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ŻY WOT RAD NE GO PO CZCI WE GO
Nikt nie chciał być rad nym z Łom ni cy, a przy naj mniej nikt
chęt ny się nie zgło sił. W po czu ciu od po wie dzial no ści za in -
nych i w imię in te re su zbio ro we go oraz dla do bra wspól -
no ty uczy nił to wresz cie Bro ni sław Ru si niak – pi sze
Ire ne usz Paw lik

14

70

KWIET NIO WA KREW JESZ CZE NIE WSIĄ KŁA...
W śro dę 28 kwiet nia 1942 r. w get cie roz po czę ła się ak cja
ge sta po wy mie rzo na prze ciw znaj du ją cym się tam rze ko -
mym le wi co wym dzia ła czom po li tycz nym. Sta ła się ona po -
cząt kiem koń ca naj więk sze go pie kła w dzie jach mia sta
–re la cjo nu je Łu kasz Po łom ski.

7631
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Ich zwycięstwo
przyszło 
zza grobu

1
mar ca te go ro ku po raz dru gi
w ca łym kra ju ob cho dzo ny był
Na ro do wy Dzień Pa mię ci Żoł nie -
rzy Wy klę tych, usta no wio ny

przez Sejm RP 3 lu te go 2011 ro ku
z wo li jesz cze pre zy den ta śp. Le cha
Ka czyń skie go, któ ry nadał usta wo wy
kształt ini cja ty wie śro do wisk kom ba -
tanc kich i nie któ rych sa mo rzą dów. 

Są de cza nie god nie w tym ro ku
uczci li pa mięć par ty zan tów an ty ko mu -
ni stycz ne go pod zie mia, któ rzy po woj -
nie pod ję li bez na dziej ną wal kę
o su we ren ną Pol skę, skła da jąc czę sto -
kroć ofia rę ze swo je go ży cia i zdro wia.
Na zy wa ni przez pół wie cze „ban dy ta -
mi” i „fa szy sta mi”, sta no wi li wa żne
ogni wo w pol skiej szta fe cie po ko leń,
prze no szą cej po chod nię wol no ści.

Ten nu mer „Są de cza ni na” w du żej
czę ści po świę ca my ró żnym wy da rze -
niom, któ re z oka zji dru gich ob cho dów
świę ta Żoł nie rzy Wy klę tych od by ły się
w No wym Są czu. Pu bli ku je my ma te -
ria ły z nie zwy kle uda nej kon fe ren cji
w Mia stecz ku Ga li cyj skim, któ rej
współ or ga ni za to rem, obok Mu zeum
Okrę go we go oraz kra kow skie go od -
dzia łu In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej,
by ła Fun da cja Są dec ka. Przed sta wia -
my wy ni ki kon kur su szkol ne go o Żoł -
nier zach Wy klę tych, zor ga ni zo wa ne go
przez po sła An drze ja Ro man ka,
a nad któ rym nasz mie sięcz nik spra -
wo wał pa tro nat me dial ny; za miesz cza -
my zwy cię ską pra cę ucznia
z Mar cin ko wic. Wresz cie dru ku je my
przej mu ją ce wspo mnie nia jed ne go
z ostat nich ży ją cych są dec kich Żoł nie -

rzy Wy klę tych, Zbi gnie wa Ob tu ło wi -
cza z Pol skiej Pod ziem nej Ar mii Nie -
pod le gło ścio wej, któ rej ka pe la nem był
ks. Wła dy sław Gur gacz SJ. Nie ste ty,
tyl ko garst ka żoł nie rzy Naj ja śniej szej
Rze czy po spo li tej z tam te go okre su do -
ży ła swe go świę ta.

***
Da ta wy bo ru Na ro do we go Dnia Pa -

mię ci Żoł nie rzy Wy klę tych nie by ła
przy pad ko wa. 1 mar ca 1951 ro ku
w wię zie niu mo ko tow skim w War sza -
wie wy ko na no wy rok śmier ci (tzw.
strzał ka tyń ski) na sied miu człon -
kach IV Ko men dy Zrze sze nia „Wol ność
i Nie za wi słość”, w tym je go pre ze sa,
ppłk. Łu ka sza Cie pliń skie go ps. Pług.
Bo ha ter ski do wód ca z ce li śmier ci prze -
słał spi sa ny na dwóch bi buł kach te sta -
ment dla swe go ma łe go syn ka, bę dą cy
w isto cie pro gra mem ide owym Po la -
ków, ży ją cych w znie wo lo nym przez
ko mu ni stów kra ju, a spro wa dza ją cy się
do wier no ści Bo gu i Oj czyź nie. Ta kie to
by ło po ko le nie. 

Na ro do wy Dzień Pa mię ci Żoł nie rzy
Wy klę tych wpi sał się już na za wsze
w okres Wiel kie go Po stu, kie dy roz pa -
mię tu je my Mę kę Pań ską w ocze ki wa -
niu na do peł nie nie się naj więk szej
ta jem ni cy na szej wia ry – Zmar twy -
chw sta nia Chry stu sa. Ich zwy cię stwo
też przy szło zza gro bu. 

Z oka zji świąt Wiel kiej No cy ży czę
Czy tel ni kom ra do snych, spo koj nych
i ro dzin nych świąt. War to na chwi lę
ode rwać się od świą tecz ne go sto łu
i się gnąć po „Są de cza ni na”. Cie ka wa
lek tu ra.

Henryk Szewczyk
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NA KOGUTA WSKAZALI
KACZYŃSKI I DELEGACI 

Sta ni sław Ko gut zo stał wy bra ny sze fem
Pra wa i Spra wie dli wo ści w okrę gu 14
(od Bie cza po Ora wę) na zjeź dzie okrę go -
wym par tii Ja ro sła wa Ka czyń skie go w In sty -
tu cie Tech ni ki PWSZ w No wym Są czu.
Se na tor ze Stróż nie miał kon ku ren tów. Re -
ko men do wał go na to sta no wi sko pre zes Ja -
ro sław Ka czyń ski. W taj nym gło so wa niu
Ko gut otrzy mał 151 gło sów na 159 od da nych. 

Zjazd wy brał ta kże 18-oso bo wy za rząd
okrę go wy oraz pod jął 8 uchwał, m.in. w sp.
ka ta stro fy smo leń skiej, z po par ciem dla Te -
le wi zji Trwam i prze ciw re for mie eme ry tal -
nej „67”. De le ga ci da li ta kże wy raz swe mu
obu rze niu sy tu acją w słu żbie zdro wia, po stę -
pu ją cym zu bo że niem spo łe czeń stwa oraz
wy ra zi li so li dar ność z gło du ją cy mi w ko ście -
le św. Sta ni sła wa Kost ki w Kra ko wie, któ rzy
sprze ci wi li się ogra ni cze niu lek cji hi sto rii
w szko le śred niej. 

DIECEZJA TARNOWSKA 
W LICZBACH 

W 2011 r. w die ce zji tar now skiej by ło wię -
cej chrztów niż po grze bów, ale miesz kań -
ców i tak uby ło – tak wy ni ka z naj now szych
da nych Ku rii Die ce zjal nej w Tar no wie.
W 2011 r. die ce zja tar now ska li czy ła 1 104 439
wier nych i po nad 5000 nie ka to li ków, w tym
oko ło 800 osób de kla ru ją cych się ja ko nie -
chrze ści ja nie. W po rów na niu z 2010 r. od no -
to wa no spa dek licz by miesz kań ców o 7 000
osób. W pa ra fiach die ce zji ochrzczo -
no 14 892 dzie ci, na to miast po grze bów by ło

zde cy do wa ni mniej, bo 10 563. Do Pierw szej
Ko mu nii św. przy stą pi ło w pa ra fiach 13 618
dzie ci, a do sa kra men tu bierz mo wa -
nia 16 439 mło dych lu dzi i do ro słych. W 2011
r. w die ce zji tar now skiej za war to 6 955 ślu -
bów – 47 z nich to ma łżeń stwa mie sza ne
(jed na z osób by ła in ne go wy zna nia). Die ce -
zja tar now ska ma 1520 księ ży. Więk szość
z nich, bo 1255 po słu gu je w die ce zji. Na to -
miast 60 du chow nych pra cu je w in nych die -
ce zjach i in sty tu cjach w Pol sce. 205
wy je cha ło do ró żnych kra jów m.in. do Nie -
miec, Au strii, Hisz pa nii, a ta kże na mi sje.
W pa ra fiach die ce zji dzia ła 410 Pa ra fial nych
Od dzia łów Ca ri tas, 75 świe tlic dla dzie ci i 18
kuch ni dla ubo gich.

BI LET ELEK TRO NICZ NY 
ZA STĄ PI PA PIE RO WY

Od czerw ca Miej skie Przed się bior stwo
Ko mu ni ka cyj ne sp. z o.o. w No wym Są czu

wpro wa dzi bi let elek tro nicz ny. Urzą dze nia
te sto we za mon to wa no na po kła dzie dwóch
au to bu sów. Pro jekt do fi nan so wa ny jest
z eu ro pej skich gran tów, w ra mach wdra ża -
nia „in te li gent nych sys te mów” w środ kach
ko mu ni ka cji zbio ro wej. Ma gne tycz ny bi let
bę dzie mo żna do ła do wać w 40. punk tach
na te re nie mia sta, głów nie w sie ci „Ru chu”. 

– Do ce lo wy plan za kła da, że bi let elek tro -
nicz ny cał ko wi cie wy eli mi nu je pa pie ro wy,
da my jed nak miesz kań com spo ro cza su
na oswo je nie się z nim i rów no le gle bę dzie
w uży ciu tra dy cyj ny, pa pie ro wy – za pew nia
pre zes spół ki An drzej Gór ski.

BI LET NA SA MO LOT
Z GDAŃ SKA DO STA RE GO
SĄ CZA ZA 100 EU RO?

Bu do wą lot ni ska w Sta rym Są czu in te re -
su je się zna ny war szaw ski de we lo per,
Krzysz tof Brze ski, wła ści ciel sta cji nar ciar -

Zdro wych, ra do snych świąt Zmar twy chw sta nia Pań skie go,
smacz ne go jaj ka, mo kre go dyn gu sa, a ta kże wio sen ne go
opty mi zmu ży czy Czy tel ni kom 

Re dak cja „Są de cza ni na”

EVA MIN GE W FIR MIE WO JE WO DZIC
Słyn na pro jek tant ka mo dy od wie dzi ła są dec ką fir mę Wo je wo dzic, któ ra pro du ku je

to reb ki. Już wcze śniej roz po czę ła się współ pra ca, z któ rej uro dzi ły się dwie li nie to re bek:
„Eva Min ge” i „Wo je wo dzic by Eva Min ge”. Na dal po zo sta nie ta kże mar ka „Wo je wo dzic”.
To reb ki wy ko na ne przez fir mę z No we go Są cza, a za pro jek to wa ne przez Min ge, zdo bi ły
kre acje mo de lek na po ka zie w No wym Jor ku.

– To fir ma, któ ra pre zen tu je wy so ką ja kość, dla te go wła śnie ją wy bra li śmy do współ pra -
cy – chwa li Oskar Min ge, syn pro jek tant ki.

Ko lej ny po kaz, w któ rym zo ba czyć bę dzie mo żna to reb ki wy pro du ko wa ne w No wym
Są czu, od bę dzie się w Mo skwie.
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skiej Dwie Do li ny Szczaw nik – Wier chom la,
in for mu ją me dia. Ze wstęp nych sy mu la cji
wy ni ka, że bi let na lot czar te ro wy z Gdań ska
do Sta re go Są cza i z po wro tem kosz to wał -
by ok. 100 eu ro. Lot ni sko mia ło by przyj mo -
wać nie wiel kie sa mo lo ty pa sa żer skie. Dwie
go dzi ny za jął by miesz kań co wi nad mor skiej
miej sco wo ści lot do Sta re go Są cza, a pół go -
dzi ny prze jazd z mia stecz ka św. Kin gi
do Wier chom li

NAJ STAR SZY URZĘD NIK
W NO WYM SĄ CZU 
MA 67 LAT

Naj star si urzęd ni cy, któ rzy pra cu ją
w Urzę dzie Mia sta w No wym Są czu, ma ją
po 67 lat. Jest ich trzech i sta no wią po nad je -
den pro cent wszyst kich za trud nio nych w ra -
tu szu. Naj wię cej osób pra cu ją cych
w urzę dzie li czy od 26 do 35 lat. Sta no wią
oni 38 proc. pra cow ni ków. 

Naj star szy urzęd nik Sta ro stwa Po wia to -
we go w No wym Są czu ma 65 lat i zaj mu je
się spra wa mi fi nan so wy mi. Z ko lei naj młod -
szy skoń czył 24 la ta i pra cu je w Wy dzia le
Spraw Spo łecz nych. W Sta ro stwie jest za -
trud nio nych 213 osób, ich śred nia wie ku
to 43 la ta.

MU ZEUM KSIĘ DZA 
JÓ ZE FA TI SCH NE RA

Trwa ją pra ce nad urzą dze niem w Sta rym
Są czu Mu zeum Księ dza Jó ze fa Ti sch ne ra,
któ re go otwar cie za pla no wa no na 29 kwiet -
nia. Eks po na ty zwią za ne z ży ciem ka pła -
na znaj dą się w trzech po miesz cze niach.
Jed no z nich zo sta nie urzą dzo ne tak, jak po -
kój zmar łe go w 2000 ro ku au to ra „Fi lo zo fii
po gó ral sku”.. Ini cja to rem i or ga ni za to rem
przed się wzię cia jest An drzej Dłu gosz, pre zes
To wa rzy stwa Mi ło śni ków Sta re go Są cza. 

– Już na klat ce scho do wej bę dzie my pre -
zen to wać sta ro są dec kie miej sca zwią za ne

z księ dzem pro fe so rem Ti sch ne rem, a więc
je go dom na ro dzin, ko ściół pa ra fial ny, gdzie
zo stał ochrzczo ny, i dom je go ro dzi ców
przy uli cy Mic kie wi cza –wy li cza An drzej Dłu -
gosz. – Ko lej ne po miesz cze nia to zre kon -
stru owa ny po kój pro fe so ra i du ża sa la,
w któ rej znaj dą się ró żno ra kie pa miąt ki
po ka pła nie. 

KI BI CE SAN DE CJI UCZCI LI
ŻOŁ NIE RZY NIE ZŁOM NYCH 

W Dniu Pa mię ci Żoł nie rzy Wy klę tych ki -
bi ce San de cji spo tka li się w ko ście le Du cha
Świę te go oj ców je zu itów, aby po mo dlić się
w in ten cji par ty zan tów an ty ko mu ni stycz ne -
go pod zie mia. Po mszy zło żo no kwia ty i za -
pa lo no zni cze pod ta bli cą ks. Wła dy sła wa
Gur ga cza SJ, ka pe la na Pol skiej Pod ziem nej
Ar mii Nie pod le gło ścio wej. Imię bo ha ter skie -
go ka pła na no si bur sa je zu ic ka w pa ra fii Du -
cha Świę te go. 

OD DAJ CIE NAM 
SKA TE PARK! 

Kil ka dzie siąt mło dych lu dzi blo ko wa ło uli -
ce wo kół ryn ku w No wym Są czu w pro te -
ście prze ciw ko za mknię ciu ska te par ku
przy ul. Nad brze żnej. Na sto lat ki cho dzi li
w kół ko po pa sach dla pie szych, roz da wa li
prze chod niom ulot ki, roz wi nę li trans pa rent
„No wy Sącz nie jest mia stem przy ja znym
mło dzie ży” i – zwra ca jąc się w stro nę ra tu -
sza – skan do wa li: „Od daj cie nam ska te park!”.
Ta kiej ma ni fe sta cji jesz cze w Są czu nie by ło. 

Są dec cy mi ło śni cy ro lek i de sko ro lek czu -
ją się oszu ka ni, bo urzęd ni cy obie ca li mo der -
ni za cję ska te par ku i sło wa nie do trzy ma li.
Ofi cjal nie otwar ty je sie nią 2007 r. nisz czał,
gdyż ram py nie by ły za da szo ne. Za po wie -

NA SĄDECCZYŹNIE
RELIGIA POZOSTANIE
W SZKOLE!

– Re li gia nie znik nie z pla nu lek cji
w szko łach, pro wa dzo nych przez po wiat
no wo są dec ki – oświad czył sta ro sta Jan
Go lon ka. Za rząd po wia tu za jął się roz po -
rzą dze niem mi ni ster edu ka cji na ro do wej
Kry sty ny Szu mi las, usu wa ją ce go re li gię
z ra mo we go pro gra mu na ucza nia w po -
szcze gól nych ty pach szkół, na któ re pań -
stwo za pew nia sub wen cję oświa to wą.
Zda niem bi sku pów i opo zy cji to prze jaw
„pa li ko ty za cji” rzą du. 

– Od wo li ro dzi ców, sa mo rzą du i szko -
ły za le ży, jak po trak tu je ten przed miot. My
trak tu je my na dal ja ko za ję cia obo wiąz ko -
we –ar gu men tu je Zbi gniew Cze pe lak, dy -
rek tor Wy dzia łu Edu ka cji, Kul tu ry
i Spor tu. – A po nie waż nikt nie jest w sta -
nie stwier dzić, czy lek cje re li gii na dal są
uję te w sub wen cji oświa to wej, my de kla -
ru je my, że bę dzie my re ali zo wać za ję cia
bez wzglę du na to, czy są na nie środ ki
w sub wen cji, czy ich nie ma – do da je.

Z ko lei rzecz nik Sta ro stwa Po wia to we -
go Ma ria Ol szow ska pod kre śla, że de kla -
ra cja Za rzą du Po wia tu No wo są dec kie go
„po win na uciąć wszel kie spe ku la cje i oba -
wy na uczy cie li, ro dzi ców i uczniów, któ rzy
po ba ta lii, ja ka prze to czy ła się przez me -
dia, oba wia li się li kwi da cji lek cji re li gii
w szko łach po wia to wych”.
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dzia na na wio snę mo der ni za cja nie roz pocz -
nie się. Jak wy ja śni ła Mał go rza ta Gry bel,
rzecz nik pra so wy pre zy den ta, ter min re ali -
za cji za da nia jest opóź nio ny, bo trze ba speł -
nić „okre ślo ne pro ce du ry”. Ska te park
zo sta nie uru cho mio ny do pie ro za rok.

PO KAZ FIL MO WY 
DRU GIE GO OBIE GU

Po nad set ka osób obej rza ła w są dec kim
MOK ro bo czą wer sję fil mu pt. „Hi sto ria 'Ro -
ja', czy li zie mi le piej słu chać” w re ży se rii Je -
rze go Za lew skie go. Ob raz ścią gnął
do No we go Są cza po seł Piotr Na im ski (PiS). 

Jest to nie do koń czo ny, pierw szy film fa -
bu lar ny o Żoł nier zach Wy klę tych, an ty ko -
mu ni stycz nej, po wo jen nej par ty zant ce.
W pew nym mo men cie te le wi zja pu blicz -
na wy co fa ła się z je go fi nan so wa nia,
a oprócz peł no me tra żo we go ob ra zu miał
po wstać 5-od cin ko wy se rial. We dług Za lew -
skie go sta ło się tak z przy czyn po li tycz nych
i w tym po glą dzie re ży ser nie jest od osob -
nio ny. Pre zen ta cja ro bo czej wer sji fil mu
na po ka zach or ga ni zo wa nych w ca łym kra -
ju jest spo so bem na ze bra nie fun du szy i do -
koń cze nie dzie ła. 

Film przed sta wia praw dzi wą hi sto rię Mie -
czy sła wa Dzie miesz kie wi cza ps. Rój, do wód cy
Po go to wia Ak cji Spe cjal nej Na ro do we go Zjed -
no cze nia Woj sko we go na Kur piowsz czyź nie,
któ ry wal czył z ko mu ni sta mi do 13 kwiet -
nia 1951 ro ku, kie dy zgi nął w nie rów nej wal ce.

SMA KI SĄ DEC CZY ZNY 
So ki Mau re ra z Łąc ka, wę dli ny Szu bry ta

z Chełm ca i owo co we prze two ry są dec kiej
Prop so ny zna la zły się wśród czter dzie stu
sma ków ma ło pol skich, no mi no wa nych
do kon kur su Agro Pol ska przez Mar szał ka
Ma ło pol ski. 

– No mi na cję po prze dzi ła wni kli wa we ry -
fi ka cją ryn ku przez pra cow ni ków De par ta -

men tu Śro do wi ska i Rol nic twa. Wy bra ne
pro duk ty bę dą uczest ni czyć w ogól no pol -
skim fi na le, kie dy zo sta ną oce nio ne przez
eks per tów – mó wi Piotr Odor czuk, szef biu -
ra pra so we go Urzę du Mar szał kow skie go
w Kra ko wie.

AGRO POL SKA to pre sti żo we, przy zna -
wa ne od 19. lat wy ró żnie nie bra nży rol no -
-spo żyw czej. Kon kurs ma na ce lu pro mo cję
pol skich firm i pro duk tów. Lau re aci zy ska ją
mo żli wość umiesz cze nia go dła pro mo cyj ne -
go na opa ko wa niach pro duk tu i ma te ria łach
pro mo cyj nych.

103. URO DZI NY 
JÓ ZE FY SZA FRA NIEC

Ry szard No wak od wie dził z kwia ta mi
i pre zen tem Jó ze fę Sza fra niec, któ ra ob cho -
dzi ła 103. uro dzi ny! Pre zy dent No we go Są cza
ży czył do stoj nej Ju bi lat ce, praw do po dob nie
naj star szej Są de czan ce, zdro wia i wie lu sił. 

Pa ni Jó ze fa po mi mo wie ku czu je się do -
brze i chęt nie wspo mi na wy da rze nia z mło -
do ści. Szcze gól nie pa mię ta te zwią za ne
z hi sto rią mia sta, pro wa dze niem do mu, pra -
cą i tro ską o to, aby za pew nić byt swo im
dzie ciom.

W uro dzi no wym spo tka niu uczest ni czy -
ły dzie ci Ju bi lat ki, wnu ki i pra wnu ki. W su mie
pa ni Jó ze fa mo że się po chwa lić czwor giem

dzie ci, ty le sa mo ma wnu cząt i pię cio ro pra -
wnu cząt. 

PO ŻAR LA SU 
W Ro żno wie (gm. Gró dek n. Du naj cem)

spło nę ło 5 hek ta rów la su, na le żą ce go
do osób pry wat nych. Praw do po dob ną przy -
czy ną po ża ru by ło wy pa la nie traw lub awa ria
sie ci elek trycz nej. Po żar ga si ło 80 stra ża ków

JE STE ŚCIE 
NIE OD PO WIE DZIAL NI!

Przy gwał tow nych pro te stach na uczy -
cie li, ro dzi ców, a na wet księ dza, rad ni gmi -
ny Cheł miec zde cy do wa li o li kwi da cji
dwóch ma łych szkół: w Ni sko wej i Bo gu -
szo wej. Kosz ty utrzy ma nia obu pla có wek
są zna czą co wy ższe od po zo sta łych.
Do szko ły w Ni sko wej, któ ra w ub. r. świę -
to wa ła 100-le cie ist nie nia, uczęsz cza 45
dzie ci (8 eta tów na uczy ciel skich), zaś
w szko le w Bo gu szo wej, któ rej pa tro nu je
Jan Pa weł II – uczy się 24 dzie ci (6 i pół eta -
tów na uczy ciel skich). 

Szko ły w Bo gu szo wej najżar li wiej bro -
nił ks. Sta ni sław Je wu ła, pro boszcz pa ra fii
w Piąt ko wej. – Chciał bym nie stra cić wia -
ry, nie w Pa na Bo ga, lecz w sens wy bo rów
sa mo rzą do wych, że kie ru je cie się ro zu -
mem i su mie niem, a nie dys cy pli ną gło so -
wa nia – grzmiał pro boszcz. – Osiem na ście
lat je żdżę tą dro gą do szko ły w Bo gu szo -
wej, gdzie uczę re li gii. Wa run ki są eks tre -
mal ne. Je że li chce cie po sy łać tam tę dy
dzie ci do szko ły w Piąt ko wej, to je ste ście
nie od po wie dzial ni! 

– Nie ma żad nej tra ge dii – uspo ka jał wi -
ce prze wod ni czą cy ra dy Pa weł Bog da no -
wicz. – Tak w Bo gu szo wej, jak i w Ni sko wej
jest gru pa osób, któ re chcą po wo łać sto -
wa rzy sze nie oświa to we i pro wa dzić szko -
ły spo łecz ne. Chęt nie im w tym po mo że my.

SADECZANIN kwiecień 2012_SADECZANIN 4.2012  27-03-2012  15:58  Strona 7



za wo do wych i ochot ni ków, po ma ga li też
miesz kań cy. Pod czas ośmio go dzin nej ak cji ra -
tow ni czej w trud no do stęp nym te re nie
uszko dze niu uległ 30-let ni żuk OSP Przy do ni -
ca, któ ry sto czył się ze zbo cza. Na szczę ście
kie row cy nic się nie sta ło. 

ZA WA LIŁ SIĘ MOST! 
W Lip ni cy Wiel kiej (gm. Ko rzen na)

na dro dze gmin nej za wa lił się most. Prze pra -
wa pro wa dzi ła m.in. do ko ścio ła i do mu pa -
ra fial ne go. Ni ko mu nic się nie sta ło, jed na kże
kil ka mi nut przez zda rze niem po mo ście szli
lu dzie. Most po wstał w okre sie I woj ny świa -
to wej, daw niej sta no wił je dy ną dro gę do Ja -
sien nej. W la tach 90. wy la no na nim pły tę
żel be to wą i po ło żo no na wierzch nię as fal to -
wą. Pod czas po wo dzi w 2010 r. most zo stał
uszko dzo ny i po sta wio no znak za kaz ru chu
w obu kie run kach.

MAŁA SĄDECZANKA
WYPROWADZIŁA
WIELKIEGO RONALDO

Jes si ca Da nek, 10-let nia có recz ka pre ze -
sa MKS San de cja No wy Sącz, wy pro wa dzi ła
na mu ra wę Cri stia no Ro nal da przed pierw -
szym me czem ro ze gra nym na Sta dio nie Na -
ro do wym w War sza wie, w któ rym
re pre zen ta cja Pol ski zmie rzy ła się z je de nast -

ką Por tu ga lii (0: 0). Por tu gal skich pił ka rzy wy -
pro wa dza ły dzie ci z Mię dzysz kol ne go Klu bu
Spor to we go „Hal ny” w Ka mie ni cy. Jes si ca
wy stą pi ła go ścin nie w eki pie gor czań skiej
i to jej przy padł za szczyt być prze wod ni kiem
ka pi ta na dru ży ny por tu gal skiej. 

STA RUSZ KA PO GO NI ŁA
BAN DZIO RÓW 

85-let nia miesz kan ka No we go Są cza po -
go ni ła dwóch ban dy tów, któ rzy wdar li się
do jej miesz ka nia i du sząc go spo dy nię, za żą -
da li wy da nia pie nię dzy. Ko bie ta wy rwa ła się
opraw com, wy bie gła na uli cę i za alar mo wa -
ła po li cję. Po mi mo du że go zde ner wo wa nia
i wzbu rze nia, star sza pa ni po da ła do kład ne
ry so pi sy spraw ców, co po zwo li ło na za trzy -
ma nie przez stró żów pra wa dwóch mę -
żczyzn. Oka za ło się, że są to są de cza nie
w wie ku 49i 51 lat. Mę żczyź ni, ze wzglę du
na stan upo je nia al ko ho lo we go, tra fi li
do Izby Wy trzeź wień, a gdy wy trzeź wie li
usły sze li za rzut usi ło wa nia roz bo ju.

KATARZYNA ZIELIŃSKA
ZOSTAŁA TWARZĄ
KAMPANII LODÓW KORAL

Ak tor ka ze Sta re go Są cza bę dzie re kla -
mo wać lo dy z No we go Są cza. Ka ta rzy na Zie -
liń ska do łą czy ła do gro na ce le bry tek, któ re
w swo im do rob ku ar ty stycz nym bę dą mo gły
po chwa lić się wy stę pem w re kla mie lo dów

Ko ral. W prze szło ści swo ich twa rzy fir mie
uży czy ły: Ma ry la Ro do wicz, Na ta sza Urbań -
ska, Do da, a ostat nio Jo an na Kru pa. 

W spo cie re kla mo wym Ka sia wy bie ra się
na za ku py, ale nie mo że za po mnieć o swo im
ulu bio nym de se rze. Nie spie szy jej się
na spo tka nie z uko cha nym, wo li za jąć się je -
dze niem lo dów.

KWIECIEŃ 20128 WYDARZENIA
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ODE SZLI: 
3 mar ca, w wie ku 29 lat zgi nął w ka ta -

stro fie ko le jo wej pod Szcze ko ci na mi (po -
chło nę ła 16 ofiar) st. sze re go wy Syl we ster
Gaw roń ski z Lip ni cy Wiel kiej (gm. Ko rzen -
na). Fe ral ne go dnia je chał do Puł ku Ochro -
ny War sza wy, w któ rym słu żył od 6 lat ja ko
stra żak, ra tow nik i kie row ca. Po zo sta wił żo -
nę i có recz kę. Mo wę po grze bo wą na mszy
ża łob nej wy gło sił ks. płk Krzysz tof Wy lę żek,
ka pe lan jed nost ki. Żoł nie rze Puł ku Ochro -
ny War sza wy od da li sal wę ho no ro wą.

***
5 mar ca zmarł Eu -

ge niusz Kon stan ty,
pre zes są dec kie go
od dzia łu Świa to we -
go Związ ku Żoł nie rzy
Ar mii Kra jo wej.
Miał 86 lat. Pod czas
woj ny dom Kon stan -

tych w Po de gro dziu był opar ciem dla Ar -
mii Kra jo wej. Zmar ły ja ko kil ku na sto let ni
chło pak od pro wa dzał do gra ni cy ze Sło -
wa cją uchodź ców uda ją cych się przez zie -
lo ną gra ni cę na Wę gry. Po woj nie dzia łał
w an ty ko mu ni stycz nej par ty zant ce, był
w od dzia le Bro ni sła wa Bu bli ka ps. Żar.
Ujaw nił się w kwiet niu 1947 ro ku. W 1949
r. wię zio ny na UB w Li ma no wej, cu dem
unik nął wy ro ku.

