie ra jąc in for ma to rów, bra łam pod uwa gę przede wszyst -
kim wiek i po cho dze nie. Za le ża ło mi na tym, by by li to rdzen ni
miesz kań cy tych te re nów po słu gu ją cy się gwa rą. W gro ma dze -
niu ma te ria łu po mo gła mi czyn na zna jo mość gwa ry” – wy ja śnia
au tor ka. I pod kre śla: „Gwa ra Gó ra li Łąc kich nie zo sta ła do tej po -
ry szcze gó ło wo zba da na ani opi sa na. Brak też słow ni ków gwa -
ro wych te go te re nu. Ni niej szy Słow nik jest więc pierw szym
zbio rem re je stru ją cym słow nic two, któ rym po słu gu ją się miesz -
kań cy zie mi łąc kiej.”

Ar ty kuł ha sło wy two rzą: ha sło, po stać gra ma tycz na wy ra zu,
de fi ni cja i cy tat.

W skład słow ni ka gwa ry gó ra li łąc kich wcho dzą wy ra zy do -
ty czą ce aż 26 pól te ma tycz nych: Bim brow nic two; Bu dow nic -
two; Cho ro by; Cza ry i za bo bo ny; Czyn no ści ko bie ty
w go spo dar stwie; Dom i go spo dar stwo; Drze wa, ro śli ny, grzy -
by; Folk lor; In ne; Jed nost ki mia ry; Ko wal stwo; Mły nar stwo; My -
śli stwo; Na zwy po kre wieństw; Okre śle nia osób; Pa ster stwo;
Po jaz dy i środ ki trans por tu; Po sił ki i po tra wy; Pszcze lar stwo; Rol -
nic two; Sa dow nic two; Strój i ubiór; Tkac two; Ukształ to wa nie te -
re nu; Zja wi ska przy ro dy; Zwie rzę ta, Za wo ła nia na zwie rzę ta;
Zwy cza je i ob rzę dy.

*** 
Wy bór po jęć ze słow ni ka:
bab ka – ko wa deł ko do kle pa nia ko sy;
ciyr li ca – na rzę dzie przy po mi na ją ce drew nia ne no ży ce, a słu żą -
ce do gnie ce nia lnia nej lub ko nop nej sło my;
du ca la – prze rę bel;
dziyz ka – drew nia ne na czy nie o okrą głym dnie, zwę ża ją ce się ku
gó rze, do wy ro bu za czy nu na chleb;
ki cor ka – wiąz ka sło my do kry cia da chu;
ki jon ka–drew nia ne na rzę dzie słu żą ce doręcz ne go pra nia wrze ce;
mgli ca, plu ta, sar ga – czas za py la nia kwia tów śli wy;
po pśnić – zro bić coś go rzej niż za zwy czaj, źle;
spar ni ca – pa ra po wsta ją ca pod czas pro duk cji śli wo wi cy w par ni ku;
tro ka – okrą gły bla sza ny ele ment z otwo ra mi za po bie ga ją cy
przy pa la niu trun ku, umiesz cza ny na dnie par ni ka.

ny, że nikt nie ma wąt pli wo ści, ja ki to
wiel ki ar ty sta.

Mo ni ka Ku rze ja jest wnucz ką bra ta
zna ne go lu do we go skrzyp ka. – Fran ci -
szek to mój „stryk”. Dziad ka nie pa mię -
tam, bo zmarł mło do i to Fran ci szek mi
go za stę po wał. Od dziec ka je stem z nim
bar dzo zwią za na, bo uczył mnie grać
na skrzyp cach – wspo mi na. Wy stą pi li
ra zem m.in. pod czas kon cer tu fi na ło we -
go Świę ta Dzie ci Gór.

– Zaj mu ję się mu zy ko lo gią i chcę ro -
bić coś w tym kie run ku. Na pi sa łam pra -
cę o grze na list ku. Od kry łam, że był

bar dzo po pu lar ny w Łąc ku, w Piw nicz -
nej, za wsze by ło kil ku graj ków na list -
kach w ze spo łach – mó wi z pa sją
Mo ni ka Ku rze ja. Jak wi dać, nie pod da je
się po pu lar nym tren dom ani nie się ga
po ła twe za ję cia, wręcz od wrot nie, po ry -
wa się na nie spo ty ka ne pro jek ty: na po -
lo ni sty ce na pi sa ła pra cę o gwa rze,
na mu zy ko lo gii o grze na list ku. W War -
sza wie ta ki te mat wzbu dził nie ma łe po -
ru sze nie. – Te mat „z ko smo su”
wy my śli łam, bar dzo by li zdzi wie ni. Ale
oka zu je się, że by ło na to du że za po trze -
bo wa nie. Chcą, że bym ar ty kuł na pi sa ła

i chcą to pre zen to wać… – wy li cza pa ni
Mo ni ka.

Jest jed ną z nie wie lu osób, któ re wie -
dzą, jak wa żne jest owo do ku men to wa -
nie wła snej tra dy cji, za dzi wia ją cej
łąc kiej hi sto rii. Przed nią ro bił to ta kże
Fran ci szek Ku rze ja, któ ry przez 70 lat
gro ma dził w swej ko lek cji wszyst kie in -
stru men ty – od skrzy piec po fu jar ki
– na któ rych gry wał pod czas wy stę pów
na ca łym świe cie. I czę sto z wiel ką za -
du mą po wta rza: – Kie dy ja prze mi ne, to
mo ja du sa w skrzy pec kach zo sta nie.

BER NA DE TA WASZ KIE LE WICZ
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NO WY SĄCZ 
Dom Go tyc ki, ul. Lwowska 3
Kon ty nu acja wy sta wy: do 15 kwietnia 2012
BIŻUTERIA ARTYSTYCZNA ANNY
MÁRII MIKULÍKOVEJ

Wy sta wa nie kon wen cjo nal nych dzieł ar tyst ki ze
Sta rej Lu bow li. Ozdo by wzo ro wa ne są na na tu ral -
nych for mach za ob ser wo wa nych w przy ro dzie. Wy -
two rom ar ty stycz nym to wa rzy szą plan sze
po glą do we, uka zu ją ce kwia ty i in ne obiek ty, któ re za -
in spi ro wa ły mło dą twór czy nię. 

Do ma ja 2012
MA LAR STWO RO MU AL DA RE GU ŁY

Mu zeum Okrę go we w No wym Są czu za pra sza
na wy sta wę ob ra zów Ro mu al da Re gu ły. Pra ce ze
zbio rów ro dzi ny ar ty sty mo żna ku po wać.

Ro mu ald Re gu ła uro dził się w 1894 r. we wsi Ko zy
ko ło Biel ska -Bia łej. Szko ły pod sta wo wą i śred nią
ukoń czył w No wy Są czu. W trak cie na uki w I Gim na -
zjum im. Ja na Dłu go sza uczęsz czał na nad obo wiąz ko -
we lek cje ry sun ku pro wa dzo ne przez An to nie go
Brosz kie wi cza. Po szko le śred niej, w la tach 1913-19,
stu dio wał fi lo zo fię i hi sto rię sztu ki na Uni wer sy te cie
Ja giel loń skim, a na stęp nie ma lar stwo w kra kow skiej
Aka de mii Sztuk Pięk nych, pod kie run kiem Le ona Wy -
czół kow skie go, Teo do ra Axen to wi cza i Woj cie cha We -
is sa. Dy plom ukoń cze nia ASP otrzy mał w 1921 r.
Jesz cze w okre sie stu diów na Aka de mii, w 1919 r., roz -
po czął pra cę ja ko na uczy ciel ry sun ku i hi sto rii sztu ki
w są dec kich szko łach, któ rą kon ty nu ował do oku pa cji.
W 1947 r. prze niósł się z ro dzi ną do Kra ko wa, gdzie
w tam tej szych szko łach śred nich i wy ższych na no wo
pod jął pra cę pe da go gicz ną. Zmarł 10 lu te go 1981 r. Po -
cho wa ny zo stał w ro dzin nym gro bow cu na Cmen ta rzu
Ra ko wic kim w Kra ko wie. 

Obok pra cy dy dak tycz nej, Ro mu ald Re gu ła an ga -
żo wał się ta kże w dzia łal ność kul tu ral ną. W 1920 r.

za ini cjo wał utwo rze nie Związ ku Ar ty stów Ma la rzy
Zie mi Są dec kiej, któ re go był se kre ta rzem, a póź niej
prze wod ni czą cym. Brał wów czas udział we wszyst -
kich do rocz nych wy sta wach Związ ku, or ga ni zo wa -
nych w No wym Są czu oraz w in nych mia stach, m.in.
Kra ko wie, Lwo wie, Po zna niu, War sza wie, Za ko pa -
nem. Był jed nym ze współ za ło ży cie li Ko mi te tu Od -
bu do wy Zam ku Kró lew skie go w No wym Są czu,
a w 1926 r. za jął się or ga ni za cją Mu zeum Zie mi Są -
dec kiej. W ra mach prac przy two rze niu Mu zeum,
wraz z Ro ma nem Szka rad kiem pro wa dził ak cję gro -
ma dze nia eks po na tów, któ ra za owo co wa ła wy sta wą
w 1938 ro ku. Po ka za no wte dy sześć ty się cy przed -
mio tów. Ro mu ald Re gu ła upra wiał ma lar stwo szta -
lu go we i ścien ne. Ma lo wał por tre ty, mar twe na tu ry,
pej za że. Ob ra zy po cho dzą ce z wcze śniej sze go okre -
su twór czo ści ar ty sty ce chu je re alizm, swo bod ne po -
cią gnię cia pędz la i wi docz na fak tu ra far by. Pod ko niec
lat 30. XX w. w ma lar stwie Re gu ły na stę pu je stop -
nio wa ewa lu acja w stro nę post im pre sjo ni zmu, na któ -
re go grun cie, w la tach póź niej szych ar ty sta
wy pra cu je swój in dy wi du al ny styl, cha rak te ry zu ją cy
się uprosz czo ny mi for ma mi i gru bą, chro po wa tą, de -
ko ra cyj ną fak tu rą far by. Po li chro mie ścien ne pro jek -
to wa ne przez Ro mu al da Re gu łę znaj du ją się
w ko ścio łach w Tu cho wie (1950-52), Bo dza no wie
ko ło Wie licz ki (1953-54), Dęb nie ko ło Tar no wa
(1956-57), Słop ni cach (1965-66), ka pli cy Se mi na -
rium Du chow ne go w Kra ko wie (1957), pre zbi te rium
ko ścio ła przy ul. War szaw skiej w Kra ko wie (1957).
Nie ste ty nie za cho wa ły się ma lo wi dła wy ko na ne
na po cząt ku lat 40. w trzech ka pli cach ko ścio ła św.
Mał go rza ty w No wym Są czu. Pra ce Ro mu al da Re -
gu ły znaj du ją się w zbio rach Mu zeum Okrę go we go
w No wym Są czu, Mu zeum UJ w Kra ko wie, TPSP
w Kra ko wie oraz w pry wat nych ko lek cjach w kra ju
i za gra ni cą, m.in. we Lwo wie, Mo na chium, Mont re -
alu, Pa ry żu, Bu enos Aires, De tro it i Syd ney.
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Ga le ria Daw na Sy na go ga
Kon ty nu acja wy sta wy: do 1 kwiet nia 2012
MA ŁO POL SCY AR CHI TEK CI

Eks po zy cja plan szo wa uka zu ją ca
syl wet ki współ cze śnie dzia ła ją cych
w Ma ło pol sce ar chi tek tów wraz z wy -
bra ny mi, zre ali zo wa ny mi wg ich pro -
jek tów bu dow la mi. Wy sta wa bę dzie
swo je go ro dza ju prze glą dem ma ło pol -
skich re ali za cji bu dow la nych ostat nich
cza sów (ok. 150 plansz), w tym ta kże
kil ku zre ali zo wa nych w No wym Są czu.

Są dec ki Park Et no gra ficz ny i Mia stecz ko
Ga li cyj skie, 
ul. Lwow ska 226 
2 mar ca 
KONFERENCJA NAUKOWA
PT. W HOŁDZIE
„WYKLĘTYM” … 
Podziemie niepodległościowe i opór
społeczny na Sądecczyźnie w l. 1945-1956

Otwar cie wy sta wy: Ks. Wła dy sław
Gur gacz, Ka pe lan Pol ski pod ziem nej
IPN.

23 mar ca 
WY PĘ DZA NIE ZI MY 

30 mar ca 
PER ŁY SĄ DEC CZY ZNY

Otwar cie po kon kur so wej wy sta wy
fo to gra ficz nej.

KRYNICA-ZDRÓJ 
Mu zeum Ni ki fo ra, Bul wa ry Die tla 19 
Kon ty nu acja wy sta wy: do 3 czerw ca 2012

ZBI GNIEW ABRA
– MA LAR STWO

Wy sta wa ma lar stwa Zbi gnie wa
Abra ma. Wy sta wa ilu stru ją ca pra dzie je
re gio nu.

SZCZAWNICA 
Muzeum Pienińskie, Plac Dietla 7
23 mar ca – 30 kwiet nia 2012

O OR ŁA W KO RO NIE.
ZGRUPOWANIE PARTYZANCKIE
BŁYSKAWICA

Otwar cie wy sta wy po łą czo ne z od -
czy tem i pro mo cją ksią żki dr. Ma cie ja
Kor ku cia Jó zef Ku raś „Ogień”. Pod ha -
lań ska woj na 1939-1945.

R E K L A M A

Drogi Podatniku!

Prze ka zu jąc 1% od pi su po dat kowe go
Sto wa rzy sze niu Ro dzi ców, Przy ja ciół
Dzie ci i Osób Nie peł no spraw nych
„PRO MYK” Po de gro dzie 200a, wspo -
ma gasz re ha bi li ta cję osób nie peł no -
spraw nych ru cho wo i umy sło wo.

W zeznaniu podatkowym wystarczy
wpisać numer KRS 0000031930.

Za każdą kwotę przekazaną na rzecz
osób niepełnosprawnych naszego
Stowarzyszenia serdecznie

Dziękujemy!

Ks. Wła dy sław Gur gacz

W W W . P R O M Y K . P O D E G R O D Z I E . P L
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2296. SĄ DE CZAN WIĘŹ NIA MI
AU SCHWITZ. TA KIE GO
RE JE STRU BRA KO WA ŁO

Do księ garń No we go Są cza tra fi ła
ksią żka Grze go rza Ol szew skie go pt.
„Więź nio wie KL Au schwitz z po wia tu
no wo są dec kie go”, za wie ra ją ca no ty bio -
gra ficz ne 2296. więź niów obo zu oświę -
cim skie go, zwią za nych z Są dec czy zną
miej scem uro dze nia, za miesz ka nia, pra -
cy lub dzia łal no ści nie pod le gło ścio wej.
Ta kie go re je stru jesz cze nie by ło. Ksią -
żkę wy da ło za słu żo ne w dru ko wa niu
san de cja nów Wy daw nic two NO VA
SAN DEC Ro ma na Ka ły niu ka. 

„Dla cze go do tej po ry nikt nie pod su -
mo wał strat, ja kie po nio sła Są dec czy zna
w wy ni ku funk cjo no wa nia naj więk sze -
go obo zu kon cen tra cyj ne go III Rze szy,
ja kim był obóz Au schwitz? Dla cze go
nikt nie pod jął pró by skom ple to wa nia
po dob nej li sty wte dy, gdy jesz cze ży ło
wie lu świad ków zbrod ni cze go po stę po -
wa nia Niem ców? Te py ta nia sta ły się
spi ry tus mo vens ni niej sze go opra co wa -
nia. Dla cze go? Dla cze go wie lu mu si po -
zo stać bez i mien nych i nie zna nych,
za po mnia nych. Wszak pra ca ta ka po -
win na by ła być wy ko na na przy naj mniej
pół wie ku wcze śniej. Ci, któ rzy prze ży li
woj nę, a któ rzy po mar li, miesz kań cy
i hi sto ry cy Są dec czy zny, dziś już nie
pod po wie dzą, a mo że jesz cze nie jed ne
na zwi sko uda ło by się po zy skać?” – pi -
sze au tor w sło wie wstęp nym. 

Gru be to misz cze (744 stron, au tor
uży wa pa gi na cji licz ba mi rzym ski mi
DCCXLIV) jest owo cem kil ku let niej
pra cy ba daw czej mło de go hi sto ry ka z Ja -
zow ska, któ ry ma w do rob ku mo no gra -
fię tej wsi („Ja zow sko. Dzie je wsi”,
No wy Sącz 2008) oraz ar ty ku ły pu bli ko -
wa ne w pe rio dy kach re gio nal nych. Zwia -
stun ksią żki uka zał się przed trze ma la ty
w „Są de cza ni nie”, gdzie au tor zwró cił się
do Są de czan z ape lem o wszel kie in for -
ma cje na te mat zwią za nych z Są dec czy -
zną więź niów naj więk sze go obo zu
nie miec kie go. Ol szew ski spę dził wie le
go dzin w ar chi wum Pań stwo wym Mu -
zeum Au schwitz -Bir ke nau, ba dał ta kże
do ku men ty w Ar chi wum Pań stwo wym
w Kra ko wie Od dział w No wym Są czu,
prze śle dził pu bli ka cje re gio nal ne na te -
mat lo sów są dec kich oświę ci mia ków,
przedarł się przez ob fi tą li te ra tu rę przed -
mio tu, a na wet do tarł do wy da nych
w Izra elu i Ame ry ce ksiąg pa mię ci Ży -
dów są dec kich. Wy szła pu bli ka cja, któ -
rej war tość do ku men ta cyj na jest nie
do prze ce nie nia.

Wśród usta lo nych przez Grze go rza
Ol szew skie go 2296 oświę ci mia ków
z są dec kim ro do wo dem, 990 by ło wy -
zna nia mo jże szo we go, gre ko ka to li ków
– 93, ewan ge li ków – 1, a Cy ga nów – 40,

po zo sta li to ka to li cy, w tym 12 księ ży
ka to lic kich. Obóz prze ży ło 326 osób, 18
zo sta ło zwol nio nych, 7 zdo ła ło uciec,
a o lo sach 84 brak ja kich kol wiek in for -
ma cji. Resz ta, tj. 1864 więź niów są dec -
kich (81 proc.) nie wró ci ła z Au schwitz.
Przy ka żdym na zwi sku au tor po da je da -
tę i miej sce uro dze nia, stan cy wil ny, za -
wód i je że li da ło się usta lić – nu mer
obo zo wy i prze wa żnie da tę śmier ci. Są
też py taj ni ki, gdy bio gram jest nie peł ny.
Przy wie lu not kach au tor za miesz cza
zdję cie obo zo we ofia ry; bio gra my więź -
niów, któ rzy prze ży li pie kło oświę cim -
skie i póź niej za zna czy li się w ży ciu
pu blicz nym są ob szer niej sze, tak by ło
np. w przy pad ku Sta ni sła wa Ja kó ba,
współ za ło ży cie la Ban ku Spół dziel cze -
go w Łąc ku, Ja na Kro kow skie go, po -
pu lar ne go kie row ni ka ra dio wę zła
w ZNTK i fe lie to ni sty pra sy są dec kiej
w la tach 60., ks. Ja na Nie do ja dły ze
Sta re go Są cza, czy wre szce zmar łe go
w ze szłym ro ku Ste fa na Pół chłop ka,
or ga ni za to ra pierw szych kil ku na stu fe -
sti wa li kie pu row skich w Kry ni cy-
Zdro ju. 