***
19 mar ca, w wie ku 87 lat zmarł ks. Zdzi -

sław Zyz da, eme ry to wa ny ka pe lan (1971-
2001) Sióstr Nie po ka la nek w No wym
Są czu, re zy dent w pa ra fii Mat ki Bo żej Nie -
po ka la nej, Są de cza nin. Świę ce nia ka płań -
skie otrzy mał w 1950 r. Ja ko wi ka riusz
pra co wał w Woj ni czu, Tar no wie, Mi klu szo -
wi cach i Gry bo wie, był też pro bosz czem
w pa ra fii Uszew.

(Opr. HSZ)
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OPINIE

KRE DYT BYŁ NIE ZBĘD NY 
Ja nusz Ada mek, pre zes Są dec kich Wo do cią gów SA, o 100-mi lio no wym kre dy cie za cią gnię -
tym na re ali za cję pro gra mu wod no -ście ko we go, któ ry wpły wa na pro po no wa ną, dra stycz -
ną pod wy żkę cen wo dy i ście ków od 1 kwiet nia br.: 

– Bank udzie la ją cy kre dy tu zo stał wy ło nio ny w prze tar gu pu blicz nym, a więc ce -
na usłu gi i wa run ki trans ak cji by ły naj ko rzyst niej sze z mo żli wych do uzy ska nia wów -
czas na ryn ku. Prze targ pro wa dzo ny był w 2009 ro ku, czy li w okre sie ostat nie go
naj więk sze go kry zy su fi nan so we go. Z 13 ban ków, z któ ry mi spół ka pro wa dzi ła ne go cja -
cje, ze wzglę du na wy gó ro wa ne wa run ki, ja kie po sta wi li śmy, osta tecz nie do prze tar gu
sta nę ły trzy. Aby ob ni żyć kosz ty kre dy tu, a tym sa mym ta ry fę, spół ka za war ła umo wę
z Na ro do wym Fun du szem Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej oraz ban kiem, do -
ty czą cą do płat do od se tek. Spół ka ma pra wo zmniej szyć ogól ną kwo tę kre dy tu bez po -
no sze nia do dat ko wych opłat, ma pra wo spła cić część lub ca łość kre dy tu przed ter mi nem
bez do dat ko wych kosz tów, ma rów nież pra wo za wie sić spła tę rat ka pi ta ło wych bez po -
no sze nia do dat ko wych pro wi zji i opłat. Kre dyt był nie zbęd ny, bo na sku tek re ali zo wa -
nych in we sty cji miesz kań cy No we go Są cza unik ną kar wy ni ka ją cych z nie do sto so wa nia
się do unij nych wy mo gów ochro ny śro do wi ska. Na pro blem ta ry fy na le ży spoj rzeć

w szer szym kon tek ście. Na wy peł nie nie zo bo wią zań trak ta tu ak ce syj ne go Pol sce bra ku je oko ło 30 mi liar dów zło tych.
Pod wy żki cen wo dy wy ni ka ją ce z kosz tów in we sty cji oraz ewen tu al nych kar mo gą się gnąć w nie któ rych miej sco wo ściach
na wet 400 pro cent. (BOS)

PRA CA ZA GŁO DO WĄ PEN SJĘ
Bog dan Go łyź niak, dy rek tor Po wia to we go Urzę du Pra cy dla Po wia tu No wo są dec kie go,
o ofer tach pra cy za gło do wą pen sję: 

– Z re gu ły jest tak, że lep sze ofer ty nie tra fia ją do urzę dów pra cy, tyl ko są wy peł nia ne wcze -
śniej na ryn ku, na za sa dzie zna jo mo ści ro dzin nej czy bez po śred nie go po szu ki wa nia pra cow -
ni ków. Do nas tra fia ją prze wa żnie ofer ty trud ne w re ali za cji, na któ re nie ła two zna leźć chęt nych
z ja kie goś po wo du, na ogół jest to ni skie wy na gro dze nie. Do ty czy to głów nie za wo dów tech -
nicz nych, jak spa wa cze czy ślu sa rze. Sztan da ro wym przy kła dem jest Ne wag SA, któ ry od kil -
ku na stu mie się cy ma otwar te ogło sze nie, a z ra cji ni skie go wy na gro dze nia – nie ma chęt nych. 

Zi mo we mie sią ce są trud ne, od po cząt ku ro ku tra fi ło do nas za le d wie 300 ofert. Wię cej
po ja wia się la tem, gdy są pra ce se zo no we. Jed nak przez ca ły rok 2011 otrzy ma li śmy tyl ko
oko ło 3 ty się cy ofert, pod czas gdy w la tach pro spe ri ty, czy li 2008-2009, licz ba ta wa ha ła się
od 7 do 8 ty się cy. Wi dać, że ze szły rok był słab szy, ale trud no wy ro ko wać, ja ki bę dzie ten. 

(BW)

BĘ DZIE MY BRO NIĆ NA UCZA NIA RE LI GII W SZKO ŁACH
Po seł An drzej Ro ma nek (So li dar na Pol ska) o roz po rzą dze niu mi ni ster edu ka cji na ro do wej
Kry sty ny Szu mi las, usu wa ją cym re li gię z ra mo we go pro gra mu na ucza nia w po szcze gól -
nych ty pach szkół, na któ ry pań stwo za pew nia sub wen cję oświa to wą. 

– To roz po rzą dze nie zmie rza do wy ru go wa nia na ucza nia re li gii z sys te mu oświa ty
w szko łach pu blicz nych. Do tych czas obo wią zu ją ce roz po rzą dze nie ta kie upraw nie nia szko -
łom pu blicz nym da wa ło. Na uka re li gii by ła za gwa ran to wa na, o ile oczy wi ście mło dzież
oraz ro dzi ce dzie ci wy ra ża li ta ką wo lę, a w po nad 90 pro cen tach tak w rze czy sa mej by -
ło. To jest rów nież po wa żny pro blem o cha rak te rze praw nym. Otóż kon kor dat za war ty
mię dzy Pol ską a Sto li cą Apo stol ską gwa ran tu je w ar ty ku le 12, że szko ły pu blicz ne oraz
przed szko la pro wa dzo ne przez or ga na ad mi ni stra cji pań stwo wej i sa mo rzą do wej or ga ni -
zu ją, zgod nie z wo lą za in te re so wa nych w ra mach pla nu za jęć szkol nych, na ukę re li gii.
W no wym sta nie praw nym, za war tym w roz po rzą dze niu, mo że dojść do ta kiej sy tu acji, że
na ucza nie re li gii bę dzie uza le żnio ne od wo li sa mo rzą dów, bo to gmi ny i po wia ty bę dą mu -
sia ły fi nan so wać za ję cia z za kre su re li gii, opła ca jąc ka te che tów. Prze cież mo gą się zna -
leźć ta kie sa mo rzą dy, któ re nie tyl ko ze wzglę dów ide olo gicz nych, ale też fi nan so wych

prze gło su ją w ra mach swo ich rad, że edu ka cja re li gij na w szko łach nie bę dzie re ali zo wa na. Je że li pa ni mi ni ster się nie
opa mię ta, to za ska rży my roz po rzą dze nie do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, bo chce my bro nić na uki re li gii w szko łach, gdyż
ta ka jest pol ska pięk na tra dy cja i wo la więk szo ści na ro du. 

(S)
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J ak to zwy kle by wa przy ta kich oka zjach, nie obe szło
się bez wspo min ków. Spro wo ko wał je Zyg munt Ber -
dy chow ski, za ło ży ciel te go i in nych dzieł, wy ro słych
wo kół Fun da cji Są dec kiej. Po cząt ki nie by ły ła twe.

Pierw szy nu mer mie sięcz ni ka, wy da ny w stycz niu 2008 ro -
ku, li czył 28 stron i miał dość sier mię żny wy gląd. Dziś „Są -
de cza nin” to co mie siąc 100 bo ga to ilu stro wa nych stron plus
do da tek „Pa no ra ma Wsi Są dec kich”. Ma my Czy tel ni ków
w ca łej Pol sce, a na wet na za gra ni cą, gdzie ka pry śny los rzu -
cił Są de czan. Po zo sta li śmy wier ni de wi zie z pierw sze go nu -
me ru „Są de cza ni na”, by głów nym za da niem by ło łą cze nie,
a nie dzie le nie Są de czan. 

W trak cie ju bi le uszo wej dys ku sji pod kre śla no, że mie sięcz -
nik wpi sał się w pej zaż pra so wy Są dec czy zny, sta jąc się źró -
dłem rze tel nej wie dzy o prze szło ści i te raź niej szo ści re gio nu,
a ta kże płasz czy zną wy mia ny po glą dów je go miesz kań ców. 

Roz ma wia li śmy też o zmia nach za cho dzą cych w świe cie
me diów. Ist ną re wo lu cję wy wo łał in ter net. Glo bal na sieć do -
tar ła pod „strze chę” i już nie tyl ko mło dzież po słu gu je się
kom pu te rem i mysz ką. Nie po zo sta je my w ty le. Na ba zie re -
dak cji mie sięcz ni ka w stycz niu 2010 ro ku po wstał por tal Sa -
de cza nin.in fo, któ ry idzie jak bu rza i zda niem nie tyl ko
na szych sym pa ty ków, zdo mi no wał są dec ki ry nek me diów. 

Nie spo czy wa my na lau rach. Trwa my przy mie sięcz ni ku,
któ re go ła my to miej sce re flek sji o Są dec czyź nie i Są de cza -
nach, sku pia my przy tym naj lep sze pió ra re gio nu i roz wi ja -
my nasz por tal. Za pa łu oraz życz li wych ki bi ców nam nie
bra ku je. Za wszyst kie ju bi le uszo we ser decz no ści pięk nie dzię -
ku je my. (KB)

Po cząt ki „Są de cza ni na” nie by ły ła twe 

Jubileusz
w gronie
przyjaciół
W ka me ral nym, przy ja ciel skim gro nie fe to wa li -
śmy wy da nie 50. nu me ru „Są de cza ni na”. Ma ły
ju bi le usz na sze go mie sięcz ni ka zgro ma dził gro -
no je go współ pra cow ni ków oraz sym pa ty ków.
Nie któ rzy z na szych za cnych go ści przy je cha li
na to spo tka nie aż z War sza wy. 
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Na dwor cu w Są czu że gna ły
ro da ków uda ją cych się
na Wę gry dziew czę ta z in -

ter na tu Ze spo łu Szkół Sióstr Nie po ka la -
nek z Bia łe go Klasz to ru oraz
mło dzie żów ka Pra wa i Spra wie dli wo ści.
Uczen ni ce roz wi nę ły na pe ro nie wiel ką
bia ło -czer wo ną fla gę i czę sto wa ły pa sa -
że rów po cią gu cia stecz ka mi wła sne go
wy ro bu. – Nie mo gły śmy je chać, to przy -
naj mniej wam po ma cha my – mó wi ła sio -
stra Ka ta rzy na. Z fla gą na ro do wą że gnał
nas ta kże dr Wła dy sław Dzik z Chełm ca. 

Wę grzy zgo to wa li nam na dwor cu
Ny uga ti w Bu da pesz cie ser decz ne przy -
ję cie. Po tem od by ła się uro czy stość
w ogro dzie Mu zeum Na ro do we go,
gdzie 15 mar ca 1848 ro ku wy re cy to wał
„Pieśń Na ro do wą” po eta San do Pe to fi,
od cze go roz po czę ła się an ty habs bur ska
Re wo lu cja Wę gier ska, w któ rej zło ty mi
zgło ska mi za pi sa li się na si ro da cy. Go -
ści z Pol ski po wi tał bur mistrz Bu da -
pesz tu Istvan Tar los. W na szym imie niu
prze ma wiał red. To masz Sa kie wicz. Na -
czel ny „Ga ze ty Pol skiej” tłu ma czył go -

spo da rzom, dla cze go kil ka ty się cy Po -
la ków przy je cha ło do Bu da pesz tu za de -
mon stro wać so li dar ność z pre mie rem
Or ba nem i re for ma mi wpro wa dzo ny mi
przez je go rząd (m.in. zmia ną po nad 200
ustaw, w tym Kon sty tu cji, roz po czy na -
ją cej się obec nie od we zwa nia do Bo ga,
i opo dat ko wa nie wiel kich kor po ra cji za -
gra nicz nych, co wy wo ła ło głę bo kie nie -
za do wo le nie Ko mi sji Eu ro pej skiej,
któ ra uka ra ła Wę grów ob cię ciem środ -
ków unij nych). 

Jed nak naj wa żniej szym punk tem
pro gra mu był po po łu dnio wy prze -
marsz z pla cu Ada ma Clar ka przez
Most Łań cu cho wy na Du na ju na plac
Kos su tha. Na czte ro ki lo me tro wej tra -
sie po cho du skan do wa li śmy ha sła
„Po lak – Wę gier dwa bra tan ki”, „Bu -
da peszt, War sza wa – wspól na spra -
wa!”, „Vik tor Or ban!”. Pol ską gru pę
po prze dza li hu za rzy na ko niach.
Na pla cu Sze che nyi przed sta wi cie le
Wę gier skie go Mar szu Po ko ju prze ka -
za li pol skiej re pre zen ta cji chleb ob -

Są de cza nie w sto li cy Wę gier 

Bu da peszt i War sza wa
– wspól na spra wa!
Po ciąg, wio zą cy uczest ni ków Wiel kie go Wy jaz du na Wę gry, zor ga -
ni zo wa ne go przez Ga ze tę Pol ską, miał przy sta nek w No wym Są -
czu. Do po cią gu wsia da ła gro mad ka Są de czan m.in. An drzej
Pisz czek, pre zes Sto wa rzy sze nia Pa ra fiak w Mar cin ko wi cach, i Ma -
rian Ry ba, szef Klu bu Ga ze ty Pol skiej w Kry ni cy -Zdro ju. Nie by ło nas
wie lu, ale w Bu da pesz cie by ły wi docz ne trans pa ren ty z No we go
Są cza, Kry ni cy i Mar cin ko wic. 15 mar ca god nie re pre zen to wa li śmy
Są dec czy znę na świę cie na ro do wym Bra ci Ma dzia rów, gnę bio -
nych przez Bruk se lę za na ro do we aspi ra cje i nie za le żność. 

FOT. HSZ
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wią za ny wę gier skim sztan da rem na ro -
do wym. 

Pod par la men tem, gdzie we dług wę -
gier skich me diów zgro ma dzi ło się te go
dnia ok. 250 ty się cy lu dzi, wy słu cha li -
śmy prze mó wie nia pre mie ra Or ba na.
W po bli żu zna la zła się stu dent ka hun ga -
ry sty ki, któ ra na go rą co tłu ma czy ła sło -
wa sze fa wę gier skie go rzą du,
znie na wi dzo ne go na sa lo nach eu ro pej -
skich. To był wiel ki hymn na cześć wol -
no ści, wy gło szo ny przez przy wód cę
dum ne go na ro du (czy taj obok), któ ry
od rzu ca ob cy dyk tat i chce żyć w zgo -
dzie z wła sną hi sto rią i tra dy cją. Zwra -
ca jąc się do Po la ków, Vik tor Or ban
po wie dział po pol sku: „Za na szą i wa -

szą wol ność. Niech Bóg ma Po la ków
w swo jej opie ce!”. Wra ca li śmy z ma ni -
fe sta cji w szpa le rze wi wa tu ją cych
na cześć go ści z Pol ski Ma dzia rów. Bu -
da pesz tań czy cy krzy cze li, a nie któ rzy
pła ka li, wy mie nia li śmy się fla ga mi
i pla kiet ka mi. To by ło nie za po mnia ne
prze ży cie, dla któ re go war to wy brać się
w pod róż. 

*** 
Dzię ki są de cza ni no wi osia dłe mu

pod Wa we lem, Je rze mu Gi zie, część na -
szej eki py no co wa ła u by łe go kon su la
Re pu bli ki Wę gier skiej w Kra ko wie
(1994-1996) Ar pa da Ben da i je go ma -
łżon ki Wan dy. To wspa nia łe, pol sko -wę -
gier skie ma łżeń stwo. Miesz ka nie
w za byt ko wej ka mie ni cy, po ło żo nej nie -
da le ko pla cu Kos su tha, peł ne jest pol -
skich pa mią tek i wi si tam ma pa
Wiel kich Wę gier. (Wę gry stra ci ły
po I woj nie świa to wej na mo cy trak ta tu
w Tria non w 1920 ro ku 70 proc. te ry to -
rium i 30 proc. et nicz nych Wę grów,
trau ma z te go po wo du trwa do dziś). 

Przy ko la cji, tra dy cyj nym gu la szu
wę gier skim, był czas na roz pa mię ty wa -
nie wspól nych epi zo dów hi sto rycz nych,
m.in. od da wa nie krwi przez Po la ków
w 1956 ro ku w cza sie Po wsta nia Wę -
gier skie go i przy jazd sie rot wę gier skich
do Kry ni cy czy Mar cin ko wic. War toFO

T.
 H

SZ

Pożegnanie na peronie w N. Sączu
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wie dzieć, że ów cze sną sze fo wą punk tu
krwio daw stwa w Kry ni cy, gdzie od da -
wa no krew dla Wę grów, by ła Ho no ra ta
Ber dy chow ska, mat ka wy daw cy na sze -
go pi sma. 

Na stęp ne go dnia był czas na zwie dza -
nie Bu da pesz tu. Wszę dzie spo ty ka li śmy
się z ozna ka mi sym pa tii i życz li wo ści.
Tak by ło pod par la men tem, ba zy li ką św.
Ste fa na, na Gó rze Gel ler ta, Wzgó rzu
Zam ko wym i na pro me na dzie nad Du -
na jem, ską pa nym w wio sen nym słoń cu.
Te go dnia prze jazd tram wa jem i wej ścia
do mu ze ów by ły dla Po la ków dar mo we.

W pew nym mo men cie na szą szczu płą
de le ga cję są dec ką na lam pkę wi na za -
pro sił Bre bo vsz ky Fe renc, za wo do wy
de gu sta tor kró lew skie go na po ju. Usie -
dli śmy pod pa ra sol ka mi, ale dru giej
lamp ki już nie wy pi li śmy, bo za dzwo nił
za nie po ko jo ny na szą nie obec no ścią Ar -
pad, gdyż zbli żał się czas po wro tu do do -
mu. At mos fe ra pa nu ją ca w po cią gu to
osob ny te mat. To był w isto cie „Po ciąg
Wol no ści”. Trze ba by ło sły szeć te za cię -
te dys ku sje na te ma ty pol skie. Dość po -
wie dzieć, że po zna li śmy naj star sze go
uczest ni ka wy pra wy 89-let nie go Hen ry -

ka Czy ża z War sza wy, któ ry po woj nie
z po wo dze niem upra wiał ko lar stwo
i star si ki bi ce mo że go jesz cze pa mię ta -
ją. Nasz prze dział od wie dzi ło ta kże
dwóch stu den tów, roz da ją cych de kla ra -
cje przy stą pie nia do Kru cja ty Ró żań co -
wej za Oj czy znę. Na Wę grzech ró ża niec
w tej in ten cji od ma wia ło 10 proc. na ro -
du i na stą pił cud. W kra ju do wie dzie li -
śmy się, że te le wi zja pu blicz na nie
zna la zła miej sca na po ka za nie Wiel kie -
go Wy jaz du na Wę gry. Po pro stu jak by
nas nie by ło w Bu da pesz cie… 

HEN RYK SZEW CZYK

PRZEMÓWIENIE VIKTORA ORBANA
WYGŁOSZONE 15 MARCA NA
PL. KOSSUTHA W BUDAPESZCIE (FRAGMENTY) 

(…) Wol ność ozna cza dla nas to, iż nie je -
ste śmy gor si od in nych. Ozna cza też to, że
i nam na le ży się sza cu nek. Ozna cza, że pra -
cu je my dla sie bie i za sie bie, i nie spę dzi my
na sze go ży cia jak nie wol ni cy za dłu że nia.
Ozna cza rów nież i to, że nie mo żna od bie -
rać nam da chu nad gło wą, na szych do -
mostw. Wol ność ozna cza, że i my ma my
pra wo do otrzy ma nia szan sy, by śmy sa mi

mo gli za pra co wać na swój roz wój. Ani roz wo ju, ani do bro by tu,
ani suk ce su nie pro si li śmy od ni ko go w pre zen cie. Na rzecz tych
war to ści za wsze pra co wa li śmy i dzi siaj pra cu je my. Pra gnie my tyl -
ko szan sy na sen sow ną pra cę. Za bie ga my tyl ko o roz sąd ną i spra -
wie dli wą mo żli wość wyj ścia z za dłu że nia. Wol ność ozna cza to, że
sa mi usta na wia my pra wa rzą dzą ce na szym ży ciem, że my sa mi
de cy du je my, co jest dla nas wa żne, a co nie – we dług oglą du wę -
gier skie go oka, we dług wę gier skie go spo so bu my śle nia, idąc
za ryt mem wę gier skie go ser ca. Dla te go to my sa mi pi sze my na -
szą Kon sty tu cję. Nie po trze bu je my ko goś, kto by pro wa dził nas
jak osła. Nie po trze bu je my też nie chcia nej po mo cy ob cych, któ -
rzy pro wa dząc nas za rę kę, chcą ste ro wać na szy mi po czy na nia -
mi. Do brze zna my na tu rę nie pro szo nej po mo cy to wa rzy szy.
Umie my ją roz po znać na wet wte dy, gdy skry wa się ona nie za po -
staw nym mun du rem, ale do brze skro jo nym gar ni tu rem. Pra gnie -
my, by Wę gry mo gły sa me za jąć się so bą. Dla te go też obro ni my
na szą Kon sty tu cję, któ ra sta no wi rę koj mię na szej przy szło ści. 

(…) W świe tle pło mie ni nisz czą cych za mek Kra sna Hor ka,
wśród hu ku do cho dzą ce go z mię dzy na ro do we go sys te mu fi -
nan so we go, w sa mym cen trum na wał nic eu ro pej skie go kry -
zy su go spo dar cze go mu si my po sta wić naj wa żniej sze py ta nie,
ale też mu si my dać na nie od po wiedź. Czy za ak cep tu je my stan
by cia na czy jejś ła sce, uza le żnie nie, któ re się ga już po uszy, czy
też po sta wi my na te cno ty, któ re Wę gra czy nią Wę grem, su -
we ren ność su we ren no ścią, a hi sto rię hi sto rią? Czy przyj mie -
my los ko lo nii, czy też wy bie rze my ży cie wę gier skie,

zbu do wa ne i za go spo da ro wa ne zgod nie z naj szla chet niej szą
stro ną na szej to żsa mo ści?

(…) Czę sto wy da je się, że Wę grzy w swych wal kach o wol ność
po zo sta ją sa mi. My jed nak wie my, że nie je ste śmy osa mot nie ni.
Dziś też są pol scy Be mo wie, fran cu scy Richárdzi Guy ono wie,
serb scy Jáno sze Dam ja ni che, nie miec ko -au stry jac cy Ka ro lo wie
Le inin ge no wie. Sta ją przy nas cze scy, ło tew scy, sło weń scy i ru -
muń scy przy ja cie le. Nie tyl ko wy stę pu ją w na szej obro nie, ale też
są tu te raz z na mi. Przy by li, by ra zem z na mi świę to wać, li tew scy
i pol scy przy ja cie le. Chwa ła Li twie! Niech Bóg bło go sła wi Pol skę!
[dosł. niech da rzy ży ciem]. Za wol ność na szą i wa szą! [wy po wie -
dzia ne po pol sku i po wę gier sku]. To by ło za wo ła nie Pol skie go Le -
gio nu, któ re i dziś uzna je my za ak tu al ne. Z na mi jest rów nież wie le
dzie siąt ków mi lio nów w ci szy cier pli wej, ukry tej Eu ro py, któ ra ży -
wi przy wią za nie do na ro do wej su we ren no ści i wciąż wie rzy
w chrze ści jań skie cno ty, któ re kie dyś wy no si ły nasz kon ty nent
na świa to we szczy ty. Oni wie rzą w od wa gę, mę stwo, w uczci -
wość, w wier ność i w mi ło sier dzie. 

(…) Do sko na le ro zu mie my, że Eu ro pa ma wie le pro ble mów.
Try by trzesz czą, ścię gna się na pi na ją. Jed nak ja ko eu ro pej ski na -
ród o ty siąc let niej tra dy cji, ma my jed no żą da nie. Chcemy dla
Wę grów rów no ści. Ja ko eu ro pej ski na ród żą da my rów ne go
trak to wa nia. Nie bę dzie my eu ro pej ski mi oby wa te la mi dru giej
ka te go rii. Upraw nio ne jest na sze żą da nie, by wo bec nas sto so -
wać tę sa mą mia rę, któ rą sto su je się wo bec in nych kra jów. Hi -
sto ria uczy nas, że roz wój Eu ro py i Wę gier są nie ro ze rwal ne.
Zaw sze gdy Eu ro pa prze ży wa ła trud no ści, po gar szał się też los
Wę gier. Nie cie szy nas, ale ro zu mie my, że eu ro pej skie sto wa -
rzy sze nie nie jest sto wa rzy sze niem świę tych. Z dru giej stro ny
nie mo że my bez czyn nie pa trzeć, gdy ja ki kol wiek po li tycz ny czy
du cho wy kie ru nek pró bu je Eu ro pie na rzu cać si łą ja kiś świę to -
krad czy alians. Eu ro pa nie mo że się pod da wać i re zy gno wać
z sie bie sa mej. Po czu cie wza jem nej przy na le żno ści nie mo że być
da lej osła bia ne. To pro wa dzi ło by do prze gra nej i do upad ku Eu -
ro py. Dla te go Eu ro pa nie mo że po rzu cać ca łych kra jów. Je śli
nie prze bu dzi my się na czas, w efek cie koń co wym sa ma Eu ro -
pa też sta nie się ko lo nią no wo cze sne go świa to we go sys te mu
fi nan so we go… (Tłumaczenie za fronda. pl)
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O
ko ło 75 pro cent stu den tów
kie run ków na uczy ciel skich
jest prze ko na nych, że
po stu diach do sta nie pra cę

– wy ra żał swo je ubo le wa nie sta ro sta Jan
Go lon ka, któ ry 16 mar ca oma wiał są -
dec kie sta ty sty ki pod czas Ga li Przed się -
bior czo ści w Kry ni cy -Zdro ju. 

Kształ ce nie przy szłych na uczy cie li
na Są dec czyź nie przed sta wia się na stę -
pu ją co: re kru ta cja na I rok – po nad 875

stu den tów, w tym na pe da go gi kę 490 stu -
den tów, na fi lo lo gię – 200, i wy cho wa nie
fi zycz ne – 185. Po za tym mło dzi lu dzie
uczą się też na kie run kach pe da go gi ka
przed szkol na, wcze snosz kol na, opie kuń -
czo -wy cho waw cza, in for ma ty ka czy pe -
da go gi ka. Ilu jest tych stu den tów
– sta ro stwu nie uda ło się zli czyć.

Tym cza sem chęć pod ję cia stu diów
na uczy ciel skich za de kla ro wa ło 245 ab -
sol wen tów li ce ów ogól no kształ cą cych

i 185 z tech ni ków. – Pla no wa ny spa dek
licz by uczniów w cią gu naj bli ższych 20
lat od po wia da tyl ko na tu ral nej sto pie
przej ścia na uczy cie li na eme ry tu ry. Mo -
żli wo ści za trud nie nia pe da go gów wy ni -
ka ją je dy nie z za stępstw okre so wych,
po dzia łów na gru py czy wpro wa dza nia
tzw. eta tów wspar cia – wy li czał pod czas
pre zen ta cji sta ro sta Go lon ka.

Pro blem z bez ro bot ny mi na uczy cie -
la mi bę dzie więc co raz więk szy.
– W czerw cu oko ło 400 ab sol wen tów
PWSZ w No wym Są czu skoń czy kie run -
ki na uczy ciel skie, tym cza sem na eme ry -
tu rę mo że odejść nie wię cej niż
kil ku dzie się ciu na uczy cie li. To efekt bra -
ku po my słu na otwar cie kie run ków,
na któ re jest za po trze bo wa nie na ryn ku
pra cy – ar gu men to wa li nie daw no człon -
ko wie Po wia to wej Ra dy Za trud nie nia.

We dług da nych GUS w 2009 r. by ło
ok. 1,5 mln mło dzie ży w wie ku 16-18
lat, czy li o po nad 190 tys. mniej
(o ok. 12 pro cent) w po rów na niu z ro -
kiem 2005 r. W 2030 r. licz ba ta spad -
nie do po zio mu ok. 1 mln osób, czy li
bę dzie ona mniej sza o ok. 700 tys.
(ok. 33 pro cent) w po rów na niu z ro -
kiem 2009.

Dla te go pod ko niec ze szłe go ro ku
pod pi sa no Po ro zu mie nie o Part ner stwie
na rzecz Ryn ku Pra cy na Są dec czyź nie.
Kar tę part ner stwa sy gno wa li przed sta wi -
cie le 33 in sty tu cji za in te re so wa nych ryn -
kiem pra cy i edu ka cji w po wie cie. Wśród
nich znaj du je się sam po wiat no wo są dec -
ki i sie dem gmin: Ka mion ka Wiel ka,
Łąc ko, Ło so si na Dol na, Mu szy na, Na -
wo jo wa, Ry tro, Sta ry Sącz oraz uczel nie
wy ższe: PWSZ i WSB -NLU, dy rek to rzy
szkół, oba urzę dy pra cy – PUP i SUP –
i Po wia to wa Ra da Za trud nie nia czy zrze -
sze nia pra co daw ców etc.

Głów nym ce lem part ner stwa jest ba -
da nie źró deł de cy zji o wy bo rze ście żki
edu ka cyj nej w opar ciu o dia gno zę sta nu
ryn ku pra cy i opra co wa nie in for ma cji
o szan sach za trud nie nia na lo kal nym, re -
gio nal nym i eu ro pej skim ryn ku pra cy.
– Wa żne jest in spi ro wa nie zmian
na sta wie nia mło dzie ży, mię dzy in ny mi
po przez wdra ża nie do radz twa i pre -
orien ta cji za wo do wej, od przed szko la
do ma tu ry – pod kre ślał w pre zen ta cji
sta ro sta.

(BW)

Fabryka
bezrobotnych
nauczycieli

Pod czas gdy na Są dec czyź nie aż 875 osób przy ję to na pierw szy
rok stu diów na uczy ciel skich, uczniów jest co raz mniej, a gmi ny
szy ku ją się do za my ka nia szkół. Już te raz set ki pe da go gów bez -
owoc nie szu ka pra cy w za wo dzie. Ta ka sy tu acja trwa już kil ka lat.
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Wiosenna pielęgnacja
i konserwacja bramy wjazdowej

Wiosna to doskonały moment by zadbać
o bramę wjazdową. Właściwie zamontowana,
z odpowiednio dobranym siłownikiem powinna
działać bez zarzutu w każdych warunkach
i w każdej sytuacji. Pamiętajmy jednak, że
brama wyposażona w napęd jest urządzeniem
wymagającym stosowania się do warunków
eksploatacji. Wystarczy kilka drobnych zabie-
gów, by zapewnić prawidłowe działanie bramy.

Każdy użytkownik bramy z napędem może
dokonać wstępnego "przeglądu" swojej bramy
bez brudzenia rąk. Wystarczy sprawdzić czy
w otoczeniu bramy nie znajdują się zanie-
czyszczenia w postaci, kamieni, fragmentów
drewna czy metalowych elementów. Każda
przeszkoda znajdująca się w polu ruchu bramy
może utrudniać jej działanie, a nawet dopro-
wadzić do awarii. Właściciele bram przesuwnych
powinni zwrócić również uwagę na elementy
jezdne bramy, a przede wszystkim na szynę
jezdną, w której mogły nagromadzić się zanie-
czyszczenia np. w postaci drobnego piasku, liści
czy innych pozimowych pozostałości. Tego typu
zanieczyszczenia mogą przyczyniać się do blo-
kowania bramy, uszkodzenia rolek nośnych,
a nawet przeciążenia napędu.

Utrzymanie w porządku otoczenia bramy to
jeden z podstawowych czynników jej sprawnej
pracy. Dlatego warto pamiętać o usuwaniu
wszelkich zanieczyszczeń zarówno z jej

Po pierwsze – "przegląd"

Po drugie – wielkie porządki

otoczenia jak i ze wszystkich elementów,
w których zanieczyszczenia mogą się gromadzić.
Do tego celu z powodzeniem możemy użyć
sprzętu do mycia samochodu. Bramę możemy
również umyć gąbką samochodową co przy
okazji poprawi jej wygląd.

Warto sprawdzić działanie zabezpieczeń
stosowanych w bramach automatycznych, czyli
listwy bezpieczeństwa i fotokomórki. Żeby
sprawdzić fotokomórki trzeba uruchomić napęd
bramy, a następnie przerwać strumień między
fotokomórkami. Jeśli brama zareaguje w sposób
jaki została zaprogramowana (ustawienia
w centrali) nie ma powodu do obaw. Dla pew-
ności działania fotokomórek należy zapewnić
aby klosz nie był zabrudzony, i elementy roślin
np. trawa lub gałązki nie przerywały bariery
fotokomórek. W razie konieczności ewentualnie
przetrzeć suchą gąbką samochodową. Listwa
bezpieczeństwa zatrzymuje bramę w przypadku
zetknięcia się z przeszkodą lub po wywarciu na
powierzchnię listwy nacisku. Aby ją sprawdzić
uruchamiamy bramę i naciskamy listwę monto-
waną na czole bramy lub listwę zamontowaną na
stałe na słupie ramy lub słupku ogrodzenia.

Po trzecie – działa czy nie działa ?

Brama musi się zatrzymać a następnie odwrócić
ruch i zatrzymać się po przebyciu około 5cm.
Jeśli będziemy przestrzegać podstawowych
zasad eksploatacji bramy możemy mieć
pewność, że brama nie zawiedzie nas bez
względu na aurę.

Sprzątanie posesji po zimie to stały element wiosennych porządków. To również doskonała okazja aby zająć
się konserwacją bramy wjazdowej, szczególnie dlatego, że nie wymaga to dużych nakładów czasu pracy.
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– Ogrodzenia posesyjne

System LUX
wzór: AW.10.56

System STYLE
wzór: AW.10.24

System CLASSIC
wzór: AW.10.37

System PREMIUM
wzór: AW.10.66

System VARIO
wzór: AW.10.82

Wyjątkowe i bezpieczne

Połączyliśmy klasyczne piękno z najwyższą jako-

ścią i bezpieczeństwem. Stworzyliśmy kilkadzie-

siąt wzorów, dających tysiące możliwości kompo-

nowania wyjątkowego ogrodzenia, które podkreśli

charakter przydomowej architektury krajobrazu.

Pełna oferta

Zapraszamy do Punktów Sprzedaży w całej Polsce.

Bramy garażowe i przemysłowe

Kompleksowe systemy ogrodzeń posesyjnych

i przemysłowych

Panelowe ogrodzenia kratowe

Stolarka aluminiowa, stalowa i przeciwpożarowa

•

•

•

•

Z nami Twój dom stanie się ostoją ciszy i bezpieczeństwa.

System LUX
wzór: AW.10.60
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Redakcja: Pa nu je opi nia, że ma Pan
in tu icję do biz ne su. Wszyst kie po -
przed nie po su nię cia się Pa nu po wio -
dły, więc kon ku ren cja z uwa gą
przy glą da się, co ak tu al nie ro bi Ry -
szard Fryc. To dla nich wa żny sy -
gnał, że po wsta ła Fritz Gro up SA?

Ryszard Fryc: – Nie prze sa dzaj my!
Cze goś mi się fak tycz nie w biz ne sie uda ło
do ko nać, ale znam ska lę swo ich osiągnięć
i wiem, że są du żo prę żniej si przed się bior -
cy. Czy ja da ję kon ku ren cji ja kiś sy gnał,
w ja ką stro nę na le ży obec nie iść? My ślę,
że to jed nak glo bal ny ry nek wy ty cza no we
kie run ki. To na praw dę nie ja wy my śli łem,
że du ża część na sze go co dzien ne go ży cia
prze nio sła się do in ter ne to wej sie ci. Prze -
cież nie od kry wam Ame ry ki, je śli po wiem,
że to zja wi sko bę dzie się z cza sem tyl ko
na si lać. I nic w tym złe go.
Dla te go się Pan prze niósł ze swo imi
in te re sa mi do świa ta wir tu al ne go?

– Cał kiem się tam nie prze nio słem,
ale stop nio wo to ro bię. Pa nu je ta kie
prze ko na nie, że mo je po ko le nie nie czu -
je glo bal nej sie ci, że bez en tu zja zmu
i za ufa nia pod cho dzi do re wo lu cji tech -
no lo gicz nej, ja ka za cho dzi na na szych
oczach. Ja chcę za prze czyć ta kiej opi nii
i bez obaw wcho dzę w wir tu al ny świat.
Na przy kład w świat wir tu al ne go
pie nią dza?

– Nie wi dzę w tym nic dziw ne go.
Usłu gi bra nży fi nan so wej i ryn ku wy -
mia ny wa lut, to są aku rat dzie dzi ny,
na któ rych się chy ba tro chę znam. Dla -
te go w grud niu 2011r. ru szy ła Plat for ma
Wy mia ny Wa lut Frit zE xchan ge. pl
I wie rzy Pan, że lu dzie za miast cho -

dzić do kan to ru al bo ban ku bę dą po -
wie rza li swo je pie nią dze kom pu te -
ro wi?

– Prze pra szam, że py tam – a po sia da
pan kar tę kre dy to wą i pła ci nią cza sa mi?
Cza sa mi pła cę.

– A po sia da pan in ter ne to wy do stęp
do swo je go ra chun ku ban ko we go i ro bi
pan tą dro gą prze le wy, np. pła ci ra chun -
ki? No wła śnie. To dla cze go się pan tak
dzi wi, że za pro po no wa li śmy klien tom
elek tro nicz ną for mę wy mia ny wa lut?
Ja się nie dzi wię, tyl ko py tam, skąd
po mysł, by tak ro bić?

– A skąd u Szwe dów po mysł, by
w nie da le kiej przy szło ści wy eli mi no wać

z obie gu tra dy cyj ny pie niądz, a za stą pić
go wy łącz nie ka wał kiem pla sti ku?
Gdzieś o tym nie daw no sły sza łem i dys -
ku tan ci spie ra li się, jak się w Szwe cji
bę dzie ku po wa ło gu mę do żu cia, al bo
w ja ki spo sób ro dzi ce wy pła cą dzie ciom
drob ne kie szon ko we na wa ka cje.
To na szczę ście nie nasz pro blem.
Pań skim pro ble mem jest prze ko nać
lu dzi, że elek tro nicz na wy mia na wa -
lut to do bry i bez piecz ny in te res.

– Nie tyl ko bez piecz ny, ale i bar dzo
ko rzyst ny – i to za rów no dla klien tów
in dy wi du al nych, jak i firm. Po nad to
szcze gól ną uwa gę przy wią zu je my
do bez pie czeń stwa da nych użyt kow ni -
ków. Wy ko rzy stu je my do te go ta kie sa -
me pro ce du ry, ja kie obo wią zu ją
w naj więk szych in sty tu cjach fi nan so -
wych i ban kach. A mó wiąc o ko rzy -
ściach, wy star czy do dać, że oso by, któ re
spła ca ją kre dyt hi po tecz ny w wa lu cie,
dzię ki Plat for mie mo gą za osz czę dzić
na… śred niej kla sy sa mo chód oso bo wy.
Czy ta ka for ma trans ak cji się
spraw dzi? 

– Wie rzę, że tak. W pierw szych ty go -
dniach funk cjo no wa nia Plat for my, trans -
ak cji do ko na li klien ci z Ka na dy, Chi ca go,
Lon dy nu, ma my klien tów z Nie miec,
Au strii, Szwaj ca rii, a na wet z Chin.
Klien ci z Pol ski to ma łe i śred nie fir my
oraz oso by fi zycz ne, któ re du żo zy sku ją
na trans ak cjach wa lu to wych z Frit zE -
xchan ge.pl. Po wtó rzę to, co już kie dyś
po wie dzia łem: w 1989 ro ku, kie dy za -
czy na łem pro wa dze nie biu ra wy mia ny
wa lut, wy star czy ło otwo rzyć okien ko
i dać do bre ce ny, klien ci sa mi przy cho -

Bez wychodzenia z domu,
wszystko załatwimy
w internecie
Rozmowa z RYSZARDEM FRYCEM, założycielem 
i Przewodniczącym Rady Nadzorczej FRITZ GROUP S.A.

Ryszard Fryc
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dzi li. Te raz, w do bie no wych tech no lo gii,
trze ba szu kać in nych roz wią zań.
Po do ba się Pa nu ten zmie nia ją cy się
świat i ko niecz ność po szu ki wa nia
no wych roz wią zań?

– Na wet bar dzo! Dla te go ucie szy łem
się, że wła śnie w No wym Są czu po wsta -
nie MMC Bra invil le Park Tech no lo gicz -
ny i od ra zu po my śla łem, że to coś dla
mnie. Wy mia na wa lut to do pie ro po czą -
tek na szej no wej dro gi. Chce my, by
za po śred nic twem Plat for my Frit zE -
xchan ge. pl mo żna by ło za ła twić kwe -
stie kre dy tu, le asin gu, ubez pie cze nia,
ku pić ski -pass czy do ko nać prze le wów
itp. A to wszyst ko bez ko niecz no ści wy -
cho dze nia z do mu.
Wie rzy Pan w świat, w któ rym nie -
mal wszyst ko za ła twia my on li ne,
od pła ce nia ra chun ku za prąd aż
po chleb, ma sło i mle ko za mó wio ne
przez in ter net ze skle pu spo żyw cze -
go? Ro zu miem, że jest Pan zwo len ni -
kiem nie wy cho dze nia z do mu tyl ko
dla te go, iż ma Pan za pie ra ją cy dech
w pier siach wi dok z okna?

– Bez żar tów! Mo żli wo ści, ja kie da je
glo bal na sieć, ma ją nam po ma gać, a nie

spra wiać, że bę dzie my le ni wi i ode rwa ni
od świa ta! Prze cież to cią gle tyl ko jed -
na z mo żli wo ści. Pro szę przejść się
po uli cach miast, zo ba czy pan, jak wie le
osób re gu lu je swo je ra chun ki, od wie dza -
jąc punk ty płat no ści. My tyl ko da je my
mo żli wość wy bo ru. Tra dy cyj ne ra chun -
ki i re al ny pie niądz nie znik ną z dnia
na dzień.
A co Pan chce ro bić w Cen trum Ba dań
nad Wir tu al nym Pie nią dzem, któ re
zlo ka li zo wał w MMC Bra invil le?

– Po wiem nie skrom nie, że to pierw sza
te go ty pu pla ców ka w Eu ro pie. Bę dzie
ona mó zgiem dla dal sze go roz wo ju Fritz
Gro up oraz spół ki We bvi sor, na le żą cej
do na szej gru py ka pi ta ło wej. Cen trum
bę dzie peł nić ro lę ba daw czo -wdro że nio -
wą z za kre su ryn ków fi nan so wych i no -
wo cze snych spo so bów ko mu ni ko wa nia
się z klien tem. Moc no wie rzę, że są dec -
ki MMC Bra invil le da na szej fir mie no -
wy, moc ny na pęd. Szy ku je się no wa
ja kość nie tyl ko na lo kal nym ryn ku. Je -
stem o tym prze ko na ny!
Skąd ten opty mizm?

– Z prze ko na nia, że wia ra w sie bie
i cię żka pra ca to pod sta wa suk ce su. A cię -
żkiej pra cy się nie bo ję. Nie bo ję się też
ryn ku no wych tech no lo gii. Chcę przy po -
mnieć, że pierw sze kro ki w biz ne sie sta -
wia łem kie dyś wła śnie w ów cze snych
no wych tech no lo giach, ja ko współ za ło -
ży ciel są dec kie go Opti mu sa. Tam te do -
świad cze nia na uczy ły mnie, że klu czem
do suk ce su jest na dą ża nie za dy na micz -
nie zmie nia ją cy mi się tech no lo gia mi in -

for ma tycz ny mi. I te raz wła śnie to ro bię.
W XXI wie ku praw dzi wy suk ces nie za -
le ży od pra cy jed nost ki, tyl ko od umie jęt -
no ści stwo rze nia zgra ne go ze spo łu
uta len to wa nych lu dzi. Dla te go wie rzę, że
dzię ki miej scom ta kim jak MMC Bra -
invil le, któ re sprzy ja współ pra cy i trans -
fe ro wi wie dzy po mię dzy fir ma mi IT już
dziś bę dzie my two rzyć tech no lo gie ju tra.
Na pew no bę dzie to ko rzyst ne dla Są dec -
czy zny, z któ rą je stem zwią za ny ca łym
ser cem, i da szan sę na roz wój mło dym
i zdol nym lu dziom z ca łej Pol ski.

WŁODZIMIERZ SZYMBARSKI

Platforma wymiany walut online
FritzExchange

Ryszard Fryc w winnicy na szczycie
Paściej Góry w Chełmcu Ry szard Fryc, są dec ki

przed się bior ca, fi lan trop 
Po cho dzi z Ni sko wej (ur. 1959 r.), ab sol went

Tech ni kum Ga stro no micz ne go w No wym Są czu
i Szko ły Po żar ni czej w Po zna niu, któ rą ukoń czył
w stop niu cho rą że go. Słu żył w za kła do wej stra -
ży po żar nej w są dec kim ZNTK (do wód ca plu to -
nu), w mło do ści do ra biał so bie grą po we se lach
na akor de onie. 

W 1989 r. za ło żył sieć kan to rów wy mia ny wa -
lut (fir ma „Bo rys”), był ta kże za ło ży cie lem
i udzia łow cem są dec kiej fir my kom pu te ro wej
Opti mus i kra kow skie go Ban ku Współ pra cy Re -
gio nal nej. In we sto wał też w me dia: za ło ży ciel
i współ wła ści ciel re gio nal nej roz gło śni ra dio wej
Echo – Ra dio Be ski dów i Tatr oraz Ty go dni ka
Echo. Współ wła ści ciel sta cji nar ciar skich: „Ry ter -
ski Raj” w Ry trze i„Śnie żni ca” w Ka si nie Wiel kiej.
Pre zes Ma ło pol skie go To wa rzy stwa In we sty cyj -
ne go Sp. z o.o. W 2011r. za ło żył Fritz Gro up SA,
wła ści ciel Plat for my Frit zE xchan ge.pl.

Lau re at wie lu na gród biz ne so wych, m.in. Kra -
kow skie go Zło te go Du ka ta w 2004 ro ku. 

Udzie la się cha ry ta tyw nie. Wspól nie z żo ną,
Bo że ną, za ło ży li Fun da cję Po mo cy Oso bom z Au -
ty zmem „MA DA” w No wym Są czu, pro wa dzą cą
m.in. za ję cia i tur nu sy z oso ba mi au ty stycz ny mi.
Fun da cja MA DA pla nu je zbu do wać „Wio skę Ży -
cia” dla osób do tknię tych tą cho ro bą. 

Spon sor wie lu dzieł, m.in. dla ko ścio ła św. Sta -
ni sła wa Kost ki w ro dzin nej Ni sko wej ufun do wał
trzy dzwo ny, no szą ce imio na je go sy nów. Ko lek -
cjo nu je ob ra zy, m.in. pra ce są dec kich ma la rzy.
Znaw ca i mi ło śnik folk lo ru La chów Są dec kich. 

Na sto kach Pa ściej Gó ry w Chełm cu, gdzie
miesz ka, za ło żył win ni cę, tu z po wo dze niem
upra wia szla chet ne od mia ny wi no ro śli, z któ rych
owo ców to czy świet ne wi no. (HSZ)
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P
re zes Są dec kie go To wa rzy stwa
Bu dow nic twa Spo łecz ne go
(STBS) An drzej Ki ta za ra -
bia 9959,34 zł (nie li cząc wy słu -

gi lat) brut to. Ta kie sa mo wy na gro dze nie
otrzy mu je pre zes spół ki No va, zaj mu ją -
cej się są dec ki mi od pa da mi. Jest to trzy -
krot ność prze cięt ne go wy na gro dze nia
z 2008 ro ku.

Pre zes Są dec kiej Agen cji Roz wo ju
Re gio nal ne go Lu do mir Kra wiń ski za ra -
bia 2,7 x prze cięt ne go wy na gro dze nia,
czy li 8963,406 zł. Pre zes Ma ło pol skie go
Fun du szu Po rę czeń Kre dy to wych Grze -
gorz Ha slik mie sięcz nie otrzy mu -
je 8631,428 zł. Więk sze staw ki
bo 3,1-krot ność prze cięt ne go wy na gro -
dze nia ma ją: pre zes Miej skie go Przed -
się bior stwa Ener ge ty ki Ciepl nej Piotr
Po lek i pre zes Miej skie go Przed się bior -
stwa Ko mu ni ka cyj ne go An drzej Gór ski.
Pod sta wa ich pen sji to kwo -
ta 10 291,318 zł (brut to).

Ta ką sa mą pod sta wę otrzy mu je Ja nusz
Ada mek, pre zes Są dec kich Wo do cią gów.
Na tym jed nak nie ko niec. Do dat ko wo
w okre sie od 1 lu te go 2010 do 31 stycz -
nia 2014 pre zes otrzy mu je dwu krot ność
prze cięt ne go wy na gro dze nia, czy -
li 6639,56 zł. Do dat ko we wy na gro dze nie
dla pre ze sa wią że się z re ali za cją naj -
więk szej w hi sto rii spół ki in we sty cji wo -
do cią go wej. Łącz nie pod sta wo we
wy na gro dze nie pre ze sa Za rzą du Są dec -
kich Wo do cią gów to mie sięcz nie kwo -
ta 16 930,87 zł. Po zo sta li człon ko wie
za rzą du – Ma rian Ku lig i Krzysz tof Głuc
– za ra bia ją po 12 781,15 zł. Na ich wy -
na gro dze nie skła da się pod sta wa, ta ka sa -
ma jak u wszyst kich człon ków za rzą du
w spół kach miej skich (2,6 x prze cięt ne
wy na gro dze nie) oraz – po dob nie jak
u pre ze sa – do da tek 1,25 x 3319,78 zł.
Wy mie nio ne kwo ty nie obej mu ją żad -
nych do dat ków i wy słu gi lat.

WY NA GRO DZE NIE 
DLA FA CHOW CA

To wię cej niż za ra bia pre zy dent mia -
sta. Jed nak Ry szard No wak nie ma nic
prze ciw ko te mu. – Mo że ina czej na le ża -
ło by po sta wić kwe stię? Mo że to nie pre -
ze si spół ek za ra bia ją za du żo, ale
pre zy dent za ma ło? – mó wi No wak. 

Za raz jed nak wy ja śnia, że pen sja pre -
ze sa Są dec kich Wo do cią gów jest je go

zda niem jak naj bar dziej uza sad nio na.
– To wy na gro dze nie dla fa chow ca, któ -
ry pod czas re ali za cji stra te gicz nej dla
mia sta in we sty cji, ja ką jest roz bu do wa
ka na li za cji war ta mi lio ny, mu si być do -
stęp ny przez 24 go dzi ny na do bę. Mu si
spro stać do dat ko wym za da niom. Nie za -

zdrosz czę mu je go wy na gro dze nia, uwa -
żam, że jest ade kwat ne do wy ko ny wa ne -
go za da nia – kwi tu je Ry szard No wak.

Nie zga dza się z nim Piotr La cho -
wicz, szef Klu bu Plat for my Oby wa tel -
skiej w Ra dzie Mia sta No we go Są cza.
– Uwa żam, że do bry dy rek tor mu si za -

Prezesi
zarabiają więcej
od prezydenta
Wy na gro dze nie pre ze sa Są dec kich Wo do cią gów to pra wie 17
tys. zł, człon ków za rzą du oko ło 13 tys. zł, pre zy dent mia sta otrzy -
mu je 11 tys. zł. – To nie oni za ra bia ją za du żo, to pre zy dent za ra -
bia za ma ło – ko men tu je Ry szard No wak.

Ryszard Nowak, prezydent Nowego Sącza FOT. JEC
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ra biać na od po wied nim po zio mie, ale
ten po ziom nie po wi nien być wy ższy
od po bo rów pre zy den ta, bur mi strza lub
wój ta oraz ich za stęp ców. 

Po dob ne go zda nia jest rad ny Jó zef A.
Wik tor, w la tach 2002-2006 pre zy dent
No we go Są cza. – Pre zy dent nie po wi -
nien za ra biać mniej niż pre ze si pod le -
głych mu jed no stek. W No wym Są czu to
się roz bie gło. Zresz tą – mo im zda niem
– wy na gro dze nie pre zy den ta jest sto sun -
ko wo ni skie, np. w po rów na niu do pre -
zy den ta Tar no wa. Uwa żam, że mo żna
roz wa żyć pod nie sie nie mu wy na gro dze -
nia – mó wi rad ny.

WY BO RY I PO BO RY
Pre zes Są dec kich Wo do cią gów Ja -

nusz Ada mek w 2010 r. kan dy do wał
z li sty Ko mi te tu Wy bor cze go Wy bor -
ców Ry szar da No wa ka do Ra dy Mia -
sta No we go Są cza. Po dob nie zresz tą
obec ny wi ce pre zes tej spół ki Krzysz tof
Głuc. Mo że dla te go w upo sa że niach
sze fów spół ek miej skich rad ny La cho -
wicz do pa tru je się dru gie go, po li tycz -
ne go dna.

– Po bo ry pre ze sa Są dec kich Wo do -
cią gów Sp. z o.o. (16 930,87zł) oraz
człon ków za rzą du (12 781,15zł) są

w przy pad ku spół ki za dłu żo nej i pod no -
szą cej ce ny usług bar dzo wy so kie. Nie
dzi wi mnie fakt, że tak wie lu pre ze sów
i człon ków za rzą du spół ek miej skich
wspie ra ło Ry szar da No wa ka i PiS
w wy bo rach. Miej sce w spół ce miej -
skiej, jak po ka zu ją ostat nie dni, mo że

być też na gro dą dla tzw. nie za le żne go
i po zor nie bez stron ne go ko men ta to ra
ży cia pu blicz ne go – ar gu men tu je La -
cho wicz, na wią zu jąc do po wo ła nia
na sta no wi sko wi ce pre ze sa STBS Ma -
cie ja Kur pa, któ ry wspie rał No wa ka
w wy bo rach sa mo rzą do wych i któ ry
chęt nie ko men tu je są dec ką rze czy wi -
stość w lo kal nej ka blów ce.

– Z sym pa tii Ma cie ja Kur pa mo gę się
tyl ko cie szyć, ale pra ca w spół ce STBS
to nie po li tycz ny re wa nż, a je dy nie uzna -
nie dla je go kom pe ten cji. Funk cję w za -
rzą dzie za pro po no wa łem mu
w ubie głym ro ku. Je go kom pe ten cje
zwią za ne z ryn kiem nie ru cho mo ści bar -
dzo mo gą się spół ce przy dać, nic oczy -
wi ście nie uj mu jąc pa nu Ki cie, któ ry
bar dzo do brze nią przez la ta za rzą dzał
– od po wia da pre zy dent No wak.

No wy za stęp ca pre ze sa STBS – Ma -
ciej Kurp (pra cu je od 1 mar ca) za ra bia
ty le, co po zo sta li człon ko wie za rzą dów
spół ek z udzia łem mia sta, czy -
li 8631,428 zł.

Pre ze som i człon kom za rzą du z wy -
jąt kiem spół ek NO VA i MFPK przy słu -
gu ją rocz ne na gro dy od 1,5 do 1-krot ność
prze cięt ne go wy na gro dze nia.

– Pod kre śle nia wy ma ga fakt, iż część
ze wska za nych osób, wy ko rzy stu jąc tak
zwa ne lu ki praw ne, nie skła da do pu bli -
ka cji oświad czeń ma jąt ko wych – zwra -
ca uwa gę Piotr La cho wicz.

To wła śnie dzię ki je go in ter pe la cji
ma my mo żli wość do wie dzieć się, ile za -
ra bia ją za rząd cy spół ek świad czą cych
usłu gi miesz kań com No we go Są cza
i oko lic.

W pre zy denc kiej od po wie dzi na za -
py ta nie rad ne go nie ma jed nak kon kret -
nych kwot, a je dy nie po da no „krot ność
prze cięt ne go wy na gro dze nia z 2008 ro -
ku”. Pen sje za rzą dów li czy li śmy więc
z kal ku la to rem w rę ku. 

(MIN KA)

– Mo że ina czej na le ża ło -
by po sta wić kwe stię?
Mo że to nie pre ze si spół -
ek za ra bia ją za du żo, ale
pre zy dent za ma ło?

RYSZARD NOWAK

Radni Piotr Lachowicz (z lewej) i Józef A. Wiktor

Ja nusz Ada mek, pre zes Za rzą du Są -
dec kich Wo do cią gów
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Za miast trzech mie się cy le -
cze nia i re ha bi li ta cji – pół to ra.
Trzy dni w szpi ta lu, a nie ca łe
ty go dnie. To wszyst ko dzię ki
no wo cze snej me to dzie le cze -
nia ura zów sta wów ko la no -
wych i sko ko wych, ja ką
za czę to sto so wać w Szpi ta lu
im. Die tla w Kry ni cy -Zdro ju. 

P
ierw szy za bieg tą me to dą wy -
ko na no w po ło wie mar ca. – Jest
no wa tor ska na ty le, że kon ty nu -
uje my do brą tra dy cję by cia

o krok przed na szy mi ko le ga mi ze szpi -
ta la w No wym Są czu – żar tem chwa li
no wą pro ce du rę Sła wo mir Kmak, dy -
rek tor lecz ni cy w Kry ni cy. – Do tąd tą
me to dą le czo no w du żych ośrod kach, ta -
kich jak Kra ków czy War sza wa, my je -
ste śmy pierw szym szpi ta lem
po wia to wym – do dał.

Jak ar gu men to wał Ja cek Śli pek, za -
stęp ca or dy na to ra Od dzia łu Chi rur gii
Ura zo wo -Or to pe dycz nej, me to da le cze -
nia tka nek chrzęst no -kost nych po le ga
na wsz cze pie niu ma ło in wa zyj ną me to -
dą ar tro sko pii kost ki, im plan tu, na któ -
rym roz wi ja się chrząst ka sta wo wa.
Ostrzy ku je się ją czyn ni kiem wzro stu,
po bie ra nym z krwi pa cjen ta. – W ten
spo sób le czy my zmia ny zwy rod nie nio -
we i zmia ny po ura zo we chrzą stek,
głów nie sta wów ko la no wych – mó wi
Śli pek. – Dla pa cjen ta to du ża zmia na,
za stę pu je tra dy cyj ną or to pe dię,
z oczysz cza niem ubyt ku i od cią ża niem
koń czy ny przez czte ry do sze ściu ty go -
dni i re ha bi li ta cji, co w su mie trwa ra -
zem od dwóch do trzech mie się cy. No wa
me to da skra ca czas le cze nia od czte -

rech do sze ściu ty go dni. Nie mó wiąc już
o tym, że pa cjent prze by wa w szpi ta lu
tyl ko ty le, ile mu si: jed ne go dnia zo sta -
je przy ję ty i przy go to wa ny, dru gie go ma
za bieg, a na trze ci dzień wy cho dzi
do do mu, sam. To zwięk sza kom fort pa -
cjen ta – do da je.

Szpi tal chce wy ko ny wać 4-6 za bie -
gów ty go dnio wo. Ko lej ki do za bie gu
two rzy ły się już od kil ku mie się cy. Pro -

ce du ra jest wy so ko spe cja li stycz na i wy -
so ko punk to wa na przez NFZ. Jej koszt
to w su mie kil ka ty się cy zło tych. 

– Na ra zie le czy my nią sta wy ko la no -
we, pierw sze go za bie gu do ko na li śmy
dwa dni te mu. W na stęp nych mie sią cach
za sto su je my ją w le cze niu sta wu sko ko -
we go. Są do nie sie nia o sto so wa niu tej
me to dy w le cze niu sta wów bio dro wych,
ale to do pie ro pró by – do da je Śli pek.

Jak po wie dział dy rek tor Kmak, są też
pla ny sto so wa nia no wo cze snej me to dy
le cze nia sta wu bar ko we go, któ rą wpro -
wa dzać bę dą przy wspar ciu Kli ni ki św.
Łu ka sza w Biel sku -Bia łej. – Ma my do -
brą po zy cję na ryn ku usług me dycz nych,
o czym świad czy fakt, że na si pa cjen ci
nie po cho dzą tyl ko z oko lic Kry ni cy, ale
z Gród ka nad Du naj cem, Chełm ca, Sta -
re go Są cza czy Ko rzen nej. Za tem miej -
sce le cze nia jest ich wy bo rem. Sta ra my
się tę po zy cję utrzy mać – pod kre śla Sła -
wo mir Kmak. (BW)

W kry nic kim szpi ta lu ro bią cu da z ko la na mi!