Re jestr są dec kich więź niów Au -
schwitz po prze dza ob szer ny wstęp
na te mat ter ro ru roz pę ta ne go przez oku -
pan ta nie miec kie go na Są dec czyź nie
i hi tle row skiej ma chi ny śmier ci, wraz
z ma pą i opi sem obo zów nie wol ni czej
pra cy i za gła dy III Rze szy Nie miec kiej.
Tekst opa trzo ny jest czę ścio wo ni gdy
wcze śniej nie pu bli ko wa ny mi zdję cia mi
ru in są dec kiej sta rów ki po wy sa dze niu

No we ksią żki – san de cja na

Kto czy ta, nie błą dzi

Moment wykonania kary śmierci na komendacie obozu, R. Hössie FOT. APMA-B.
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Zam ku Ja giel lo nów 18 stycz nia 1945
ro ku. Jest też im po nu ją ca ko lek cja zdjęć
po mni ków i ta blic me mo ra tyw nych
na Są dec czyź nie, po świę co nych ofia -
rom Au schwitz. 

Mo żna mieć pew ne za strze że nie
do war stwy opi so wej ksią żki, miej sca -
mi za bra kło chy ba so lid nej ko rek ty, ale
w swej za sad ni czej czę ści – rzecz jest
bez za rzu tu. Grze gorz Ol szew ski od dał
hołd rze szom bez i mien nych do tąd są -
dec kim ofiarom naj więk sze go nie miec -
kie go obo zu śmier ci, wy do był ich
z ot chła ni nie pa mię ci. Cie ka wost ką jest,
że au tor, któ ry jest hi sto ry kiem z wy -
kształ ce nia, na co dzień pra cu je ja ko ka -
sjer w sta cji pa liw w No wym Są czu. 

„Istot nym stwier dze niem jest to, iż
w prak ty ce nie jest mo żli we od two rze -
nie li sty wszyst kich osób, któ re w wy -
ni ku dzia łań nie miec kie go oku pan ta,
tra fi ły do obo zu kon cen tra cyj ne go Au -

schwitz. Z pew no ścią po ni ższy wy kaz
re je stru je więk szość więź niów z Są dec -
czy zny. Lecz nie jest spi sem kom plet -
nym” – za strze ga au tor. Re jestr
uzu peł nia ją in dek sy: nu me rów obo zo -
wych są dec kich oświę ci mia ków, miej -
sco wo ści po wia tu no wo są dec kie go,
z któ rych wy wo dzi li się więź nio wie,
nie miec kich obo zów kon cen tra cyj nych,
przej ścio wych i po do bo zów. Jest też bi -
blio gra fia i wy bra na li te ra tu ra do ty czą -
ca oku pa cji nie miec kiej Są dec czy zny,
z któ rej ko rzy stał au tor.

Ta kiej ksią żki bra ko wa ło. To obo -
wiąz ko wa lek tu ra Są de czan. 

Grzegorz Olszewski, Więźniowie KL
Auschwitz z powiatu nowosądeckiego,

Wydawnictwo i Drukarnia NOVA SANDEC,
Nowy Sącz 2012

ZIE MIA CHEŁ MIEC KA
Z LE GEN DA MI W TLE 

Na kła dem Gmin ne go Ośrod ka Kul -
tu ry w Chełm cu wy szedł sta ran nie wy -
da ny al bum pt. „Zie mi Cheł miec ka
z le gen da mi w tle”, za wie ra ją cy ba śnie
i le gen dy o ma łej oj czyź nie au tor stwa
uczniów szkół cheł miec kich. Po mysł
na ksią żkę zro dził się wśród na uczy cie li
Szko ły Pod sta wo wej w Rdzio sto wie,
gdzie wcze śniej po wsta ło pięć in nych,
cie ka wych pu bli ka cji, m.in. „Tu jest mój
dom”, „Mój dom, mo ja zie mia”, „Wspo -
mnie nia z mo je go do mu”.

Pra ce opu bli ko wa ne w ksią żce wpły -
nę ły na Gmin ny Kon kurs „Oca lić od za -
po mnie nia – Le gen dy na szej oko li cy”.
Teksty oce nia ła ko mi sja w skła dzie:
Mag da le na Kroh (et no graf), Zo fia
Mosz kow ska (na uczy ciel po lo ni sta)
i Łu cja Wró bel (na uczy ciel po lo ni sta).

Na po trze by kon kur su ucznio wie prze -
py ty wa li swo ich dziad ków, ale też wy -
ka za li się wła sną in wen cją.

„Dzię ki ta kim wła śnie dzia ła niom
dzie ci z Rdzio sto wa i z ca łej gmi ny Cheł -
miec, wnio są w swo je do ro słe ży cie coś
bar dzo cen ne go – uwa żne spoj rze nie
na ro dzin ną wieś, po czu cie przy na le żno -
ści do wiej skiej spo łecz no ści, umie jęt -
ność pa trze nia na kra jo braz i umie jęt ność
słu cha nia lu dzi. Po czu cie, że są cząst ką
tra dy cji na szej wspól nej, ale rów no cze -
śnie dla ka żde go od mien nej” – na pi sa ła
we wstę pie Ur szu la Du da, na uczy ciel ka
z Rdzio sto wa i jed na z po my sło daw czyń
wy daw nic twa, na któ re uda ło się uzy skać
do fi nan so wa nie ze środ ków unij nych. 

A oto prób ka tych opo wie ści – „Le -
gen da o po two rze” au tor stwa Da mia -
na Bud ni ka, ucznia kl. IV Szko ły
Pod sta wo wej w Klę cza nach:

„Daw no, daw no te mu w miej sco wo -
ści nie da le ko No we go Są cza miesz kał
w pie cza rze po twór o wie lu gło wach.
Wieś tę na zwa no więc Wie lo gło wa mi. 

Smok wy rzą dzał wie le szkód, bie gał
po oko li cy, po że rał zwie rzę ta i siał po -
strach wśród lu dzi. Stąd wzię ła się na -
zwa Bie go ni ce. W in nym miej scu
do szło do zwa dy mię dzy po two rem
a od wa żnym ry ce rzem. Oko li cę tę na -
zwa no Za wa dą. Stam tąd wy gna no smo -
ka i do tarł do Trze trze wi ny, gdzie
po peł nił swo ją trze cią wi nę. Lu dzie po -
sta no wi li go schwy tać i za sta wi li
na nie go pa ści na gó rze mię dzy Trze -
trze wi ną a Chełm cem. Wznie sie nie na -
zwa no od tąd Pa ścią Gó rą.
Po schwy ta niu po two ra pro wa dzo no go
za gra ni ce kró le stwa. W Klę cza nach
padł na ko la na, klę czał przed ludź mi
i pro sił o li tość. W Mę ci nie za szko dy,
któ re wy rzą dził, sro dze go mę czo no.
W na stęp nej miej sco wo ści są dzo no go
i wy da no wy rok, któ ry zo stał za pi sa ny
w sta rej księ dze, dla te go wzię ła na zwę
Pi sa rzo wej. Za mor do wa no smo ka we
wsi, któ rą na zwa no Mor dar ką. Aby już
ni gdy się nie prze bu dził, wy wie zio no
go w gó ry i za ko pa no głę bo ko w zie mi.
Na pa miąt kę te go zda rze nia miej sco -
wość no si na zwę Za ko pa ne. 
Gminny Ośrodek Kultury, Ziemia Chełmiecka
z legendami w tle, Wydawnictwo i Drukarnia

NOVA SANDEC s.c., Chełmiec 2011
(HSZ)

Więźniarka po wyzwoleniu, ważyła
23 kg FOT. APMA-B.

Dzie ci w obo zie – za raz po wy zwo -
le niu FOT. AP MA -B.
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Od stycz nia trwa re ali za cja wy jąt ko we go przed się wzię cia – pro -
jekt do fi nan so wa ny ze środ ków UE na zy wa się „Aka de mia Or ga ni za -
cji Po za rzą do wych” i za kła da wspar cie NGO (ang. Non -Go vern men tal
Or ga ni za tion – or ga ni za cja po za rzą do wa), dzia ła ją cych w No wym Są -
czu oraz Po wie cie No wo są dec kim.

Ka żdy, kto dzia ła w ra mach or ga ni za cji po za rzą do wej mo że się sta -
rać o cał ko wi cie bez płat ne for my wspar cia, w tym m.in. kur sy i szko le -
nia, ta kże nie zwy kle pre sti żo we, cer ty fi ko wa ne przez IP MA (ang.
In ter na tio nal Pro ject Ma na ge ment As so cia tion) za rzą dza nie pro jek -
ta mi. Po nad to szko le nia z za rzą dza nia za so ba mi ludz ki mi, fi nan sa mi,
mar ke tin gu i pro mo cji NGO, czy po zy ski wa nia środ ków ze wnętrz nych.

– Oprócz te go w ra mach pro jek tu ofe ru je my do radz two praw ne
i księ go we, dla uczest ni ków or ga ni zu je my dy żu ry praw ni ka i księ go -
wej, pod czas któ rych bę dą oni in dy wi du al nie do ra dzać w przed mio to -
wych spra wach – mó wi Mag da le na Mi gacz, asy stent ka kie row ni ka
pro jek tu. – Nie mo żna też za po mnieć o dzia łal no ści In ku ba to ra Or ga -
ni za cji Po za rzą do wych – w tym przy pad ku ak ty wi zo wa nia śro do wisk
w kie run ku za kła da nia i pro wa dze nia or ga ni za cji po za rzą do wych pod -
jął się ani ma tor lo kal ny – do da je. 

Pro jekt po ma ga w dzia łal no ści Po wia to we go Cen trum Wspie ra nia
Or ga ni za cji Po za rzą do wych, któ re mie ści się przy ul. Ja giel loń skiej 18
w No wym Są czu. Tu przed sta wi cie le or ga ni za cji po za rzą do wych mo -
gą po szu ki wać in for ma cji oraz po mo cy, po le ga ją cej m.in. na mo żli wo -
ści ko rzy sta nia choć by ze sta no wisk kom pu te ro wych oraz
nie od płat ne go wy po ży cza nia sprzę tu.

– Or ga ni za cje po za rzą do we, tak zwa ny trze ci sek tor go spo dar ki, są
na na szym te re nie co raz licz niej sze, ale na dal od bie ga my pod wzglę dem
ich li czeb no ści i efek tyw no ści dzia ła nia od śred nich unij nych – za uwa ża
Mag da le naMi gacz. –Dzię ki „Aka de mii Or ga ni za cji Po za rzą do wych” przez
trzy la ta ma my am bi cję zmie nić ten stan in plus.

W ra mach trze cie go sek to ra dzia ła ją choć by fun da cje i sto wa rzy -
sze nia (ochot ni cze stra że po żar ne, ko ła go spo dyń wiej skich etc.).
Do pro jek tu zgła szać się mo gą ta kże oso by, re pre zen tu ją ce nie for mal -
ne gru py, któ re szu ka ją po mo cy w za ło że niu or ga ni za cji po za rzą do wej.

Pro jekt re ali zu je Fun da cja Eu ro pa + w part ner stwie z Po wia tem No -
wo są dec kim oraz Sto wa rzy sze niem Są dec ki Uni wer sy tet Trze cie go
Wie ku. Szcze gó ły po znać mo żna od wie dza jąc stro nę in ter ne to wą
www.aop.eu ro pa plus.pl.

AKA DE MIA DLA NGO

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
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KONTYNUACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO 
 „REAKTYWACJA” NA LATA 2010-2012 

 
   O rodek Pomocy Spo ecznej w ososinie Dolnej kontynuuje  realizacj  projektu systemowego „Reaktywacja” w okresie od 01.01.2012 r. 
do 31.12.2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapita  Ludzki wspó finansowanego ze rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego.  
 
Projekt skierowany jest do osób zagro onych wykluczeniem spo ecznym zamieszka ych na terenie Gminy ososina Dolna, korzystaj cych 
ze wiadcze  pomocy spo ecznej, które s   w wieku aktywno ci zawodowej.  
 
Obecnie trwa rekrutacja na rok 2012 trwaj ca od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r.  
Do udzia u w projekcie mo e by  zakwalifikowanych  20 osób: 10 kobiet oraz 10 osób m odych (w wieku od 15-27 lat)  
 
Uczestnicy projektu zostan  obj ci instrumentami aktywnej integracji w ramach których skorzystaj  z  

  treningu kompetencji spo ecznych, 
  indywidualnego poradnictwa psychologicznego, 
  warsztatów z zakresu kompetencji spo eczno-zawodowych, 
  uczestnictwa w grupie samopomocowej (grupa kobiet) 
  konsultacji indywidualnych z doradc  zawodowym  
  oraz kursów podnosz cych kompetencje i umiej tno ci zawodowe.  
  dodatkowo uczestnikom projektu wyp acone zostan  zasi ki celowe zgodnie z zapisami Ustawy o Pomocy Spo ecznej  

 
Celem projektu jest podniesienie kluczowych kompetencji w zakresie aktywno ci spo ecznej  i zawodowej, które przyczyni  si  do 
sprawnego funkcjonowania  w spo ecze stwie klientów O rodka Pomocy Spo ecznej, mieszka ców Gminy ososina Dolna. 
 
Kontakt :  O rodek Pomocy Spo ecznej w ososinie Dolnej,  33-314 ososina Dolna , tel/fax :18 444-80-02 wew. 510   ops@lososina.pl 

www.lososina.pl  
___________________________________________________________________________ 
  Projekt wspó finansowany przez Uni  Europejsk  w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego 
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HISTORIA

Na no wo są dec kim cmen ta rzu
przy ul. Rej ta na, nie mal przy le -
ga jąc do mur ku oka la ją ce go
kwa te rę żoł nie rzy ra dziec kich,
znaj du je się nie wiel ki grób. 

Ł
a two go prze oczyć, bo wiem
od alej ki, któ rą prze cho dzą lu -
dzie, dzie li go kil ka me trów. Ale
war to go za uwa żyć, jak wie le in -

nych, któ re chro nią pa mięć o lu dziach
dziś już tro chę za po mnia nych, ale któ rzy
swój naj trud niej szy, praw dzi wy eg za min
doj rza ło ści zda li z wy ró żnie niem. Gdy -
by nie oni, mo że by już nas nie by ło.

Na ta bli cy na grob nej wid nie je na pis:
„Śp / Wik tor Za biel ski / in ży nier / By ły wię -

zień obo zów / hi tle row skich w Oświę ci miu
/ Flo sen bur gu / i Da chau / * 9 XII 1904 / w Tu -
do ro wie na Wo ły niu / + 23 XI 1981

Jó zef Za biel ski / rot mistrz ka wa le rii /
Pierw szy sko czek – / emi sa riusz do oku po -
wa nej / Pol ski ps. „Żbik” / * 21 X 1902 na Li twie
/ + 31 V 1981 w Lon dy nie”.

Za trzy maj my się przy tym dru gim na -
zwi sku. No sił je bo wiem czło wiek, któ -
ry na za wsze prze szedł do le gen dy ja kże
nie ty po wej for ma cji, ja ka po wsta ła
w Pol skich Si łach Zbroj nych na Za cho -
dzie. Sło wa „sko czek” i „emi sa riusz”,
wid nie ją ce na na grob nej ta bli cy, są tro -
chę my lą ce. Jó zef Za biel ski był „ci cho -
ciem nym”.

„Na zwa ci cho ciem ny zro dzi ła się
przy pad ko wo, w Szko cji – wspo mi nał
ppłk Ste fan Ba łuk „Star ba”. – Pod czas
po zo ro wa nych ćwi czeń dy wer syj nych
kur san ci otrzy my wa li ró żne za da nia, np.
wy sa dze nie mo stu, opa no wa nie pocz ty
czy na pad na bank. Prze wa żnie ak cje
od by wa ły się no cą lub po zmierz chu,
czy li po ciem ku, z za cho wa niem wiel -
kiej ostro żno ści, a więc bez ha ła su. Stąd
kur san ci za czę li okre ślać te ak cje ja ko
„ci cho ciem ne”, co da ło spa do chro nia -
rzom Ar mii Kra jo wej na zwę „ci cho -
ciem ni”.

Już w grud niu 1939 r.. kpt. inż. Jan
Gór ski i kpt. Ma ciej Ka len kie wicz zgło -

si li w Szta bie Głów nym Pol skich Sił
Zbroj nych na rę ce Na czel ne go Wo dza
gen. Wła dy sła wa Si kor skie go pro jekt
na wią za nia łącz no ści z kra jem dro gą
lot ni czą i kie ro wa nia ofi ce rów oraz in -
struk to rów do dys po zy cji Związ ku Wal -
ki Zbroj nej (na stęp nie Ar mii Kra jo wej).

„8 lip ca 1940 r., z roz ka zu Na czel ne -
go Wo dza po wsta je w Szta bie Głów nym
Sa mo dziel ny Wy dział Współ pra cy z Kra -
jem, tzw. Od dział VI – Spe cjal ny. Ka pi -
ta no wie Gór ski i Ka len kie wicz koń czą
swo je pra ce stu dial ne – kon ty nu uje Ste -
fan Ba łuk. – Ich sta ra niem w Rin gway
pod Man che ste rem, w bry tyj skim ośrod -
ku spa do chro no wym Cen tral Lan ding
Scho ol, zo stał zor ga ni zo wa ny pierw szy
pol ski kurs spa do chro no wy z udzia -
łem 12 pol skich ofi ce rów”.

Z cza sem ich licz ba ro sła. Wy bra ni
kan dy da ci by li wzy wa ni z ma cie rzy -
stych jed no stek na roz mo wy, pod czas
któ rych pro po no wa no im kon spi ra cyj ną
słu żbę w oku po wa nym kra ju. Ci, któ rzy
przy ję li tę pro po zy cję (a by ła ich zna ko -
mi ta więk szość), wkrót ce otrzy my wa li
we zwa nie na Wy ższy Kurs Ad mi ni stra -
cji Woj sko wej. Ko le dzy iro nicz nie ko -
men to wa li ten fakt: „O, idzie się
de ko wać w kan ce la rii!”. Nikt nie wie -
dział (bo i nie mógł wie dzieć), że by ła
to kan ce la ria szcze gól ne go ro dza ju.

Szli fo wa no lub uczo no w niej roz ma -
itych umie jęt no ści: stu dium Nie miec,
strzel ni czych, mi ner skich, te re no znaw -
czych, dy wer sji i sa bo ta żu, pro pa gan dy,

wal ki wręcz, fał szo wa nia do ku men tów,
do ko ny wa nia wła mań, jaz dy sa mo cho -
dem, przy go to wy wa nia tru cizn, fo to gra -
fii, che mii do ce lów wy wia dow czych
oraz wy wia du i łącz no ści. Do te go do -
cho dził oczy wi ście kurs spa do chro no wy,
bo wiem przy szli ci cho ciem ni (w kra ju
na zy wa ni „zrzut ka mi”, lub „ptasz ka mi”),
mie li się do stać do Pol ski dro gą lot ni czą. 

Ogó łem na „Wy ższy Kurs Ad mi ni -
stra cji Woj sko wej” przy ję to 2.213 kan -

Spad nie cie na
wro ga jak or ły...

Sło wa „sko czek” i „emi sa -
riusz”, wid nie ją ce na na -
grob nej ta bli cy, są tro chę
my lą ce. Jó zef Za biel ski
był „ci cho ciem nym”.

Lon dyn, 14.11.1942. Gen. Wła dy sław Si kor ski de ko ru je rtm. Jó ze fa Za biel skie -
go Krzy żem Or de ru Vir tu ti Mi li ta ri
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dy da tów. Ukoń czy ło go 605, skie ro wa -
no do sko ku 579 osób, sko czy ło do kra -
ju 316, w tym jed na ko bie ta Elżbie ta
Za wac ka, a ta kże 28 ku rie rów po li tycz -
nych. Wszy scy zło ży li na stę pu ją cą
przy się gę: „W ob li czu Bo ga Wszech -
mo gą ce go i Naj święt szej Ma rii Pan ny,
ja ko żoł nierz po wo ła ny do słu żby spe -
cjal nej przy się gam, że po wie rzo ne go mi
sprzę tu, pocz ty i pie nię dzy strzec bę dę
nie tyl ko ja ko do bra pań stwo we go, ale
i ja ko środ ków prze zna czo nych dla od -
zy ska nia Wol no ści Oj czy zny, a ta jem ni -
cy słu żby spe cjal nej do cho wam, na wet
wo bec mo ich prze ło żo nych i ko le gów
w kon spi ra cji i nie zdra dzę ni ko mu, aż
do koń ca woj ny. Tak mi, Pa nie Bo że, do -
po móż”.

Pierw szy, nie ja ko roz po znaw czy
skok miał miej sce w no cy z 15 na 16 lu -
te go 1941 ro ku. Nada no mu nie co szy -
der czy kryp to nim „Adol phus 0”,
na wią zu jąc do imie nia wo dza III Rze -
szy. A „ze ro” – bo do pie ro po wo dze nie
tej ope ra cji mia ło uru cho mić praw dzi we
od li cza nie.

Na po kła dzie bry tyj skie go dwu sil ni -
ko we go sa mo lo tu Whi tley zna la zło się
trzech skocz ków: kpt. Sta ni sław Krzy -
mow ski („Kost ka”), por. Jó zef Za biel ski
(„Żbik”) oraz ku rier po li tycz ny Cze sław
Racz kow ski („Wło dek”). Po wie lu go -
dzi nach nie bez piecz ne go lo tu, któ re go

tra sa prze bie ga ła bez po śred nio
nad Niem ca mi, spa do chro nia rze zo sta li
zrzu ce ni nie – jak pla no wa no
– pod Włosz czo wą w Kie lec kiem, lecz
na Ślą sku Cie szyń skim pod Sko czo wem,
na te re nach włą czo nych do Rze szy.

„Skok dla rot mi strza „Żbi ka” oka zu -
je się fa tal ny: si łą upad ku prze bi ja
przy lą do wa niu po wierzch nię za mar z -
nię tych mo kra deł, uwię zio ne w lo do -
wych oko wach no gi do zna ją kon tu zji
– pi sze in ny „ci cho ciem ny”, Prze my -
sław By strzyc ki. – Bar dzo trud ne
pierw sze go dzi ny po ze sko ku ran ne go
zrzut ka. W oko li cy lud ność pra wie wy -
łącz nie nie miec ka, po ru szo na hu kiem
noc ne go sa mo lo tu, czuj na. „Żbik” wy -
cho dzi z ukry cia, po ma ga mu do bra
zna jo mość ję zy ka nie miec kie go. Nie
da je za wy gra ną – zresz tą nie ma wy bo -
ru. Pierw sza rzecz – do wie dzieć się,
gdzie zo stał zrzu co ny. Po za się gnię ciu
ję zy ka – przez Biel sko, No wy Sącz

(gdzie ku ro wał kon tu zję u ro dzi ny
Chwa li bo gów – przyp. aut.), Kra ków,
do cie ra do War sza wy. Po goń, uru cho -
mio na w kil ka go dzin póź niej, rusza je -
go tro pem. W War sza wie krót ka
„akli ma ty za cja”, otrzy mu je przy dział
słu żbo wy: pra cu je m.in. ja ko ofi cer PP
i or ga ni za tor pla có wek przy ję cia. Za -
cie ra śla dy. W trak cie po by tu w kra ju
kil ka krot nie za trzy my wa ny przez
Niem ców, jed ne go ra zu od pro wa dzo ny
w War sza wie na Ale ję Szu cha. 26 lu te -
go 1942 ge sta po aresz tu je żo nę „Żbi ka”
– Wan dę, któ ra współ dzia ła ła z nim
w kon spi ra cji.

O tym epi zo dzie „Żbik” wspo mi na:
„Wiem, że mu szę ucie kać, i de cy du ję się
od ra zu. Od chwi li wyj ścia ge sta pow -
ców z miesz ka nia (w któ rym prze by wał
nieroz po zna ny – przyp. PB) mi nę ło
czter dzie ści mi nut. Wy sze dłem. Bę dąc
już na po dwó rzu usły sza łem war kot mo -
to ru. Dro ga przez uli cę by ła za tem dla
mnie za mknię ta. Wi docz nie przy je cha li
po mnie.

Póź niej do wie dzia łem się, że ucie -
kłem do słow nie w ostat niej chwi li.
Rze czy wi ście je cha li spe cjal nie
po mnie. Sie dzie li w miesz ka niu pięć
dni i pięć no cy, cze ka jąc na mój ewen -
tu al ny po wrót, po czym opie czę to wa li
miesz ka nie i za bra li klu cze do ge sta po.
Do zor cy zo sta wi li wia do mość, że je że li

W trak cie po by tu w kra -
ju kil ka krot nie za trzy -
my wa ny przez Niem ców,
jed ne go ra zu od pro wa -
dzo ny w War sza wie
na Ale ję Szu cha. 
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ktoś ze chce wejść do miesz ka nia, niech
zgło si się po klu cze do nich. Usły sza -
łem war kot au ta, prze mkną łem za dom,
prze sa dzi łem płot i gna łem na prze łaj
przez pod miej skie ogród ki. By le da lej.
By le nie dać się wziąć. Spę dzam kil ka
dni w ukry ciu, zmie niam ubra nie, pa -
pie ry i wy gląd, po czym wra cam z po -
wro tem do pra cy w kon spi ra cji”.

Te raz po raz dru gi, pierw szy raz
po ze sko ku, ści ga ją go li sty goń cze.
Na gro da rów na pierw szej – 40 000 zł.
Do ak cji tro pie nia włą czo no pra sę „ga -
dzi no wą” war szaw ską, ra dom ską, kra -
kow ską, ob wiesz cze nia pu blicz ne.
Ra tu je w tym cza sie sy na przed za bra -
niem do nie miec kie go sie ro ciń ca,
utrzy mu je kon tak ty z żo ną osa dzo ną
na Pa wia ku. Po sy ła pacz ki, sam gło du -
je. Pra cu je w or ga ni za cji bez prze rwy.

W po ło wie ro ku 1942 otrzy mu je pro -
po zy cję wy pra wy do Wiel kiej Bry ta nii
ja ko in struk tor przy szłych skocz ków.
Wy ra ża zgo dę. Pod po zo rem wy jaz du
na ro bo ty do Rze szy, uda je się w dro gę”.

Pod ró żu jąc przez ca łą nie mal Eu ro -
pę, do cie ra wresz cie do Lon dy nu. Tam,
ko rzy sta jąc z wła snych, bo ga tych do -
świad czeń, bę dzie szko lił na stęp nych
skocz ków.

Po woj nie Jó zef Za biel ski po zo stał
na emi gra cji. Zmarł w Lon dy nie. Z pew -
no ścią śle dził wy da rze nia w Pol sce,

a 1981 rok za po wia dał tak ocze ki wa ne
przez nie go zmia ny.

Z 316 „ci cho ciem nych” zgi nę ło 112
(9 pod czas lo tu lub sko ku, 84 w wal ce,
lub zo sta ło za mor do wa nych przez ge sta -
po, 10 za ży ło tru ci znę po aresz to wa niu,
na 9 wy ko na no po woj nie ka rę śmier ci
na pod sta wie wy ro ków są dów Pol ski
Lu do wej). Spo śród 91 ci cho ciem nych,
któ rzy bra li udział w po wsta niu war -
szaw skim, 18 zgi nę ło w wal ce.

Woj ny nie prze ży li ta kże ini cja to rzy
po wsta nia tej for ma cji. Kpt. Jan Gór ski
zo stał za strze lo ny pod czas pró by
uciecz ki z nie miec kie go obo zu Len gen -
feld, a kpt. Ma ciej Ka len kie wicz, cię żko
ran ny w bi twie sto czo nej z od dzia łem
Ar mii Czer wo nej pod Sur kon ta mi, zo -
stał do bi ty ba gne tem.

Na no wo są dec kim cmen ta rzu znaj -
dzie my ta kże śla dy po in nych ci cho -
ciem nych. Jest wśród nich dr Ta de usz
So kół, mjr Je rzy Isz kow ski, Mie czy -
sław Kwar ciń ski, Fe liks Pe re kła dow -
ski. Nie ma za to na wet
sym bo licz ne go gro bu Sta ni sła wa

Win te ra. któ ry je sie nią 1944 r. wstą pił
do III Ar mii Lu do we go Woj ska Pol -
skie go – i słuch po nim za gi nął.
Na cmen ta rzu w Sta rym Są czu spo -
czy wa Igna cy Kon stan ty.

Trud ne cza sy wy ma ga ją wy jąt ko -
wych lu dzi. Pol ski na ród wy dał wie lu
ta kich. Mi ło wspo mnieć, że by li wśród
nich ta kże są de cza nie.

***
20 czerw ca 1941 r. gen. Wła dy sław

Si kor ski pod pi sał roz kaz, usta na wia ją cy
znak spa do chro no wy pro jek tu Ma ria -
na Wa len ty no wi cza, w kształ cie spa da -
ją ce go do wal ki or ła. W cza sie
uro czy sto ści usta na wia nia zna ku gen.
Si kor ski po wie dział: „Gdy przyj dzie
chwi la, jak or ły zwy cię skie spad nie cie

na wro ga i przy czy ni cie się pierw si
do wy zwo le nia na szej Oj czy zny”.

Już po woj nie gen. Bór -Ko mo row ski
dla 316 ci cho ciem nych, któ rzy sko czy li
w kra ju, do zło te go wień ca do dał znak
Pol ski Wal czą cej. Na od wro cie zna ku
był na pis: „To bie, Oj czy zno”, któ ry
z bie giem cza su stał się za wo ła niem -ha -
słem ca łej Ar mii Kra jo wej.

JA CEK ZA REM BA

Po woj nie Jó zef Za biel ski
po zo stał na emi gra cji.
Zmarł w Lon dy nie. Z pew -
no ścią śle dził wy da rze -
nia w Pol sce, a 1981 rok
za po wia dał tak ocze ki -
wa ne przez nie go zmia ny.

Rotmistrz Jó zef Za biel ski

To mik wier szy Jó ze fa Za biel skie go
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T
ak w kro ni ce szkol nej opi sy wał
ów cze sny dy rek tor szko ły wy -
da rze nia po prze dza ją ce wkro -
cze nie od dzia łów Ar mii

Czer wo nej na te ren La sko wej i po wia tu
li ma now skie go. Opi sa na z dnia 18
stycz nia „wal ka sa mo lo tów” zna la zła
swój fi nał i wy ja śnie nie dzię ki wspól -
nym sta ra niom człon ków Pol skie go To -
wa rzy stwa Hi sto rycz ne go Od dział
w No wym Tar gu i Li ma no wej. Przez
pra wie dwa la ta, dzię ki pra cy pa sjo na -
tów zaj mu ją cych się hi sto rią re gio nu,
zbie ra niu re la cji świad ków, szu ka niu
źró deł uda ło się usta lić szcze gó ły dra -
ma tu, ja ki ro ze grał się nad Li ma no wą,
a swój tra gicz ny fi nał zna lazł w przy -
siół ku Ba nia w La sko wej Gór nej.

O POSZUKIWANIU
ZESTRZELONEGO
SAMOLOTU… 
ALE JAKIEGO?

Wy da rze nia z 18 stycz nia 1945 r.,
któ rych tra gicz ny fi nał miał miej sce
w przy siół ku Ba nia w La sko wej Gór nej,
w więk szo ści prze trwa ły tyl ko w pa mię -
ci świad ków oraz w opo wie ściach, ja kie
prze ka za li swo im dzie ciom. Usta le nie
i po twier dze nie prze bie gu zda rzeń z po -
ran ka dnia 18 stycz nia 1945 r. trwa ło
pra wie dwa la ta. W re la cjach świad ków
naj czę ściej po ja wia ły się opo wie ści
o wal czą cych sa mo lo tach, z któ rych je -
den zo stał tra fio ny nad Li ma no wą
i spadł w oko li cach przy siół ku Ba nia
w La sko wej Gór nej.

W ce lu we ry fi ka cji tych re la cji człon -
ko wie PTH obu od dzia łów prze pro wa -

dzi li wy wia dy ze świad ka mi tych wy da -
rzeń oraz oso ba mi po sia da ją cy mi wie -
dzę na ten te mat. W re la cjach po ja wia ją
się opi sy, w któ rych po twier dzi ły się:
miej sce i nie któ re szcze gó ły zda rze nia.
Roz bie żno ści do ty czy ły da ty wy da rze -
nia oraz zda rzeń po prze dza ją cych ude -
rze nie o zie mię tra fio ne go sa mo lo tu.
Część osób po da wa ła, że ze strze lo ny sa -
mo lot był dwu oso bo wy, twier dząc, że
przed ude rze niem o zie mię wy sko czył
z nie go na spa do chro nie dru gi czło nek

za ło gi. We dług trzech in nych re la cji ów
ura to wa ny lot nik, ran ny w no gę,
po dwóch dniach do tarł na miej sce i wy -
py ty wał o los swo je go ko le gi. W in nych
re la cjach po ja wi ła się dra ma tycz na hi -
sto ria ko bie ty, któ ra wy szła przed dom,
by ostu dzić mle ko dla swo je go ma łe go
dziec ka i zgi nę ła w wy ni ku wy bu chu
amu ni cji z sa mo lo tu. Kim by ła ta ko bie -
ta? Czy był to ko lej ny ci chy dra mat
zwią za ny z tym sa mo lo tem?

Re la cje oraz opi sy świad ków wska -
zy wa ły by na to, że roz bi tą ma szy ną był
słyn ny Ił -2 „sztur mo wik”1. Sa mo lo ty te
wal czy ły w stycz niu 1945 r. z Niem ca -
mi w po wie cie li ma now skim. W otrzy -
ma nej pocz tą elek tro nicz ną re la cji

Pa na Sta ni sła wa Woj ciesz cza ka by ła
mo wa o dwóch ra dziec kich sa mo lo tach,
któ re ata ko wa ły sta cję ko le jo wą w Li -
ma no wej. Je den z nich w wy ni ku ostrza -
łu ar ty le rii prze ciw lot ni czej zo stał
tra fio ny i cią gnąc za so bą ciem ny war -
kocz dy mu ude rzył o zie mię, po wo du -
jąc po żar i du ży lej w zie mi. Pi lot
spło nął we wnę trzu wra ku swo je go sa -
mo lo tu. Au tor opi sy wał, że za raz
po ude rze niu na miej scu ja ko pierw si
po ja wi li się bra cia dziad ka Pa na Sta ni -
sła wa oraz nie miec ki pa trol, któ ry za brał
część skrzy dła (z gwiaz dą). W dal szej
czę ści re la cji au tor po da wał, że szcząt ki
sa mo lo tu zo sta ły ro ze bra ne przez oko -
licz nych miesz kań ców i że nie wie le mo -
gło się ich za cho wać. Wspo mi nał
rów nież, że po woj nie dru gi z ra dziec -
kich pi lo tów przy je chał w to miej sce
i miesz kał kil ka ty go dni u jed ne go z go -
spo da rzy. We dług re la cji, lot nik ten du -
żo pił i bar dzo prze ży wał śmierć ko le gi,
z któ rym wal czył w jed nym dy wi zjo nie
od po cząt ku woj ny. Re la cja ta by ła od -
mien na od wcze śniej szych i za wie ra ła
no we fak ty. Czy sa mo lot był jed no - czy
dwu oso bo wy? Czy to fak tycz nie był
słyn ny „sztur mo wik”, czy in ny sa mo -
lot? Kie dy zda rze nie to mia ło miej sce?
Py ta nia te po zo sta wa ły bez od po wie dzi
do mo men tu dwóch wi zji lo kal nych, po -
łą czo nych z eks plo ra cją miej sca upad ku
sa mo lo tu. Dzia ła nia te prze pro wa dzi li
człon ko wie PTH O/No wy Targ i PTH
O/Li ma no wa za zgo dą wła ści cie li te re -
nu w kwiet niu i w ma ju 2011 r.

Wy ni ki eks plo ra cji w miej scu upad -
ku ze strze lo ne go sa mo lo tu nie na pa wa -

Ostat ni lot Ła -5FN
„…Gdy dzień 19 stycz nia 1945 r. nad cho dził, wresz cie fe rie B. Na ro dze nia, wy tchnie nie, i jesz cze
kil ka dni na uki. Pięk ne, pra wie wio sen ne dni stycz nia 1945 r. Nad szedł po nie dzia łek, 15 stycz nia,
ra nek ró żo wy, z lek kim przy mroz kiem, pięk ny, ale od wscho du coś hu czy, grzmi, o ósmej usta ło,
dzie ci do klas! Na uka. We czwar tek dnia 18 stycz nia ja kiś nie nor mal ny ruch sa mo lo tów od ra na,
czę ste de to na cje, na uka się za czy na, ale cię żko sku pić uwa gę dzie ci, wciąż spo glą da ją ku oknom,
bo war kot co raz częst szy, de to na cje po tę żnie ją. Pau za o 10-tej. Na oczach wszyst kich wal ka sa -
mo lo tów, je den pa li się i spa da o ki lo metr od szko ły, nie bez piecz nie!...”

Wpis do kro ni ki szkol nej do ko na ny przez dy rek to ra Alek san dra Pi sar czy ka

W re la cjach świad ków
naj czę ściej po ja wia ły się
opo wie ści o wal czą cych
sa mo lo tach, z któ rych je -
den zo stał tra fio ny
nad Li ma no wą.
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ły opty mi zmem. Na miej scu zna le zio no
bar dzo drob ne frag men ty po szy cia sa -
mo lo tu oraz ro ze rwa ne w wy ni ku de to -
na cji frag men ty po ci sków i łu sek
do 20 mm dział ka SzWAK. Dzię ki po -
mo cy dra Pio tra Sa dow skie go z PTH
O/No wy Targ uda ło się usta lić, że jed -
na z łu sek to rocz nik 1943 z fa bry ki
nr 513, ewa ku owa nej w cza sie woj ny
z Ro sto wa nad Do nem do Omska. Jed -
nak zna le zio ne przed mio ty nie da ły jed -
no znacz niej od po wie dzi, ja ki typ
sa mo lo tu zo stał ze strze lo ny, po nie waż
dział ka SzWAK mia ły np. ra dziec kie sa -
mo lo ty my śliw skie w tym Ła -5FN2, ta -
kże wcze sne wer sje Ił -ów (w tym
jed no miej sco wa z po cząt ku woj ny oraz
dwu miej sco wa wer sja Ił -2 mod. 1943
(do po ło wy 1943r). Koń co wa par tia Ił -2
mod. 1943 oraz Ił -2m3 mia ły już „ar ma -
ty” WJa kal. 23mm. Wo bec te go po ja wi -
ły się ko lej ne py ta nia o typ sa mo lo tu
oraz o na zwi sko po le głe go lot ni ka.

CO SIĘ STA ŁO Z MO GI ŁĄ?
We dług re la cji świad ków, czę ścio wo

spa lo ne zwło ki lot ni ka zo sta ły zło żo ne
przez go spo da rzy w trum nie, któ rą zbił

z de sek Le on Dzia dek, a na stęp nie prze -
wie zio ne na fur man ce i po cho wa ne
na kwa te rze żoł nier skiej cmen ta rza wo -
jen ne go nr 358 w La sko wej, w pra wym
wschod nim ro gu. Na mo gi le usta wio no
pro sty, drew nia ny krzyż.