Z implantu
chrząstka
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WIELKI CZWARTEK
W Wiel ki Czwar tek idzie więk szość

do ko ścio ła; sta ra ją się usil nie być
do spo wie dzi, cho cia żby już od by li
wiel ka noc ną. W no cy z Wiel kie go
Czwart ku na Wiel ki Pią tek po pół no cy
wy ska ku ją lu dzie z chałp i pę dzą do po -
to ka, mó wiąc po dro dze „Anioł Pań ski”,
wska ku ją do wo dy, my ją się, aby
wszyst ko co kol wiek bo li prze sta ło
na ca ły rok i za bie ra ją tro chę wo dy
do do mu, rów nież na ró żne do le gli wo -
ści. Dla te go ta ka wo da wa żna, gdyż tej
no cy kie dy wie dzio no 1894 la ta te mu
Je zu sa przez most na Ce dro nie, we -
pchnię to Go do wo dy. Dla te go też nikt
ni gdy się nie za zię bił, cho ciaż w wiel ki
mróz go nił bo so do po to ka i wska ki wał
do zim nej wo dy. Wie rzą, że kto bie gnie
do po to ka, a nie mó wi pa cie rza, to go
po stra szy.

WIELKI PIĄTEK
W Wiel ki Pią tek w czas ra no ka dzi

się kro wy, że by je nic nie psu ło.
W Wiel ki Pią tek jed ni idą do ko ścio ła
do po łu dnia, a dru dzy po po łu dniu.
Więk szość idzie po po łu dniu, gdyż od 1
go dzi ny usta ją wszel kie ro bo ty i świę -
tu ją wszy scy do wie czo ra. Jed ni po szli
do ko ścio ła na Sta cje i Gorz kie Ża le,
dru dzy pil nu ją chał py śpie wa jąc pie śni
po st ne, gdyż przed wie ka mi o 3-ciej go -
dzi nie po po łu dniu miał umrzeć Chry -
stus. Więc też po po łu dniu w Wiel ki
Pią tek pa nu je we wsi śmier tel na ci sza,
na po lach ci cho, gdyż wszy scy zje cha li,
w chał pach rów nież ma je sta tycz ny spo -
kój pa nu je. Do ko ścio ła ba by ubie ra ją
ciem ne ubra nie i czar ne chust ki przez
ca ły post i przez ca ły Wiel ki Ty dzień
prócz So bo ty po po łu dniu, ale w Wiel ki
Pią tek ko niecz nie w czar nych sza tach,
bo ni jak nie ucho dzi w ja snych w dzień
smut ku i ża ło by ogar nia ją cej ca ły świat
chrze ści jań skiej spo łecz no ści

Prak ty ka go spo dar ska mó wi: „Je że li
w Wiel ki Pią tek mróz – to na la da pa -
gór ku sia na wóz”, to zna czy: Je że li
w Wiel ki Pią tek su cho i po god nie, to rok
bę dzie mo kry i na od wrót, je że li deszcz
to ca ły rok su chy. Je że li do po łu dnia
deszcz, a po po łu dniu po go da, to wio sna

i pół la ta nie po god ne, a ko niec la ta i je -
sień po god na.

WIEL KA SO BO TA
Do po łu dnia w So bo tę idą do ko ścio -

ła tyl ko chłop cy, a w któ rej chał pie nie
ma chło da ka, to z tej idzie chłop. Ba by

Zwy cza je i ob rzę dy wiel k a
w Żmią cej (opi sa ne w ro ku 1927)
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bo wiem pie ką czym prę dzej, by „przy -
sta ło” na świę ce nie, dzio py po ma ga ją
i sprzą ta ją. Bo też nie pa so wa ło by na -
wet dzio pom iść z hu ba mi, któ re to
chłop cy ści na ją na wio snę lub w le cie,
wy su szą na słoń cu, a po tem na pie cu, by
się mo gła tlić. Gdy ko ściel ni wy krze szą
iskry i roz nie cą ogień a ksiądz po świę ci
go, chłop cy wte dy rzu ca ją się i za pa la ją
swo je hub ki od te go no we go ognia a ta -
kże świe co ną wo dę bio rą i idą do do mu.
Hu bą oka dza ją drze wa w sa dzie, by ro -
sły i ro bac two nie nisz czy ło, by dło
w staj ni, by się da rzy ło, a po tem kła dą
na na le pie i gdy wy ga śnie sta ry ogień,
no wy od hu by wznie ca ją.

Go spo dy nie pie ką ko ła cze i buk ty
i ró żno ści dla dzie ci na świę ce nie, jak
kacz ki osob no i na gnieź dzie, ro bią też
ob wa rzan ki, gwiaz dy i lu dzi z cia sta.
Go tu ją jaj ka, a dla dzie ci ro bią pi san ki,
go tu ją mię so i kieł ba sy. przy rzą dza ją
chrzan, bo to wszyst ko wła śnie świę cą.
Do ko szy ka bo wiem kła dą: jaj ka, ma sło,
kieł ba sy, ucho świń skie, mię so i chrzan.
To ka żdy świę ci, a prócz te go mo żna
jesz cze co in ne go do ko szy ka „ło pa ta ne -
go” (to pe wien ro dzaj ko szy ka) wło żyć.
Świę ci rów nież ka żdy bo che nek chle ba,
któ ry nie kła dą do ko szy ka, bo by się nie
zmie ścił. ale wią żą w ka wa łek płót na.
Z ka żde go do mu idzie je den kto star szy,
al bo go spo dy nie, al bo dzio py, al bo też
chło da ki pod rost ki i pro wa dzą jed no lub
dwo je dzie ci. Dzie ci strasz nie lu bią
świę ce nie, ma ją swo je ma łe ko szycz ki,
do któ rych kła dą pi san ki, ró żne ciast ka
i bo ho ma zy z cia sta, ba ran ka z cia sta, cu -
kru lub cze ko la dy z cho rą giew ką czer -
wo ną, jabł ka, ma łe kieł ba ski. W pa ra fii
Uja no wic kiej ksiądz jeź dzi po wsiach
i świę ci, więc lu dzie za to skła da ją mu
jaj ka. W Żmią cej cho dzi przed świę ta mi
Zel ka (Zel ko wa) i ka żdy da je naj mniej
dwa jaj ka. Zwy czaj nie jeź dzi wi ka ry; je -
dzie naj przód do Kro sny, stąd na Ja worz -

ną, Żmią ca po sy ła fur kę na Ja worz ną
i od wo zi do Strze szyc, a Strze szy ce
do Uja no wic. Zwy czaj nie świę ce nie od -
by wa się na ogro dzie przed Du mi nem,
gdyż po pierw sze jest to na dro dze z Ja -
worz nej do Żmią cej i Strze szyc,
a po wtó re, że jest ogród rów ny i kwa -
dra to wy (Po dru giej woj nie świę ce nie
od by wa się przed ka pli cą na „Tra fi ce”).
W Żmią cej jest zwy czaj nie świę ce nie
oko ło 4-tej. Gdy ksiądz nad je żdża, wszy -
scy za ta cza ją ko ło i klę ka ją, a ksiądz
wcho dzi w to ko ło, mo dli się, a po tem
kro pi do ko szycz ków i ko szy ków.
Na ko niec roz ma wia z dzieć mi, da je cza -
sem ob raz ki a do sta je zno wu jabł ka lub
ba ran ka, po to tyl ko by dać ta kie mu
dziec ku, któ re te go nie ma. In te re su ją co
to wy glą da gdy utwo rzy się ko ło z ko -
biet, dzie ci i chłop ców, a w środ ku tej
klę czą cej, pstrej rze szy sta je ksiądz
w bia łej ko mży z kro pi dłem w rę ku.
Cza sem ja koś się zda rzy, że lu dzie spie -
sząc się nie utwo rzą do bre go ko ła, nie
za mkną go, gdyż nie ja ko brak nie z po -
wo du te go, iż uło żą się li nią ła ma ną a nie
krzy wą ko li stą, a to ma ozna czać rok zły,
nie uro dzaj ny. I rze czy wi ście coś trzy ra -
zy już nie za mknę li ko ła, ale po krę ci li.
Gdy ksiądz idzie wo ko ło i świę ci, wte dy
do brze jest siać kar pie le, bo się po świę -
cą i bę dą ład ne. Ale nie któ rzy mó wią
z do świad cze nia, że to nic nie da. Ten,
kto był na świę co nem, nim wej dzie
do cha łu py, po wi nien wo ko ło chał py
obejść, aby ani li sy, ani ja strzę bie nie po -
ry wa ły kur. Świę co ne kła dzie się na sto -

li ku i nie po win no się ru szać, aż na dru -
gi dzień czy li ra no w Wiel ką Nie dzie lę. 

Po świę ce niu idzie się na Re zu rek cję
do Uja no wic. Zwy czaj nie jest ślicz -
na po go da i bar dzo du żo lu dzi idzie
do ko ścio ła. Gdy słoń ce za cho dzi i rzu -
ca ostat nie pro mie nie po przez ga łę zie
lip, wy cho dzi pro ce sja z ko ścio ła
i przy od gło sie dzwo nów śpie wa jąc
„Przez Two je świę te Zmar twy chw sta -
nie” idą wszy scy trzy ra zy wo ko ło ko -

ścio ła. Lu dzie wie rzą, iż cza row ni ce nie
mo gą obejść trzy ra zy wo ko ło ko ścio ła
i al bo mu szą wyjść póź niej z ko ścio ła,
al bo też wcze śniej wcho dzą do ko ścio -
ła. Więc też idąc ko ło ko ścio ła, wszy scy
zer ka ją przez drzwi, kto też zo stał w ko -
ście le. Lecz nie wszy scy już do te go
przy wią zu ją wa gę.

WIEL KA NIE DZIE LA
W Żmią cy mó wią; „Je że li Bo że Na -

ro dze nie na lo dzie – to Wiel ka Nie dzie -

k a noc ne

Go spo dy nie pie ką ko ła -
cze i buk ty i ró żno ści dla
dzie ci na świę ce nie, jak
kacz ki osob no i na gnieź -
dzie, ro bią też ob wa rzan -
ki, gwiaz dy i lu dzi
z cia sta. Go tu ją jaj ka,
a dla dzie ci ro bią pi san ki,
go tu ją mię so i kieł ba sy. 
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la na wo dzie – a ję li Bo że Na ro dze nie
na wo dzie – to Wiel ka Nie dzie la na lo -
dzie”.

Wiel ka noc ma urok dla dzie ci przez
„świę ce nie”, a dla star szych przez re zu -
rek cję, a dla dzie ci i nie dzie ci przez to,
iż jest na wio snę, że ja skół ki wró ci ły
a skow ron ki i sło wi ki śpie wa ją, iż drze -
wa pę ki wy pu ści ły, iż tra wa się zie le ni,
a sto krot ki, pier wiosn ki i fioł ki głów ki
swe wy chy li ły. Lud wie rzy, iż
przed Wiel ka no cą nie na le ży przy no sić
do chał py kwia tów, gdy żby się ro bac -
two le gło. Więc też po raz pierw szy
w Wiel ką Nie dzie lę idzie się na fioł ki,
któ re ro sną na tym pa gór ku co cią gnie
się od szko ły wo kół do Wą tro bi ny

i po raz pierw szy wno si się do chał py
bu kiet fioł ków i pier wiosn ków.

W Wiel ką Nie dzie lę go spo dy nie idą
na ran ne, aby póź niej go to wać obiad.
Naj czę ściej wsta je się wczas, by go spo -
dy ni dzie li ła świę co nym, nim pój dzie
do ko ścio ła. Więc naj przód je się świę -
co ne, a póź niej do pie ro wła ści we Śnia -
da nie. Ka żdy mu si cho ciaż raz ugryźć
chrza nu (ko rzeń chrza nu, oczysz czo ny)
po tem jaj ko lu bi, czy nie lu bi ka żdy mu -
si zjeść; nie skła da się żad nych ży czeń
przy świę co nym jaj ku. Póź niej chleb
świę co ny z ma słem świę co nym w koń -
cu kieł ba sa. Po tem do pie ro go tu je się
śnia da nie a in ni idą na ran ne po świę co -
nym. Nie któ rzy jak w Bo że Na ro dze nie
tak i Wiel ką Noc idą na czczo i cze ka ją
su my, mó wiąc, że tak daw niej sta rzy lu -
dzie ro bi li.

Na śnia da nie je się ko łacz, buk tę
z ma słem i ka wą. Gdy lu dzie ze su my
le cą, wy cho dzi się w po le i rzu ca się
sko rup ki z jaj na psze ni cę, by się nie
śnie ci ła. Lu dzie ze su my go nią bar dzo
szyb ko „spo ro”, nie sto ją nic w Uja no -
wi cach. Dzio py się strasz nie po spie sza -
ją, by pier wej przy le cieć jak chło da ki,
by jak się ku ry na sa dzi by ły ko kosz ki,
a nie ko gu ty, ale chło da ki nie po zwa la -
ją się mi jać i w „do dyr du” tzn. bar dzo
pręd ko przez ca łą dro gę le cą i naj czę -
ściej przy cho dzą do chał py pierw si, mi -
mo, iż do sta ną ła ja nie od go spo si, bo
bę dą sa me ko gu ty.

Ka żdy chwa li Bo ga, jak przy cho dzi
z ko ścio ła w Wiel ką Nie dzie lę i czem
prę dzej za sia da ją do obia du. Naj przód je
się „trzę sion kę” (do ser wat ki „dro bi się”
wszyst ko co tyl ko się świę ci ło, a więc
chrzan, jaj ko, chleb, kieł ba sę, mię so i to
wszyst ko z zim ną ser wat ką je się bę dąc
zgo nio nym a więc zgrza nym bar dzo).
Na dru gie „ziem nia ki z ro so łem” z kró li -
ka, na trze cie „ka sa wiel ka” – na mle ko
rzu ca ne cia sto, dla te go wiel ka, bo klu ski
okrop nie uro sną w mle ku, gdyż bar dzo
du żo jaj bi ją i cza sem trud no ta ką klu skę
do ust zmie ścić. Na czwar te je się to mię -
so z kró la, wte dy już od cho dzi się od sto -

łu czy od ła wecz ki i ka żdy do sta je do rę ki
no gę czy pu dło i ob gry za. Je że li się nie
lu bi „ziem nia ków z ro so łem”, to trze ba
sie dzieć, a nie od cho dzić od je dze nia, aż
na koń cu, że by się przez ca ły rok ku py
trzy mać. Resz tę trzę sion ki da je się by dłu,
a wła ści wie tyl ko chleb da ją by dłu zjeść,
a ser wat ką po le wa ją ra ci ce by dłu, by nie
ku la ło i by wąż je nie ugryzł.

Po po łu dniu zno wu nie wol no spać,
ani iść ni gdzie, więc śpie wa się nie szpo -
ry, a po tem pie śni, je się i śmie je, choć
sta rzy ła ją, że nie wol no się śmiać, bo
wiel kie świę to.

DRU GI DZIEŃ ŚWIĄT 
„ŚMI GURT” – ŚMI GUS

Do pie ro się dzio py stro ją, bo to
w pierw szy dzień, to nie wie le kto uj rzy,
ale w Smi gurt to co kto ma naj ład niej -
sze go ubie ra, bo i po stoi przy ko ście le
i po pi je czę sto, boć to post mi nął, więc
się mo żna „że nić”. Daw ny zwy czaj „la -
nia się” za ni ka i pra wie że za nik nął już.
Daw niej okrop nie się la no, dzio py nie
mo gły się ni gdzie ru szyć, bo chło da ki
czy ha li, ła pa li i pro wa dzi li do po to ka
i bez wzglę du na po go dę al bo wprost
wsa dza li do wo dy al bo też ko ło po to ka
ko new ką la li, czę sto na wet do chał py

Na śnia da nie je się ko -
łacz, buk tę z ma słem i ka -
wą. Gdy lu dzie ze su my
le cą, wy cho dzi się w po le
i rzu ca się sko rup ki z jaj
na psze ni cę, by się nie
śnie ci ła. 
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przy cho dzi li, jed ni trzy ma li war tę,
a dru dzy la li ko new ka mi nie zwa ża jąc,
że po kost ki już wo da na pod ło dze. Kil -
ka ra zy na dzień się prze bie ra no i bądź
co ubie ra no, bo szko da by ło je śli zla no
ja kąś męt ną wo dą brud ną lub na wet
gnoj ni cą. La no bez mi ło sier nie, nie zwa -
ża jąc ani na bła ga nie, ani na groź by. Go -
spo da rze nie tyl ko nie przy ka za li, ale
trzy ma li stro nę cho da ków. Go spo dy nie
nie któ re po ma ga ły słu żą cym; to się im
też do sta ło. Póź niej już mniej się la no.
Prze wa żnie smar ka cze i już nie ko new -
ka mi, ale garcz ka mi i si kaw ka mi, wię -
cej uwa ża no je śli dzio pa szła z ko ścio ła,
to li czy li się, że szko dą ubra nia i je -

dwab ni cy. Na tu ral nie, że nie mi ło by ło
przejść przez wieś, ale na nie któ re dzio -
py nie od wa żo no się. Zda rza ło się prze -
cie ta kie la nie jak on giś i wte dy nie tyl ko
smar ka cze, ale kto żyw, to al bo ata ko -
wał, al bo od pie rał np. u Ku ban ka raz,
kie dy to był wój tem, by ła gro ma da we
smin gurt. Nie boszcz ka Ku ban ka by ła
bar dzo we so ła i tro chę urwisz ba ba; ze
słu żą cy mi uzbro jo ny mi w garcz ki z wo -
dą na pa dła na gro ma dę chło pów i nu że
lać, peł na chał pa wo dy, wszyst ko po -
przew ra ca ne, a Ku ba nek nim się na my -
ślił, po któ rej stro nie sta nąć, ba by
zam kły się w iz deb czy nie, by unik nąć
strasz ne go po gro mu. W cza sie woj ny

nie by ło chło da ków, więc też la nie prze -
szło do pod rost ków, a za ra zem stra ci ło
daw ną si łę. Dzi siaj jesz cze się le ją,
a przede wszyst kim w Dol nej Żmią cej.
Raz wy bra ły się dzio by z Gór nej Żmią -
cej, gdzie nie le ją, bez oba wy do Dol nej
Żmią cej w od wie dzi ny i na pró bę te -
atral ną. Tym cza sem, ani pró by nie mo -
gły urzą dzić, ani wró cić do chał py, ta kie
by ło strasz ne la nie, na wet ko new ka mi,
ale się strasz nie dzio py ob ra zi ły na „bar -
ba rzyń stwo” Dol nej Żmią cej i na ga da ły
głupstw, co nie mia ra, aż się chło da ki ob -
ra zi li mó wiąc – oj, jej, jej, co za, nie wi -
dzie li ście, co za nie do ty ka łe.

ZO FIA OLEK SY

WIEL KA WY CHO WAW CZY NI 
– ZO FIA OLEK SY

Opatrz ność Bo ża w swej nie skoń czo nej Mą dro ści tak kie ru -
je świa tem, by nie bra kło lu dzi od po wied nich do żad ne go za da -
nia. To też i do wy cho wa nia mło dzie ży po wo ła ła w pa ra fii
Uja no wi ce wie lu do brych wy cho waw ców, wśród któ rych wy -
bi ja się Zo fia Olek sy, cór ka Jó ze fa Olek se go i Ma rii Du dek, go -
spo da rzy ma ło rol nych w Żmią cej – nu mer do mu 122
– uro dzo nej w ro ku 1905.

Wy cho wa na w do mu ro dzin nym, w po bo żno ści, na za sa dzie
„módl się i pra cuj”, uczęsz cza ła do szko ły (lu do wej) po wszech -
nej w ro dzin nej wsi Żmią ca. Ma jąc zdol no ści i ocho tę, po szła
do gim na zjum w No wym Są czu i po ma tu rze zo sta ła przy ję ta
na Uni wer sy tet Ja giel loń ski w Kra ko wie na po lo ni sty kę, we dług
swe go za mi ło wa nia.

Gdy pew ne go ra zu w cza sie stu diów uni wer sy tec kich szła
uli cą Grodz ką, spo strze gła nad drzwia mi jed ne go z ko ścio łów
ła ciń ski na pis: „Fru stra vi vit, qui ne mi ni pro dest” (da rem nie ży je,
kto ni ko mu nie słu ży). To zda nie tak na nią wpły nę ło, że po my -
śla ła, iż „nie chcia ła by być w ży ciu da rem nym czło wie kiem”. I to
za de cy do wa ło o dal szym kie run ku jej ży cia.

Pa ni Zo fia ukoń czy ła stu dia wy ższe ze stop niem ma gi stra.
Otrzy ma ła po sa dę w gim na zjum w No wym Są czu. Z za mi ło wa -
niem od da ła się Ko ścio ło wi i wy cho wa niu mło dzie ży dla Bo ga
i dla oj czy zny (z za po mnie niem o so bie). Swo ją po sta wą du cho -
wą, opa no wa niem swe go przed mio tu na uko we go, swo ją re li -
gij no ścią i do bro cią ser ca, po ma ga jąc słab szym w na uce
bez in te re sow nie, a bied niej szym i ma te rial nie, uję ła mło dzież cał -
ko wi cie i przez to mia ła na nią ogrom ny wpływ. Za raz po wy bu -
chu II woj ny świa to wej, wi dząc za rzą dze nia oku pan ta
nie miec kie go, po zna ła je go za mia ry wo bec Po la ków. Po ro zu -
mia ła się z in ny mi bez ro bot ny mi pro fe so ra mi i z po cząt kiem paź -
dzier ni ka 1939 ro ku zor ga ni zo wa ła w Żmią cej pierw szą w Pol sce
pla ców kę taj ne go na ucza nia. Za cho wu jąc wszyst kie środ ki
ostro żno ści, i tak na ra ża ła sie bie i in nych pro fe so rów oraz mło -
dzież na ogrom ne, za gra ża ją ce ży ciu nie bez pie czeń stwo. Ale za -

ufa ła Bo żej Opatrz no ści i nie za wio dła się. Nie by ło żad nej zdra -
dy ani do no su i taj ne na ucza nie roz wi nę ło się na in ne punk ty
w na szej pa ra fii i na ca łą Pol skę.

Skąd bra ła si łę du cho wą? Jej ide ałem był dzi siaj już bło go sła -
wio ny – Brat Al bert, ar ty sta, Adam Chmie low ski – III Za kon św.
Fran cisz ka. Ona też wstą pi ła w cza sie woj ny do III Za ko nu, bo
duch św. Fran cisz ka jej pod po wia dał, aby wszel ki mi spo so ba mi
ra to wać du sze mło dzie ży pol skiej.

Za raz po woj nie punkt taj ne go na ucza nia w Żmią cej prze -
mie ni ła w jaw ne Li ceum Ogól no kształ cą ce w Uja no wi cach, któ -
re zo sta ło przez wła dze pań stwo we w ro ku 1952 zli kwi do wa ne.
Z te go li ceum 8 mło dzień ców po szło na teo lo gię i dziś, ja ko ka -
pła ni, są pięk ny mi owo ca mi jej pra cy. Po li kwi da cji Li ceum Ogól -
no kształ cą ce go w Uja no wi cach wró ci ła na sta no wi sko
do No we go Są cza.

Kil ku pro fe so rów, jej ko le gów, oświad czy ło, że chcą z pa nią
Zo fią Olek sy za wrzeć ślub ma łżeń ski, ale wszyst kim od mó wi ła,
tłu ma cząc, że chce pro wa dzić ży cie sa mot ne, aby mieć wol ną
rę kę i wię cej cza su dla mło dzie ży.

Od da na cał ko wi cie wy cho wa niu mło dzie ży pod ha słem „Bóg
i Oj czy zna” za po mi na ła o so bie, za po mi na ła o spa niu i je dze niu,
na ba wi ła się ra ka krwi. Od mó wi ła trans fu zji, stwier dzi ła, że „nie
chce być krwio pij cą” i za opa trzo na świę ty mi sa kra men ta mi po -
bo żnie zmar ła w No wym Są czu 21 IX 1966 ro ku. Po grzeb był ma -
ni fe sta cyj ny 24 wrze śnia 1966 ro ku, pro wa dził ks. In fu łat
z No we go Są cza dr Wła dy sław Le siak w asy stan cji 22 ka pła nów,
wśród nich 10 jej uczniów i tłum lu dzi tu tej szych i z oko li cy oraz
ca łe rze sze jej wy cho wan ków. Ksiądz Bi skup Or dy na riusz Tar -
now ski ze zwo lił na umiesz cze nie jej wspo mnie nia na wi tra żu
NSPJ w ko ście le w Żmią cej. Cia ło jej spo czę ło w gro bow cu
na cmen ta rzu pa ra fial nym w Uja no wi cach.

KS. BER NAR DYN DZIE DZIAK
Ks. Bernardyn Dziedziak – dziekan i proboszcz parafii św.

Michała Archanioła w Ujanowicach w latach 1930-1981, kanonik
honorowy Kapituły Katedralnej w Tarnowie, świątobliwy kapłan,

gorliwy pasterz, naśladował św. Franciszka z Asyżu.
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P
o czą tek kon fe ren cji nie za po -
wia dał ta kich emo cji. Mi ni ster
Żu chow ski pod kre ślił, iż kul tu -
ra re gio nal na jest zna kiem roz -

po znaw czym i wy ra sta z po trze by
od ró żnie nia się lo kal nej spo łecz no ści.
– Isto tą twór czo ści lu do wej jest to, że
nie po wsta je ona ja ko ce pe liow ski pro -
dukt do sprze da ży na ze wnątrz, ale wy -
ni ka z po trze by ser ca lu dzi, któ rzy ją
two rzą, że ona trwa i jest ży wa –ar gu -
men to wał mi ni ster, po cho dzą cy z war -
miń skie go Szym bar ku. Jak pod tym
wzglę dem spra wa przed sta wia się
na sze ro ko ro zu mia nej Są dec czyź nie (li -
czo nej ra zem z gmi na mi li ma now ski -
mi), gdzie mo żna wy ró żnić aż 14 grup
et no gra ficz nych, co jest fe no me nem
ogól no pol skim, opo wie dział Be ne dykt
Ka fel.

Żu chow ski nie krył zdu mie nia, gdy
usły szał z ust zna ko mi te go et no gra fa, ju -
ro ra dzie siąt ków kon kur sów i prze glą -
dów folk lo ry stycz nych, że zwy cza je
i ob rzę do wość te go te re nu kul ty wu je 70
ze spo łów lu do wych, po dob na licz ba ka -
pel, po nad set ka kół go spo dyń wiej -
skich, po nad dwu stu za re je stro wa nych
twór ców lu do wych, w tym rzeź bia rze,
ma la rze na płót nie i szkle, haf ciar ki oraz

nie prze li czo na ilość grup ko lęd ni czych
etc. Ta kim bo gac twem nie mo że się po -
szczy cić ża den re gion w Pol sce. Ka fel
do dał, że wie lo let nia pra ca edu ka cyj -
na MCK „SO KÓŁ”, w tym se mi na ria
czy warsz ta ty, przy no szą pięk ny plon.
Na wsiach, gdzie do nie daw na nic się
nie dzia ło, mło dzież prze trzą sa stry chy

w po szu ki wa niu sta rych stro jów babć
i dziad ków, i za kła da ze spół. Pły to te ka
folk lo ry stycz na zgro ma dzo na w „So ko -
le” (d. Woj. Ośro dek Kul tu ry) li czy
ok. 1500 go dzin na grań wy stę pów graj -
ków i „mu zyk”, re je stro wa nych
od lat 70. Z ko lei wi de ote ka to ok. 3 tys.
go dzin na grań ze spo łów ta necz nych,

Czy za 20 lat bę dzie my wie dzie li, kim je ste śmy? 

Dlaczego Sądeczanie
wstydzą się stroju
lachowskiego?
Zor ga ni zo wa ne w so bo tę 24 mar ca se mi na rium w Mia stecz ku Ga li cyj skim w No wym Są czu o dzie -
dzic twie kul tu ro wym re gio nu zdo mi no wa ła go rą ca dys ku sja na te mat wy ższo ści Pod ha la nad Są -
dec czy zną w kul ty wo wa niu tra dy cji, zwy cza jów i ob rzę do wo ści. Emo cjo nal nym wy stą pie niom
są dec kich re gio na li stów, m.in. et no gra fa Be ne dyk ta Ka fla i dy rek to ra MCK „So kół” An to nie go Mal -
cza ka, z za in te re so wa niem przy słu chi wał się wi ce mi ni ster kul tu ry i dzie dzic twa na ro do we go Piotr
Żu chow ski. Na ko niec Zyg munt Ber dy chow ski za pro po no wał po wo ła nie Spo łecz no -Kul tu ral ne go
To wa rzy stwa „Są de cza nin” dla „ochro ny i roz wo ju dzie dzic twa na szych oj ców i dzia dów”.
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do dat ko wo zgro ma dzo no ok. 50 tys.
zdjęć. To wszyst ko prze cho dzi obec nie
żmud ny pro ces cy fry za cji.

***
Na stęp nie od był się pa nel dys ku syj -

ny z udzia łem trój ki prak ty ków: Ja -
na Smo le nia, sze fa Sto wa rzy sze nia
La chów Są dec kich i za ło ży cie la ze spo -
łu „Ni sko wio ki”, Ja nu sza Kul py, dy rek -
to ra Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry
w Na wo jo wej, i Ja ni ny Ja nur, sze fo wej
Miej sko -Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry
w Piw nicz nej -Zdro ju. Ca ła trój ka zgod -
nie stwier dzi ła, że ba rie rą w roz wi nię -
ciu skrzy deł jest brak pie nię dzy. Nie ma
środ ków na wy jaz dy fe sti wa lo we, stro -
je i in stru men ty choć za pro szeń nie bra -

ku je. Wszyst ko, co uda ło się do ko nać,
to dzie ło „bo żych sza leń ców”, lu dzi za -
ko cha nych w folk lo rze la chow skim, któ -
rzy nie li czą ani cza su, ani pie nię dzy. 