Od na le zie nie mo gi ły po zwo li ło by
okre ślić da tę śmier ci oraz na zwi sko po -
le głe go lot ni ka. Wi zy ta na cmen ta rzu
wy wo ła ła kon ster na cję… W miej scu
wska za nym przez świad ków nie by ło
śla du po gro bie lot ni ka, jest za to za -
mon to wa na ta bli ca upa mięt nia ją ca
miesz kań ców La sko wej po le głych w la -
tach 1939-45. Ko lej na ta jem ni ca? Gdzie
jest mo gi ła lot ni ka? Pró ba usta le nia, co
sta ło się z mo gi łą lot ni ka w po bli skiej
pa ra fii nic nie wnio sła, obec ny, no wy
pro boszcz nic na ten te mat nie wie. Oso -
by, któ re mo gły by udzie lić in for ma cji,
wie lo let ni pro boszcz i ko ściel ny, nie ste -
ty nie ży ją od kil ku lat. W Urzę dzie
Gmi ny La sko wa, po mi mo sym pa tii oka -
zy wa nej te ma to wi po szu ki wań, nie uda -
ło się usta lić szcze gó łów, któ re mo gły by
roz wią zać za gad kę znik nię cia mo gi ły.

Brak in for ma cji, kim był lot nik, któ ry
zgi nął w przy siół ku Ba nia w La sko wej

Gór nej zmu si ły nas do po now ne go
spraw dze nia ma te ria łu źró dło we go – re -
la cji świad ków. Czy brak mo gi ły jest wy -
ni kiem eks hu ma cji, ja kie by ły
pro wa dzo ne na te re nie po wia tu li ma now -
skie go w la tach 1947-48? Ko lej ne in for -
ma cje od świad ków po twier dzi ły, że
w tym przy pad ku eks hu ma cji nie by ło,
po nie waż mo gi łą lot ni ka zaj mo wa ła się
mło dzież w la tach 60. XX w. W re je strach
gro bów wo jen nych jest wy mie nio -
na w La sko wej mo gi ła żoł nie rza ra dziec -
kie go przy dro dze oraz trzech żoł nie rzy
nie miec kich, nie ma in for ma cji o mo gi le
na cmen ta rzu woj sko wym – nie by ła więc
eks hu mo wa na. Je śli tak, to mo że ja kiś
ślad tej opie ki za cho wał się w do ku men -
tach Szko ły Pod sta wo wej w La sko wej,
w kro ni kach szkol nych? Wi zy ta w Ze -
spo le Szkół im. Ja nu sza Kor cza ka w La -
sko wej u Pa ni Dy rek tor Ma rii Woź niak

przy nio sła pierw sze po zy tyw ne efek ty:
wpis do ty czą cy wy da rzeń, ja kie ro ze gra -
ły się nad miej sco wo ścią w dniu 18 stycz -
nia 1945 r. (za cy to wa ny na po cząt ku
ar ty ku łu). Jest to – obok re la cji świad ków
– pierw sza wska zów ka, któ ra przy bli ży ła
nas do wy ja śnie nia oko licz no ści dra ma -
tu. Naj wa żniej sze by ło usta le nie da ty zda -
rze nia.

Na le ża ło rów nież od na leźć na zwi sko
ko bie ty, któ ra zgi nę ła w trak cie eks plo -
zji amu ni cji z pło ną ce go sa mo lo tu.
Dzię ki przy chyl no ści ks. pra ła ta Ry szar -
da Sta si ka z pa ra fii w Ło so si nie Gór nej
usta li łem trzy na zwi ska ko biet, któ re
zgi nę ły w wy ni ku dzia łań wo jen nych
w dniach 18-22 stycz nia 1945 r. Pod czas
wspo mnia nej wi zy ty w szko le w La sko -
wej, w trak cie mo jej opo wie ści o ko bie -
cie, któ ra zgi nę ła, Pa ni Dy rek tor
prze pro si ła i przy pro wa dzi ła… wnucz -
kę tej ko bie ty, obec nie pra cow ni cy szko -

W miej scu wska za nym
przez świad ków nie by ło
śla du po gro bie lot ni ka,
jest za to za mon to wa -
na ta bli ca upa mięt nia ją -
ca miesz kań ców
La sko wej po le głych w la -
tach 1939-45.

Przygotowania  do prac w terenie
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ły, Ire nę Ko tlarz. W trak cie roz mo wy
oka za ło się, że za bi tą przez odłam ki wy -
bu cha ją cej amu ni cji lot ni czej by ła An -
to ni na Jo niec z do mu Bę be nek, mat ka
wów czas 6-mie sięcz nej Wła dy sła wy
(po mę żu Ma tras). Pod czas wi zy ty
u mat ki Pa ni Ire ny, Pa ni Wła dy sła wa
wzru szo na opo wia da ła o tym, jak stra -
ci ła mat kę, któ rą śmier tel nie ra ni ło  18
odłam ków wy bu cha ją cej amu ni cji, gdy
stu dzi ła mle ko dla niej przed do mem.
Opo wia da ła też o in nych oso bach z ro -
dzi ny, któ re ucier pia ły w wy ni ku wy bu -
chu amu ni cji lot ni czej, udo stęp ni ła
je dy ne zdję cie tra gicz nie zmar łej mat ki
oraz naj wa żniej szy do ku ment po twier -
dza ją cy da tę śmier ci – od pis skró co ny
ak tu zgo nu z da tą 18.1.1945 r.

Rów no le gle, dzię ki sta ra niom dra
Pio tra Sa dow skie go z PTH O/No wy
Targ uda ło się do trzeć do bar dzo wa żne -
go do ku men tu – dzien ni ka dzia łań bo -
jo wych 8. Ar mii Lot ni czej,
za wie ra ją ce go ze sta wie nie strat jed no -
stek, któ re ope ro wa ła na tych te re nach
w stycz niu 1945 r. Z do ku men tu wy ni -
ka ło, że w grę wcho dzą tyl ko dwa sa mo -
lo ty ze strze lo ne 18 stycz nia: Ił -2 oraz
Ła -5FN. Pierw szy z nich, któ re go do -
wód cą był pi lot Ło kie jew z 996 puł ku

lot nic twa sztur mo we go, za gi nął w mi sji
w oko li cach Li ma no wej, jed nak oka za -
ło się, że za ło ga ura to wa ła się i po pa ru
dniach po wró ci ła do jed nost ki. Po zo stał
ten dru gi sa mo lot… i je go pi lot.

TO BYŁ LEJTNANT
GWARDII BOBYKIN 

W dniu 18 stycz nia 1945 r. lejt nant
gwar dii Alek siej Ma twie je wicz Bo by -
kin3, le cąc w pa rze sa mo lo tów Ła -5FN
ata ko wał nie miec kie ko lum ny w re jo nie
Li ma no wej. Je go mi sją by ło ty po we
„wy mia ta nie” pa ry my śliw ców któ re,
„po lo wa ły” za po mo cą bro ni po kła do -
wej i bomb na wszyst ko, co po ru sza ło
się po dro gach i szy nach po wia tu li ma -

now skie go. Nie by ła to no wość dla te go
mło de go, 21-let nie go lot ni ka, któ ry
na fron cie prze by wał od 1943 ro ku. Gdy
star to wał w po chmur ny ra nek z lot ni ska
pod Kro snem, nie przy pusz czał, że bę -
dzie to je go ostat nia mi sja.

Pod czas ata ku na sta cję ko le jo wą i ra -
fi ne rię w Li ma no wej je go Ła -5FN do -
stał się pod cel ny ogień nie miec kiej
ar ty le rii prze ciw lot ni czej. Pi lot, praw do -
po dob nie ran ny, osła nia ny przez ko le gę
pró bo wał do cią gnąć na uszko dzo nej
ma szy nie do wła snych li nii. Nie ste ty,
drew nia na w znacz nej czę ści kon struk -
cja pła tow ca przy pie czę to wa ła je go los.
Oko ło godz. 10 ra no sa mo lot prze la tu -
jąc nad przy siół kiem Ba nia za wa dził
o ko min do mu ro dzi ny Jo niec i ude rzył
z im pe tem o po bli ską łą kę, two rząc du -
ży lej. Pa lą ce się pa li wo oraz wy bu cha -
ją ca amu ni cja do dzia łek do peł ni ły
dzie ła znisz cze nia, grze biąc we wra ku
pi lo ta. Dal sza część dra ma tu roz gry wa
się nie opo dal przed do mem Joń ców,
gdzie od odłam ków de to nu ją cej amu ni -
cji zgi nę ła mło da mat ka, 26-let nia An -
to ni na Jo niec. Odłam ki z pło ną ce go
sa mo lo tu cię żko po ra ni ły 9-let nie go Sta -
ni sła wa Jusz cza ka (po zo sta ły w nim
do koń ca je go ży cia, trwa le go oka le cza -
jąc) oraz He le nę Rącz kow ską.

W OB LI CZU ŚMIER CI
WSZY SCY JE STE ŚMY
RÓW NI

Tra gicz ne wy da rze nia 18 stycz -
nia 1945 r. oraz ich ofia ry przez dłu gie
la ta ży ły tyl ko we wspo mnie niach naj -
bli ższych. Przez la ta za po mnia na mo gi -
ła 21-let nie go lot ni ka lejt nan ta gwar dii,
Alek sie ja Ma twie je wi cza Bo by ki na za -
ra sta ła, aż frag ment mu ru, przy któ rym
się znaj do wa ła, uległ za wa le niu. Pra ce
na praw cze wo kół mu ru pro wa dzo ne
w la tach 80. i 90. XX w. cał ko wi cie usu -
nę ły jej śla dy. Dziś w tym miej scu jest
już in na ta bli ca. Po zo sta je usza no wać
pa mięć o tych, co ode szli, tam te go
stycz nio we go dnia.

Dzię ku ję wszyst kim oso bom oraz in -
sty tu cjom, któ re udzie li ły nie zbęd nej
po mo cy w od two rze niu tej dra ma tycz -
nej hi sto rii. Szcze gól ne po dzię ko wa nia
skła dam na rę ce osób, któ rych re la cje
po mo gły w usta le niu szcze gó łów zwią -
za nych z tą hi sto rią oraz na te re nie któ -

rych pro wa dzo ne by ły pra ce eks plo ra -
cyj ne, w tym miesz kań com przy siół ka
Ba nia: Pa ni Wła dy sła wie Ma tras, Ire nie
Ko tlarz, Pa nu Edwar do wi Za wadzie
– wła ści cie lo wi te re nu, Pa ni Ma rii Pa -
pież, Pa nu Zbi gnie wo wi Bo ber, a ta kże
Pa nu Sta ni sła wo wi Woj ciesz cza ko wi
i Pa ni Jo an nie Za wa dzie, któ rej in for ma -
cje przy czy ni ły się do usta le nia miej sca
ka ta stro fy Ła wocz ki na oraz Pa nu Jó ze -
fo wi Do mi ni ko wi.

Po dzię ko wa nia skła dam rów nież ko -
le gom z Pol skie go To wa rzy stwa Hi sto -
rycz ne go Od dział w No wym Tar gu
za pro fe sjo na lizm w pra cy nad wy ja śnie -
niem tej hi sto rii – w tym Pio tro wi Sa -
dow skie mu za wszech stron ną po moc
oraz ma te ria ły źró dło we.

Ser decz ne po dzię ko wa nia na le żą się
rów nież człon kom Pol skie go To wa rzy -
stwa Hi sto rycz ne go Od dział w Li ma no -
wej za po moc w wy ja śnie niu tej hi sto rii

Tra gicz ne wy da rze nia
18 stycz nia 1945 r. oraz
ich ofia ry przez dłu gie la -
ta ży ły tyl ko we wspo -
mnie niach naj bli ższych.

Antonina Joniec
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– w tym Prze mko wi Bu kow co wi
za wszech stron ną po moc.

***
Ży cie do pi sa ło dal szy ciąg tej hi sto -

rii. W dniu pu bli ka cji na por ta lu li ma -
no wa.in ar ty ku łu „Hi sto ria: ostat ni lot

Ła -5FN” nasz ko le ga z od dzia łu PTH
w No wym Tar gu, Piotr Sa dow ski, za -
mie ścił na ro syj skim fo rum www.sol -
dat.ru in for ma cję o iden ty fi ka cji
ze strze lo ne go w dniu 18 stycz nia 1945
r. sa mo lo tu i je go pi lo ta lejt nan ta gwar -
dii Alek sie ja Ma twie je wi cza Bo by ki na,
pro sząc o po moc w po szu ki wa niu i po -
in for mo wa niu o miej scu po chów ku je go
ro dzi ny. Punk tem za cze pie nia by ła za -
war ta w spi sie po le głych in for ma cja, że
oj ciec po le głe go miesz kał w cza sie woj -
ny w mie ście Pusz ki no, po ło żo nym kil -
ka na ście ki lo me trów na pół noc ny
wschód od Mo skwy. Jesz cze te go sa me -
go dnia, dzię ki użyt kow nicz ce fo rum
o nic ku La ry sa oraz uprzej mo ści głów -
nej re dak tor, Iri ny Ni ko ła jew ny Za rud -
ko, uka za ła się wia do mość w pro gra mie
in for ma cyj nym lo kal nej te le wi zji „Pusz -
ki no -in form”. La ry sa usta li ła ta kże, że
wy stę pu ją cy w spi sach żoł nie rzy Wa si -
lij Ma twie je wicz Bo by kin z te go sa me -
go mia sta, był praw do po dob nie bra tem
po le głe go lot ni ka. Dzię ki uprzej mo ści
Na ta lii Wła dy mi row ny Ba ba ri no wej,
głów nej re dak tor lo kal nej ga ze ty „Ma -
jak”, w dniu 25 stycz nia uka za ła się
w tym pi śmie proś ba do krew nych
o skon tak to wa nie się z re dak cją.

Na od po wiedź nie trze ba by ło dłu go
cze kać. Z ga ze tą skon tak to wał się
miesz ka ją cy w mie ście Pusz ki no Jew -
gie nij Wa si lie wicz Ba by kin (ró żni ca
w pi sow ni na zwi ska wy ni ka za pew ne
stąd, że w ję zy ku ro syj skim za rów no
Bo by kin, jak Ba by kin czy ta się tak sa -
mo – w do ku men tach puł ku lot nik wy -

stę pu je ja ko Bo by kin). Krew ny po le głe -
go ofi ce ra prze ka zał in for ma cję, że je -
dy ną wia do mo ścią, ja ką o je go lo sie
otrzy ma ła ro dzi na w la tach 70., by ła la -
ko nicz na in for ma cja mó wią ca, że zgi nął
na te re nie Pol ski.

28 stycz nia, po przez stro nę www.sol -
dat.ru skon tak to wa ła się z na mi wnucz ka,
bra ta po le głe go lot ni ka, Ele na Ba by ki na.
Cze ka my na ko lej ne wia do mo ści.

JA NUSZ JU RO WICZ 
Autor jest członkiem Polskiego Towarzystwa
Historycznego Oddział w Limanowej Komisja
Historii Wojskowości, Rekonstrukcji i Eksploracji.

1) Il ju szyn Ił -2m3 – ra dziec ki dwu miej sco -
wy sa mo lot sztur mo wy, na pęd – dwu na sto -
cy lin dro wy sil nik wi dla sty Mi ku lin AM -38F
o mo cy 1320 kW (1770 KM), osią gi – pręd -
kość mak sy mal na 415 km/h, czas wzno sze -
nia na wy so kość 5000 m – 15 m, pu łap
prak tycz ny 6000 m, za sięg 800 km, ma sa
wła sna 4525 kg, mak sy mal na ma sa star to -
wa 6360 kg, wy mia ry – roz pię tość skrzy -
deł 14,60 m, dłu gość 12,00 m,
wy so kość 3,40 m, uzbro je nie – dwa dział -
ka 23 mm i dwa ka ra bi ny ma szy no -
we 7,62 mm w kra wę dziach na tar cia
skrzy deł, ru cho my ka ra bin ma szy no wy
w tyl nej ka bi nie, ła du nek 1000 kg bomb i po -
ci sków ra kie to wych pod skrzy dła mi.

2) Ła wocz kin Ła -5FN – ra dziec ki jed no -
miej sco wy sa mo lot my śliw ski i my śliw sko -
-bom bo wy, na pęd – czter na sto cy lin dro wy

sil nik dwu gwiaz do wy Szwe cow ASz -82FN
o mo cy 1215 kW (1630 KM), osią gi – pręd -
kość mak sy mal na 648 km/h, czas wzno -
sze nia na wy so kość 5000 m – 5 m, pu łap
prak tycz ny 11 000 m, za sięg 765 km, ma sa
wła sna 2605 kg, nor mal na ma sa star to -
wa 3265 kg, mak sy mal na ma sa star to -
wa 3402kg, wy mia ry – roz pię tość
skrzy deł 9,80 m, dłu gość 8,67 m, wy so -
kość 2,54 m, uzbro je nie – dwa dział -
ka 20 mm w przed niej, gór nej czę ści
ka dłu ba, opcjo nal nie do 200 kg bomb.

3) Lejt nant gwar dii Alek siej Ma twie je wicz
Bo by kin (opra co wał dr Piotr Sa dow ski) uro -
dził się w 1923 r. we wsi Szczeł ko wo pod Ka -
li ni nem (ob. Twer). W si łach zbroj nych
od 1941 r. W 1943 r. skie ro wa ny na front
– lot nik 113. gwar dyj skie go puł ku lot nic twa
my śliw skie go. Od 1944 r. czło nek WKP (b).

W okre sie do 18 sierp nia 1944 r. wy ko -
nał 55 lo tów bo jo wych, w tym 40 mi sji po -
le ga ją cych na osło nie wła snych wojsk, 10
za dań eskor to wych i 5 za dań sztur mo -
wych po łą czo nych z bom bar do wa niem.
Przez prze ło żo nych uzna ny za od wa żne go,
szu ka ją ce go spo tka nia z nie przy ja cie lem
i wy ka zu ją ce go ini cja ty wę w wal ce. Uczest -
ni czył w 15. wal kach po wietrz nych, w któ -
rych ze strze lił je den sa mo lot. 18.1.1945 lejt.
gw. Bo by kin, le cąc w pa rze sa mo lo tów Ła -
-5 na za da nie ty pu „swo bod ne po lo wa nie”,
ata ko wał nie miec kie ko lum ny w re jo nie Li -
ma no wej i zo stał ze strze lo ny przez ar ty le -
rię prze ciw lot ni czą. Sa mo lot ude rzył
w zie mię i spło nął.

28 stycz nia, po przez stro -
nę www.sol dat.ru skon -
tak to wa ła się z na mi
wnucz ka bra ta po le głe go
lot ni ka, Ele na Ba by ki na.
Cze ka my na ko lej ne wia -
do mo ści.

Pasja łączy pokolenia –najmłodszy
uczestnik poszukiwań z weteranem

Ta bli ca na grob na wy ko na na z po -
szy cia Ła -5FN
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U
ro dzo ny 16 wrze śnia 1814 r.
syn Po la ka, urzęd ni ka cel ne go
Fran cisz ka, i Ru sin ki – cór ki
gre ko ka to lic kie go pro bosz cza

ze Szlach to wej Do mi cel li Wi słoc kiej
– choć ochrzczo ny zo stał w cer kwi,
zgod nie z nie pi sa nym zwy cza jem, obo -
wią zu ją cym w mie sza nych ro dzi nach,
po zo stał przy wie rze oj ca, rzym sko -ka -
to lic kiej. Żad nych jed nak z te go po wo -
du kon flik tów nie by ło; naj lep szy
do wód, że gdy po ma tu rze, uzy ska nej
w gim na zjum w Prze my ślu, wstą pił
na Wy dział Pra wa Uni wer sy te tu Lwow -
skie go, to wła śnie mat ka za chę ca ła go
do po rzu ce nia ży cia świec kie go. Lu -
dwik Rucz ka zmie nił wte dy de cy zję:
wy je chał do Tar no wa, skoń czył tam Se -
mi na rium Du chow ne, po tem zo stał wy -

sła ny na stu dia teo lo gicz ne do Wied nia.
Wy świę co ny na księ dza w 1839 r.,
pierw szą pla ców kę dusz pa ster ską ob jął
w Ole snie pod Tar no wem.

Je go bi skup nie miał chy ba jed nak
spre cy zo wa nych za mia rów co do no we -
go ka pła na, bo po trzech mie sią cach
wy słał wi ka re go do Wa do wic, aby
po ko lej nych dzie się ciu na ka zać mu
pod ję cie po przed nich obo wiąz ków. Ks.
Lu dwik nie peł nił ich jed nak dłu go:
w 1842 r. otrzy mał mia no wa nie na ka -
te che tę Głów nej Szko ły Nor mal nej
w Tar no wie, po ro ku zo stał wy kła dow -
cą hi sto rii Ko ścio ła w In sty tu cie Teo lo -
gicz nym w Tar no wie, a w 1844 – ja ko
za le d wie 30-la tek – pro fe so rem hi sto rii
Ko ścio ła i su plen tem pra wa ka no nicz -
ne go.

Peł no praw nym pro fe so rem jed nak ni -
gdy się nie stał – cho ciaż w 1847 r. po -
myśl nie za li czył wy ma ga ne
przed ob ję ciem ka te dry eg za mi ny.
Sprze ciw zgło si ło oce nia ją ce kan dy da -
tu ry Gu ber nium Ga li cyj skie: ks. Rucz -
ka ucho dził bo wiem za po li tycz nie
nie pew ne go. Zasz ko dzi ła mu po sta wa
pod czas wy da rzeń, zna nych ja ko ra ba -
cja ga li cyj ska – 20 lu te go 1846 r. w Ole -
snie sta nął na prze ciw pod bun to wa nych
chło pów, z rąk któ rych ura to wał dzie ci
i żo nę wła ści cie la ma jąt ku Ka ro la Ko -
tar skie go. Nie wie le bra ko wa ło, a sam
stra cił by ży cie – oca lił go nie zna ny z na -
zwi ska ofi cer dra go nów. Ja ko wy stę pu -
ją cy prze ciw ko rze zi, któ ra wszak le ża ła
w in te re sach władz za bor czych, tra fił
do aresz tu i do je go na zwi ska przy lgnę -
ła ety kiet ka „nie pra wo myśl ny”.

Roz go ry czo ny nie otrzy ma niem spo -
dzie wa nej no mi na cji pro fe sor skiej
ksiądz, po pro sił swe go or dy na riu sza bp.
Jó ze fa Grze go rza Woj ta ro wi cza o przy -
ję cie dy mi sji i skie ro wa nie na pro bo -
stwo w Kol bu szo wej. Ce nią cy
ka pła na hie rar cha wy ra ził zgo dę – w ten
spo sób 6 ma ja 1847 ks. Lu dwik Rucz ka
ofi cjal nie ob jął pa ra fię pw. Wszyst kich
Świę tych. Spę dził tam aż 48 lat; ani jed -

Ks. Ludwik Ruczka (1914-1896)

Życia nie zmarnował – „Ojciec  

Bez po pa da nia w pa tos mo żna po wie dzieć, że los ks. Lu dwi ka
Rucz ki za to czył ko ło: przy szedł na świat we wsi po ło żo nej
na nie uro dzaj nych sto kach Be ski du Są dec kie go, umarł i spo czął
w Kol bu szo wej, w piasz czy stej zie mi. Ca łe ży cie miał trud ne,
pra co wi te, czę sto nie wdzięcz ne. War to przy po mnieć tę po stać
– choć by dla te go, że w 2011 r. mi nę ła 150. rocz ni ca roz po czę cia
przez wy bit ne go ka pła na ze Szlach to wej ro dem dzia łal no ści
pu blicz nej na sze ro ką ska lę.
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ne go nie zmar no wał. Do wo dów jest
wie le, a naj pięk niej szym mia no „Oj ciec
Sy bi ra ków”, nada ne przez uczest ni ków
po wsta nia stycz nio we go, na rzecz któ -
rych dzia łał i orę do wał.

***
Kol bu szow ski etap ży cia ks. Rucz ki

był nie wia ry god nie pra co wi ty. Po za słu -
żbą dusz pa ster ską w swo jej pa ra fii peł -
nił funk cje – ko lej no – no ta riu sza,
wi ce dzie ka na i dzie ka na de ka na tu mie -
lec kie go (za co od prze ło żo nych otrzy -
mał god no ści ka no ni ka ho no ro we go
ka pi tu ły ka te dral nej w Tar no wie, ro kie -
ty i man to le tu, a w 1880 szam be la na pa -
pie skie go – wraz z od pu stem na go dzi nę
śmier ci no mi na cję przy słał mu Pius IX)
oraz in spek to ra de ka nal ne go szkół lu do -
wych, był po nad to wi ce pre ze sem Ra dy
Szkol nej w Rze szo wie, pre ze sem Ra dy
Szkol nej w Kol bu szo wej, współ za ło ży -
cie lem To wa rzy stwa Oświa ty Lu do wej
w Kol bu szo wej, człon kiem To wa rzy -
stwa Go spo dar cze go w Kra ko wie, a ta -
kże Po wia to wej Ko mi sji Sza cun ko wej
w Kol bu szo wej. W 1852 r., kie dy wiel -
ki po żar spu sto szył je go mia sto, szyb ko
i spraw nie od bu do wał ba ro ko wy ko -
ściół, a wszyst kie do cho dy z be ne fi cjum
pa ra fial ne go prze zna czał na je go utrzy -
ma nie. Z je go ini cja ty wy utwo rzo no 6
szkół wiej skich, w mie ście zaś ko lej ną
wznie sio no na dział ce, któ rą wy kro ił
z pa ra fial ne go are ału i od dał na ten cel
za dar mo.

W 1861 r. ks. Rucz ka zde cy do wał się
wejść do wiel kiej po li ty ki – i zo stał wy -
bra ny po słem do Sej mu Kra jo we go we
Lwo wie, a wkrót ce de le ga tem z ra mie -
nia te go ostat nie go do Ra dy Pań stwa
w Wied niu. W sto li cy zwią zał się z kon -
ser wa ty sta mi, wraz z któ ry mi wszedł
w 1866 r. w skład de le ga cji, za pew nia -
ją cej ce sa rza o lo jal no ści. Nie zna czy to
jed nak, że za parł się swej pol sko ści
– gło śnym echem od bi ła się je go wy po -
wiedź na se sji Ra dy Pań stwa, kie dy
stwier dził, że ja ko Po la ko wi trud no mu
mó wić po nie miec ku. W 1850 r. z ko lei,

kie dy – z nie wia do mych dziś po wo dów
– ks. Rucz ka sta rał się o prze nie sie nie
na pro bo stwo w Zas so wie, sprze ciw wy -
ra zi ły wła dze ad mi ni stra cyj ne, dla któ -
rych był wciąż po li tycz nie po dej rza ny.

Man dat par la men ta rzy sty pia sto wał
ks. Rucz ka – z wy jąt kiem lat 1865-1873
– do koń ca ży cia. Z cza sem utar ło się,
że pol scy de pu to wa ni uzna wa li go
za swe go „ka pe la na”. Przez la ta pro -
boszcz za sia dał też w Ra dzie Po wia to -
wej, któ rej człon ko wie wy bra li go na wet
mar szał kiem po wia tu kol bu szow skie go
(1891-1896).

Naj wię cej bo daj ener gii ka płan z Be -
ski du Są dec kie go ro dem po świę cił po -
mo cy po wstań com, ze sła nym na Sy bir.
W re je strach, któ re nie zmor do wa nie
pro wa dził i uzu peł niał, zna la zło się bli -
sko 900 na zwisk; wy szu ki wał Po la ków
w pe ry fe ryj nych gu ber niach im pe rium,
w spra wie ka żde go in stan cjo no wał
na naj wy ższych szcze blach w Wied niu
i Pe ters bur gu. Naj czę ściej sto so wa ny
for tel po le gał na wy sy ła niu ze słań com
ofi cjal nych po wo łań do od by cia obo -
wiąz ko wej słu żby woj sko wej w ar mii
Fran cisz ka Jó ze fa. Po za tym, ks. Rucz -

ka śpie szył by łym po wstań com z po mo -
cą fi nan so wą i du cho wą. Dzię ki je go
za bie gom prze szło 400 sy bi ra ków od zy -
ska ło wol ność.

Nie za le żnie od wła snych za bie gów,
kol bu szow ski ka płan sys te ma tycz nie prze -
ka zy wał pie nią dze in nym or ga ni za cjom,
zaj mu ją cym się nie sie niem wspar cia ze -
słań com – zwłasz cza Sto wa rzy sze niu Sy -
bi ra ków i Ko mi te to wi Po mo cy na rzecz
Du chow nych Grec ko ka to lic kich Wy da lo -
nych z Die ce zji Chełm skiej. Do to wał ta -
kże sio stry mi ło sier dzia oraz To wa rzy stwo
Przy ja ciół Oświa ty Lu do wej.

***
Choć to wśród Po la ków nie czę sto

spo ty ka ne, ks. Rucz ka prze ko nał się
o wdzięcz no ści bliź nich jesz cze za ży -
cia: w 1889 r. kol bu szo wia nie nada li mu
ho no ro we oby wa tel stwo mia sta, na to -
miast za raz po za koń cze niu ak cji spro -
wa dza nia ze słań ców, w 1868, Pre zy dium
Ma gi stra tu Mia sta Kra ko wa przy ję ło
spe cjal ną uchwa łę z po dzię ko wa niem
dla pro bosz cza za je go po świę ce nie.

Ks. Lu dwik Rucz ka zmarł 30 li sto pa -
da 1896 ro ku na swo jej ple ba nii. Nie -
wie le wcze śniej wró cił z Wied nia, gdzie
za słabł pod czas se sji par la men tar nej…
Na miej sce wiecz ne go spo czyn ku od -
pro wa dza ło go ca łe mia sto oraz licz -
na de le ga cja ura to wa nych prze zeń
daw nych po wstań ców, któ rzy zło ży li
wie niec z na pi sem: „Oj cu swe mu – Sy -
bi ra cy”. Pre zes Izby Po słów par la men -
tu Jo hann Chlu mec ky stwier dził
w mo wie po że gnal nej: „Kto kol wiek się
z nim ze tknął, od cho dził za wsze z mi ło -
ścią i uwiel bie niem dla nie go”.

Sza no wa ny po wszech nie du chow ny
nie był ni gdy po sta cią jed no wy mia ro wą,
spi żo wą. Miał swo je sła bo ści. Po za tym,
że na mięt nie zbie rał ksią żki (je go bi blio -
te kę wy peł nia ły głów nie pra ce teo lo -
gicz ne i hi sto rycz ne), że ko lek cjo no wał
ob ra zy i li to gra fie, przed sta wia ją ce pol -
skich mo nar chów i bo ha te rów na ro do -
wych, ho do wał ta kże... ka nar ki. Miał ich
oko ło 40 – i wia do mo by ło po wszech -
nie, że w cza sie po obied nie go od po -
czyn ku, gdy ksiądz słu cha śpie wu
pta ków, nie wol no go ni czym za przą tać.

Za słu gi „Oj ca Sy bi ra ków” nie prze -
pa dły w za po mnie niu. W 2006, z ra -
cji 110. rocz ni cy śmier ci ka pła na,
ogło szo no w Kol bu szo wej Rok Księ dza
Lu dwi ka Rucz ki. Człon ko wie Re gio nal -
ne go To wa rzy stwa Kul tu ry im. Ju lia -
na Ma cie ja Go sla ra zor ga ni zo wa li
wte dy wie le przed się wzięć, ma ją cych
god nie przy po mnieć o nie gdy siej szym
pro bosz czu. Zor ga ni zo wa no uro czy stą
se sję rad mia sta i po wia tu, roz pi sa no dla
mło dzie ży tur niej wie dzy o ży ciu i do -
ko na niach du chow ne go, a co naj wa -
żniej sze, ufun do wa no no wy po mnik
z gra ni tu na je go gro bie. Słusz ność słów
Ho ra ce go „Non omnis mo ria” raz jesz -
cze się więc po twier dzi ła.

WAL DE MAR BAŁ DA

 Sybiraków”

W 1861 r. ks. Rucz ka zde -
cy do wał się wejść
do wiel kiej po li ty ki – i zo -
stał wy bra ny po słem
do Sej mu Kra jo we go we
Lwo wie, a wkrót ce de le -
ga tem z ra mie nia te go
ostat nie go do Ra dy Pań -
stwa w Wied niu. 
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My, Po la cy, ma my swo je
mo ral ne zo bo wią za nia,
wy ni ka ją ce nie tyl ko
z hi sto rycz nych związ -

ków z Wę gra mi, ale ta kże zo bo wią za -
nia do ty czą ce wier no ści wła sne mu
dzie dzic twu, któ re mu przy świe ca ła
od cza sów I Rze czy po spo li tej idea wol -
no ści ja ko fun da ment pań stwo wo ści
pol skiej. By li śmy za wsze szer mie rza mi
wol no ści, na szym ha słem by ło mic kie -
wi czow skie: „Za Wol ność Na szą i Wa -
szą”. Dziś w Eu ro pie po chod nię
wol no ści pod nie śli z du mą Bra cia Wę -
grzy, w in te re sie wła snej oj czy zny
i wła sne go na ro du. Czyż za tem z pol -
skiej stro ny nie ma ją pra wa ocze ki wać
wspar cia, sta jąc sa mot nie w Ter mo pi -
lach współ cze snej Eu ro py, wo bec
sprzy mie rzo nych po tęg za chod nie go
świa ta i we wnętrz nej ko mu ni stycz nej
wie lo gęb nej ja czej ki? 

Od kie dy w ma ju 2010 ro ku po wstał
cen tro pra wi co wy rząd Vik to ra Orbána,
roz po czę ła się prze ciw ko Wę grom
bru tal na wal ka, in spi ro wa na przez ró -
żne agen dy mię dzy na ro do we go ka pi -
ta łu. Przy czy ną te go sta nu rze czy jest
to, że rząd Orbána po 8. la tach pu sto -
sze nia kra ju przez ro dzi mych ko mu ni -
stów i li be ra łów, roz kra da nia ma jąt ku
na ro do we go, wszech obec nej ko rup cji,
twar do ob sta je za in te re sem wła sne go
pań stwa, a nie ban ków za gra nicz nych
i tym po dob nych firm, czy li nie jest
wy star cza ją co „eu ro pej ski”, a mo że
na wet jest „fa szy stow ski” (to sło wo
w pol skich me diach sta ło się po pu lar -
nym okre śle niem wo bec dzia łań wol -
no ścio wych opar tych o na ro do we

tra dy cje, czy to pol skie czy wę gier skie
zresz tą!).

Wę gry są w klin czu, zwłasz cza wo -
bec mil cze nia rzą dów państw Eu ro py
Środ ko wo -Wschod niej. Bru tal na in ge -
ren cja w we wnętrz ne spra wy nie pod le -
głe go pań stwa roz sza la ła się ze
zdwo jo ną si łą, gdy 1 stycz nia 2012 ro -
ku wpro wa dzo no na Wę grzech no wą
kon sty tu cję, a w pre am bu le od wo ła no
się do chrze ści jań skich ko rze ni, za de -
kre to wa no obro nę ży cia po czę te go,
okre ślo no ro dzi nę i ma łżeń stwo ja ko

zwią zek ko bie ty i mę żczy zny. Za chod -
nie środ ki ma so we go prze ka zu pod nio -
sły alarm, że to ko niec de mo kra cji
na Wę grzech, że fa szyzm, że na cjo na -
lizm, że ho mo fo bia. 

Zbun to wa ły się rów nież za chod nie
ban ki, ma ją ce swe agen dy nad Du na -
jem: jak Or ban śmiał wy ko ny wać swój
kon sty tu cyj ny obo wią zek bro nie nia tra -
gicz nie za dłu żo nej oj czy zny, jak śmiał
stwier dzić, że nikt zza Oce anu ani z Unii
Eu ro pej skiej nie bę dzie dyk to wał wę -
gier skie mu par la men to wi, ja kie ma
przy jąć usta wy. Hi la ry Clin ton, Jo se
Ma nu el Bar ro so i Ni co las Sar ko zy
w swo ich li stach gro zi li Wę grom, że nie

do sta ną po życz ki z Ban ku Świa to we go.
Do te go we wnątrz kra ju to czy się wal -
ka po li tycz na, bo po zba wie ni przy wi le -
jów ko mu ni ści i li be ra ło wie, czu jąc
po par cie „mię dzy na ro dów ki”, bro nią
swo ich utra co nych po zy cji, in te re sów,
bo jąc się rów nież po cią gnię cia do od po -
wie dzial no ści za zruj no wa nie kra ju. 

Glo bal ny szan taż mo że zła mać tę wę -
gier ską pró bę „wy bi cia się na nie pod le -
głość”. I dla te go nikt bar dziej niż my,
Po la cy, nie ma obo wiąz ku opo wie dzieć
się po stro nie Wę gier. Gło śno i wy raź -
nie. Od wa żnie.

***
W kwiet niu 2004 ro ku by łem świad -

kiem od sło nię cia w Ba la ton bo glar po -
mni ka hra bie go Pa la Te le kie go,
pre mie ra Kró le stwa Wę gier z lat 1938-
1941, wy bit nie za słu żo ne go dla pol skiej
Spra wy. Wte dy, tam, spo tka łem „praw -
dzi wych” Wę grów. Tłu my mę żczyzn
w stro jach na ro do wych, przy po mi na ją -
cych pol skie cza ma ry, ota cza ły po mnik
bo ha te ra na ro do we go. Po wie wa ły
na wie trze wę gier skie i pol skie fla gi.
Prze sła nie od Pa na Pre zy den ta Ry szar -
da Ka czo row skie go, któ re tam w Je go
imie niu za wio złem, od czy tał dr Istvan
Ko vacs. Pa dły wa żne wów czas dla Wę -
grów sło wa: „Pol ska nie za po mnia ła
i ni gdy za po mnieć nie mo że te go, co
Wę grzy zro bi li dla niej w przeded niu
i w cza sie II woj ny świa to wej. Na pad -
nię ta przez Niem ców i So wie tów,
opusz czo na przez wia ro łom nych so jusz -
ni ków, to czy ła wal kę nie rów ną i roz -
pacz li wą o nie pod le głość, o god ność
i ho nor na ro du, […] ni gdzie – tak jak
nad Du na jem i Ci są – nie przyj mo wa no
Po la ków go ścin niej i ser decz niej, ni -
gdzie – tak jak na Wę grzech – nie oka -
za no im ty le ser ca, zro zu mie nia,
po mo cy ma te rial nej i du cho wej, ni gdzie
– tak jak na Zie mi Ko ro ny Świę te go
Ste fa na – nie na ra ża no swych wła snych
in te re sów na ro do wych w imię ja kiejś
me ta fi zycz nej przy jaź ni, rze czy w świe -
cie po li ty ki nie by wa łej […]. Te mu
wszyst kie mu pa tro no wał, wbrew na ci -

Bądźmy dziś wszyscy W
Bo da jże w ro ku 1963 John F. Ken ne dy po wie dział sło wa, któ re
prze szły do hi sto rii świa to wej, wol no ścio wej re to ry ki: „Wszy scy
wol ni lu dzie, gdzie kol wiek ży ją, są oby wa te la mi Ber li na, i tym sa -
mym ja, ja ko wol ny czło wiek, z du mą mó wię: je stem ber liń czy -
kiem”. Dziś, pół wie ku póź niej, pre zy dent USA nie kwa pi się, aby
sta nąć przed wę gier skim par la men tem w Bu da pesz cie i po wie -
dzieć: „dziś wszy scy je ste śmy Wę gra mi”! 