– Obec nie w gmi nie Na wo jo wa prio -
ry te tem jest bu do wa szko ły, a wcze śniej
pierw szeń stwo mia ły dro gi i chod ni ki
– ska rżył się Kul pa. Smo leń zdra dził, że

rad ni gmi ny Cheł miec po sta wi li na sport
i w 26-ty sięcz nej spo łecz no ści w tym ro -
ku po mię dzy ze spo ły lu do we roz dzie lo -
no… 22 tys. zł. W tro chę lep szej sy tu acji
znaj du ją się ze spo ły, ka pe le i or kie stra
dę ta w Piw nicz nej, o czym zresz tą świad -
czy ła obec ność na se mi na rium bur mi -
strza Edwar da Bo ga czy ka. Sze fo wie
ośrod ków kul tu ry, kie row ni cy ze spo łów,
ka pel mi strzo wie ko ła czą o pie nią dze
do wój ta, sta ro sty, mar szał ka, ale ta kże
mi ni ster stwa kul tu ry z mi zer nym, nie ste -
ty, re zul ta tem. W kon kur sach gran to -
wych prze szko dą jest ta kże obo wią zek
po sia da nia wy so kie go wkła du wła sne go.

Tem pe ra tu rę dys ku sji pod niósł Zyg -
munt Ber dy chow ski, py ta jąc pro wo ka -

cyj nie uczest ni ków se mi na rium, dla cze -
go Są de cza nie wsty dzą się stro ju la -
chow skie go? – Pa pie ża
Ja na Paw ła II po wi tał pod Wiel ką Kro -
kwią w Za ko pa nem wie lo ty sięcz ny tłum
gó ra li w stro jach re gio nal nych, a kie dy
Oj ciec Świę ty przy je chał do Sta re go Są -
cza, to ory gi nal nych La chów Są dec kich

nie by ło w ogó le wi dać. Na Pod ha lu pan
mło dy pro wa dzi pan nę mło dą do oł ta rza
w por t kach cy fro wa nych, a u nas w gar -
ni tu rze – wy ty kał rad ny wo je wódz ki.
Za krzy cza no Ber dy chow skie go, że
w Sta rym Są czu tak źle nie by ło. Pa pie -
ża wi ta ło kil ka dzie siąt ka pel la chow -
skich, a pół mi lio no wy tłum śpie wał
kra ko wia ka są dec kie go, uło żo ne go przez
piw ni czań ską po et kę Wan dę Łom nic ką -
-Du lak, au tor kę nie daw no wy da ne go
słow ni ka gwa ry Czar nych Gó ra li.

Za sta na wia no się, dla cze go wój to wie
i par la men ta rzy ści z Pod ha la pa ra du ją
w ka pe lu szach z piór ka mi, a jesz cze
żad ne go wój ta są dec kie go ani par la men -
ta rzy sty (z wy jąt kiem Sta ni sła wa Pa so -

– Za nie dłu go bę dzie my już mie li po bu do wa ne dro gi
i chod ni ki, za dzie sięć lat wszę dzie bę dzie ka na li za -
cja, ale je że li te raz nie za bie rze my się na se rio za na -
szą kul tu rę, to bę dzie my mieć dro gi, ka na li za cję,
wo do cią gi, lecz nie bę dzie my wie dzie li, kim je ste śmy!

ZYG MUNT BER DY CHOW SKI

FOT. HSZ
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nia z Mosz cze ni cy Wy żnej, któ ry po sło -
wał z ra mie nia PSL w ka den cji 1993-
1997) nie wi dzia no w suk ma nie
la chow skiej. – Miesz kań cy Pod ta trza
mie li szczę ście, że eli ta ar ty stycz na Pol -
ski za bo ro wej, po eci, pi sa rze, ma la rze
za ko cha ła się w ich kul tu rze i uświa do -
mi ła im war tość gó ralsz czy zny. Na Są -
dec czyź nie lu dzie uwa ża li, że kul tu ra
lu do wa to coś gor sze go – wy ja śniał An -
to ni Mal czak. Ktoś do dał, że Są de cza -
nie wsty dzi li się „wio chy” i za ko mu ny
ma rze niem sza nu ją ce go się La cha Są -
dec kie go by ło prze nie sie nie się do blo -
ku w mie ście.

Mó wio no też, że na Pod ha lu folk lor
za wsze był mi le wi dzia ny w ko ście le.
Pod Ta tra mi księ ża gło szą ka za nia gwa -
rą gó ral ską, or na ty zdo bią mo ty wy pod -
ha lań skie, tym cza sem są dec cy
pro bosz czo wie czę sto krzy wią się na ka -
pe lę la chow ską, upięk sza ją cą Eu cha ry -
stię. Choć i to się po wo li zmie nia.
– U nas w Na wo jo wej ubie ra my się
w strój re gio nal ny na pa ster kę i Bo że
Cia ło – pod kre ślił Ja nusz Kul pa. Tak sa -
mo jest w Po de gro dziu, Piw nicz nej
i Ka mion ce Wiel kiej, gdzie do li czo no
się naj wię cej ze spo łów i ka pel. Ró żni ce
po mię dzy Są dec czy zną a Pod ha lem wy -

ni ka ją ta kże z ce ny stro ju re gio nal ne go.
Kierp ce, por t ki, pe le ry nę i ka pe lu sik
z piór kiem mo żna ku pić w Za ko pa nem
już za 5 tys. zł, zaś wyj ścio wy, kom plet -
ny strój La cha Są dec kie go to wy da tek
rzę du 20 tys. zł. 

***
Dys ku sję pod su mo wał Zyg munt Ber -

dy chow ski.
– Za nie dłu go bę dzie my już mie li po -

bu do wa ne dro gi i chod ni ki, za dzie sięć
lat wszę dzie bę dzie ka na li za cja, ale je że li
te raz nie za bie rze my się na se rio za na -
szą kul tu rę, to bę dzie my mieć dro gi, ka -
na li za cję, wo do cią gi, lecz nie bę dzie my
wie dzie li, kim je ste śmy! – stwier dził za -
ło ży ciel Fun da cji Są dec kiej.

Przy wyj ściu uczest ni cy se mi na rium
otrzy ma li de kla ra cję pro gra mo wą (czy taj
obok) i sta tut pla no wa ne go Spo łecz no -
-Kul tu ral ne go To wa rzy stwa „Są de cza -
nin”. Na stęp ne spo tka nie w szer szym
gro nie mi ło śni ków kul tu ry la chow skiej
wy zna czo no na czer wiec pod oł ta rzem
pa pie skim w Sta rym Są czu. Ber dy chow -
skie mu ma rzy się są dec ki Zwią zek Pod -
ha lan. – Zwią zek Pod ha lan ma po nad sto
lat, a my do pie ro za sta na wia my się
nad po wo ła niem ta kiej or ga ni za cji – po -
wąt pie wał w po wo dze nie ini cja ty wy An -
to ni Mal czak. W ka żdym ra zie mi ni ster

Piotr Żu chow ski był urze czo ny tem pe ra -
tu rą dys ku sji i ar gu men ta mi. – Je że li ta cy
lu dzie my ślą o kul tu rze re gio nu, to dzie -
dzic two wa szych oj ców i dzia dów nie za -
gi nie – za pew niał. 

Kon fe ren cję w Mia stecz ku Ga li cyj -
skim zor ga ni zo wa ło Mu zeum Okrę go -
we we współ pra cy z Fun da cją Są dec ką.
De ba tę pro wa dził dy rek tor mu zeum Ro -
bert Ślu sa rek.

(HSZ)

Za sta na wia no się, dla -
cze go wój to wie i par la -
men ta rzy ści z Pod ha la
pa ra du ją w ka pe lu szach
z piór ka mi, a jesz cze żad -
ne go wój ta są dec kie go
ani par la men ta rzy sty
nie wi dzia no w suk ma nie
la chow skiej.
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R
ad nym mia sta i gmi ny Piw -
nicz na -Zdrój zo stał w 2006 r.
Star to wał z li sty ko mi te tu Jo -
an ny Le śniak, któ ra zo sta ła

bur mi strzem, ale w trak cie ka den cji mu -
sia ła ustą pić. Z ca łej ra dy opo wie dzia ło
się za nim naj wię cej wy bor ców. A w na -
stęp nych wy bo rach jesz cze wię cej.
W tych dru gich re pre zen to wał już wła -
sny Ko mi tet na rzecz Roz wo ju Wsi
Łom ni ca.

OD WA GA I TRWO GA
Za pierw szym ra zem był za sko czo ny,

ale jesz cze bar dziej wy stra szo ny. Bo to
prze cież obo wiąz ki, o któ rych my ślał,
że im nie po do ła i na pew no za wie dzie
wszyst kich tych, któ rzy na nie go gło so -
wa li. Pa ra li żo wa ła go tre ma, ale nie wie -
dzieć jak, zo stał wi ce prze wod ni czą cym
ra dy i tra fił do stra te gicz nej ko mi sji bu -
dże to wej. Po nie kąd więc dzię ki nie mu
za czął na pły wać do Łom ni cy stru mień
pie nię dzy na in we sty cje. Po wstał pro -
jekt ka na li za cji gór nej czę ści wsi, bo
dol na ko rzy sta już z do bro dziej stwa ka -
na li za cji.

In ter pe lu je w ra dzie w spra wach
zgła sza nych przez miesz kań ców, ale ta -
kże in ter we niu je z wła snej ini cja ty wy.
Twier dzi z prze ko na niem, że je go wła -
sna gmi na nie re ali zu je za dań wo bec
oby wa te li, a spra wy roz pa tru je w mrów -
czym tem pie. Np. je sie nią 2011 r. w ak -
tach znaj do wa ło się ok. 400 wnio sków
o zmia ny w pla nie za go spo da ro wa nia

prze strzen ne go, z Łom ni cy naj wię cej.
A w ta kiej np. Ko rzen nej ra dzą so bie
z tym szyb ko, bo kie dy uzbie ra się ma -
sa kry tycz na wnio sków, to wy naj mo wa -
na jest ta nia fir ma, któ ra na no si ko rek ty
hur tem, a nie roz pa tru je się ka żde go
z osob na, jak to jest np. w Piw nicz nej.

Z fun du szu Kro pla Be ski du po cho -
dzi ły pie nią dze na staw, któ ry w cen -
trum wsi przy brał po stać es te tycz ne go
te re nu re kre acyj ne go. Ru si niak też miał
w tym udział fi nan so wy, bo prze ka zał
pie nią dze na za kup drew na na ro man -
tycz ną kład kę (soł tys Sta ni sław Wnęk
pro stu je, że star czy ło te go tyl ko na far -
bę do jej po ma lo wa nia…). I te raz mło -
dzi łom ni cza nie lu bią się na niej
ca ło wać w po świa cie księ ży ca. W ogó -
le nie szczę dzi gro sza, bo prze ka zał
np. 400 zł na stro je (gu nie i spodnie) dla
ze spo łu lu do we go, spon so ro wał OSP,
prze zna cza pie nią dze na na gro dy
w szko le.

ZE GAR MISTRZ 
PRZY ŁO PA CIE

Rad ny Ru si niak uro dził się w 1948
i po cho dzi z Łom ni cy, a z za wo du jest
ze gar mi strzem. Uczył się te go fa chu
przez pół ro ku w szko le przy za kła do wej
w fa bry ce ze gar ków w Bło niu pod War -
sza wą, a po tem w za wo do wej szko le ze -
gar mi strzow skiej przy Al. Mic kie wi cza
w Kra ko wie. 

W wiel kim mie ście obu rzy ły go nie -
uczci we prak ty ki w pra cy, to też wró cił
na wieś, gdzie po ma gał mat ce na go spo -
dar ce (oj ciec już nie żył). Ho do wa li
owce i kro wy, zie mi by ło 11 hek ta rów,
za li cza li się do ku ła ków. I choć ni gdy
nie był chło pem na schwał (mie rzy za -
le d wie ok. 1,40 m wzro stu), przez 21 lat
pra co wał po tem w tar ta ku w Piw nicz -
nej, na le żą cym do Spół dziel ni In wa li -
dów im. Ju lia na Mar chlew skie go. 

– Niech go pie kło po chło nie – do da -
je, wy mie nia jąc pa tro na za kła du.

Ży wot rad ne go
po czci we go
Nikt nie chciał być rad nym z Łom ni cy, a przy naj mniej nikt
chęt ny się nie zgło sił. W po czu ciu od po wie dzial no ści za in -
nych i w imię in te re su zbio ro we go oraz dla do bra wspól no ty
wresz cie uczy nił to Bro ni sław Ru si niak, któ ry swój akt od wa gi
wy ko na ny na ze bra niu wiej skim kwi tu je te raz stwier dze niem:
– Oj, źlem zro bił!

In ter pe lu je w ra dzie
w spra wach zgła sza nych
przez miesz kań ców, ale
ta kże in ter we niu je z wła -
snej ini cja ty wy.

Bro ni sław Ru si niak przed swo im
skle pem FOT. IRP
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Na stęp nie za trud nił się w Ener go -
prze mie Kra ków i ku chwa le so cja li -
stycz nej oj czy zny wzno sił Hu tę
Ka to wi ce. No, mo że oso bi ście nie
wzno sił, bo po wie rzo no mu od po wie -
dzial ne za ję cie pa la cza c. o. w dy rek cji
bu do wy. Ta śmo wo szu flo wał więc koks
do pie ca, na czym wy bit nie sko rzy sta ła
je go mu sku la tu ra, choć kul tu ry stą jed -
nak ni gdy nie zo stał, bo nie prze stał być
mę żczy zną dość wą tłym. 

Pra ca w ko tłow ni tak go wzmoc ni ła,
że już w 1981 r. prze szedł na ren tę. Po -
tem po dej mo wał jesz cze bar dziej za ska -
ku ją ce pra ce. Po pierw sze – po nie waż
za słu żył się dla kra ju, wy sła no go na eks -
port do Cze cho sło wa cji na bu do wę elek -
trow ni na wę giel bru nat ny w Pru ne rzo vie
(był tam też obec ny soł tys Łom ni cy Sta -
ni sław Wnęk). Po dru gie – Gmin na Spół -
dziel nia w Piw nicz nej za trud ni ła go
zno wu do cię żkiej fi zycz nie ro bo ty, naj -
bar dziej od po wied niej dla je go po stu ry:
w sku pie su row ców wtór nych do prze -
rzu ca nia ton zło mu i ma ku la tu ry.

SIE DEM EKS PE DIEN TEK
NA URLO PACH

Do pie ro w 1991 r. spry wa ty zo wał się
i za jął czymś lżej szym – han dlem, choć
to prze cież też cię żki ka wa łek chle ba.
Był to czas prze ło mu, w któ rym – jak
mó wi za przy jaź nio ny z Ru si nia kiem
pre zes OSP Jó zef Ja rzę bak – wiel kie

skle py z pu sty mi pół ka mi by ły za stę po -
wa ne przez ma łe skle pi ki wy ła do wa ne
to wa ra mi po brze gi. Ru si niak za opa try -
wał swój wo zem do staw czym w po sta -
ci ma lu cha z przy czep ką.

Naj pierw miał ma ły skle pik w bla -
sza ku ko ło cmen ta rza. Nie da le ko stał
więk szy sklep spo żyw czo -prze my sło -

wy, na le żą cy do GS. Ka pi ta li sta Ru si -
niak pręd ko się gnął po nie go mac ka mi.
W 1994 r. od da no mu go w dzie rża wę,
a w 2006 r. sprze da no za po nad 100 tys.
zł. Wy mie nił wy po sa że nie skle po we, bo
sta re sprzę ty nie by ły ener go osz częd ne. 

Z po cząt ku wio dło mu się nie źle, bo
w spad ku po so cja li zmie lu dzie odzie -
dzi czy li pen sje, ren ty i eme ry tu ry. Ale
po tem la wi no wo na stę po wa ły re struk tu -
ry za cje i cię cia w wy dat kach so cjal nych,
to też roz po czę ły się za ku py na ze szyt,
w któ rym no tu je się za dłu że nie klien -
tów. Ru si niak za uwa żył pra wi dło wość,
że im ktoś bied niej szy, tym bar dziej ho -
no ro wy w od da wa niu dłu gu… Od bo -
gat sze go cię żej wy dę bić, bo bar dziej

chy try! A w mia rę suk ce syw ne go wzro -
stu pol skie go pro duk tu na ro do we go
brut to, ze szyt wca le nie ro bi się cień szy,
bo je go gru bość ca ły czas się zwięk sza!

Za przy jaź nie ni zna jo mi od ra dza li mu
han del, prze ko ny wa li, że na ro bi dłu gów,
na spła tę któ rych nie star czy mu po la,
ale na ra zie ja koś się wy wi ja… 

– Dzię ki ta kim po rząd nym lu dziom
jak Ja rzę bak idzie wy żyć – mó wi Ru si -
niak. – Nie da le ko jest in ny sklep, ale
kon ku ru je my uczci wie, bo my tu so bie
w Łom ni cy po ma ga my – do da je.

A naj wię cej to po ma ga wła śnie on
– je go nie wiel ki sklep jest in sty tu cją
cha ry ta tyw ną o za się gu po nadre gio nal -
nym. Bro ni sław Ru si niak za trud nia
w nim bo wiem aż 10 eks pe dien tek! A 7
z nich, w tym dwie cór ki soł ty sa, prze -
by wa ją jed no cze śnie na urlo pach wy -
cho waw czych lub ma cie rzyń skich!!! 

DZIK SZA BLA STY 
I ŚLE PE KRO WY 

Z ra cji wie ku bli skie go eme ry tal ne -
mu Ru si niak wie le pa mię ta, choć by
dr. Zbi gnie wa Wro nie wi cza, któ re go
żo na Ma ria by ła z do mu Bur ger. Pa ni
Bur ger po cho dzi ła z nie miec kiej ro -
dzi ny wła ści cie li oko licz nych la sów,
któ rzy w cza sie II woj ny świa to wej
nie ko la bo ro wa li z ro da ka mi -oku pan -
ta mi, lecz po ma ga li Po la kom. Edward
Bur ger wy ku pił np. z ge sta po miesz -

Staw z kład ką Ru si nia ka w per spek ty wie FOT. IRP

Ru si niak za uwa żył pra -
wi dło wość, że im ktoś
bied niej szy, tym bar dziej
ho no ro wy w od da wa niu
dłu gu…
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kań ców Łom ni cy Sta ni sła wa Po lań -
skie go i Jó ze fa Wnę ka, któ rzy zresz tą
wkrót ce zmar li na sku tek od nie sio -
nych ran za da nych im przez Niem ców
na tor tu rach. 

Ru si niak ma przed wo jen ną, lwow ską
ga ze tę z 1916 r., w któ rej znaj du je się
fo to gra fia po tę żne go dzi ka z sza bla mi
o dłu go ści 19,5 cm, upo lo wa ne go przez
Edwar da Bur ge ra w łom nic kich la sach,
na le żą cych do hra bie go Stad nic kie go. 

Pa mię ta, że Łom ni cę ze lek try fi ko wa -
no dość wcze śnie – w la tach 1958-59. Co
to by ła za wiel ka ra dość, choć wie lu star -
szych lu dzi ba ło się, że od tej ja sno ści
z ża ró wek oślep ną. Oni, a co gor sza – ich
kro wy! No i opór bu dzi ło to, że za prąd
trze ba pła cić, a lu dzie ży li tu bied ni, go -
tów kę wi dy wa li rzad ko i z te go wzglę du
bez koń ca ob ra ca li ka żdy grosz w rę ku,
za nim go wy da li na ab so lut nie nie zbęd -
ne ar ty ku ły. A prze cież bez sztucz ne go
świa tła żyć się da ło, co w prak ty ce zo sta -
ło udo wod nio ne w Łom ni cy aż do te go
pa mięt ne go 1958 r.

Pa mię ta też, jak w 1961 r. przy je cha li
do wsi z ca łym do byt kiem, ja ki ra zem
z ni mi zmie ścił się na cze cho sło wac kim
mo to cy klu mar ki Ja wa, na uczy cie le Jó -
zef i Ksa we ra Gro ma lo wie, któ rzy ko -
lej no zo sta wa li kie row ni ka mi szko ły.

O MI ŁO ŚCI NIE ZA BAR DZO
Bro ni sław Ru si niak jest czło wie kiem

z in nej epo ki, re lik tem daw nych cza -
sów. I jesz cze zbie ra sta re szpar ga ły.
Szcze gól nie pa miąt ki po świę co ne pa -
pie żo wi -ro da ko wi: znacz ki pocz to we,
mo ne ty, me da le, ksią żki, wy cin ki pra so -
we. I wprost ubó stwia piel grzym ki. 

Po sia da ta ki ra ry tas, jak in try gu ją cy
do ku ment z pod pi sem św. Jó ze fa Bil -
czew skie go, ar cy bi sku pa i me tro po li ty
lwow skie go ob rząd ku ła ciń skie go
– „pra ła ta do mo we go ów cze sne go pa -
pie ża, Asy sten ta Tro nu Pa pie skie go,
hra bie go rzym skie go, ce sar skie go i kró -
lew skie go taj ne go rad cy, człon ka Izby
Pa nów w Ra dzie Pań stwa, człon ka Sej -
mu Kró le stwa Ga li cyi i Lo do me ryi wraz
z Wiel kim Xię stwem Kra kow skim,
człon ka ko re spon den ta Aka de mii Umie -
jęt no ści w Kra ko wie i pa pie skiej Aka -
de mii ar che olo gicz nej w Rzy mie,
pre ze sa Cen tral nej Ko mi syi In sty tu tu
Ubo gich, dok to ra św. Teo lo gii” oraz po -

sia da cza mno go ści in nych ty tu łów. Te -
nże wy bit nie kwie ci sty i kur tu azyj ny
do ku ment z 18 wrze śnia 1905 r. za wie -
ra „po dzię ko wa nie” skie ro wa ne do Pa -
na Lu dwi ka Wierz bic kie go z c. k. Ra dy
Dwo ru oraz ka wa le ra or de rów Le opol -
da i Fran cisz ka Jó ze fa z oka zji je go ustą -
pie nia z dy rek cji c. k. ko lei
pań stwo wych we Lwo wie. Mo że opacz -
nie zro zu mie li śmy in ten cje, ale z tre ści
li stu li te ral nie wy ni ka, że nie jest to po -
dzię ko wa nie za do tych cza so wą współ -
pra cę, lecz Je go świą to bli wa
Eks ce len cja wy raź nie wy ra ża za do wo -
le nie z te go, że urzę do wa nie dyr. Wierz -
bic kie go na resz cie do bie gło koń ca… 

No i Ru si niak jest jesz cze ko re spon -
den tem ga zet, w tym zwłasz cza za słu żo -
ne go, lo kal ne go pi sma „Nad Po pra dem”,
do któ re go śle spro sto wa nia, szcze gól nie
w obro nie czci bra ci Ka czyń skich i ich
par tii, Pra wa i Spra wie dli wo ści. 

A w in tym no ści pi sze wier sze. Ró -
żne: o Ja nie Paw le II, soł ty so wi na wy -
bo ry, kra jo znaw cze o przy ro dzie.
Za py ta ny, czy wy ra ża w nich ta kże ob -
se sję mi ło ści i ty ta nicz nie zma ga się
z jej brze mie niem, od po wia da, że nie
za bar dzo…

OB RA ZA BO SKA
W peł nie niu obo wiąz ków rad ne go

naj bar dziej prze szka dza mu han del.
Kon kret nie uj mu je to tak: – Han del
mnie trzy ma!

Oczy wi ście wo kół je go skle pu gro -
ma dzi się wia nu szek ama to rów ta nich
trun ków. Ob ra za bo ska, zwłasz cza dla
ta kiej po słusz nej przy ka za niom owiecz -
ki jak on.

– Wie lem przez to szko dli wo ści na ro -
bił, bę dę za to po ku to wał – po wia da
i przy zna je, iż roz my śla o tym, że by zre -
zy gno wać z te go asor ty men tu. Ale czy

w imię głę bo kiej wia ry zdo bę dzie się
na strze le nie bram ki sa mo bój czej?

Ży je sam i zni kąd nie ma wy rę ki
w pro wa dze niu go spo dar stwa do mo we -
go. Że by cho ciaż któ raś z ko biet, ja kie
za trud nia, a nie pra cu ją, tyl ko w du żych
ilo ściach prze by wa ją na urlo pach, w ra -
mach wdzięcz no ści coś mu choć raz ugo -
to wa ła al bo za mio tła pod ło gę, ale nie,
żad nej do głów ki do tąd to nie wpa dło… 

Z tych wszyst kich wzglę dów już
chciał zre zy gno wać z funk cji rad ne go.
Ale wszy scy się krzy wi li, że jak to tak
– szast -prast i zre zy gnu je. Więc uległ tej
pre sji. I mó wi, że wca le nie ma wra że nia,
iż lu dzie wy ko rzy stu ją je go życz li wość.

IRENEUSZ PAWLIK

A w in tym no ści pi sze
wier sze. Ró żne: o Ja nie
Paw le II, soł ty so wi
na wy bo ry, kra jo znaw -
cze o przy ro dzie.
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PO NIE DZIA ŁEK,
12 WRZE ŚNIA 2011 R.

Obu dzi łam się wcze śnie ra no w przy -
tul nym miesz ka niu mo ich ro dzi ców
w No wym Są czu, w po ko ju, w któ rym
przez ty le lat od ra bia łam lek cje, wra ca -
jąc z pod sta wów ki i li ceum. Tro chę to
trwa ło, za nim uda ło mi się sko ja rzyć,
gdzie je stem. Wy da ło mi się to ta kie nie -
re al ne, że jesz cze kil ka ty go dni te mu
przez ca ły rok bu dzi łam się w ma łym
po ko ju w aka de mi ku na jed nym z kam -
pu sów ogrom ne go mia sta Szan gha ju
– fi nan so wej i na uko wej sto li cy Chin.
Bę dąc w No wym Są czu, Chi ny wy da ją
się bar dzo od le głe.

Mo ja przy go da z Da le kim Wscho -
dem roz po czę ła się tak na praw dę trzy
la ta te mu, kie dy to za si li łam za szczyt ne
gro no stu den tów za gra nicz nych na Na -
tio nal Uni ver si ty of Sin ga po re. Wszy scy
zna jo mi dzi wi li się, dla cze go ame ry ka -
nist ka z Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go
je dzie na wy mia nę do Sin ga pu ru, a nie

do Sta nów Zjed no czo nych. Ja za wsze
od po wia da łam, że w Ame ry ce już by -
łam i ni czym mnie ona nie za sko czy,
a Sin ga pur jest no wo cze snym, azja tyc -
kim mia stem – czymś bar dzo ró żnym
od kul tu ry za chod niej, czymś, co bar dzo
mnie in try go wa ło. 

W Sin ga pu rze miesz ka łam i stu dio -
wa łam przez pół ro ku. W mię dzy cza sie
za fa scy no wa ła mnie kul tu ra azja tyc ka.
Spe cy ficz na mie szan ka kul tur, ję zy ków
i re li gii tak mnie urze kła, że od tam te go
cza su mia łam już za wsze za nią tę sk nić.
Na sin ga pur skim uni wer sy te cie za czę -
łam uczyć się chiń skie go, po zna łam
wie lu Chiń czy ków, z kil ko ma się za -
przy jaź ni łam. Du żo do wie dzia łam się
od nich o hi sto rii Chin, kul tu rze, tra dy -
cjach i oby cza jach. Uda ło mi się też
zwie dzić wie le kra jów Azji Po łu dnio -
wo -Wschod niej. Do tej po ry je dy nie
ma rzy łam o eg zo tycz nych pod ró żach,
a te raz sa ma mo głam stą pać po sre brzy -
stym pia sku naj pięk niej szych taj skich

plaż, nur ko wać wśród tro pi kal nych ryb
i raf ko ra lo wych, mknąć tuk -tu kiem
przez za tło czo ne uli ce Bang ko ku, Ja kar -
ty czy Ku ala Lum pur. Mo głam jeść
prze dziw ne po tra wy, spać w bam bu so -
wych chat kach, cho dzić po dżun gli, fo -
to gra fo wać nie sa mo wi te świą ty nie
Ang kor Wat w Kam bo dży, czy je chać
au to sto pem na ma łej bi tej dro dze w pół -

noc nym La osie i wspi nać się na czyn ne
wul ka ny w In do ne zji. Wte dy wła śnie
zła pa łam bak cy l pod ró żni cze go. Zda łam
so bie spra wę, że to wła śnie w pod ró ży
je stem naj szczę śliw sza na świe cie.

Po tem wró ci łam do Pol ski, że by za -
koń czyć stu dia jed ne, a po tem dru gie,
po dro dze jesz cze se me stral ny wy jazd
na sty pen dium do Fran cji. Ca ły czas jed -
nak kom bi no wa łam, jak by tu wró cić
do Azji. A naj le piej do Chin wła śnie.
Do kra ju, któ ry mnie w ja kiś dziw ny
spo sób przy cią gał. Oka zja tra fi ła się do -
kład nie pół to ra ro ku te mu, kie dy do sta -
łam się do pro gra mu sty pen dial ne go

Mo ja przy go da z Da le kim
Wscho dem roz po czę ła
się tak na praw dę trzy la -
ta te mu, kie dy to za si li -
łam za szczyt ne gro no
stu den tów za gra nicz -
nych na Na tio nal Uni ver -
si ty of Sin ga po re.

Ko Phi Phi Leh – tam gdzie kręcili Niebiańska Plażę z DiCaprio

Za pi ski z Da le kie go Wscho du

Od Sin ga pu ru
do Szan gha ju

Nurkowanie na Filipinach
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rzą du chiń skie go. Sty pen dium po kry wa -
ło rocz ny kurs ję zy ka chiń skie go na wy -
bra nym uni wer sy te cie w Chi nach.
Wia do mość o tym, że je do sta łam, nie -
sa mo wi cie mnie za sko czy ła. Nie spo -
dzie wa łam się, że na 100 miejsc dla
wszyst kich kan dy da tów z ca łej Unii Eu -
ro pej skiej, to ja do sta nę się do te go pro -
gra mu.

Wie le się nie na my śla jąc, spa ko wa -
łam wa liz ki i ru szy łam na spo tka nie
z da le ko wschod nią przy go dą.....

***
(…) W pierw szych dniach mo ich stu -

diów w Szan gha ju na tych miast na uczy -
łam się mi mo wol nie 20 nie zwy kle
uży tecz nych chiń skich słów. Do kład -
nie 20 no wych słów mia łam się na uczyć

z ksią żki na dzi siej sze dyk tan do na za -
ję cia i za ję ło mi to dwa dni. Jak to jest,
że brzyd kich słów czło wiek uczy się tak
ła two, a po tem nie za po mi na? Tu taj bez
du my przy zna ję, że umiem kląć w co
naj mniej 12 ró żnych ję zy kach. Bo
wszy scy z ja kie goś po wo du uwa ża ją
za śmiesz ne ucze nie cu dzo ziem ca swo -
ich wła snych prze kleństw. Tak więc
wiem, jak po chiń sku prze kląć czy ichś
przod ków do 8 po ko le nia. Pew nie ni gdy
nie bę dę mia ła oka zji te go zda nia użyć,
ale na pew no za pa mię tam je na dłu go.
W od ró żnie niu od sło wa „szam pon”, al -
bo „śmie ci”, któ re się nie po rów ny wal -
nie bar dziej uży tecz ne, a któ rych za wsze
za po mi nam. 