Nie za po mni my słów pre -
mie ra Te le kie go, że „dla
Wę gier jest spra wą ho -
no ru na ro do we go nie
brać udzia łu w ja kiej kol -
wiek ak cji woj sko wej
prze ciw Pol sce”.
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skom nie miec kim i so wiec kim, pre mier
wę gier skie go rzą du Pal Te le ki. I po wiem
sło wa mi Ada ma Mic kie wi cza: „Gdy by -
śmy o nich za po mnieć mie li, Ty Bo że
na nie bie, za po mnij o nas”. Pa mię ta my
o oso bach i o czy nach. Pa mię ta my o sło -
wach, któ re cia łem się sta ły. Nie za po -
mni my słów pre mie ra Te le kie go, że „dla
Wę gier jest spra wą ho no ru na ro do we go
nie brać udzia łu w ja kiej kol wiek ak cji
woj sko wej prze ciw Pol sce”. Nie za po -
mni my słów je go mi ni stra, Istva na Csa -
kie go, któ ry na no tę nie miec ką
w spra wie mo żli wo ści ude rze nia z te ry -
to rium Wę gier na Pol skę od po wie dział:
„Ten, kto prze kro czy gra ni cę wę gier ską,
bę dzie uwa ża ny za wro ga. Wza jem ne
sym pa tie, któ re przez wie ki gro ma dzi ły
się w na ro dzie wę gier skim i pol skim,
prze kształ ci ły się w praw dzi we, choć
niepod pi sa ne przy mie rze”.

Niech to przy mie rze trwa. Niech bu -
du ją go na stęp ne po ko le nia. Niech mło -
dzi Wę grzy i mło dzi Po la cy, sku pie ni
wo kół mo nu men tu Wiel kie go Pa la Te -
le kie go, za pi su ją ko lej ne pięk ne kar ty
przy jaź ni wę gier sko -pol skiej. Niech
w jed no czą cej się Eu ro pie nie za po mi -
na ją o swo ich Bo ha te rach, któ rzy
za wol ność Wa szą i Na szą od da wa li swe
ży cie. Bo że, bło go sław Wę gry!”.

Ta ki te sta ment i wska zów kę po zo sta -
wił nam ostat ni Pre zy dent RP
na Uchodź stwie, a za ra zem Ho no ro wy
Oby wa tel Mia sta No we go Są cza. Bądź -
my dziś wszy scy Wę gra mi!

JE RZY GI ZA
Au tor, wnuk gen. Jó ze fa Gi zy, pu bli cy -

sta i hi sto ryk są dec ki (m.in. opra co wał
„No wo są dec ką Li stę Ka tyń ską), dy rek -

tor Spo łecz nej Szko ły Pod sta wo wej im.
J. Pił sud skie go i Spo łecz ne go Gim na -
zjum im. Z. Her ber ta w Kra ko wie, jest

ka wa le rem wę gier skie go Zło te go Krzy -
ża Za słu gi, przy jaź ni się od lat z b. dzia -

ła cza mi pol sko -wę gier skiej
So li dar no ści, a póź niej dy plo ma ta mi

wę gier ski mi w Pol sce m.in. Ako sem En -
gel may erem, dr. Istva nem Ko vac sem

i Ar pa dem Ben de

Węgrami

Je rzy Gi za, Akos En gel may er, b. am ba sa dor Wę gier i Wan da Ben de – kon -
su lo wa. Ra tusz w No wym Są czu, 27 mar ca 2008 r. 
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Rok 2011 był 22. w dzia łal no ści
Od dzia łu „Be skid” Pol skie go To -
wa rzy stwa Ta trzań skie go
w No wym Są czu, od cza su je go
re ak ty wo wa nia w 1990 ro ku.
Już wów czas przy ję to za sa dę,
że miej sce PTT jest w gó rach
i or ga ni za cja wy cie czek w gó ry
jest nie zmien nie pod sta wo wą
dzia łal no ścią Od dzia łu. 

P
ro pa go wa ne jest w ten spo sób
re gu lar ne upra wia nie tu ry sty ki
gór skiej ja ko for my czyn ne go
wy po czyn ku i po ży tecz ne go

spę dza nia wol ne go cza su. Wy ciecz ki te
peł nią funk cje re kre acyj ne, zdro wot ne,

po znaw cze, a ta kże pa trio tycz ne i in te -
gra cyj ne. Efek tem te go jest sta ły do pływ
no wych osób do PTT. W 2011 ro ku
przy by ło ich 20., a łącz nie w cią gu 22
lat wy da no 1041 le gi ty ma cji. Obec nie,
bio rąc pod uwa gę pła cą cych skład ki,
Od dział li czy 346 człon ków. 

Wszyst kie im pre zy, a by ło ich w mi -
nio nym ro ku 119, cie szy ły się wy so ką
fre kwen cją. Czę sto zda rza ło się, że
wkrót ce po roz po czę ciu za pi sów bra ko -
wa ło już miejsc w au to ka rze. Są one
ogól no do stęp ne i że by wziąć w nich
udział, nie trze ba wca le być człon kiem
To wa rzy stwa. W 2011 ro ku sko rzy sta ło
z nich 3767 osób. Łącz nie w 1657 wy -
ciecz kach zor ga ni zo wa nych przez PTT
od 1990 ro ku uczest ni czy ło po nad 51 ty -
się cy tu ry stów! 50-ty sięcz nym uczest ni -

kiem oka zał się Zbi gniew Smaj dor, bio -
rą cy udział w wy ciecz ce w Biesz cza dy
w dniu 18 wrze śnia ze szłe go ro ku. Im -
pre zy są tak za pla no wa ne, by ich uczest -
ni cy mie li mo żli wość wszech stron ne go
po zna nia mo żli wie wszyst kich pasm
gór skich. Zgod nie z na zwą To wa rzy -
stwa, nie mo gło oczy wi ście za brak nąć
w ubie głym ro ku Tatr, ale wie lo krot nie
wę dro wa no rów nież po Be ski dzie Są -
dec kim, Wy spo wym, Ni skim, Ży wiec -
kim, Ma łym, Ma kow skim i Ślą skim,
po Pie ni nach, Biesz cza dach, Gor cach,
Ju rze czy Po gó rzu. Wy je żdża no też po -
za gra ni ce kra ju. Przede wszyst kim, bo
aż 21 ra zy na Sło wa cję, ale ta kże w gó -
ry cze skie, ru muń skie i ukra iń skie oraz
do Au strii i na Wę gry. Prze bo jem ro ku
by ła oczy wi ście lip co wo -sierp nio wa wy -

Razem wędrują po górach,
wypoczywają… i modlą się
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pra wa o na zwie „Pod słoń cem Ma ce do -
nii i błę ki tem Gre cji”. Jed nak swo istym
świę tem Od dzia łu jest co rocz ne przej -
ście hi sto rycz nej tra sy z Piw nicz nej
przez Ra dzie jo wą do Ry tra, szla kiem
pierw szej wy ciecz ki no wo są dec kie go
„Be ski du”, któ ra od by ła się 1 lip ca 1906
ro ku. Wie le im prez na sta łe we szło
do ka len da rza Od dzia łu. Jak tra dy cja ka -
że, PTT wi ta ło 2011 rok na Ja wo rzy nie
Kry nic kiej, gdzie na si lu dzie wzię li
udział w No wo rocz nej Mszy Świę tej
Lu dzi Gór. Od by ły się ta kże IX „Noc ne
Wę dro wa nia”, wy jazd w Nie dzie lę Pal -
mo wą do Lip ni cy Mu ro wa nej, XII Wiel -
ko piąt ko wa Dro ga do Krzy ża
na Mo gie li cę, VIII wy pra wa „Szla kiem
Win nym”, przej ście „Szla kiem Le gio -
nów”, któ re za wsze od by wa się 11 li sto -
pa da, czy gó ral ska pa ster ka 24 grud nia
u „Kró lo wej Tatr” na Wik to rów kach. Pa -
mię ta no rów nież o dzie ciach, któ re wzię -
ły udział w ku li gu w Ła bow cu oraz
w wy ciecz ce do par ków roz ryw ki w In -
wał dzie i Za to rze. No wo ścią by ła na to -
miast czerw co wa wy ciecz ka w Pie ni ny,
po łą czo na z ra ftin giem na Du naj cu. Mi -
mo że im pre zy or ga ni zo wa ne są
do ostat nie go dnia ro ku, to sym bo licz ne
za koń cze nie se zo nu od by ło się kil ka ty -
go dni wcze śniej na Spi szu, przy udzia le
aż 110 osób.

*** 
To wa rzy stwo sta ra się, by wy ciecz ki

by ły jak naj tań sze. Dzię ki do ta cji otrzy -

ma nej z Urzę dy Mia sta, ich uczest ni cy
po kry wa li tyl ko część kosz tów wy naj mu
au to ka rów. Dzię ki te mu im pre zy by ły
tań sze dla uczest ni ków, co mia ło szcze -
gól ne zna cze nie dla kil ku oso bo wych ro -
dzin, mło dzie ży szkol nej czy eme ry tów.
Ta kże dzia ła cze PTT wszyst kie pra ce wy -

ko nu ją spo łecz nie. Wy na gro dze nia nie
po bie ra ją też prze wod ni cy pro wa dzą cy
wy ciecz ki. W 2011 ro ku by ło ich 20.
a naj wię cej, bo 26 wy cie czek pro wa dził
Ry szard Pa tyk a na stęp nie Woj ciech Sza -
ro ta – 16, Łu kasz Mu siał – 9, Je rzy Gał -
da i Wie sław Wcze śny – po 7, Ma ciej
Ma jew ski – 5, Ma ria Do mi nik i Ro bert
Cem pa – po 4 czy Jo an na Król, Ma ciej
Za rem ba i Mi chał Osy sko – po 3. Łącz -
nie, od re ak ty wo wa nia Od dzia łu w 1990
ro ku, wy ciecz ki pro wa dzi ło 93 prze wod -
ni ków, z któ rych naj wię cej Ma ciej Za -
rem ba – 215, śp. Wła dy sław Ko wal czyk
– 171, Woj ciech Sza ro ta – 156, rów nież
już nie ży ją cy śp. Krzysz tof Żucz kow ski
– 154, Ry szard Pa tyk – 132, Je rzy Gał da
– 111 i Le szek Ma ło ta – 106. 

Pią ty rok dzia ła ła nie for mal na gru pa
zwa na Klu bem Sza lo nych Eme ry tów,
or ga ni zu ją ca wy ciecz ki w ka żdą śro dę
ty go dnia w gro nie kil ku na stu uczest ni -
ków. Od 2007 ro ku do lip ca 2011 ro ku
or ga ni za cją i pro wa dze niem tych wy cie -
czek zaj mo wał się Sta ni sław Pał ka, a na -
stęp nie prze ję ła te funk cje Bar ba ra
Mi cha lik. Już ósmy rok trwa ła współ pra -
ca z Są dec kim Uni wer sy te tem Trze cie -
go Wie ku. Or ga ni za cją nie dziel nych
wy cie czek zaj mo wał się Wie sław Wcze -
śny, któ ry też je wspól nie z Ma cie jem
Za rem bą pro wa dził ja ko prze wod nik. 

Do wcze śniej ist nie ją cej Sek cji Nar -
ciar skiej pro pa gu ją cej wę drów ki na nar -
tach śla do wych i tu ro wych ja ko
al ter na ty wę dla nar ciar stwa „wy cią go -
we go” i Sek cji Wy so ko gór skiej, do szła
ta kże Sek cja Ro we ro wa. Po wo ła na zo -
sta ła w ma ju, a pro wa dzi ją Łu kasz Mu -
siał. W cią gu pierw sze go ro ku
dzia łal no ści zor ga ni zo wa nych zo sta -
ło 11 wy cie czek ro we ro wych. Prę żnie
dzia ła Ko ło Prze wod ni ków PTT,
w skład któ re go wcho dzą ab sol wen ci
kur sów prze wod nic kich zor ga ni zo wa -
nych przez To wa rzy stwo w 1998 i 2010
ro ku. Po za pro wa dze niem od dzia ło -
wych im prez, ak tyw nie włą cza ją się
w po zo sta łe dzia ła nia Od dzia łu.

A dzia ła nia PTT to nie tyl ko wy -
ciecz ki. Po nie waż trud no jest wy mie nić
wszyst kie, wspo mnij my naj wa żniej sze.
Od 1990 ro ku wy da wa ne jest wy so ko

50-ty sięcz nym uczest ni -
kiem oka zał się Zbi gniew
Smaj dor, bio rą cy udział
w wy ciecz ce w Biesz cza -
dy w dniu 18 wrze śnia ze -
szłe go ro ku.
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oce nia ne pi smo „Be skid”, po świę co ne
gó rom, tu ry sty ce gór skiej, re gio no wi,
eko lo gii oraz dzia łal no ści PTT, a przede
wszyst kim Od dzia ło wi w No wym Są -
czu. Od po cząt ku re da gu je je Ma ciej
Za rem ba. Pro pa go wa no „No wo są dec -
kie Szla ki Spa ce ro we PTT”, ota cza ją ce
mia sto 52-ki lo me tro wym pier ście niem

i prze bie ga ją ce oko licz ny mi wznie sie -
nia mi. Na to miast w kwiet niu uka za ła
się na stęp na ob co ję zycz na, po an giel -
skiej i nie miec kiej, tym ra zem espe -
ranc ka wer sja ję zy ko wa in for ma to ra
„No wy Sącz. Ście żki spa ce ro wa w ob -
rę bie Sta re go Mia sta”. Du żą po pu lar no -
ścią cie szy się ak cja zdo by wa nia
po wsta łej w 1935 r., a re ak ty wo wa nej

w 1994 ro ku Gór skiej Od zna ki Tu ry -
stycz nej PTT oraz od zna ki mło dzie żo -
wej „Ku Wier chom”. Roz po czę to
rów nież zdo by wa nie od znak „Ma ły
Szlak Be skidz ki” i „Du ży Szlak Be -
skidz ki”, wpro wa dzo nych przez PTT
w 2011 ro ku. Kon ty nu owa ny był też
kon kurs „Zdo by wa my swój Mo unt
Eve rest”. W je go III edy cji nor mę wy -
peł ni ło 14 osób. Dzia ła Bi blio te ka Gór -
ska PTT, któ ra li czy po nad 6700
po zy cji. Pro wa dzi ją Wie sław Wcze śny.
Zor ga ni zo wa no cie szą ce się du żym po -
wo dze niem mul ti me dial ne pre zen ta cje
Zyg mun ta Ber dy chow skie go „Mo ja
wy pra wa na An tark ty dę” oraz Kry sty -
ny Wo lak „In die i Ne pal”. Zor ga ni zo -
wa no ta kże kon cert au tor skiej pio sen ki
tu ry stycz nej Je rze go Świer czyń skie go
i Pio tra Koł su ta „W pół dro gi”. Wy da -
rze niem był rów nież paź dzier ni ko wy
wer ni saż wy sta wy fo to gra ficz nej z wy -
pra wy do Gre cji i Ma ce do nii, któ ry
miał miej sce w re stau ra cji „Ra tu szo -
wa”. W dniu 1 li sto pa da, w ra mach je -
de na stej ak cji „Ra tuj my Są dec kie
Ne kro po lie”, człon ko wie Od dzia łu pro -
wa dzi li kwe stę na cmen ta rzu ko mu nal -
nym przy ul. Rej ta na. Nie mo żna też
za po mnieć, że Od dział po sia da w Tar -

no brze gu Ko ło PTT, naj licz niej sze
i naj prę żniej sze w kra ju. 

Człon ko wie Od dzia łu dzia ła ją rów -
nież we wła dzach To wa rzy stwa. Woj -
ciech Sza ro ta peł ni funk cję
wi ce pre ze sa, a Jo an na Król – skarb ni ka
Za rzą du Głów ne go PTT. Jo an na Dry la-
Bo guc ka jest człon kiem pre zy dium,
a Jan Kra jew ski człon kiem Głów ne go
Są du Ko le żeń skie go. Po nad to czło nek
Od dzia łu ks. Jó zef Dra bik jest od 15 lat
ka pe la nem PTT. Dzia łal ność Od dzia łu
jest wy so ko oce nia na przez wła dze.
Pre zes Od dzia łu Woj ciech Sza ro ta
otrzy mał Srebr ny Krzyż Za słu gi przy -
zna ny przez Pre zy den ta RP, a Iwo -
na Ko wal czyk – Tu daj i Adam Bos sy
od zna ki „Za Za słu gi dla Tu ry sty ki”
przy zna ne przez Mi ni stra Spor tu i Tu -
ry sty ki. 

Sie dzi ba Od dzia łu od kil ku lat mie -
ści się w lo ka lu biu ra „Wa ka cyj ny Raj”
przy ul. Wa ło wej w No wym Są czu,
gdzie też przyj mo wa ne są za pi sy na wy -
ciecz ki. Na to miast do kład nych in for ma -
cji na te mat dzia łal no ści Od dzia łu
na le ży szu kać na stro nie in ter ne to wej
www.pttns.pl zna ko mi cie pro wa dzo nej
przez Jo an nę Dry lę-Bo guc ką. 

MA CIEJ ZA REM BA

Du żą po pu lar no ścią cie -
szy się ak cja zdo by wa nia
po wsta łej w 1935 ro ku
a re ak ty wo wa nej w 1994
ro ku Gór skiej Od zna ki
Tu ry stycz nej PTT oraz
od zna ki mło dzie żo wej
„Ku Wier chom”.
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W po ło wie kwiet nia, w dniach 15-21, na lo do wi -
sku w Kry ni cy -Zdro ju od bę dą się Mi strzo stwa
Świa ta w ho ke ju na lo dzie se nio rów Dy wi zji IB.
W za wo dach udział we zmą re pre zen ta cje: Ko -
rei Po łu dnio wej, Au stra lii, Ru mu nii, Li twy, Ho -
lan dii i Pol ski.

Do tur nie ju przy go to wu je my się już od trzech mie -
się cy – mó wi dy rek tor MO SiR Kry ni ca Je rzy
Szysz ka. – W ostat nim cza sie mie li śmy kon tro lę

ko mi sji tech nicz nej IHF, któ ra oce nia ła stan przy go to wań.
Uwag by ło nie wie le, po za roz miesz cze niem po miesz czeń tech -
nicz nych, zwią za nych z ob słu gą za wo dów, przy glą da li się
szat niom, któ re bę dzie my od świe żać. Przed sta wi cie li ko mi sji

bar dzo in te re so wał sys tem re je stra cji bra mek. W naj bli ższym
cza sie bę dzie my chcie li ku pić no wą ta bli cę świetl ną. Sta ra
(wi szą ca nad lo do wi skiem), nie ste ty nie zda ła eg za mi nu, zo -
sta ła zde mon to wa na.

MO SiR Kry ni ca ma spo re do świad cze nie w or ga ni za cji du -
żych im prez.

– Na na szym lo do wi sku by ła Uni wer sja da w short trac ku
i ho ke ju – do da je Je rzy Szysz ka. – By ły mi strzo stwa Eu ro py
w short trac ku, by ły eu ro pej skie tur nie je ho ke jo we, mi strzo -
stwa Pol ski w ły żwiar stwie szyb kim, mi strzo stwa świa ta w ho -
ke ju U -18, ga le bok su. To ta kże Ogól no pol ska Olim pia da
Mło dzie ży w ró żnych dys cy pli nach. Jak wi dać by ło te go spo -
ro. Zaw sze zbie ra li śmy do bre oce ny za na szą pra cę. Je stem
prze ko na ny, że i te raz bę dzie po dob nie. Za pra sza my ki bi ców
do do pin go wa nia wszyst kich dru żyn. (JEC)

Mi strzo stwa Świa ta 
w ho ke ju w Kry ni cy tuż-tuż
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U
wa ża cie, że pszczo ły i pa sie ka
nie ma ją nic wspól ne go z wie -
lo wie ko wą tra dy cją kul tu ro wą
Po lan, a po tem Po la ków znad

Wi sły, Od ry, War ty, Du naj ca i Ka mie ni -
cy? Nic bar dziej błęd ne go. Rze mio sło
pa siecz ne, o czym wie lu za po mi na, two -
rzy ło pod sta wy dla eko no micz nej i eg -

zy sten cjal nej or ga ni za cji pań stwa pol -
skie go. Bart ni cy, a po tem pszcze la rze
da wa li świa tło (świe ce z wo sku pszcze -
le go) i da wa li ży cie (bo miód to wę glo -
wo da ny, czy li ka lo rie, ener gia).