(…) W po przed ni week end na to miast
ra zem z Anu (za przy jaź nio ną Fin ką)
wy bra ły śmy się do dziel ni cy Hong kou,
któ ra leży na pół no cy Szan gha ju. Po nie -
waż od kil ku ty go dni jest tu taj ok. 30ºC
(dzi siaj 34ºC!) i by łam w zu peł nie nie -
zna nym miej scu, mo men tal nie po czu -
łam się jak na wa ka cjach. Ma ło osób
wie, że Hong kou jest daw ną „pod dziel -
ni cą” ży dow ską (a wła ści wie tyl ko kil -
ka ulic, plus sy na go ga).
W cza sie II woj ny świa to wej am ba sa dor
chiń ski w Wied niu wy dał po nad 200
wiz, któ re ura to wa ły ży cie au striac kim
Ży dom. Spę dzi li tu taj tyl ko kil ka lat, po -
tem al bo wró ci li do kra ju, al bo wy je cha -
li do Izra ela czy USA. Nie mniej jed nak
sy na go ga po zo sta ła (bar dzo ład nie od -
re stau ro wa na), te raz jest w niej mu -
zeum. Mo żna po czy tać hi sto rie lu dzi,

nie któ rzy zo sta li, nie któ rzy się uro dzi li
w Szan gha ju, a po tem wy je cha li. Nie -
daw no mie li zresz tą tu taj zjazd, to zna -
czy ci, któ rzy się tu taj uro dzi li i dzie ci
tych, któ rzy tu taj kie dyś miesz ka li. 

(…) W śro dę na stą pił po wrót do rze -
czy wi sto ści, czy li ko lej ne mo je przy go -
dy ja ko na uczy ciel ki an giel skie go. Da lej
mnie ba wi, gdy mnie na zy wa ją „Pau li -
na la oshi” (co jest ofi cjal nym ty tu łem
dla wszyst kich na uczy cie li), al bo na ko -

PAU LI NA RA SIŃ SKA
Ur. 2 lu te go 1985 r. w No wym Są czu,

ab sol went ka IV LO im. Kró la Bo le sła wa
Chro bre go w No wym Są czu (2004)
i ame ry ka ni sty ki na UJ (2010). Stu dio wa ła
ta kże w na stę pu ją cych uczel niach: Na tio -
nal Uni ver si ty of Sin ga po re (2008), In sti -
tu te d’Etu des Po li ti qu es od Ren nes, Jiao
Tong Uni ver si ty w Szan gha ju i Wy ższej
Szko le Eu ro pej skiej im. Ti sch ne ra w Kra -
ko wie. Prze by wa ła na sta żach w am ba sa -
dach i kon su la tach RP w Szan gha ju
i Sin ga pu rze. Wła da bie gle ję zy ka mi: an -
giel skim, fran cu skim, chiń skim (man da -
ryń skim) i hisz pań skim. Że glar ka (pa tent
ster ni ka jach to we go), li cen cjo no wa ny
nu rek, prze wod nik i fo to gra fik, znaw czy -
ni hi sto rii i kul tu ry pań stwa Azji Po łu dnio -
wo -Wschod niej. 

„Są de cza nin” pu bli ku je frag men ty jej
spi sy wa nych na bie żą co wra żeń z pod ró -
ży i stu diów na Da le kim Wscho dzie.

Chiński Nowy Rok Pekin – plac Tian'anmen

Przeprawa przez rzekę w Laosie
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niec lek cji mó wią „thank you for your
te aching”, to strasz nie chiń skie, dla
mnie brzmi jak „dzię ku ję za na ucza nie”,
ja ka mą dra się wte dy czu ję, jak chiń ski
mę drzec da ją cy na uki. Je stem zdu mio -
na jak do brze mi idzie „da wa nie na uk
(prawd i mą dro ści)” i jak (w su mie) mi
się to po do ba.

W KRA INIE KHME RÓW
(…) Wy ru szy łam z Sin ga pu ru wie -

czo rem w śro dę, w za sa dzie tuż po ostat -
nim eg za mi nie. W dość dra ma tycz nych
oko licz no ściach do je cha łam do Ku ala
Lum pur i cu dem o świ cie zdą ży łam
na sa mo lot do Siem Re ap. Lot ni sko Air
Asia w KL wy glą da jak wiel ka ha la pro -
duk cyj na. Ogrom ny han gar, w któ rym
kłę bią się tłu my lu dzi. Już wiem, dla cze -
go te li nie są ta kie ta nie. Lot ni sko by ło
gor sze niż Dwo rzec Cen tral ny w War -
sza wie. No do bra, mo że nie. By ło czy -
sto i bez piecz nie, ale tyl ko je den sklep
i jed na ka wiar nia, jed na wiel gach na ha -
la, a w niej ta ki tłum, że nie by ło gdzie
usiąść. W ki blu syf i strasz na ko lej ka.
No, dra mat. Jak już otwo rzy li bram kę,
to ca łe by dło ru nę ło do sa mo lo tu. Rę -
kaw? A gdzie tam! Na wet au to bu su nie
pod sta wi li, trze ba by ło iść ca łe ki lo me -
try do sa mo lo tu po pły cie lot ni ska. Ale
po mi jam, po win nam się cie szyć, że zdą -
ży łam.

Na lot ni sku w Siem Re ap od ra zu za -
opie ko wał się mną pan -tak sów ka.

Za nie zbyt wy gó ro wa ną opła tę wy na jął
się na ca ły dzień. Po tym jak mu cier pli -
wie wy ja śni łam, że je stem tyl ko ubo gą
stu dent ką, a nie bo ga tym da ją cym się
orznąć tu ry stą, za wiózł mnie do ta nie go,
mi łe go ho te lu, gdzie zo sta wi łam ma nat -
ki, lek ko się od świe ży łam po nie prze -
spa nej no cy i ru szy łam na spo tka nie
Ang kor.

Co tu du żo pi sać, to trze ba zo ba czyć.
Ca ły kom pleks zruj no wa nych khmer -
skich świą tyń z XII w. ro bi nie sa mo wi -
te wra że nie. Czu łam się jak Tomb
Ra ider, cho dząc wśród ru in, z któ rych
wy ra sta ły ogrom ne drze wa. Zresz tą
wła śnie tam krę co no pierw szy film
o La rze Croft. To po nim Ang kor za la ły
fa le tu ry stów. Zwie dza nie zwy kle zaj -
mu je ok. 3 dni, je śli pod cho dzi się
do spra wy bar dzo po wa żnie i chce się
wszyst ko do kład nie zobaczyć. Ja uzna -
łam, że nie mu szę oglą dać ka żde go ka -
mycz ka i sku pię się na tych
naj wa żniej szych i naj pięk niej szych
miej scach. Z mo im kie row cą ca ła wy -

ciecz ka za ję ła je den, dłu gi, ale bar dzo
eks cy tu ją cy dzień.

(…) W Phnom Penh cze kał na mnie
Nick, oczy wi ście na mo to rze. Wszy scy
tu taj prze miesz cza ją się na mo to rach.
W za sa dzie ca łą Azję i wszyst kie mo je
przy go dy prze ży łam ze sku te rem w tle,
to jest po pro stu nie od łącz ny ele ment
kul tu ry azja tyc kiej.

Mu szę przy znać, że Phnom Penh,
choć bied ne jak ca ła Kam bo dża, ma coś
w so bie, coś co spra wia, że na pew no
bę dę chcia ła tu jesz cze wró cić. Lu dzie
tu taj są prze mi li. Oczy wi ście tro chę mo -
le stu ją, bo prze cież bia ły czło wiek nie
mo że na wet kil ku me trów na pie cho tę
przejść. Jak tyl ko wi dzą cię tu na chod -
ni ku, od ra zu za czy na ją ma chać i po -
krzy ki wać „la dy! whe re you go? whe re
you go?!” Ale w od ró żnie niu od Taj lan -
dii ro bią to sym pa tycz nie i od cze pia ją
się za raz, gdy tyl ko po wiesz „thank
you”. Nie czu je się za szczu cia i bra ku
bez pie czeń stwa jak w Bang ko ku. 

Wczo raj jesz cze przed otwar ciem
wy sta wy po szłam do To ul Sleng – mu -
zeum lu do bój stwa. Wstrzą sa ją ce jest to,
co zro bi li tu taj Czer wo ni Khme rzy w la -
tach 70. Bar dzo du żo się do wie dzia łam
i na uczy łam. Mu zeum mie ści się
w szko le, któ ra zo sta ła za adop to wa -
na ja ko wię zie nie za cza sów Pol Po ta,
w któ rym wszyst kich więź niów wy mor -
do wa no w okrut ny spo sób. Więk szość
zmar ła na tor tu rach. Wi dzia łam czasz ki

W pierw szych dniach mo -
ich stu diów w Szan gha ju
na tych miast na uczy łam
się mi mo wol nie 20 nie -
zwy kle uży tecz nych chiń -
skich słów.

Moja grupa... Świątynia Nieba – Pekin
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lu dzi, na rzę dzia tor tur, zdję cia ofiar.
Mo żna by ło też spo ro prze czy tać o sa -
mym re żi mie, za sa dach, jak to wszyst -
ko dzia ła ło. Jak mo żna wy mor do wać 1,7
mln lu dzi w kil ka lat? To by ła wte dy 1/4
po pu la cji Kam bo dży! 

GO OD MOR NING, 
WIET NAM…

(…) Sie dzę wła śnie w ho lu ho ste lu
w Hoi An (środ ko wy Wiet nam). Hoi
An 20 lat te mu zo sta ło wpi sa ne na li stę
świa to we go dzie dzic twa UNE SCO i ci,
co to uczy ni li wie dzie li, co ro bią. To
mia stecz ko jest jak na ra zie mo im ulu -
bio nym miej scem w ca łym Wiet na mie.
Le ży na wy brze żu, ma pięk ne pla że
w za się gu krót kiej ro we ro wej prze ja -
żdżki no i przede wszyst kim – ma kli -
mat sta re go Wiet na mu po łą czo ny
z sil nym wpły wem kul tu ry chiń skiej.
Naj pięk niej sza jest oczy wi ście sta rów -
ka. A no cą jest ab so lut nie nie sa mo wi ta,
roz świe tlo na ma sa ko lo ro wych chiń -
skich lam pio nów. Na po bli skiej rze cze
pusz cza ne są lam pio ni ki ze świecz ka mi,

a lu dzie pły wa ją na drew nia nych łód -
kach. No coś pięk ne go! Sa ma je stem tu -
ryst ką.

Już na wjeź dzie wi dać, jak bar dzo
Saj gon i ca ły Wiet nam ró żnią się od są -
sied niej Kam bo dży i od ra zu da się za -
uwa żyć, że to ko mu ni stycz ny kraj.
Gdzie nie gdzie ty po wa so cja li stycz na ar -
chi tek tu ra, już na wet gra ni ca jest wiel -
ka, sza ra i mo nu men tal na. 

(…) Po szłam do War Mu seum, i ta
wi zy ta by ła dość wstrzą sa ją ca. Ge ne ral -
nie mo żna tam do wie dzieć się tego, co
Ame ry ka nie zro bi li Wiet nam czy kom,
o ma sa krach lud no ści tu byl czej i o bom -
bar do wa niach bied nych wio sek i sank -
tu ariów – bo Ame ry ka nom się

wy da wa ło (oczy wi ście błęd nie), że tam
kry je się Viet Cong. Mo żna zo ba czyć
wie le zdjęć ofiar che mi ka liów roz la nych
po mia stach i wio skach, zwłasz cza naj -
gor sze go Agent Oran ge (któ re go wie le
ofiar wi dać dzi siaj na uli cach Wiet na -
mu, zde for mo wa ni lu dzie, po zba wie ni
koń czyn itp., coś strasz ne go). Jest też
na wet zde for mo wa ny ludz ki płód w for -
ma li nie. Wi zy ta po zo sta wia nie za tar te
wspo mnie nia, ale uczy też wie le hi sto -
rii, nie cho dzi tyl ko o szo ko wa nie
i wzbu dza nie współ czu cia. 

OD BOR NEO 
DO SIN GA PU RU

Wy pra wa na tra sie Bor neo – Ma le zja
– Sin ga pur: ty le się pod czas niej wy da -
rzy ło, ty le przy gód, ty lu cie ka wych lu -
dzi po zna łam: pierw sze w ży ciu
nur ko wa nie na wra kach, nur ko wa nie
noc ne, spa cer po dżun gli, spo tka nie
w sa mo lo cie ma laj skie go biz nes me na,
któ ry ro bił in te re sy z Gu dzo wa tym
i znał Buz ka; któ ry wie le ra zy był w Pol -
sce i twier dził, że uwiel bia flacz ki; któ -
ry pod wiózł mnie z lot ni ska
Mer ce de sem ja kiejś extra kla sy pro sto
do ta nie go back pa ker skie go mo te lu
w Chi na town w Ku ala Lum pur. Za ba -
wiał mnie hi sto ria mi „jak by li śmy
w Pol sce to” oraz pol ski mi zda nia mi,
któ rych się na uczył, uści skał mnie jak -
by śmy się zna li la ta i po kle pał po twa -
rzy ge stem oj ca chrzest ne go (któ re go
swo ją dro gą nie co przy po mi nał).

(…) Du żo by też pi sać o Sin ga pu rze,
któ ry zmie nił się nie sa mo wi cie przez te
dwa i pół ro ku, od kąd by łam tam ostat -
nim ra zem. Sin ga pur czy cy zbu do wa li
pra wie ca łą no wą dziel ni cę, wraz
z ogrom nym luk su so wym ho te lem (Ma -
ri na Bay Sands, z wiel kim ba se nem
na da chu, z któ re go wi dać pa no ra mę ca -
łej me tro po lii), za su per no wo cze snym
mu zeum sztu ki i tech ni ki, mo stem
w kształ cie ko du DNA itd. Spo tka łam
się tu ze zna jo my mi ze stu diów, a ta kże
po zna łam kil ku no wych lu dzi. Ra zem
od wie dza li śmy mo je ulu bio ne miej sca
i je dli śmy w Haw ker Cen ters – gdzie jak
wia do mo, je dze nie jest świet ne i ta nie.
Sin ga pur tym sa mym wy su nął się
na pro wa dze nie wśród miejsc, w któ -
rych chcia ła bym miesz kać.

PAU LI NA RA SIŃ SKA

Ca ły kom pleks zruj no wa -
nych khmer skich świą -
tyń z XII w. ro bi
nie sa mo wi te wra że nie.
Czu łam się jak Tomb Ra -
ider, cho dząc wśród ru in,
z któ rych wy ra sta ły
ogrom ne drze wa.

Petronas Towers – Kuala Lumpur

Szan ghaj nad rze ką Hu ang pu i świa -
ty nie Ang kor Wat (Kam bo dża)
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lip cu ubie głe go ro ku
dwu dzie sto let nia stu -
dent ka są dec kiej uczel ni
z za ła do wa nym ple ca -

kiem wy lą do wa ła na lot ni sku w En teb -
be, nie opo dal Kam pa li, sto li cy Ugan dy.
Jej ma rze nie, by zna leźć się w ser cu
Afry ki, wła śnie się speł nia ło dzię ki stu -
denc kie mu sto wa rzy sze niu AEISEC.

– To by ło coś nie rze czy wi ste go – re -
la cjo nu je Mar ta Rze szut. – Za czy nał się
mój dwu ipół mie sięcz ny wo lon ta riat.

Mar ta po cho dzą ca z Krap ko wic ko ło
Opo la wy bra ła są dec ką uczel nię nie -
przy pad ko wo. Tu taj mo gła stu dio wać
po li to lo gię – kie ru nek, któ ry jej od po -
wia dał. Z Są dec czy zną jest rów nież ro -
dzin nie zwią za na. Dzia dek, za pa lo ny
pod ró żnik, miesz ka w Sta rym Są czu, in -
ni krew ni w Ja zow sku. Mar ta i dzia dek
– to dwie po krew ne, pod ró żni cze du sze.

– Dzia dek uwa ża, że speł niam je go
pod ró żni cze ma rze nia – śmie je się
dziew czy na. – Spo ro pod ró żo wa łam też
z ro dzi ca mi i młod szym bra tem. Za zwy -
czaj by ła to tu ry sty ka wa ka cyj na, ale pa -
sja do od kry wa nia no wych kra jów
i miejsc, po zna wa nia no wych lu dzi – po -
zo sta ła. Po mysł, by po je chać do Ugan -
dy w ra mach wo lon ta ria tu zro dził się
spon ta nicz nie. Za cie ka wił mnie pro jekt
re ali zo wa ny wła śnie w tym kra ju. Po my -
śla łam – wła ści wie, cze mu nie? No i się
uda ło.

Ugan da przy wi ta ła ją wy so ką jak
na pol skie wa run ki tem pe ra tu rą. Ter mo -
me try wska zy wa ły po nad 26 stop ni C.

Mar ta wśród 
ugan dyj skich przy ja ciół
Pol skę i Ugan dę, sła bo roz wi nię ty kraj we wschod niej Afry ce, dzie li ba ga te la po nad sześć ty się cy ki -
lo me trów. Już ta ka od le głość mo że nie jed ne go, nie zbyt wpra wio ne go pod ró żni ka przy pra wić o lek ki
za wrót gło wy. Mar ty Rze szut, stu dent ki dru gie go ro ku po li to lo gii Wy ższej Szko ły Biz ne su -NLU w No -
wym Są czu do od by cia wy pra wy na dru gi ko niec świa ta nie znie chę ci ła per spek ty wa dzie się cio go -
dzin ne go lo tu sa mo lo tem z War sza wy z prze rwa mi na uzu peł nie nie pa li wa w Bruk se li i Ki ga li (sto li cy
Rwan dy), ani to, że ten kraj, le żą cy w ser cu Czar ne go Lą du, był dla niej wiel ką nie wia do mą.
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– To, co od ra zu da je się od czuć, to
bar dzo wil got ne po wie trze, któ re do -
słow nie le pi się do cia ła – przy zna je stu -
dent ka. – Jest bar dzo zie lo no.
Wy star czy ło tyl ko zmru żyć oczy i by ło
tak, jak na Są dec czyź nie. Z ma łym wy -
jąt kiem – na Są dec czyź nie nie ro sną ba -
na now ce i in na eg zo tycz na ro ślin ność.
Nie ma też zie mi o od cie niu ochry.

***
Mar ta by ła je dy ną Po lką z gru py stu -

den tów z wie lu kra jów, któ rzy ra zem
z nią pra co wa li przez dzie sięć ty go dni
w Ugan dzie w ra mach wo lon ta ria tu.
Szyb ko się tam za akli ma ty zo wa ła. Tra -
fi ła do pry wat nej szko ły Bi ri muye Nur -
se ry w Nny en do w Ma sa ce, mie ście
od da lo nym o oko ło 100 ki lo me trów
od Kam pa li. Do szko ły, w któ rej uczy ły
dwie miej sco we na uczy ciel ki, uczęsz -
cza ły dzie ci w wie ku od 3 do 6 lat.
Na bar kach ro dzi ców spo czy wa ło za tem
po no sze nie kosz tów ich kształ ce nia.
Szko ły w Ugan dzie są płat ne, a pań -
stwo we są bar dzo prze peł nio ne.

– Ra zem ze mną w szko le w Ma sa ce
pra co wa ły jesz cze dwie ko le żan ki
– Ame ry kan ki. Ro do wód jed nej z nich
się gał La osu, dru giej Ro sji. Był też ko -
le ga z Au strii – opo wia da na sza pod ró -
żnicz ka. – Pla ców ka znaj du je się
w dziel ni cy slum sów. Nie któ re dzie ci
po raz pierw szy zo ba czy ły bia łe go czło -
wie ka – czy li nas. Po cząt ko wo by ły bar -
dzo zdzi wio ne, do ty ka ły na szych twa rzy,
wło sów, skó ry. To by ło dla nich coś no -
we go – mo gli z bia ły mi ludź mi po roz ma -

wiać po an giel sku. Naj pierw dzie cia ki
wo ła ły na mnie „mu zun gu” – czy li ob -
cy – bia ły w ję zy ku su ahi li. Po pew nym
cza sie, gdy mnie le piej po zna ły, otrzy -
ma łam imię An ti Mar ta – cio cia Mar ta.
To ozna cza ło, że zo sta łam przez nie za -
ak cep to wa na i przy ję ta do ich spo łecz -
no ści. Dzie cia ki mię dzy za ję cia mi mia ły
czas zjeść po si łek, przed któ rym ka żde
z nich my je rę ce. Tak jest od mo men tu,
gdy w szko le zo sta ła za ło żo na ti pi tia.

O to, by ona po wsta ła, za trosz czy li
się ta cy jak Mar ta – wo lon ta riu sze. Ti -
pi tia to nic in ne go jak tyl ko becz ka
z bie żą cą wo dą. My cie rąk przed je dze -
niem to na wyk, któ ry na uczy ciel ki sta -
ra ją się wpo ić naj młod szym
miesz kań com Ugan dy, a oni uczą go
swo ich ro dzi ców.

– W szko le po ma ga łam przy go to wy -
wać po sił ki dla dzie cia ków. W Ugan dzie
je dze nie ra czej nie jest uroz ma ico ne.
Na me nu Ugan dyj czy ków skła da ją się
plac ki pszen ne, ryż, zie lo ne ba na ny na -

zy wa ne ma to oke, któ re zja da się na su -
ro wo, al bo sma żo ne (kon sy sten cją przy -
po mi na ją na sze ziem nia ki po upie cze niu
na ogniu), zie lo na fa sol ka i po szo (to po -
tra wa z ku ku ry dzy, przy po mi na ją ca
zgnie cio ny ryż). Po ma ga łam ta kże dzie -
ciom pod czas za jęć pi sać li ter ki. Ma lo -
wa li śmy też kla sę, ozda bia li śmy jej
ścia ny ko lo ro wy mi kwiat ka mi i zwie rzę -
ta mi. Ma li Ugan dyj czy cy to faj ne,
uśmiech nię te ma lu chy. Nie jed no krot nie
ro dzi ce mo gą po słać do szko ły tyl ko jed -
no, ewen tu al nie dwój kę dzie ci z kil kor -
ga. Wie lu ro dzi ców jest nie ste ty
anal fa be ta mi, ale wie dzą do sko na le, że
edu ka cja jest po trzeb na. Słusz nie wy -
cho dzą z za ło że nia, że mo że ona za pew -
nić ich dzie ciom lep szą przy szłość. 

Ugan dyj czy cy są otwar ty mi oso ba -
mi. Nie kry ją swo ich emo cji i lu bią
zwra cać na sie bie uwa gę. Chęt nie roz -
ma wia ją z ob co kra jow ca mi. Ka żdy bia -
ły czło wiek w ich mnie ma niu jest oso bą
za mo żną, więc dla bez pie czeń stwa trze -
ba uni kać wy pa dów z ho te lu po zmro -
ku. Zda rza ją się kra dzie że. Dla te go
naj le piej wy bie rać się na za ku py czy
na zwie dza nie w więk szej gru pie i nie
za bie rać ze so bą du żo pie nię dzy ani do -
ku men tów.

– Ugan da to kraj uśmiech nię tych lu -
dzi. Mia łam oka zję go ścić w kil ku tam -
tej szych do mach. Ugan dyj czy cy
na rze ka ją na to czy tam to, ale ge ne ral -
nie cie szą się z te go, co ma ją. Ugan da
mu si na to miast jesz cze spo ro nad ro bić,
je śli cho dzi o ochro nę śro do wi ska.

W lip cu ubie głe go ro ku
dwu dzie sto let nia stu -
dent ka są dec kiej uczel ni
z za ła do wa nym ple ca -
kiem wy lą do wa ła na lot -
ni sku w En teb be,
nie opo dal Kam pa li, sto li -
cy Ugan dy.

W szkole w Masace Wy spy Sses se, Je zio ro Wik to rii, Ugan da
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Miesz kań cy wciąż pa lą śmie ci, któ re wy -
rzu ca ją na uli ce. Se gre ga cja od pa dów
w ogó le tam nie ist nie je. Co mnie ude -
rzy ło w tym kra ju, to ogrom ne bo gac two
fau ny i flo ry. Pod czas sa fa ri, w któ rym
bra łam udział, mia łam mo żli wość zo ba -
czyć dzi kie lwy, sło nie, ży ra fy, kro ko dy -
le, hi po po ta my. W Ugan dzie i Rwan dzie
mo żna ta kże zo ba czyć go ry le ży ją ce
w ich na tu ral nym śro do wi sku, ale ta ka
wy pra wa to już nie na kie szeń stu den ta
wo lon ta riu sza. W Ugan dzie jest wo da
bie żą ca, ale jej uję cie znaj du je się
na przy kład przed do mem. Czę sto też
trze ba po nią cho dzić kil ka ki lo me trów. 

Dro gi? To już in na baj ka. Trze ba za -
po mnieć o as fal cie. To dro gi bi te, któ re
w po rze desz czo wej za mie nia ją się
w grzą skie bło to. Urze ka ich czer wo -
na bar wa – ochro wa. Gle ba też jest bar -
dzo ży zna. Dla te go jest tak zie lo no.
Spo ro tu rów nież je zior (m. in. Je zio ro
Wik to rii, Edwar da czy Al ber ta).

***
Pod czas dwu ipół mie sięcz ne go po by -

tu w Afry ce Mar ta Re szut z gro nem po -
zna nych tam przy ja ciół od wie dzi ła
jesz cze są sia du ją cą z Ugan dą Rwan dę,
któ ra re kla mu je się, ja ko kraj ty sią ca
wzgórz i mi lio na uśmie chów. Na tych
wzgó rzach upra wia się ka wę, her ba tę
i ba na now ce. Rwan da jest bar dzo czy -
stym kra jem. Nie uży wa się tam pla sti -
ko wych re kla mó wek. 

– Za ku py pa ku je się tu do to re bek pa -
pie ro wych, a co trzy ty go dnie or ga ni zo -
wa ny jest ogól no kra jo wy dzień
sprzą ta nia. Mie li śmy oka zję wi dzieć ta -
kie po rząd ki w Ki ga li. Skle py czy pla -

ców ki uży tecz no ści pu blicz nej są wów -
czas po za my ka ne. Miesz kań cy sprzą ta -
ją swo je do my, obej ścia, za mia ta ją
uli ce. By li śmy ta kże w miej scach pa mię -
ci, po świę co nych lu do bój stwu, mię dzy
in ny mi w mu zeum w Ki ga li. W 1994 ro -
ku do szło w tym kra ju do ma sa kry osób
po cho dze nia Tut si przez eks tre mi stów

Hu tu. Cię żko za po mnieć o tym, co się
tam wi dzia ło.

W Ugan dzie i Rwan dzie lu dzie ubie -
ra ją się bar dzo ko lo ro wo. W re jo nie,
w któ rym pra co wa ła Mar ta, ko bie ty no -
szą tra dy cyj ne stro je, skła da ją ce się
z dłu giej, ko lo ro wej spód ni cy i bluz ki
z bu fia sty mi rę ka wa mi. W te stro je ko -
bie ty ubie ra ją się naj czę ściej w nie dzie -
lę, gdy idą do ko ścio ła. Co dzien ny ubiór
sta no wi odzież, któ rą Eu ro pej czy cy no -
si li w la tach dzie więć dzie sią tych ubie -
głe go wie ku. 

Są dec ka pod ró żnicz ka od wie dzi ła
jesz cze ze zna jo my mi sto li cę Ke nii
– Na iro bi, a póź niej Mom ba sę, do któ -
rej pod ró żo wa ła po cią giem. Po tem
po je cha ła da lej na Zan zi bar, raj ską wy -
spę. Po dwu na stu dniach wę drów ki
po kon ty nen cie afry kań skim gru pa wró -
ci ła sa mo lo tem do Ugan dy. Ta wy pra wa

do szła do skut ku, gdy dzie ci mia ły trzy -
ty go dnio we wa ka cje. Po po wro cie
do Ma sa ki Mar ta po ma ga ła ma lu chom
w in nej szko le ro bić bi żu te rię z pa pie ru.

– To bar dzo pro ste. Zwi ja się pa pier,
ma cza w spe cjal nym pły nie i wy cho dzą
z te go prze pięk ne ozdo by – kol czy ki,
bran so let ki, na szyj ni ki. Sa ma zro bi łam
oko ło 70 par kol czy ków.

Mar ta przy zna je, że wy ru sza jąc
w pod róż do ser ca Afry ki, mia ła po moc
ze stro ny ro dzi ców, któ rzy nie tyl ko sfi -
nan so wa li jej wy pra wę, ale ta kże wspie -
ra li du cho wo. A co Afry ka da ła jej,
a ona Afry ce?

– My ślę, że wie le lu dzi bę dzie mnie
tam mi ło wspo mi nać – mó wi. –Na pew -
no pa trzę te raz na wie le spraw ina czej.
Do wie lu z nich pod cho dzę z dy stan sem
i więk szym spo ko jem. W dniu wy lo tu
do Pol ski, sto jąc na stop niach sa mo lo -
tu, na mo ment za mknę łam oczy i przy -
rze kłam so bie, że kie dyś tu wró cę.
Na pew no jesz cze raz do Ugan dy. Mo że
ko lej nym kra jem bę dzie Gha na?

Mar ta, nie spo koj na pod ró żni cza du -
sza pla nu je już ko lej ną wy pra wę. Tym
ra zem chce po je chać ze swo im chło pa -
kiem do Azji. Kor ci ją, by zo ba czyć
Wiet nam, Kam bo dżę i La os. To ko lej ne
wy ma rzo ne kra je, któ re chce od wie dzić.

– Z mo ich wy praw mam na praw dę
po kaź ną ilość prze pięk nych zdjęć. Gdy
wra cam z pod ró ży, od ra zu je w kom pu -
te rze se gre gu ję i pod pi su ję, by ob ra zy,
któ re zo sta ły pod po wie ka mi po ka żdej
z ta kich eska pad, się nie roz my ły.