I tak so bie wła śnie roz my śla łem, gdy
wra ca łem do sie bie, do Wil czysk
po spo tka niu z Ja nem Gru cą, któ re go
po le cił mi po znać wuj Hi la ry Ry sie wicz,
wi ce pre zes Kar pac kie go Związ ku
Pszcze la rzy w No wym Są czu. 

Dzień mo je go spo tka nia z Ja nem Gru -
cą, ale ta kże, jak się oka za ło z pa nią Ró -
żą Gru co wą, był mroź ny, ale ko go by
ob cho dzi ło kil ka lub kil ka na ście stop ni
Cel sju sza po ni żej ze ra, gdy ma się oka zję
po znać lu dzi wy bit nych i wy jąt ko wych
w wy mia rze szum nie zwa nym, ale nie da
się ina czej po wie dzieć, hu ma ni stycz nym.
Zwłasz cza, że o ta kich Po la kach mil czy
te le wi zja i mil czy pra sa – z wy jąt kiem
„Są de cza ni na” – na szczę ście! 

Od daw na wiem, że pszcze la rze to nie
tyl ko na ród wy bra ny (pa mię taj cie, że żo -
na pszcze la rza jest ta kże pszcze la rzem),
ale ta kże wy jąt ko wy. Być mo że Oni (tzn.
pszcze la rze) o tym nie wie dzą lub nie
uświa da mia ją so bie te go fak tu. A ja z ca -
łym tym ba ga żem do świad czeń i prze -
my śleń wsze dłem do do mu Ja na Gru cy
i po wi ta ła mnie pa ni Ró ża, ma łżon ka pa -
na Ja na. Ta kie go po wi ta nia się nie za po -
mi na. Pol ska go ścin ność, o któ rej już
ma ło kto opo wia da i pi sze, po tra fi urzec
i za uro czyć. Po my śla łem so bie, że je śli
mnie, ob ce mu, oka za no ty le cie pła
i aten cji, to ta ka ro dzin na at mos fe ra, któ -
ra, w spo sób na tu ral ny mu si to wa rzy szyć
ro dzi nie Gru ców na co dzień, ta kże dzię -
ki pa ni Ró ży Gru co wej, przed i po ka -
żdej Mszy Świę tej w nie od le głym
ko ściół ku, to zna czy, że Pol ska jesz cze
nie umie ra, choć wie lu chcia ło by ją po -
grze bać. Ale nie do cze ka nie wa sze! 

Pa ni Ró ża po wie dzia ła w pew nym
mo men cie coś bar dzo wa żne go, coś, co
przy po mnia łem so bie ja ko ar che typ kul -
tu ro wy, ugrun to wa ny w mo im my śle niu
o świe cie przez mo ją Bab cię Ge no we fę
Ry sie wi czo wą z d. Krzysz toń z Wil -
czysk i ze spo tkań ro dzin nych mo jej
Ma my Te re sy Ry sie wi czo wej z d. Re -
mi szew ska z Mię dzy cho du n. War tą
(Wiel ko pol ska). Że naj więk szym szczę -
ściem dla ro dzi ny jest obec ność, spo tka -
nie i roz mo wa. Pa ni Ró ża po wie dzia ła,

Poczet Pszczelarzy Sądeckich

Jan Gruca
z Kąclowej 
– żywot pszczelarza
poczciwego
Kto wie, ale wy glą da na to, że Jan Gru ca, uro dzo ny w Świę to
Trzech Kró li, Ro ku Pań skie go 1939 w Kąc lo wej k. Gry bo wa, ro ku
choć nie naj przy chyl niej sze go dla Pol ski i Po la ków, to jed nak
sta no wią ce go szcze gól ny dro go wskaz dla pa trio tycz nych i re -
pu bli kań skich dą żeń Na ro du Pol skie go, a więc te nże Jan Gru ca,
je go ro dzi na, je go rze mio sło i je go pa sie ka, sta ną się osto ją pol -
sko ści i ka to lic kich war to ści, wy zna wa nych i kul ty wo wa nych
zgod nie z tra dy cją przod ków.
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że w chwi li, kie dy ca ła jej ro dzi na za sia -
da do nie dziel ne go obia du, w do mu,
czu je się naj szczę śliw szym czło wie kiem
na zie mi. Bo kie dy ro dzi na spo ty ka się
na nie dziel nym obie dzie; dziad ko wie
mat ki, oj co wie, dzie ci i wnu czę ta nie
spo sób te go nie za pa mię tać do koń ca
ży cia. Pa ni Ró ża i pan Jan wła śnie tak
poj mu ją swo ją mi sję na tym naj lep szym
ze świa tów. I wła śnie dla te go pszczo ły
bę dą brzę czeć nad Krzy żem, sym bo lem
Wia ry, Na dziei i Szczę ścia do koń ca
świa ta! 

Ale dość dy gre sji i przejdź my
do pszcze lar skich kon kre tów.

***
I za czę ły się pszcze lar skie opo wie ści.

Oglą da łem księ go zbiór pszcze lar ski pa -
na Ja na, a wśród sza cow nych wy dań
Brzó ski, Au der skiej i Cie siel skie go do -
strze głem mo je Ka len da rze Pszcze la rza,
któ re z upo rem lep szym do brej spra wy
wy da ję od 2005 ro ku. Trze ba przy znać,
że mo ja pró żność zo sta ła za spo ko jo na.
Czy wy daw nic two WILC ZY SKA we -
szło już do pierw szej li gi pol skie go pi -
śmien nic twa pszcze lar skie go? 

A po tem po je cha li śmy do pa sie ki Ja -
na Gru cy do Na wo jo wej. 

Zi mo we zdję cia wi dzi cie. Pa sie ka jak
się pa trzy. Pan Jan fa cho wo przy sta wił
ucho do ula i uspo ko jo ny, że „brzę czą”
za pro wa dził mnie do swo jej pra cow ni
pszcze lar skiej. A tam nie tyl ko mio dar ka
i sta no wi sko do od skle pia nia pla strów,
ale ta kże dy plo my i na gro dy za pszcze -
la rze nie na ho no ro wym miej scu.

Jan Gru ca za czy nał swo je pa siecz nic -
two w Kąc lo wej. Bo dzia dek Wła dy -
sław miał dwa ule kło do we i w nich
„bart ni czył”. Ta ta Fran ci szek roz wi nął
pa sie kę do 10 uli „Sło wia nów” i 10 uli
„Cie siel skie go”. (Je śli „Są de cza nin” za -
mó wi ko lej ne mo je „pszcze lar skie fe lie -
to ny”, po sta ram się opi sać pol skie ty py
uli, bo to te mat nie tyl ko cie ka wy, ale
przede wszyst kim był by do ku men tem
hi sto rycz nym o nie ba ga tel nym zna cze -
niu, nie tyl ko dla et no gra fów.) 

Pszcze larz Jan Gru ca tra dy cję dziad ka
i oj ca roz wi nął do 120 pni w Kąc lo wej
i Ka mian nej, a pra co wał wte dy ja ko na -
uczy ciel, w la tach 60. i 70. XX w. w Ze -
spo le Szkół Za wo do wych w Gry bo wie. 

Pszcze larz Jan Gru ca to nie tyl ko pa -
siecz nik i mistrz pszcze lar ski (dy plom
z 1976 r.) z Kąc lo wej, Gry bo wa i Na -
wo jo wej. W 1982 ro ku zo stał Jan Gru -
ca rze czo znaw cą cho rób pszczół. Przez
la ta był wi ce pre ze sem Ko ła Pszcze la rzy
w Gry bo wie, a Zło tą Od zna ką Pol skie -
go Związ ku Pszcze lar skie go zo stał uho -
no ro wa ny w 1998 ro ku. Od 2000 ro ku,
po prze pro wadz ce z ro dzin nej Kąc lo wej
do No we go Są cza, do glą da pszczół
w Na wo jo wej, gdzie za zi mo wał ok. 50
ro dzin pszcze lich.

Po ka żcie mi są dec kie go pszcze la rza,
któ re go pszczo ły za py li ły i za py la ją,
na prze strze ni ostat nie go pół wie cza, tak
ogrom ne ob sza ry łąk i la sów są dec kich,

jak pszczo ły Ja na Gru cy: od Kąc lo wej,
po przez Ka mian ną, Gry bów aż po Na -
wo jo wą i oko li ce No we go Są cza.

Życz my Ja no wi Gru cy wspa nia łych
po żyt ków: z mnisz ka le kar skie go, z aka -
cji, z li py i ze spa dzi… A sko ro pa ni Ró -
ża Gru co wa dba, a przede wszyst kim
za dba ła o wszyst kie po ko le nia swo jej ro -

dzi ny (a za dba ła nie praw do po dob nie,
cza sem na prze kór złe mu lo so wi, ale
w po ko rze wo bec wo li Wszech mo gą ce -
go), to nie dzi wi, że pan Jan ma na stęp -
cę dla pszcze lar skiej epo pei Gru ców. Bo
pa sie kę przej mie syn Ja nusz, z wy kształ -
ce nia so cjo log. I pszcze lar ska szta fe ta
po ko leń w ro dzi nie Gru ców prze ka że
pa łecz kę ko lej nej ge ne ra cji. Oto praw -
dzi wie pa trio tycz na i re pu bli kań ska po -
sta wa. Wła śnie ta ką Pol skę po win ni śmy
bu do wać i kul ty wo wać na prze kór ga ze -
tom wy bor czym, „te fa łe nom” i tzw. plat -
for mom oby wa tel skim.

A na ko niec jesz cze jed no wspo -
mnie nie z nie za po mnia nej wi zy ty
u Pań stwa Ró ży i Ja na Gru ców w stycz -
nio we mroź ne przed po łu dnie 2012 ro -
ku. Mu szę o tym na pi sać, bo w mo im
pięć dzie się cio trzy let nim ży ciu ni gdy
cze goś po dob ne go nie do świad czy łem.
Ale dy gre sja jest nie psz cze lar ska, a za -
tem „Są de cza nin” mo że ją wy kre ślić,
tzn. ocen zu ro wać. A za tem kie dy wy -
cho dzi łem, pa ni Ró ża Gru co wa, od da -
jąc uścisk dło ni, spoj rza ła na mnie
i po wie dzia ła: – Zu peł nie ina czej so bie
pa na wy obra ża łam. – Dla cze go – za py -
ta łem. – Bo dzien ni ka rze naj czę ściej
kła mią – od po wie dzia ła Pa ni Ró ża, su -
ge ru jąc (chy ba in tu icyj nie), że wy glą -
dam na praw do mów ne go. 

Mam na dzie ję, że szcze rze opo wie -
dzia łem naj praw dziw szą hi sto rię…
A je śli za wio dłem pa nią Ró żę Gru co wą,
to niech mnie pie kło po chło nie!

MA CIEJ RY SIE WICZ

Od daw na wiem, że
pszcze la rze to nie tyl ko
na ród wy bra ny (pa mię taj -
cie, że żo na pszcze la rza
jest ta kże pszcze la rzem),
ale ta kże wy jąt ko wy.
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O
cza mi wy obraź ni wi dzę te
pa nie. Nie jed na, wy cho dząc
z do mu, za po mni, gdzie pra -
cu je. Ty ra ła la ta mi w urzę -

dzie skar bo wym, a zaj dzie do są du.
Al bo za miast do ra tu sza – wej dzie
do sta ro stwa, gdzie być mo że – ale to
wca le nie jest pew ne – po mo że jej po -
ko nać stro me scho dy si wy jak go łą bek
sta ro sta Jan Go lon ka (do ży wo cie ma
wpi sa ne w funk cję). Bę dą się bie dac twa
tur la ły po Są czu z bal ko ni ka mi i prze -
my ka ły przez skrzy żo wa nia na wóz ku
na pę dza nym aku mu la to rem. A kie dy
już we zmą do drżą cych rąk li stę obec -
no ści, to za cznie się szu ka nie oku la rów,
a po tem dłu go pi su.

Już obec nie w wie lu biu rach star sze
urzęd nicz ki za mie nia ją w pra cy bu ty
na kap cie. Po wej ściu w ży cie re for my
eme ry tal nej za miast kom pu te ra bę dą po -
trze bo wa ły apa ra tu słu cho we go i bu tli
z tle nem. A wy obraź my so bie 67-let nie
ka sjer ki w „Bie dron ce”. A jak śmiesz -
nie bę dą się ki wa ły ta kie są de czan ki
na pa ra pe cie wy so ko ściow ca PZU
przy Al. Wol no ści. Nie jed na ru nie
w dół, za nim wy my je okna przed świę -
ta mi al bo Świę tem Nie pod le gło ści.

Za sta na wiam się, dla cze go PO tak nie
lu bi Po lek? Cze mu tyl ko ta par tia uda je,
że nie wie, iż urzęd nicz ka z ra tu sza

od za mą żpój ścia ma dru gi etat w do mu?
Że sprzą tacz ka z PZU czy ka sjer ka
z „Bie dron ki” po wi zy cie na po ro dów ce
wy cho wu je dzie ci, go tu je, pie rze, ro bi
za ku py. Kom plet ne od hu ma ni zo wa nie
al bo nie zna jo mość – w co nie wie rzę
– sto sun ków spo łecz nych! Prze cież dzię -
ki tym żo nom z ra tu sza i mat kom
z „Bie dron ki” Pol ska się jesz cze ja ko ta -
ko trzy ma! 

Za cho dzę też w gło wę, skąd w ro zu -
mie pre mie ra Tu ska wziął się 67. rok ży -
cia ro da ków oboj ga płci ja ko gra ni ca
ak tyw no ści za wo do wej, a nie na przy -
kład rok w przód al bo rok w tył, czy -
li 66. al bo 68.? Że Bruk se la ka za ła
– kiep skie wy ja śnie nie.

Wresz cie py tam uro czy ście: co na to
wszyst ko po seł An drzej Czer wiń ski, li -
der są dec kiej Plat for my? Czy swo ją uro -
czą ma łżon kę Bar ba rę, za ży wa ją cą
od dwóch lat, jak usta li łem kon fi den cjo -
nal nie, za słu żo nej na uczy ciel skiej
(wcze śniej szej) eme ry tu ry, po go ni z po -
wro tem do pra cy, że by uczy ła dzia twę
ma te ma ty ki, pó ki nie ze mdle je przy ta -
bli cy? Pa nie An drze ju, opi nia pu blicz -
na ocze ku je kon fe ren cji pra so wej
„w te ma cie”.

Z tych roz wa żań wy łą czam dru gie go
są dec kie go po sła PO Ma ria na Cy co nia,
bo on się wy my ka wszel kim sche ma -

tom. Chwal my nie bio sa – do Was się
zwra cam w pierw szym rzę dzie sta ro są -
de cza nie – że „Oj ciec Ma rian” sie dzi
w Sej mie, jak mysz pod mio tłą, bo ina -
czej pre mier prze su nął by wiek eme ry -
tal ny do 77. ro ku ży cia i do pie ro wte dy
mie li by śmy się z pysz na.

***
So li dar ność ze bra ła pra wie pół to ra

mi lio na pod pi sów pod oby wa tel skim
pro jek tem usta wy o re fe ren dum w spra -
wie wie ku eme ry tal ne go. W No wym
Są czu lu dzie An drze ja Szka rad ka rów -
nież zbie ra li pod pi sy. Z ma łżon ką też
zło ży li śmy swo je skrom ne au to gra fy
pod tym na ro do wym po stu la tem, jak
wie lu na szych przy ja ciół i zna jo mych.
Gre mial nie pod pi sy wa li się są de cza nie
z le wa i z pra wa, bo to by ła spra wa bez -
dy sku syj na. Po raz pierw szy ze szły się

dro gi post ko mu ni stycz ne go SLD i So li -
dar no ści, wy ro słej na ne ga cji pe zet pe -
erow skiej spu ści zny. 

Tym cza sem mi ni ster fi nan sów Jan
An to ny Vin cent Ro stow ski po wie dział,
że re fe ren dum jest bez sen su, bo z gó ry
wia do mo, ja ki bę dzie je go wy nik. To bol -
sze wic kie po dej ście do spra wy, niepa su -
ją ce zu peł nie do wy cho wan ka sta rej,
naj lep szej na świe cie, an giel skiej szko ły
par la men ta ry zmu. Sko ro zna my wo lę lu -
du, to w mor dę Su we re na! W hi sto rii An -
glii ni gdy tak nie by wa ło! A gdzie pol ska
kon sty tu cja z wpi sa ną w naj święt szy do -
ku ment in sty tu cją de mo kra cji bez po śred -
niej? I jak na le ża ło by sfor mu ło wać
py ta nie, że by pan mi ni ster był kon tent:
„Czy je steś za osią gnię ciem wie ku eme -
ry tal ne go w dniu śmier ci?” lub: „... gdy
nie bę dziesz od ró żniał kar ty ban ko ma to -
wej od kar ty do ta ro ta?”. 

A mo że im por to wa ny z Lon dy nu mi -
ni ster sam uło ży py ta nie re fe ren dal ne,
ko rzy sta jąc z do świad czeń tow. Bo le sła -

Wolna trybuna

Czy je steś
za eme ry tu rą
w dniu śmier ci?
Po mysł prze su nię cia wie ku eme ry tal ne go dla mę żczyzn i ko biet
do 67. ro ku ży cia jest tak głu pi, że jak mó wi mło dzież – strach się
bać. Po nie waż żur na li ści ży ją kró cej od nor mal nych oby wa te li,
to już daw no nie bę dzie mnie na świe cie, gdy te umę czo ne 67-
let nie nie wia sty bę dą drep ta ły przed ósmą do ro bo ty. Zastanawiam się,

dlaczego PO tak nie lubi
Polek? Czemu tylko ta
partia udaje, że nie wie,
iż urzędniczka z ratusza
od zamążpójścia ma
drugi etat w domu?
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wa Bie ru ta, któ ry miał ty le pseu do ni -
mów, że ani jed ne go nie po dam. W 1946
ro ku ten agent mo skiew ski tak spryt nie
uło żył 3 py ta nia re fe ren dum, ma ją ce go
le gi ty mi zo wać wła dzę ko mu ni stycz ną
w Pol sce, że naj tę ższe gło wy w pol skim
Lon dy nie nie wie dzia ły, co Kra jo wi do -
ra dzić, aby wy brnąć z pu łap ki. Wte dy
Lon dyn i dziś Lon dyn.

***
Mu szę uczci wie po wie dzieć, że min.

Ro stow skie mu, któ ry od daw na ma
eme ry tu rę an giel ską w kie sze ni i ni czym
nie ry zy ku je, for su jąc w kra ju przod ków
księ ży co we po my sły, wy msknę ła się raz
god na uwa gi myśl. Otóż w jed nym
z wy wia dów mi ni ster po wie dział, cy tu -
ję z pa mię ci, że „naj lep szym za bez pie -
cze niem god nej sta ro ści nie są fun du sze
eme ry tal ne lecz... dzie ci”. Im czło wiek
ma wię cej dzie ci, tym sta rość pew niej -
sza. Nie głu pio po wie dzia ne.

Po pa trz my: bez dziet ne ma łżeń stwo
mo że li czyć tyl ko na ZUS (i OFE). Ma -
łżeń stwo z je dy na kiem – na ZUS i te go
je dy na ka, a wia do mo, jak to z je dy na ka -
mi by wa. Ma łżeń stwo z dwój ką dzie ci
jest już w lep szej sy tu acji, a ma łżeń stwa
z czwór ką i piąt ką dzie ci mo gą sie śmiać
z ZUS -u, bo na wet je że li któ reś dziec ko
oka że się czar ną owcą w ro dzi nie, to
i tak bę dzie ko mu za dbać o sta rą mat kę
i sta re go oj ca. A co do pie ro po wie dzieć
o ro dzi cach „obar czo nych” ósem ką,
dzie wiąt ką czy dzie siąt ką dzie ci? Na Są -
dec czyź nie są ta kie fa mi lie. Ow szem,
po mę czy li się z wy cho wa niem swo jej
gro mad ki, nie jeź dzi li sa mo cho da mi
z sa lo nu i na wcza sy do Gre cji, mu sie li
prze ły kać prze zwi ska – „dzie cio ro by!”,
ale za to ja ka ich cze ka po god na je sień
ży cia! Dzie ci nie da dzą im grze bać
po śmiet ni kach, przy tu lą sta rusz ków, za -
pro szą na nie dziel ny obiad, wło żą
do bez wład nej dło ni pi lo ta od te le wi zo -
ra (sta ty stycz nie, naj wię cej ta kich szczę -
ścia rzy miesz ka w bli skiej nam gmi nie
Słop ni ce).

Pod su mo wu jąc: Wbrew ró żnym mal -
kon ten tom, któ rzy szu ka ją dziu ry w ca -
łym, trze ba Pa nu Bo gu przy znać, że
spra wie dli wie urzą dził ten świat, a sta re,
do bre, pe ere low skie ha sło „Po pie raj par -
tię czy nem, umie raj przed ter mi nem!”
– w 23. ro ku Wol nej Pol ski nie przej dzie!

HEN RYK SZEW CZYK

Nie róbmy
z Nikifora
posągowego
bóstwa!

Sza now na Re dak cjo, 
W związ ku z ten den cyj nym przed -

sta wie niem mo je go wy stą pie nia na se -
sji Ra dy Po wia tu No wo są dec kie go
w dniu 10 lu te go 2012 w por ta lu Sa de -
cza nin.in fo pro szę o wy dru ko wa nie
mo je go spro sto wa nia bez skró tów,
w ca ło ści.

Wy stą pie nie do ty czy ło nada nia
imie nia „Ni ki for” dla po cią gu kur su ją -
ce go z Kra ko wa do Kry ni cy -Zdro ju.
By ło za py ta niem skie ro wa nym do Sta -
ro sty no wo są dec kie go. Nie wy stę po -
wa łem prze ciw ko łem kow skiej
mniej szo ści na ro do wej jak su ge ru je
pan Re dak tor. Od uro dze nia i przez po -
nad 30 lat miesz ka łem przy ul. Źró dla -
nej w Kry ni cy. Na szy mi są sia da mi by li
Ru si ni, z któ ry mi ra zem ba wi li śmy się,
cho dzi li śmy do szkół, pra co wa li śmy.
Te raz też mam przy ja ciół z tej na cji
i ni gdy po cho dze nie nie sta no wi ło ja -

kiej kol wiek ba rie ry w po ro zu mie wa -
niu się mię dzy na mi. Kie dy w la -
tach 90-tych by łem prze wod ni czą cym
Ko mi te tu Oby wa tel skie go w Kry ni cy,
to jed nym z naj bli ższych współ pra -
cow ni ków był wspa nia ły czło wiek
i au to ry tet Ba zy li So wa.

Czy Ni ki for był w 100 proc. Łem -
kiem jak chcie li by obec ni dzia ła cze or -
ga ni za cji mniej szo ścio wych, do koń ca
nie wie my. Je go mat ka, oso ba czę ścio -
wo upo śle dzo na, by ła Ru sin ką, to nie
ule ga wąt pli wo ści. Ale tyl ko wśród
Ży dów jest się Ży dem po mat ce.

W la tach 70-tych ze szłe go stu le cia
pra co wa łem w Fun du szu Wcza sów
Pra cow ni czych w Kry ni cy w gro nie
naj lep szych prze wod ni ków be skidz -
kich, ta kich jak: Le opold Bur dyk, Syl -
wiusz Bir tus, Mił ka Ko szuc ka,
Fran ci szek Śmi giel ski, Ze non Gej da,
Fran cisz ka Mie chur. Pa sjo na ci tu ry sty -
ki i hi sto rii. Wte dy to lwo wiak, Po ldek
Bur dyk, przy niósł przed wo jen ną ga ze -
tę, wy cho dzą cą we Lwo wie, w któ rej
by ło na pi sa ne o „że bra ku z Kry ni cy
zwa nym Ni ki fo rem”. Re dak tor pi sał,
że mat ka Ni ki fo ra by ła za trud nio na ja -
ko sprzą tacz ka w pen sjo na cie Ro ma -
nów ka przy ul. Pił sud skie go, daw niej

Ma rian Ry ba z Kry sty ną Feld man, gra ją cą Ni ki fo ra w fil mie Krzysz to fa
Krau ze go pt. „Mój Ni ki for”
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Li po wej. Do Ro ma nów ki przy je żdżał
pa rę ra zy w la tach 1893-1895 słyn ny
ma larz Alek san der Gie rym ski, młod szy
brat Mak sy mi lia na, zmar łe go w wie -
ku 28 lat na gruź li cę. Ar ty ści przy by wa -
ją cy do wód przede wszyst kim ze
Lwo wa, Kra ko wa, jak by śmy to dziś po -
wie dzie li – im pre zo wa li. I po dob no coś
tam mię dzy Alek san drem Gie rym skim
a sprzą tacz ką się zda rzy ło. Je śli to praw -
da, kon klu do wał dzien ni karz, to Ni ki for
ta lent do ry so wa nia i ma lo wa nia odzie -
dzi czył po sław nym ar ty ście, któ ry to
kil ka lat póź niej 1901 ro ku zmarł
w Rzy mie, w szpi ta lu psy chia trycz nym
i zo stał po cho wa ny na cmen ta rzu Cam -
po Ve ra no. Tak więc mo że my do mnie -
my wać, że Ni ki for jest tyl ko pół
– Łem kiem.

Wie le ra zy ze tkną łem się z Ni ki fo rem
w Kry ni cy. Je go mo wa, a ra czej beł kot
nie przy po mi nał ję zy ka ru siń skie go,
mó wił „swo im” ję zy kiem. Spo ty ka łem
go na Dep ta ku przy sta rej drew nia nej
Pi jal ni Głów nej, ta kże przy ul. Pu ła skie -
go na mur kach ko ło ba se nu ką pie lo we -
go. Wie czo ra mi za cho dził na po dwó rze
z ty łu sa na to rium FWP So pli co wo,
gdzie li tu ją ce się nad nim pra cow ni ce
kuch ni prze my ca ły dla nie go mi skę je -
dze nia w skry to ści przed dy rek to rem
Grzesz czu kiem i pra cow ni ka mi dy rek -
cji FWP, któ ra mie ści ła się obok
w drew nia nym So pli co wie. Pa ro krot nie

spo tka łem Ni ki fo ra przy uli cy Kra szew -
skie go, gdzie ry so wał na nie ist nie ją cym
już mur ku, na miej scu obec nej przy -
chod ni i po go to wia ra tun ko we go, na -
prze ciw sta re go do mu pa na Pe la ka.
Ni ki for oprócz drew nia nej wa li zecz ki
z pędz la mi i far ba mi no sił la skę, któ rą
opę dzał się od za cze pia ją cych go dzie -
ci, a ta kże od ata ku ją cych go psów, co
pa ro krot nie wi dzia łem. Mi tem więc jest,

że sam miał psa, któ re go uwiecz nio no
na po mni ku, na „Skwe rze Ni ki fo ra”. Pa -
rę ra zy wi dzia łem Ni ki fo ra w Kry ni cy
Dol nej bę dąc u ko le gi Ryś ka Ra pa cza.
Je go oj ciec, kie row nik ce giel ni w Kry -
ni cy, w swo im do mu w sie ni po zwa lał
Ni ki fo ro wi no co wać i tam do sta wał coś
do je dze nia. Opo wia da no też mi, że dłu -
gi okres cza su Ni ki for prze by wał u ro -
dzi ny Fer ków przy ul. Zie le niew skie go,
lecz po stę pu ją ca gruź li ca stwa rza ła za -
gro że nie dla dzie ci.

Pra cu jąc w FWP, przez kil ka na ście
lat by wa łem w do mu wcza so wym Tę -
cza przy ul. Le śnej. Pra cu ją cy tam por -
tie rzy i pa la cze opo wia da li mi, że
Ni ki for przez kil ka lat spę dzał w Tę czy
zim ne i zi mo we no ce. Spał na pry czy
w ko tłow ni i tam też do bre pa nie z kuch -
ni dba ły, aby nie umarł z gło du. Prąt ki
Ko cha by ły też przy czy ną roz pa du ma -
łżeń stwa opie ku na Ni ki fo ra – Ma ria -
na Wło siń skie go. Pań stwo Wło siń scy
miesz ka li w bu dyn ku Na sze Zdro wie
przy uli cy Źró dla nej, mie li dwie uro cze
cór ki: Ewę i Alę, by li śmy są sia da mi
z uli cy. Po wy lan so wa niu Ni ki fo ra przez
Ewę i Cze sła wa Ba na chów z Kra ko wa,
ży cie ułom ne go ar ty sty za czę ło się po -
pra wiać, otrzy mał do wód oso bi sty, urzę -
do we na zwi sko Ni ki for Kry nic ki
i praw ne go opie ku na, wspo mnia ne go
już Ma ria na Wło siń skie go. Kie dy
z przy dzia łu so cjal ne go do stał pierw sze
w ży ciu miesz ka nie przy Bul wa rach
Die tla, to bał się spać na tap cza nie, no -
ce spę dzał na pod ło dze. Nie po zbył się
też na wy ku że bra nia.

Za dzi wia ją ce jest to, że ci, któ rzy te -
raz naj gło śniej krzy czą i za własz cza ją
so bie Ni ki fo ra, kie dy był tyl ko bez dom -
nym włó czę gą nie po ma ga li mu, wręcz
naj gło śniej go prze pę dza li i szy dzi li.
Przy sło wio wą krom kę chle ba do sta wał
od ro dzin pol skich.

Jak po wie dział 11.02.2012 na dwor cu
w Kry ni cy -Zdro ju ko le ga Le szek Zegz -
da, by ły prze wod ni czą cy Za rzą du Wo je -
wódz kie go Po ro zu mie nia Cen trum
w No wym Są czu: „Ni ki for był ge nial nym
pry mi ty wi stą”. Na pew no był, ale dla ko -
ne se rów sztu ki. Nie ka żde mu po do ba ją
się ma lo wi dła Ociep ki czy Ni ki fo ra. Zy -
skał sła wę, ale nie rób my z nie go po są go -
we go bó stwa, był peł nym anal fa be tą,
dru ko wa ne li te ry na akwa re lach od wzo -
ro wy wał z ga zet. Przez ¾ ży cia żył w nę -
dzy kar mio ny przez do brych lu dzi. To
chy ba cud, że no cu jąc w ko mór kach, ko -
tłow niach i ja kichś zim nych bu dach nie
za marzł. Tra gicz na po stać, od rzu co ny
przez Ru si nów, ni gdy nie cho dził
do szkół. Czy czuł się Po la kiem czy Łem -
kiem? – te go się nie do wie my. Chy ba nie
miał po czu cia to żsa mo ści na ro do wej, żył
swo im świa tem. Nie znał do koń ca war -
to ści pie nię dzy. Sam wi dzia łem, jak ku -
ra cju sze ku po wa li ry sun ki od „Ma tej ki”,

Wie le ra zy ze tkną łem się
z Ni ki fo rem w Kry ni cy.
Je go mo wa, a ra czej beł -
kot nie przy po mi nał ję zy -
ka ru siń skie go, mó wił
„swo im” ję zy kiem. 

MARIAN RYBA

Pociąg Nikifor FOT. BK

SADECZANIN marzec 2012_SADECZANIN 3.2012  27-02-2012  10:17  Strona 96



MARZEC 2012 97
WWW.SADECZANIN.INFO

DO I OD REDAKCJI

bo tak mó wił o so bie. Kie dy py ta no:
„Za ile ob ra zek?”, od po wia dał nie wy raź -
nie: „Za sto”. Ku ra cjusz da wał Ni ki fo ro -
wi zło tów kę, ten szczę śli wy cho wał
mo ne tę. Wi dzia łem, jak za buł kę czy ka -
nap kę do bi ja no z nim trans ak cji. Ni gdy
się nie oże nił, bo któ ra pan na chcia ła by
za mę ża ko goś, kto czuł wstręt do wo dy.
Tro chę do bro by tu za znał pod ko niec ży -
cia: opie ka praw na, le cze nie gruź li cy, wy -
jaz dy do sa na to rium do Fo lu sza, wy jazd
do Buł ga rii, wy sta wy w Pa ry żu i Tel Awi -
wie. Był jak po wie dział Le szek Zegz da
„ge nial nym pry mi ty wi stą”, ale nie sta -
wiaj my go w pan te onie na szych bo ha te -
rów, pa trio tów i uczo nych za słu żo nych
dla Zie mi Kry nic kiej, ta kich jak: dr Jó zef
Dietl – wskrze si ciel Kry ni cy, prof. Ru dolf
Zu ber, dr Hen ryk Ebers, gen. Ka zi mierz
Pu ła ski, Jan Kie pu ra  – świa to wej sła wy
te nor, ks. Wła dy sław Gur gacz – za mor -
do wa ny przez UB, czy inż. Le on No wo -
tar ski.

Ad wer sa rze po praw nie my ślą cy
uderz cie się w swo ją pierś, udo wod nij cie
– czy choć raz na kar mi li ście że bra ka Ni -
ki fo ra, czy ra czej rzu ca li ście za nim ka -
mie nia mi. Nie tyl ko ja pa mię tam ta kie
sy tu acje z lat 50. i 60. Mło dzi za bie ra ją -
cy głos nie ma ją po ję cia, że za ko mu ny
Ni ki for był ści ga ny przez OR MO i Mi li -
cję Oby wa tel ską za że brac two i włó czę -
go stwo. Czy kto kol wiek z ma ją cych
te raz ty le do po wie dze nia pro te sto wał
wte dy prze ciw prze śla do wa niu Ni ki fo ra
przez wła dzę lu do wą?

MA RIAN RY BA
Prze wod nik Be skidz ki II kla sy, 

Rad ny Po wia tu No wo są dec kie go

Dłu go cze ka łem
na tę chwi lę

Wi tam ser decz nie,
Ośmie lam się na pi sać, zwra ca jąc

Pań stwa uwa gę na błąd, ja ki po ja wił się
wie lo krot nie w stycz nio wo -lu to wym
nu me rze „Są de cza ni na” (nr 49), mia no -
wi cie kil ka krot nie po ja wia ją cą się nie -
po praw ną kon struk cją „tą chwi lę”,
za miast po praw nej: „tę chwi lę”. Cho dzi
o ar ty kuł Pa na Lesz ka Za krzew skie go
za ty tu ło wa ny „Dłu go cze ka łem na tą

chwi lę”, za miesz czo ny w rze czo nym
nu me rze. Błęd na kon struk cja po ja wia
się za rów no w ty tu le ar ty ku łu (na stro -
nie 80., rów nież w na głów ku pro mu ją -
cym ar ty kuł na str. 3.), jak i w je go
tre ści, w czę ści wstęp nej tek stu.

For ma „tą chwi lę” („tą” – bier nik ro -
dza ju żeń skie go) jest błęd na. Do pie ro
naj now sze re gu la cje Ra dy Ję zy ka Pol -
skie go do pu ści ły jej uży wa nie, ale tyl ko
w ję zy ku mó wio nym, za le ca jąc jed nak
for mę „tę „- B r. ż.; jed nak w ję zy ku pi -
sa nym jest wciąż nie do pusz czal na.
Tym cza sem w Pań stwa ga ze cie wy stę -
pu je aż trzy krot nie, w tym dwu krot nie
w rzu ca ją cych się w oczy na głów kach,
a jest to błąd ra żą cy, ja ki z pew no ścią
nie po wi nien się po ja wiać w tak po wa -
żnej ga ze cie. Wie lu oso bom ta błęd -
na kon struk cja mo gła utkwić w pa mię ci,
co spo wo du je jej po wie la nie. 

Ja ko świa do my użyt kow nik ję zy ka
czu ję się w obo wiąz ku zwró cić Pań stwu
uwa gę na ten błąd, co czy nię z ogrom ną
przy kro ścią, po nie waż za wsze ce ni łem
Pań stwa cza so pi smo. Nie mo żna jed nak
wy ma gać od spo łe czeń stwa po praw no -
ści or to gra ficz nej czy in ter punk cyj nej,
je śli me dia, któ re po win ny być wzor -
cem, sa me tak ra żą ce błę dy po peł nia ją.
Ta ka sy tu acja bo li tym bar dziej, że ka -
żda od po wie dzial na Re dak cja po win -
na prze pro wa dzać ko rek tę ar ty ku łów,
któ ra tak ra żą cych błę dów nie po win -
na prze pu ścić.

Po zdra wiam naj ser decz niej,
TO MASZ P. BO CHEŃ SKI 

Se kre tarz Ko ła Na uko we go Ba da czy
Oświe ce nia Stu den tów 

Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go

Od Re dak cji: dzię ku je my za wy -
tknię cie błę du i obie cu je my po pra wę.

Ks. Józef Bardel
był proboszczem
Trzetrzewiny 

Pa ni Ali cja Grze sik, dy rek tor Szko ły
Pod sta wo wej nr 14 w No wym Są czu
wy tknę ła nam nie ści słość w ar ty ku le pt.
„Pa mię ta li o za kład ni kach („Są de cza -

nin” nr 47, li sto pad 2011 r.), w któ rym
m.in. za mie ści li śmy li stę 39. ofiar nie -
miec kiej eg ze ku cji do ko na nej 21 sierp -
nia 1941 ro ku na wy ro bi sku gli ny
w Bie go ni cach. 

P. Ali cja Grze sik pro stu je, że ks. Jó zef
Bar del nie był wi ka riu szem, lecz pro -
bosz czem pa ra fii Mat ki Bo żej Po cie sze -
nia w Trze trze wi nie. Za po mył kę
prze pra sza my. 

Do daj my, że w tej eg ze ku cji od ku li
nie miec kiej zgi nę ło dwóch in nych ka -
pła nów: ks. Wła dy sław Deszcz i ks. Ta -
de usz Kacz mar czyk, obaj by li
wi ka riu sza mi w pa ra fii św. Mał go rza ty
w No wym Są czu; upa mięt nie nia ich ta -
bli ca w Ba zy li ce św. Mał go rza ty. 

Po mnik na grob ny ks. pro bosz cza Jó -
ze fa Bar dla (1917-1941) na tzw. Sta rym
cmen ta rzu w Trze trze wi nie zo stał nie -
daw no sta ra niem ks. pro bosz cza Edwar -
da Mi ko sia pięk nie od no wio ny. 

RE DAK CJA
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Najbliższe szkolenie
odbędzie się 

w Łęgu Tarnowskim

MARZEC 2012

Burmistrz Miasta i Gminy
Piwniczna-Zdrój ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości

o powierzchni 1,3584 ha.
zabudowanej położonej w mieście
Piwniczna- Zdrój przy ulicy Wilcze

Doły 13 wraz z budynkami
i urządzeniami ośrodka

wypoczynkowego „Czercz”.

Przetarg odbędzie się w dniu
26 kwietnia 2012 r.

Pełna treść ogłoszenia
przetargowego na stronie

internetowej www.piwniczna.pl
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