IGA MI CHA LEC
Fot. Arch. pry wat ne Mar ty Rze szut

W 1994 ro ku do szło w tym
kra ju do ma sa kry osób
po cho dze nia Tut si przez
eks tre mi stów Hu tu. Cię -
żko za po mnieć o tym, co
się tam wi dzia ło.
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W uro czy sto ści uczest ni -
czy li kle ry cy, sio stry za -
kon ne i tar no wia nie,
któ rzy ce nią bi sku pa se -

nio ra. Bp Wła dy sław Bo bow ski jest
czło wie kiem otwar tym, życz li wym,
wspie ra dzie ła cha ry ta tyw ne i ubo gich.
Cie szy się sza cun kiem za rów no w gro -
nie osób du chow nych, jak i świec kich.
Jest ho no ro wym oby wa te lem Tar no wa,
Ry glic i Gród ka nad Du naj cem. Bi skup
jest ta kże w gro nie na gro dzo nych Tar -
czą Her bo wą „Za słu żo ny dla Mia sta
No we go Są cza”.

W ho mi lii bp Bo bow ski na wią zał
do oso by św. Jó ze fa. Jak po wie dział Ju -
bi lat, jest to je go pa tron, wy bra ny z oka -
zji sa kra men tu bierz mo wa nia.
Wska zy wał, że opie kun Świę tej Ro dzi -
ny był bez gra nicz nie po słusz ny Bo gu.
Bi skup za chę cał, aby mo dlić się o po -
dob ną po sta wę – czło wie ka, któ ry roz -
po zna je w ży ciu Bo żą wo lę
i z po słu szeń stwem ją wy peł nia.

***
Ks. dr Wła dy sław Bo bow ski uro dził

się 19 mar ca 1932 r. w Tro piu. Po zło -
że niu eg za mi nu doj rza ło ści wstą pił
do Wy ższe go Se mi na rium Du chow ne -
go w Tar no wie. Po ukoń cze niu stu diów
fi lo zo ficz no -teo lo gicz nych, 23 czerw -
ca 1957 r. otrzy mał świę ce nia ka płań -
skie. Pra co wał ja ko wi ka riusz w pa ra fii
Ry gli ce, był ka te che tą w Tar no wie
(1961-1962).

Pod jął stu dia spe cja li stycz ne na Ka -
to lic kim Uni wer sy te cie Lu bel skim
(gdzie otrzy mał ty tuł dok to ra teo lo gii)
oraz na Pa pie skim Uni wer sy te cie Gre -

go riań skim w Rzy mie. Peł nił funk cję oj -
ca du chow ne go w Wy ższym Se mi na -
rium Du chow nym w Tar no wie
(1969-1975), był wy kła dow cą teo lo gii
ży cia we wnętrz ne go (1969-1999).

Mia no wa ny bi sku pem po moc ni czym
przy jął sa krę bi sku pią w ka te drze tar -
now skiej 2 lu te go 1975 r., z rąk ów cze -
sne go bi sku pa tar now skie go Je rze go
Able wi cza. Ja ko bi skup trosz czył się
o sta łą for ma cję du cho wą ka pła nów oraz
osób kon se kro wa nych, ko or dy no wał
pra cę Dusz pa ster stwa Ro dzin oraz nie -
prze rwa nie przez 30 lat peł nił obo wiąz -
ki wi ka riu sza ge ne ral ne go.

Był ini cja to rem or ga ni zo wa nia let -
nie go wy po czyn ku dzie ci i mło dzie ży
z die ce zji tar now skiej, zwa ne go „Wa ka -
cja mi z Bo giem”. Dzię ki bi sku po wi
w die ce zji tar now skiej po wsta ła i roz wi -
nę ła się sze ro ko dziś roz po wszech nio -
na, Dziew czę ca Słu żba Ma ryj na.
W ra mach Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol -
ski peł nił funk cję prze wod ni czą ce go
Ko mi sji Dusz pa ster stwa Mło dzie ży
(1983-1994); wi ce prze wod ni czą ce go
Ko mi sji Dusz pa ster stwa Tu ry stycz ne go,
człon ka Ko mi sji ds. Za kon nych, człon -
ka Ko mi sji Kul tu Bo że go i Dys cy pli ny
Sa kra men tów.

Ha sło bi sku piej po słu gi brzmi: „Hu -
ma num in di vi na re” (To, co ludz kie prze -
bó stwiać). Od 2010 r. bp Wła dy sław
Bo bow ski jest na eme ry tu rze.

(S), źró dło: IDK

Biskup Władysław
Bobowski ukończył 80 lat
Bi skup Wła dy sław Bo bow ski 19 mar ca ukoń czył 80 lat. Te go
dnia w in ten cji bi sku pa se nio ra mo dlo no się w tar now skiej ka te -
drze. Ju bi lat prze wod ni czył mszy św., a Eu cha ry stię kon ce le bro -
wa li bp Wie sław Le cho wicz, ad mi ni stra tor die ce zji tar now skiej,
bp po moc ni czy An drzej Jeż i ka pła ni z ca łej die ce zji.

W homilii bp Bobowski
nawiązał do osoby św.
Józefa. Jak powiedział
Jubilat, jest to jego
patron, wybrany z okazji
sakramentu
bierzmowania. 

FO
T.

 A
RC

H
.

Bp Wła dy sław Bo bow ski
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M
szy św. ża łob nej i uro czy -
sto ści po grze bo wej prze -
wod ni czył bi skup se nior
Wła dy sław Bo bow ski.

Zmar łe go że gna ła rze sza ka pła nów,
przy by łych z ca łej die ce zji – wy cho -
wan ko wie ks. Edwar da. W kon duk cie
po grze bo wym szli piw ni cza nie w stro -
jach Czar nych Gó ra li i 9 pocz tów sztan -
da ro wych „So li dar no ści” z ca łej
Ma ło pol ski (m.in. są dec kie go Ne wa gu
i Car bo nu).

W ko ście le nad trum ną ła mią cym się
gło sem prze ma wiał An drzej Szka ra dek
(czy taj obok), szef są dec kiej „S”, któ ry
przy po mniał za słu gi Zmar łe go dla
Związ ku i an ty ko mu ni stycz nej opo zy -
cji. Ks. Edward Łom nic ki kie ro wał
wów czas ko mi te tem po mo cy in ter no -
wa nym i uwię zio nym, po wo ła nym
w sta nie wo jen nym przez bi sku pa tar -
now skie go Je rze go Able wi cza. 

Głos za brał ta kże An drzej Si ko ra,
szef „S” w tar now skich Azo tach. Przy -

po mniał wi zy tę ks. Edwar da, ra zem ze
sto ją cym przy oł ta rzu bi sku pem Bo -
bow skim, w wię zie niu w Za łę żu 2
stycz nia 1982 ro ku.

– Ka żdy in ter no wa ny otrzy mał pacz -
kę żyw no ścio wą i ksią żecz kę do na bo -
żeń stwa, któ ra by ła dla nas po cie chą
w naj trud niej szych chwi lach – wspo mi -
nał Si ko ra.

W imie niu miesz kań ców Piw nicz nej
Zmar łe go po że gnał pro boszcz pa ra fii
pw. Na ro dze nia Naj święt szej Ma ryi
Pan ny ks. Krzysz tof Czech. – Czar ni
Gó ra le bę dą o To bie pa mię tać w mo dli -
twie – za pew niał.

War tę przy trum nie trzy ma li stra ża cy,
oni też wy nie śli trum nę z ko ścio ła, a po -
tem ufor mo wał się kon dukt, któ ry prze -
szedł dwu ki lo me tro wą tra sę na cmen tarz
ko mu nal ny, gdzie zło żo no do cze sne
szcząt ki ks. pra ła ta dra Edwar da Łom nic -
kie go, ob da rzo ne go w 1985 ro ku god no -
ścią Ka pe la na Je go Świą to bli wo ści.

Te go sa me go dnia do po łu dnia ra no
w ka te drze tar now skiej mszę św. w in -
ten cji Zmar łe go od pra wił ad mi ni stra tor
die ce zji tar now skiej bi skup Wie sław
Le cho wicz.

ANDRZEJ SZKARADEK: 
Był w Pol sce ta ki czas, kie dy je dy nym

azy lem, je dy nym ob sza rem wol no ści był
Ko ściół. Był w Pol sce ta ki czas, kie dy
wier ni bio rą cy udział w uro czy stych
mszach świę tych w in ten cji Oj czy zny,
śpie wa jąc na za koń cze nie „Bo że coś
Pol skę” wzno si li rę ce do gó ry, trzy ma -
jąc pal ce w kształ cie li te ry V, ja ko znak
wol no ści i zwy cię stwa.

By ło to po nad 30 lat te mu, kie dy to
ów cze sna wła dza ko mu ni stycz na wpro -
wa dzi ła stan wo jen ny 13 grud nia 1981
ro ku. „So li dar ność” tra fi ła do wię zień
i obo zów in ter no wa nia. 

Wie le od wa gi wy ma ga ło jaw ne opo -
wie dze nie się po stro nie uwię zio nych,
po ni ża nych, bi tych czy wy rzu co nych
z pra cy. Zro bił to pol ski Ko ściół. Zro bi li
to księ ża. Jed nym z ta kich ci chych bo -
ha te rów tam tych dni był ksiądz pra łat
świę tej pa mię ci Edward Łom nic ki. 

Nie tyl ko roz po czął od wie dza nie ro -
dzin in ter no wa nych, ale za czął or ga ni -
zo wać im po moc przy peł nej apro ba cie
bi sku pów tar now skich i or dy na riu sza
Je rze go Able wi cza.

„Solidarność”
pożegnała księdza
Łomnickiego
W Piw nicz nej -Zdro ju 29 lu te go od był się po grzeb ks. pra ła ta
Edwar da Łom nic kie go, eme ry to wa ne go wy kła dow cy i pre fek ta
Wy ższe go Se mi na rium Du chow ne go w Tar no wie, wiel kie go przy -
ja cie la „So li dar no ści”. Zmarł 25 lu te go w Tar no wie w wie ku 77 lat.
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Do dzi siaj po zo sta je mi w pa mię ci wi -
zy ta or dy na riu sza z księ żmi, wśród któ -
rych był ksiądz Edward, w wię zie niu
w Za łę żu ko ło Rze szo wa, w No wy
Rok 1982 ro ku. Po zo sta je też w mo jej pa -
mię ci, kie dy to ja ko więź nio wie su mie nia
opusz cza li śmy wię zie nia w Za łę żu, Uher -
cach, Łup ko wie czy Hru bie szo wie i prze -
sia da jąc się na po ciąg w Tar no wie,
pierw sze kro ki kie ro wa li śmy na plac Ko -
le giac ki, do ba zy li ki, by póź niej od wie -
dzić ks. Edwar da i za mel do wać mu
wyj ście na wol ność. 

Naj więk szą nie spo dzian ką by ło przy -
by cie świę tej pa mię ci księ dza Łom nic kie -
go rów ne dwa dzie ścia dzie więć lat te mu
do mnie, do No we go Są cza, kie dy po wie -
dział: „Pa ni An drze ju, je dzie my do Mło -
do wa”. Chciał oso bi ście od wie dzić
ro dzi ny mło dych lu dzi, któ rzy zo sta li
aresz to wa ni przez Słu żbę Bez pie czeń -
stwa za druk i kol por taż ulo tek na te re -
nie Piw nicz nej, Ry tra i Mło do wa. By li
to: Ry szard Ja nia, Mie czy sław Leb do -

wicz i dwie sio stry Smy dów ny – An -
na i Ja ni na, nie peł no let nia uczen ni ca.
Wte dy też do wie dzia łem się, że są to Je -
go ro dzin ne stro ny. 

Trze ba dzi siaj o tych spra wach przy po -
mi nać, trze ba przy po mi nać o za słu gach
księ ży, w tym księ dza Edwar da Łom nic -
kie go. To wręcz nasz obo wią zek, w szcze -
gól no ści dzi siaj, gdy z nie zro zu mia łych
wzglę dów ata ku je się Ko ściół i krzyż.
Trze ba przy po mi nać, by ko muś do gło wy
nie przy szło chwa lić tam te cza sy. 

Zresz tą nie dłu go po tym zno wu mie li -
śmy oka zję za mel do wać księ dzu Edwar -
do wi opusz cze nie wię zie nia w Tar no wie
i w Kra ko wie 1 sierp nia 1984 ro ku, śpie -
wa jąc Mu pod drzwia mi: „Nie chce my
ko mu ny, nie chce my i już…”. Otwo rzył
drzwi, przy tu lił i uśmiech nął się. Po ga -
da li śmy, a na po że gna nie po wie dział:

„Z Bo giem, trzy maj cie się”. Tak do trwa -
li śmy wol no ści. 

Dzi siaj co raz czę ściej spo ty ka my się
na cmen ta rzach, da ją o so bie znać la ta
prze słu chań, re pre sji. 

Księ że Edwar dzie!
So li dar ność Re gio nu Ma ło pol ska,

a w szcze gól no ści die ce zji tar now skiej,
Dę bi cy, Tar no wa, Boch ni, Li ma no wej,
Gor lic i No we go Są cza przy szła, by Cię
od pro wa dzić w Two ją ostat nią dro gę
na wiecz ną war tę. Zna jąc Cie bie, wie my,
że tam szyb ko do trzesz i wsta wisz się
za na mi u naj wy ższe go Bo ga. Nie wie le
Ci mo że my tu dzi siaj obie cać, ale jed no
jest pew ne. Po zo sta niesz w na szej pa mię -
ci, po zo sta niesz na za wsze w na szych
ser cach. 

Spo czy waj w spo ko ju!
(HSZ)

KS. PRAŁAT EDWARD ŁOMNICKI  
Uro dził się 4 lip ca 1935 ro ku w Piw nicz nej, ja ko syn Woj cie cha i Ma rii z do mu Sty pu ła.

Kształ cił się w szko le śred niej w No wym Są czu i w Tar no wie (w Ma łym Se mi na rium). Eg -
za min doj rza ło ści zło żył w 1952 ro ku w Tar no wie, a na stęp nie wstą pił do tar now skie go
Wy ższe go Se mi na rium Du chow ne go. Po ukoń cze niu stu diów fi lo zo ficz no -teo lo gicz nych
otrzy mał świę ce nia ka płań skie z rąk bi sku pa Ka ro la Pę ka li, w dniu 29 czerw ca 1958 ro ku
w Tar no wie.

Do ro ku 1962 spra wo wał obo wiąz ki pre fek ta w Ma łym Se mi na rium w Tar no wie. Na -
stęp nie pod jął stu dia spe cja li stycz ne z za kre su fi lo lo gii kla sycz nej na Ka to lic kim Uni wer -
sy te cie Lu bel skim, któ re ukoń czył w 1967 ro ku. Po nad to rów nież na Ka to lic kim
Uni wer sy te cie Lu bel skim stu dio wał w la tach 1964-1968 teo lo gię fun da men tal ną. W la -
tach 1972 – 1973 prze by wał na sty pen dium na uko wym na Pa pie skim Uni wer sy te cie Gre -
go ria num w Rzy mie. W 1977 ro ku obro nił dok to rat z za kre su teo lo gii fun da men tal nej. 

W 1968 ro ku przez krót ki czas był wi ka riu szem pa ra fii pod we zwa niem św. Jó ze fa
i Mat ki Bo żej Fa tim skiej w Tar no wie, a na stęp nie 9 wrze śnia 1968 ro ku pod jął obo wiąz -
ki pre fek ta i wy kła dow cy ję zy ka ła ciń skie go w Wy ższym Se mi na rium Du chow nym
w Tar no wie, a w 1994 ro ku otrzy mał no mi na cję na ad iunk ta w In sty tu cie Teo lo gicz nym
w ty mże mie ście. W ro ku 1998 ze wzglę du na stan zdro wia za koń czył pra cę wy kła dow -
cy ję zy ka ła ciń skie go. 

W la tach 1974-1996 peł nił funk cję de le ga ta die ce zji tar now skiej do spraw Ka to lic -
kie go Uni wer sy te tu Lu bel skie go, a od ro ku 1977 do ro ku 1996 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. 

Pod czas sta nu wo jen ne go w wiel kim stop niu za an ga żo wał się w nie sie nie po mo cy
oso bom in ter no wa nym, oto czył rów nież dusz pa ster ską tro ską i opie ką tar now ską „So -
li dar ność”. Bar dzo wra żli wy na po trze by bliź nich spie szył z po mo cą dzie ciom z ro dzin
za nie dba nych mo ral nie. Po przej ściu na eme ry tu rę miesz kał ja ko re zy dent w pa ra fii
ka te dral nej w Tar no wie. 

W do wód wy ró żnie nia za gor li wie peł nio ną po słu gę ka płań ską otrzy mał 12 grud -
nia 1968 ro ku die ce zjal ne od zna cze nie Expo si to rium Ca no ni ca le, a 20 grud nia 1977 ro -
ku die ce zjal ny przy wi lej Ro chet to et Man to let to. Zo stał ta kże ob da rzo ny w dniu 3
stycz nia 1985 ro ku god no ścią Ka pe la na Je go Świą to bli wo ści.
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on ty nu uje naj lep sze osią gnię -
cia pol skie go ma lar stwa
akwa re lo we go, bę dąc jed nym
ze współ cze snych mi strzów tej

tech ni ki. Dał się po znać ja ko nie zwy kle
uta len to wa ny, a skrom ny czło wiek. Bar -
dzo zna ny w śro do wi sku ar ty stycz nym,
od wie lu lat od no szą cy suk ce sy, wszę -
dzie jed nak – od bie ra jąc za szczy ty – pa -
mię ta o swo jej ma łej oj czyź nie. To
ogrom na pro mo cja na szej zie mi – pod -

kre śla Mał go rza ta Gro ma la, wójt Po de -
gro dzia, któ ra zgło si ła kan dy da tu rę Ka -
zi mie rza Twar dow skie go do ty tu łu
Są de cza ni na 2011.

JE STEM STĄD, TO MIEJ SCE
CHCĘ UTRWA LAĆ

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 przy cią gnę 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.
– Wy wo dzę się stąd. W Ol szan ce jest
mój dom ro dzin ny i tam wro słem. Ma -
ma by ła bar dzo uta len to wa na pla stycz -
nie, choć w cza sach wo jen nych
i po wo jen nych, w bied nej ro dzi nie, nie
mia ła mo żli wo ści się uczyć. Ale pa mię -
tam jej ry sun ki – wspo mi na.

Był za pew ne pierw szym chło pa kiem
we wsi, któ ry wy rwał się na stu dia.
Pierw szy raz w ży ciu je chał po cią giem
na eg za mi ny do Tar no wa, do Li ceum
Sztuk Pla stycz nych. – Sam na si łę się
prze py cha łem – śmie je się dzi siaj. To li -
ceum zde cy do wa ło o je go ży ciu.
– Wspa nia łe gro no pro fe so rów, sta ra
ka dra aka de mic ka. Tech ni ki by ły ró żne,
ale mie li śmy kil ku akwa re li stów. Wte dy
też ni ko go nie by ło stać na olej ne far by,
ale dziś wi dzę, że akwa re li stą trze ba się
uro dzić – mó wi.

Ma rzył o stu dio wa niu w Kra ko wie,
jed nak an ta go ni zmy mię dzy ka drą po -
wo do wa ły, że z Tar no wa trud no się by -
ło tam do stać. Za miast ry zy ko wać,
wy brał stu dia na wy dzia le Sztuk Pięk -
nych Uni wer sy te tu Mi ko ła ja Ko per ni ka
w To ru niu. – Mia łem się prze nieść
do Kra ko wa, ale bar dzo spodo ba ło mi
się to mia sto, ten na strój. Za fa scy no wa -
ło mnie śro do wi sko: ka dra na uko wa
z wi leń skie go Uni wer sy te tu Ste fa na Ba -
to re go po woj nie osia dła w To ru niu i na -
ucza ła na UMK. Kli mat był wy jąt ko wy
– opo wia da.

Miej sce i ka dra wspa nia ła, ale ser ce
i du sza Ka zi mie rza Twar dow skie go zo -
sta ły nad Du naj cem. Już pod czas stu -
diów, w 1975 ro ku, miał swo ją pierw szą
wy sta wę – w „Do mu na doł kach” w Sta -
rym Są czu. Za miast więc ro bić ka rie rę
gdzieś w świe cie, zo stać na uczel ni, bo

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. Ka zi mierz Twar -
dow ski 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.
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i ta ką pro po zy cję do stał ja ko je den z naj -
lep szych stu den tów, po uzy ska niu dy -
plo mu z ma lar stwa w 1977 r. wró cił
do sie bie. Do swej ma łej oj czy zny, gdzie
cze ka ła na nie go Bro ni sła wa Bo żen ka,
zna jo ma z dzie ciń stwa, mi łość, póź niej
żo na, mat ka ich dwój ki dzie ci, or ga ni -
za tor ka ich wspól ne go, za to pio ne go
w sztu ce ży cia. A ta kże uczen ni ca – ma
zdol no ści pla stycz ne, Ka zi mierz był
więc jej na uczy cie lem. Przede wszyst -
kim jed nak żo na dba o dzie ła ma la rza,
od po wied nią ich opra wę, wy sta wia nie
et ce te ra. – Ma lar stwo to cię żka pra ca,
wszyst ko nie jest ła twe i nie przy cho dzi
sa mo, choć mo że się tak lu dziom wy da -
wać – mó wi pa ni Bro ni sła wa. – Wie lu
mo ich ko le gów wy je cha ło, świet nie im
się po wo dzi, ale mo ją in spi ra cją jest to
miej sce. Jest mo je, i chcę je utrwa lać
– do da je ar ty sta.

PEJ ZAŻ NO SI W SO BIE
Je go ob ra zy ma ją w so bie wiel ką lek -

kość. Są na sy co ne po wie trzem, ar ty sta
ma lu je coś, co wi dzi my, a cze go jed no -
cze śnie nie je ste śmy w sta nie do strzec.
Je go wy bór padł na pej zaż i jest mu kon -
se kwent nie wier ny. W je go pra cach czu -
je się kli mat na stro ju czte rech pór ro ku
i zmie nia ją cą się wraz z ni mi ko lo ry sty -
kę pej za żu. Ar ty sta po szu ku je wciąż no -

wych i ma low ni czych miejsc do swo ich
in spi ra cji twór czych.

– Uro dzi łem się z tym pej za żem.
W do mu ro dzin nym by ło cia sno, izba
i kuch nia, sze ścio ro dzie ci, nie mia łem
gdzie ma lo wać. Wy cho dzi łem i ma lo wa -
łem. Za raz po ślu bie uro dzi ło nam się
dziec ko, u te ściów też ma ło miej sca by -
ło, więc znów wy cho dzi łem i tak zo stał
we mnie ten pej zaż – mó wi.

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”. Naj trud niej jest zi -
mą: ma larz spę dza go dzi ny na mro zie,
do akwa re li po trzeb na jest wo da, więc
trze ba utrzy my wać ma łe ogni sko
na brze gu Du naj ca, Po pra du, cza sem
gdzieś w Ta trach…

„Jest z tem pe ra men tu i du cha akwa -
re li stą. Akwa re la z po zo ru wy da je się
tech ni ką ła twą, nic bar dziej złud ne go.
Jest pie kiel nie skom pli ko wa na. Prócz
ta len tu wy ma ga cier pli wo ści, dłu gich
ćwi czeń i cią głe go do sko na le nia się”
– na pi sał o nim Waw rzy niec Brzo zow -
ski, hi sto ryk sztu ki i kry tyk.

W 1981 ro ku na oj co wiź nie pa ni Bro -
ni sła wy w Na sza co wi cach Twar dow scy
zbu do wa li dom. Ma larz sam no sił ce gły,
ukła dał po sadz ki z ka mie nia, po sta wił
ko mi nek. Tu zbu do wał so bie pierw szą,
choć nie du żą pra cow nię. Na zbo czu
wzgó rza, 300 me trów od Du naj ca. Dziś
z te go kra jo bra zu znik nę ły sta re wierz -
by, wy cię te przy bu do wie ob wod ni cy
Po de gro dzia. W do le, przy dro dze, są -
sie dzi urzą dzi li skład bu dow la ny, ko lej -
ni – par king dla cię ża ró wek. Te ren
prze kształ co no pod in we sty cje. Sta re
wierz by i kra jo braz ży ją jesz cze w ob -
ra zach Twar dow skie go.

Ja ko zwo len nik ochro ny śro do wi ska
i na tu ral ne go kra jo bra zu oko li cy po dej -
mu je czę sto te ma ty z tym zwią za ne. Nie
ogra ni cza się tyl ko do sztu ki. Z jed nej
stro ny stwo rzył cykl „Eko lo gia” – pej za -
ży jak by są dec kich, ale w strasz nej wi zji
apo ka lip sy: wy mar łej pla ne ty, po pę ka -
nych, wy schnię tych do czer wo no ści
wzgórz, ciem nych ugo rów, bru nat nych
plam. Z dru giej stro ny cho dzi i pu ka
do drzwi urzę dów, ape lu jąc o za cho wa -
nie skraw ków na tu ry, kra jo bra zu oraz
ucze nie miesz kań ców eko lo gicz nych za -
cho wań. Nie ste ty – czę sto trud no do te -
go ko goś prze ko nać. – In we sty cje są
bar dzo wa żne, ale nie mo że my za po mi -
nać o na tu rze, któ rą po zo sta wia my dla
po tom nych – są dzi ar ty sta.

„Ka zi mierz Twar dow ski, wni kli wy
ob ser wa tor, za pi su je świat, któ ry od cho -
dzi. Je go za pis jest za wsze su biek tyw -
ny, od te go jest bo wiem ar ty stą, by
in ter pre to wać, co uka zu je. Ale ro la kro -
ni ka rza (a trosz kę mo że i baj ko pi sa rza,
wte dy na przy kład, gdy ma lu je ta jem ni -

cze ro so cha te wierz by, w któ rych
na pew no gnieź dzi się ja kieś li cho) wca -
le mu nie wy star cza. Od kil ku lat, ope -
ru jąc opra co wa ną przez sie bie
in te re su ją cą i efek tow ną tech ni ką, kreu -
je wła sny ob raz świa ta. Jest to świat nie -
zbyt od le gły z uro dy od te go, z któ rym
spo ty ka my się na co dzień, ale też jed -
nak od mien ny – czę sto bar dziej nie po -
ko ją cy. Bo też w owych dzie łach
za pi sa ny jest nie po kój ar ty sty o zdro wie
śro do wi ska, w któ rym ży je my. To są
uni wer sal ne me ta fo ry, któ re trak tu ją
o cu dow no ści na tu ry; są pięk ne, ale jed -
no cze śnie jak by pod skór nie przy po mi -
na ją o jej za gro że niu. Nie po zwa la ją

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
przy cią gnę 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.
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nam za po mnieć, jak wie le mo że my stra -
cić” – kon ty nu ował kry tyk Brzo zow ski.

O. PAP CZYŃ SKI, CZY LI
W OBRO NIE DZIE DZIC TWA

Twar dow ski chce chro nić nie tyl ko
na tu rę, ale dzie dzic two na ro do we. Ma
na dzie ję, że w oko li cy po wsta nie po de -
grodz ki mi ni skan sen. – Od 20 lat wal -
czę o za cho wa nie cią gło ści, ko rze ni.
Nie da le ko ma my gro dzi sko z VII -
-VIII wie ku. By ło opi sa ne w pierw szym
nu me rze pol skie go „Na tio nal Geo gra -
phic”, ale ów cze sne wła dze gmi ny nie
chcia ły te go wy ko rzy stać – ubo le wa.
– Wręcz nas wy śmie wa no, co my chce -
my, że wa żne jest prze kształ ce nie te re nu
pod in we sty cje a nie wy my śla nie dróg
ro we ro wych czy gro dzi ska. A my chce -
my roz sła wić tę gmi nę, ten pej zaż, ścią -
gnąć tu lu dzi. Dziś wy da je się, że jest
na to szan sa – do da je.

To je mu swą obec ną uro dę za wdzię -
cza Ko ściół pw. 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. – Kie dy nasz no wy pro boszcz,
pra łat Jó zef Wa ła szek za py tał, czy zro -
bię coś dla ko ścio ła, to by łem szczę śli -
wy, bo mi to le ża ło na ser cu. Ko ściół był
za nie dba ny, ścia ny bia łe, już brud ne.
Oł tarz sza ry. Mu sie li śmy zro bić no we
gzym sy, ka pi te le, sztu ka te rie, do pro wa -
dzić do sty lu z cza su, w któ rym ko ściół
po wsta wał. Tra fi li śmy, do brze oce ni li

na szą pra cę znaw cy ar chi tek tu ry i po -
do ba ło się miesz kań com – cie szy się ar -
ty sta.

Za czął w 2004 ro ku od pre zbi te rium.
Na stęp na mia ła być na wa, ale oka za ło
się, że przy go to wy wa na jest be aty fi ka -
cja oj ca Sta ni sła wa Pap czyń skie go, po -
de gro dzia ni na z XVII wie ku, szyb ko
więc trze ba się by ło wziąć za po świę co -
ną mu ko ściel ną ka pli cę. – Trud ne wnę -
trza, no we, be to no we, nie by ły
pro jek to wa ne pod po li chro mię. Jak tra -
fić z pro jek tem? – wspo mi na ma larz.
Mu siał za pro jek to wać wnę trze, nad zo -
ro wać i ko or dy no wać pra ce z wi tra ży -
stą, ka mie nia rzem, od lew ni kiem,
wy ko nać ma lo wi dła. – A ca ły czas by -
łem na rusz to wa niu. Ja sie dzia łem
na por tre tach, żo na wy ko ny wa ła zło ce -
nia, or na men ty, szpa chlo wa ła, bo to też
mu si ro bić ktoś, kto się na tym zna – mó -
wi. Uda ło się. Po tem ozdo bi li po zo sta łe
czę ści ko ścio ła, w su mie ja kieś dwa ty -
sią ce me trów kwa dra to wych w czte ry
la ta. Choć do dziś wy ko nu ją jesz cze ja -
kieś pra ce.

– Nasz ksiądz był pierw szym du chow -
nym, któ ry współ pra co wał ze mną, miej -
sco wym ar ty stą, i któ ry po dzi wiał
i chciał mieć mo je, nie sa kral ne ob ra zy
– mó wi z ra do ścią. 

NOR WE GIĘ SPRO WA DZIĆ
DO POL SKI…

Miał szczę ście spo ty kać na ca łym
świe cie lu dzi, któ rych za chwy ca ła je go
twór czość. Na przy kład pod czas ple ne -
ru ma lar skie go w Sło we nii po znał dy -
plo ma tę, dzię ki któ re mu mógł po tem
uwiecz niać pięk no fran cu skiej Bre ta nii.
Ko le ga ze stu diów, któ ry w PRL wy -
emi gro wał do Nor we gii, za pro sił go
na wspól ną wy sta wę na pół no cy i tak
ma larz są dec ki za ko chał się w tam tym
su ro wym kra jo bra zie. Po znał zna ne go
nor we skie go akwa re li stę i od 14 lat ra -
zem z żo ną or ga ni zu ją po by ty ple ne ro -
wo -wy sta wien ni cze w ró żnych
miej scach Nor we gii. Ich dzia łal ność za -
uwa ży ła Am ba sa da Kró le stwa Nor we -
gii, któ ra za pra sza ar ty stę na wy sta wy
to wa rzy szą ce im pre zom o te ma ty ce nor -
we skiej. Pod czas ob cho dów 100. rocz -
ni cy nie pod le gło ści Nor we gii ar ty sta
wrę czył swój al bum na wet księ żnej
Met te Ma rit. Ma łżeń stwo spo ty ka cie -

ka wych lu dzi i za wsze pro mu je Pol skę,
a w szcze gól no ści swój re gion.

– Na wią zu je my za gra ni cą kon tak ty
i opo wia da my o na szych te re nach. Wie -
zie my za wsze bro szu ry, uka zu ją się ar -
ty ku ły na te mat wy staw i wspo mi na ją
w nich o Po de gro dziu – pod kre śla ją
pań stwo Twar dow scy. – Za pra sza my

po zna nych lu dzi do nas, by li w Po de -
gro dziu i Są czu, po ka za li śmy im ta kże
Za ko pa ne. Nor we gia jest pięk na, ale są
Pol ską bar dzo za in te re so wa ni, na szym
folk lo rem, mu zy ką, ha fta mi, ozdo ba mi,
gó ra mi.

Ob ra zy Twar dow skie go 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, mię dzy in ny mi w Niem -
czech, Ja po nii, Mek sy ku, Sło we nii, Da -
nii, Nor we gii, Bel gii, Fran cji czy
Ho lan dii. Ar ty sta zo stał wy ró żnio ny wie -
lo ma na gro da mi, m. in.: im. Bo le sła wa
Bar bac kie go (1980 r., 2003 r.), Dy rek to -
ra Wy dzia łu Kul tu ry i Sztu ki za wy bit ne
osią gnię cia w upo wszech nia niu kul tu ry
na te re nie wo je wódz twa no wo są dec kie -
go (1982 r. i 1983 r.), Wo je wo dy No wo -
są dec kie go za osią gnię cia w dzie dzi nie
kul tu ry i sztu ki (1984), im. Sta ni sła wa
Wit kie wi cza za ca ło kształt twór czo ści
(1992 r.), Sta ro sty No wo są dec kie go
z oka zji 30-le cia pra cy twór czej (2009 r.),
a ta kże Zło tym me da lem za ob ra zy
w tech ni ce akwa re li na Mię dzy na ro do -
wym Sa lo nie Sztu ki w po łu dnio wej Bre -
ta nii „Sa lon de Me squ er” Me ri te
Ar ti sti que Eu ro pe en - Fran ce -2008 oraz
me da lem Za słu żo ny dla Zie mi Są dec kiej
w 2010 ro ku i na gro dą prze wod ni czą ce -
go Ra dy Mia sta No we go Są cza na do -
rocz nej wy sta wie No wo są dec kie go
Od dzia łu ZPAP – Sa lon 2011.

Ka zi mierz Twar dow ski za sia da
w Ka pi tu le na gro dy im. dra Je rze go Ma -

W 1981 ro ku na oj co wiź -
nie pa ni Bro ni sła wy
w Na sza co wi cach Twar -
dow scy zbu do wa li dom.
Ma larz sam no sił ce gły,
ukła dał po sadz ki z ka mie -
nia, po sta wił ko mi nek.
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sio ra, któ ra pro mu je mło de ta len ty z ró -
żnych stron Są dec czy zny.

Dziś – gdy do ro słe już dzie ci wy fru -
nę ły z gniaz da ro dzin ne go – ma rzy z żo -
ną, by ich dom stał się ga le rią au tor ską,
od wie dza ną przez Są de czan, mi ło śni -
ków sztu ki i re gio nu, po szu ku ją cych
wie dzy o tej zie mi. Wszyst kich. Ta kie
miej sce pry wat no -pu blicz ne uka zu ją ce
pięk no sztu ki, Są dec czy zny, na tu ry, ca -
łe go świa ta. Ma łą ga le rię Twar dow scy
urzą dzi li już te raz, po trze ba jed nak za -
an ga żo wa nia sa mo rzą du, in sty tu cji kul -
tu ral nych i lu dzi, by miej sce to sta ło się

jed nym z cen trów kul tu ral nych Po de -
gro dzia i zie mi są dec kiej.

BER NA DE TA WASZ KIE LE WICZ

Miał szczę ście spo ty kać
na ca łym świe cie lu dzi,
któ rych za chwy ca ła je go
twór czość. Na przy kład
pod czas ple ne ru ma lar -
skie go w Sło we nii po znał
dy plo ma tę, dzię ki któ re -
mu mógł po tem uwiecz -
niać pięk no fran cu skiej
Bre ta nii. To już 10 lat księ dza Bo gu sła wa

Sko tar ka w pa ra fii Wnie bo -
wzię cia Naj święt szej Ma rii

Pan ny w Kry ni cy -Zdro ju. 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, na wet w ji -
dysz, he braj skim, hin di, afri ka ans,
arab skim, per skim, tu rec kim, chiń skim,
ja poń skim, ko re ań skim, taj skim, ukra -
iń skim, ro syj skim… To bo da jże je dy -
na ta ka stro na ko ściel na w Pol sce.

W 2009 ro ku, w do wód uzna nia
za wiel 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. Ale w ze szłym ro -
ku otrzy mał też cał kiem świec ki, za -
szczyt ną na gro dę od sta ro sty
no wo są dec kie go Jan Go lon ki – od zna -
kę „Za słu żo ny dla Zie mi Są dec kiej”.

– Bo pro boszcz oprócz dzia łal no ści
zwią za nej z ży ciem dusz pa ster skim
i go spo dar czym pa ra fii, po dej mu je
i re ali zu je wie le ini cja tyw spo łecz nych,
z któ rych na szcze gól ną uwa gę za słu -
gu je or ga ni zo wa ny przez nie go
od sied miu lat, fe sti wal pod na zwą
„Kry nic kie Spo tka nia z Kul tu rą Chrze -
ści jań ską”. Obec nie fe sti wal ma już

ran gę im pre zy mię dzy na ro do wej, któ -
ra w zna czą cy spo sób przy czy nia się
do pro mo cji Są dec czy zny. Licz ne kon -
cer ty oraz im pre zy fe sti wa lo we przy -
cią ga ją go ści z ca łej Pol ski i za gra ni cy
– pod kre śla ją wła dze sa mo rzą do we
Kry ni cy -Zdrój, któ re zgło si ły pra ła ta
do ty tu ły Są de cza ni na 2011 ro ku.

Jesz cze w Sie mie cho wie pod Grom -
ni kiem, gdzie peł nił po słu gę od 1993
aż do 2002 ro ku, ks. Sko ta rek miał je -
dy ne w Ma ło pol sce stu dio na grań
na ple ba nii. Zbu do wał je dzię ki swym
pry wat nym oszczęd no ściom i po mo cy
naj bli ższej ro dzi ny, a zwłasz cza bra ta.
Do drzwi ple ba nii pu ka li po cząt ku ją cy
mu zy cy nie tyl ko z chó rów pa ra fial -
nych, ale z ka pel roc ko wych czy po po -
wych ze spo łów z ca łej oko li cy, na wet
z Kra ko wa, Tar no wa i No we go Są cza.
W cią gu ro ku stu dio pro du ko wa ło
śred nio dzie sięć ka set – ma tek.

– Ja koś tak mu zy ka prze pla ta się
u mnie z ka płań stwem i w mo dli twie nie
prze szka dza. Wręcz od wrot nie...
– z uśmie chem tłu ma czył wte dy ka płan
re por te ro wi „Dzien ni ka Pol skie go”.
Sam ukoń czył w Miel cu, skąd po cho -
dzi, szko łę mu zycz ną I stop nia w kla sie
akor de onu. Uczył się też grać na for te -
pia nie, gi ta rze i fle cie. Mu zy ko wał pod -
czas stu diów w tar now skim

Ks. Bogusław Skotarek – proboszcz spod Góry Parkowej 

Społecznik
z pasji, duchowny
z powołania
Ksiądz pra łat Bo gu sław Sko ta rek z Kry ni cy -Zdroju 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. Kie dyś miał na wet ma łe do mo we stu dio
mu zycz ne! A to nie je dy ny je go po mysł, z ja kim wy cho dzi
do wier nych…
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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”. – Pi sa łem
wów czas mu zy kę i tek sty pio se nek, wy stę -
po wa łem w ro li gi ta rzy sty. Pod czas kil -
ku let niej ka rie ry „Po jed na nia”
na gra li śmy dwie ka se ty w Kra ko wie, pró -
bo wa li śmy też na gry wać do mo wym spo -
so bem w sa li Za kła do we go Do mu
Kul tu ry. Już wte dy za czę ła prze śla do wać
mnie myśl o za ło że niu wła sne go stu dia
na grań. Chy ba naj le piej ro zu miał mo je
tę sk no ty Ja cek Ka ra siń ski, le karz tar now -
skie go szpi ta la, a wów czas czło nek „Po -
jed na nia”. Do dzi siaj utrzy mu je my
przy ja ciel skie kon tak ty i od cza su do cza -
su po ma ga mi w pro wa dze niu stu dia
– opo wia dał re por te ro wi ks. Sko ta rek.

Z Mo ścic wy je chał na po cząt ku
lat 90. do Dę bi cy. W 1993 ro ku tra fił
do Sie mie cho wa, gdzie po pa ru la tach
zo stał pro bosz czem, a stąd w 2002
do Kry ni cy -Zdroju i tu stwo rzył Kry nic -
kie Spo tka nia z Kul tu rą Chrze ści jań ską.
Na je go 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 sza.

Ta kże w więk szo ści ko ścio łów kry -
nic kie go de ka na tu od by wa ją się w ra -
mach fe sti wa lu wy sta wy, a miesz kań cy
ca łej oko li cy bio rą udział w kon kur sach,
np. re cy ta tor skim i fo to gra ficz nym. Ks.
Sko ta rek pla no wał też or ga ni zo wa nie
im prez na Sło wa cji, a na wet na Wę -

grzech i Ukra inie – za pew ne szyb ciej
niż my śli my pla ny te zre ali zu je.

Ksiądz pra łat ma też in ne po my sły.
Wspie rał Ka ta rzy nę i Paw ła Zyg mun -
tów, któ rzy or ga ni zo wa li cykl im prez
ha słem „Sport prze ciw na ło gom. – Pra -
gnie my pro mo wać zdro wy styl ży cia,
zdro wą kul tu rę fi zycz ną – pod kre ślał ks.
Sko ta rek.

Mo żna go by ło na wet zo ba czyć
na ro we rze, pod czas to wa rzy szą ce go
Kry nic kim Spo tka niom Ro dzin ne go
Raj du Ro we ro we go „Szla kiem cer kwi

łem kow skich”. Ksiądz Sko ta rek, bez su -
tan ny i w krót kich spoden kach – jak za -
uwa ży ły za sko czo ne me dia – był nie
do po zna nia! Z za an ga żo wa niem opo -
wia dał uczest ni kom raj du o świą ty -
niach: – Zau wa żcie! W ory gi nal nej
pra wo sław nej iko nie nie ma kra jo bra zu
ja ko tła. Są wy łącz nie po sta cie na tle
zło ta lub sre bra. Iko ny, któ re oglą da li -
ście w cer kwi p.w. Ja ku ba Młod sze go
w Po wroź ni ku ma ją na le cia ło ści za -
chod nie go sty lu, dla te go są na nich gó -
ry, chmu ry i pej za że.

Miał garść in for ma cji o ka żdej cer -
kwi, któ rą zwie dza li na szla ku, i tłu ma -

czył, dla cze go w nie ma w nich or ga -
nów: za miast nich świą ty nię pod czas
na bo żeń stwa wy peł nia śpiew wier nych.

Pro boszcz prze wod ni czy mszy św.
dla Lu dzi Gór w syl we stra na Ja wo rzy -
nie Kry nic kiej. No wy Rok wi ta ło z nim
na szczy cie na wet dwa ty sią ce osób.
Część piel grzy mo wa ła na Ja wo rzy nę
spod ko ścio ła Wnie bo wzię cia NMP
w Kry ni cy -Zdro ju.

Z ini cja ty wy ks. Sko tar ka od sze ściu
lat dzia ła w pa ra fii świe tli ca śro do wi -
sko wa dla dzie ci. Pra cu je też w szko le,
a wy ra zem je go za an ga żo wa nia jest Na -
gro da Dy rek to ra Szko ły oraz Me dal Ko -
mi sji Edu ka cji Na ro do wej.

– Po przez mo dli twę, sztu kę i sport
pra gnie my uczyć, jak mo żna mą drze
i pięk nie żyć – tak tłu ma czył swe za an -
ga żo wa nie ks. Bo gu sław Sko ta rek.

BER NA DE TA WASZ KIE LE WICZ

Jeszcze w Siemiechowie
pod Gromnikiem, gdzie
pełnił posługę od 1993 aż
do 2002 roku, ks.
Skotarek miał jedyne
w Małopolsce studio
nagrań na plebanii.
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K
ie dyś ka plicz ka le ża ła
na dział ce pry wat nej, ale gdy
w la tach 60. zo sta ła wy bu do -
wa na dro ga, zna la zła się

w ob rę bie te re nu, któ rym roz po rzą dza
Za rząd Dróg Wo je wódz kich.

– Chcie li śmy ją wpi sać do re je stru
za byt ków, ale oka za ło się, że mo że to
zro bić je dy nie wła ści ciel – mó wi Wik -
to ria No wiń ska, soł tys wsi Czer niec.
– Tyl ko w przy pad ku gdy ka plicz ka

zo sta nie uzna na za za by tek, bę dzie mo -
żna za jąć się jej kon ser wa cją.

Miesz kań cy Czerń ca ota cza ją ją
wiel kim kul tem, dla te go tak wa żne jest
dla nich, aby miała od po wied nią opie -
kę. Przez kil ka dzie siąt lat o ka plicz kę
dba ła jed na z miesz ka nek – pa ni Zo fia
Fa ron. Te raz, kie dy nie ma jej już
na zie mi, po zo sta li miesz kań cy pra gną
prze jąć jej ro lę. Po sta no wi li więc wy -
stą pić do Za rzą du Dróg Wo je wódz kich

o wy dzie le nie z pa sa ru chu dro go we go
te re nu, na któ rym stoi ten obiekt sa kral -
ny. Są go to wi prze jąć ka plicz kę i od po -
wied nio o nią za dbać. W tym ce lu
utwo rzy li Sto wa rzy sze nie Miesz kań -
ców Wsi Czerń ca. Or ga ni za cja jest
na ra zie w fa zie re je stra cji, ale jak za -
pew nia Wik to ria No wiń ska, kie dy tyl -
ko otrzy ma nu mer KRS, przy stą pi
do dzia ła nia.

– To pięk ny, sie dem na sto wiecz ny
obiekt – pod kre śla soł tys. – Ale nie tyl -
ko. Lu dzie wie rzą, że mo dli twa przy tej
ka plicz ce mo że przy wró cić zdro wie,
a na wet ura to wać ży cie. Na wet
na sztan da rze, któ ry ufun do wa ła spo -
łecz ność wsi dla miej sco wej jed nost ki
OSP, jest wy ha fto wa ny w pra wym, gór -
nym ro gu ob raz Mat ki Bo żej Bo le snej
z czer niec kiej ka plicz ki.

***
Z ka plicz ką zwią za na jest ta kże le -

gen da, któ ra prze ka za ła wspo mnia na już
Zo fia Fa ron. We dług niej, w cza sach po -
to pu szwedz kie go, przez zie mię łąc ką
prze je żdżał od dział het ma na Czar nec -
kie go z ry cer stwem i ucie ka ją cą
przed Szwe da mi wo je wo dzi ną wraz
z sy nem – wła ści cie lem ol brzy mich
dóbr. Był to chło pak nie zwy kle za czep -
ny i za ro zu mia ły. Na jed nym z po sto jów
znie wa żył i ob ra ził bar dzo dziel ne go
i za słu żo ne go ry ce rza. Ten, po mi mo
kró lew skie go za ka zu, we zwał go na po -
je dy nek i po ko nał. Mat ka bar dzo roz pa -
cza ła po śmier ci je dy na ka, ale bę dąc
świad kiem ca łe go zda rze nia, nie mia ła
ża lu do ry ce rza.

Wo je wo dzi na, kie dy do wie dzia ła się,
ja ka ka ra cze ka ry ce rza za zła ma nie kró -
lew skie go za ka zu, uda ła się do kró la.
Pro si ła i bła ga ła go o li tość dla nie szczę -
sne go wo ja. Przy się ga ła, że nie ma
do nie go ża lu i wi ną za to, co się sta ło,
obar czy ła sy na. Król uli to wał się. Do ce -
nił jej wiel ką szla chet ność i da ro wał ży -
cie ry ce rzo wi. A ten z wdzięcz no ści,
wy bu do wał w miej scu, gdzie od był się
po je dy nek – ka plicz kę.

Ka plicz ka do dnia dzi siej sze go stoi
w tym sa mym miej scu. Ob raz Mat ki Bo -
skiej, któ ra we dług prze ka zu lu do we go
ma twarz wo je wo dzi ny, jest obiek tem
kul tu miesz kań ców wsi i ca łej oko li cy.

KINGA BEDNARCZYK
Fot. arch. Wik to rii No wiń skiej

Powołali
stowarzyszenie, 
by ratować kapliczkę

XVII -wiecz na ka plicz ka Mat ki Bo żej Bo le snej w Czerń cu (gmi -
na Łąc ko) od stu le ci ota cza na jest czcią i tro ską miesz kań ców
wsi. Aby od po wied nio o nią za dbać, kil ka mie się cy te mu zde cy -
do wa li się na wet za ło żyć sto wa rzy sze nie, któ re przej mie obiekt
od Wo je wódz kie go Za rzą du Dróg. Ka plicz ka le ży bo wiem w pa -
sie dro gi kra jo wej.
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PO EZJA ZZA KRAT
Krzysz tof Po lak, osa dzo ny w Za kła dzie Kar nym

w No wym Są czu, za czął pi sać wier sze jesz cze nim
tra fi ł do wię zie nia. Tu taj, dzię ki po ezji, stwo rzył so -
bie ma ły azyl, dzię ki któ re mu jest w sta nie po czuć
odro bi nę wol no ści. Pi szą ce go więź nia do Klu bu Po -
etyc kie go za pro sił Ja nusz Mi cha lik, któ ry or ga ni zu -
je warsz ta ty te atral ne dla są dec kich więź niów.

Wier sze Krzysz to fa Po la ka to dwa am bi wa lent ne
świa ty bo le snych wspo mnień oraz pra gnień i ma -
rzeń. Śmierć mat ki, żal za po peł nia ne prze wi nie nia
i sza ra rze czy wi stość wię zien nej ce li ze sta le do mi -
nu ją cy mi mo ty wa mi kra ty, ja ko bra ku wol no ści,
prze pla ta ją się w in nych tek stach z po trze bą mi ło -
ści, jej wy obra że niem czy wspo mnie nia mi cu dow -
nych chwil z dru gą oso bą. Nie ma w tej po ezji
bo gac twa środ ków sty li stycz nych, za ska ki wa nia for -
mą, ale jest au ten tyzm prze żyć. Sam Po lak te dwa
ró żne świa ty tłu ma czy emo cja mi i sa mo po czu ciem
da ne go dnia. – Kie dy je stem przy gnę bio ny i sia dam
do pi sa nia, to wy cho dzi ze mnie po nu rak. Kie dy pa -
trzę w przy szłość i ma rzę, co bę dzie, pi szę bar dziej
opty mi stycz nie. Wte dy wi dzę świat, tak jak gdy -
bybym był po za mu ra mi wię zie nia.

Wier sze Krzysz to fa Po la ka pod czas spo tka nia czy -
ta li: Mie czy sław Fi lip czyk, Sła wo mir Bo dzio ny, Do -
ro ta Kacz mar czyk, Ju lia Kacz mar czyk oraz
go spo darz Klu bu Po etyc kie go, Ja nusz Mi cha lik.

MA KRO ŚWIAT ASCHEN BREN NE RA
Wy sta wa Łu ka sza Aschen bre ne ra w Ga le rii Miej -

skie go Ośrod ka Kul tu ry nie ma ty tu łu, ale za to
wspól ny te mat – zi mo we de ta le przy ro dy, na któ re
czę sto nie zwra ca my uwa gi. – Po my śla łem, że mam
cie ka we zdję cia o te ma ty ce zi mo wej. Ta kie im pre sje
z per spek ty wy ma kro, in ne spoj rze nie – mó wi Łu kasz
Aschen bren ner. – Fo to gra fia ma kro ma to do sie bie,
że jest do stęp na dla ka żde go, trze ba mieć tyl ko tro -
chę wra żli wo ści i po świę cić ob ser wo wa nym obiek -
tom nie co wię cej cza su. Wy star czy wyjść z do mu
i w gra ni cy 10 me trów ma my mnó stwo cie ka wych te -
ma tów. Nie trze ba prze mie rzać ty się cy ki lo me trów,
że by zro bić cie ka we zdję cia – zdra dza au tor zdjęć.

Na wy sta wie zna la zły się fo to gra fie, na któ rych
po mi mo zi my ma my wie le cie płych ko lo rów, np. su -
chych li ści za to pio nych w lo dzie czy ze wscho dzą -
cym, po ma rań czo wym słoń cem, w któ re go świe tle
wi dać za mar z nię te kro pel ki wo dy. Sa mo świa tło za -
ła mu ją ce się w lo dzie zo sta ło przez fo to gra fi ka uję te
na wie le spo so bów, dy na mi zu jąc me lan cho lij ną at -
mos fe rę zi my.

TO SKAŃ SKIE KLI MA TY Z KRY NI CY
W chłod nych wnę trzach piw nic Są dec kiej Bi blio -

te ki Pu blicz nej po wia ło po wie trzem znad Pół wy spu
Ape niń skie go. Wszyst ko za spra wą wy sta wy po ple -

ne ro wej „To skań skie kli ma ty” (ob ra zy olej ne, pa ste -
le, gra fi ki, fo to gra fie, a na wet wier sze) Kry nic kie go
Sto wa rzy sze nia Twór ców „Ga le ria pod Kasz ta nem”,
któ re w ze szłym ro ku spę dzi ło bar dzo twór cze wa -
ka cje we Wło szech. Na wy sta wie swo je dzie ła za -
pre zen to wa li: Iwo na Bier nac ka, Adam Gan car ski,
Ha li na Ko cio łek, Ce li na Ko pac ka, Ja ni na Ku mo rek,
Wie sław Łasz czuk, Mał go rza ta Mach ni kow ska -
-Mach nik, Da riusz Mo raw ski, An drzej Pe try szak,
Gra ży na Pe try szak, Mał go rza ta Piąt kow ska, He le -
na Bar ba ra Włosz czy na, He le na Zi mow ska i Le szek
Zyg munt.

– Po ka zu je my plo ny na szych wę dró wek po Wło -
szech. Na ścia nach ma cie pań stwo oka zję zo ba czyć
to skań skie kli ma ty – po wie dzia ła pod czas otwar cia
Gra ży na Pe try szak.

Kry nic kie Sto wa rzy sze nie Twór ców „Ga le ria
Pod Kasz ta nem” po wsta ło w 2009 ro ku na pod wa -
li nach Od dzia łu To wa rzy stwa Przy ja ciół Sztuk

KA
 LE

J D
O

 SK
O

P 
KU
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Makroświat Aschenbrennera

To skań skie kli ma ty z Kry ni cy
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Pięk nych, któ ry w Kry ni cy -Zdro ju ist niał od 1988 ro ku. No -
we sto wa rzy sze nie jest kon ty nu ato rem hi sto rii i osią gnięć
kry nic kie go od dzia łu TPSP.

SCHE RZO ZE SREBR NĄ HAR FĄ EOLA
Mło dzie żo wy Chór „Sche rzo” I Li ceum Ogól no kształ cą ce -

go pod dy rek cją dra An drze ja Ci ta ka zdo był Srebr ną Har fę Eola
na 34. Ogól no pol skim Fe sti wa lu Ze spo łów Mu zy ki Daw nej
„SCHO LA CAN TO RUM” w Ka li szu. Jest to już 11. tro feum
na tym kon kur sie i szcze gól nie wa żne, bo zdo by te przez ze spół
w zu peł nie no wym, od mło dzo nym skła dzie.

Chór „Sche rzo” w ka me ral nym skła dzie i z wła snym ze -
spo łem wo kal nym brał udział w „Scho la Can to rum” już
po raz szes na sty, zdo by wa jąc łącz nie 3 Zło te, 5 Srebr nych
oraz 3 Brą zo we Har fy Eola, a w 2005 ro ku zo stał lau re atem
na gro dy głów nej „Grand Prix”. Po nad to zdo był 4-krot nie
„Srebr ny Ka mer ton” na Ogól no pol skim Kon kur sie Chó rów
Szkol nych w Byd gosz czy, I miej sce na Mię dzy na ro do wym
Kon kur sie Chó rów w Rze szo wie, Na gro dę Spe cjal ną Mię -
dzy na ro do we go Fe sti wa lu „Byd go skie Im pre sje Mu zycz ne”
oraz I miej sce w ka te go rii chó rów mło dzie żo wych na Ogól -
no pol skim Tur nie ju Chó rów „Le gni ca Can tat”.

DRE VNE CHRA MY PRZY BY SZOW SKIEJ
W Do mu Pol sko -Sło wac kim w Bar de jo vie za wi sły zdję cia

są dec kiej fo to gra ficzki Ali cji Przy by szow skiej. Pol ski ty tuł
eks po zy cji to „Sa crum w ko lo rze drew na”. Na zdję ciach po -
dzi wiać mo żna cer kwie, głów nie z te re nu Be ski du Ni skie go
i je go od po wied ni ka po sło wac kiej stro nie, oraz ko ścio łów.

Wy sta wa po wsta wa ła przez trzy la ta i by ła efek tem kon -
kur su, któ ry ogło si ła Ma ło pol ska Or ga ni za cja Tu ry stycz -
na w Kra ko wie. – Sa mo za mi ło wa nie do cer kwi
i drew na mia łam już od daw na. Ja ko dziec ko uwiel bia łam za -
pach sta re go drew na, skan se ny. Oprócz te go, że fo to gra fu ję
je stem prze wod ni kiem i czę sto opro wa dzam tu ry stów po oko -
licz nych cer kwiach. Stąd to uwiel bie nie. Na mo ich zdję ciach
są cer kwie, głów nie w sty lu łem kow skim, ale jest też kil ka ko -
ścio łów po pol skiej i sło wac kiej stro nie – opo wia da Ali cja
Przy by szow ska, prze wod nik gór ski, pra cow nik ad mi ni stra cji

sa mo rzą do wej. Ar tyst ka na le ży też od 2005 ro ku do Kry nic -
kie go To wa rzy stwa Fo to gra ficz ne go w Kry ni cy, a fo to gra fią
pa sjo nu je się od 19 lat.

BIG BAND NA DZIEŃ KO BIET
Nie by ło tra dy cyj nych tu li pa nów, roz da wa nych przez har -

ce rzy z Czar nej Je dyn ki, ale za to dla pań (i nie tyl ko) przy -
go to wa no kon cert. Płeć pięk na sta no wi ła trzy czwar te
wi dow ni 235. Kon cer tu u Pre zy den ta, na któ rym za grał Są -
dec ki Big Band i za śpie wa li so li ści.

Na 8-mar co wym kon cie Są dec kie go Big Ban du pod kie -
row nic twem Jó ze fa Bar tu sia ka oraz czwór ki so li stów: Bar ba -
ry Ja je śni cy, Na ta lii Gó row skiej, Grze go rza Ra co ńa oraz
To ma sza Wo la ka usły szeć mo żna by ło kom po zy cje: Du -
ke’a El ling to na, Glen na Mil le ra, Joh na Kan de ra, Joh na Len -
no na, Pau la McCart neya i in nych. Im pre zę po pro wa dził
Ja nusz Mi cha lik, kie row nik ar ty stycz ny Miej skie go Ośrod ka
Kul tu ry.

Są dec ki Big Band, któ ry za rok świę to wać bę dzie 25-le cie,
oraz za pro sze ni wo ka li ści jaz zo wy mi i roz ryw ko wy mi ryt ma -
mi umi li li wie czór oko ło dwu stu przy by łym go ściom. W skład
ze spo łu pro wa dzo ne go przez Jó ze fa Bar tu sia ka wcho dzą:
Sier giej Mar czuk – sak so fon al to wy, Do mi nik Dzie dzic – sak -
so fon al to wy, Jan Brze ziń ski – sak so fon te no ro wy, Grze gorz
Kli mek – sak so fon te no ro wy, Ro bert Ja si ca – trąb ka, Szcze -
pan Bo brow ski – trąb ka, Sła wo mir Cia stoń – trąb ka, Jó zef
Ro siek – pu zon, Mar cin Bo brow ski – pu zon, Grze gorz Gaj da
– pu zon, Ja nusz Woj sław – in stru men ty kla wi szo we, Pa weł
Nieć – gi ta ra, Ma rek Cze chow ski – gi ta ra ba so wa, Je rzy
Święs i Zbi gniew Ca ba ła – per ku sja, Cze sław Pu to – in stru -
men ty per ku syj ne. So li ści: Bar ba ra Ja je śni ca, Na ta lia Gó row -
ska, Grze gorz Ra coń i To masz Wo lak.

AU TO POR TRE TY AN GE LI NY DRAN KI
23 czar no -bia łe fo to gra fie ab sol went ki Edu ka cji ar ty -

stycz nej PWSZ w No wym Są czu to 8. od sło na cy klu FO -
TO -De biu ty w Klu bie Sztu ki Ga le rii BWA SO KÓŁ.
An ge li na Dran ka pod ję ła się trud ne go wy zwa nia, bo sta nę -
ła po dwóch stro nach apa ra tu.

Big Band na Dzień Ko biet Drevne Chramy FOT. ALICJA PRZYBYSZOWSKA
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„Emo cje” to te mat wy sta wy po świę co nej au to por tre tom
au tor ki. Ar tyst ka uka zu je w nim ró żne ob li cza wła snej oso -
by. Wy sta wa wią że się z ró żno rod ną kre acją wy glą du de biu -
tant ki oraz to wa rzy szą cym jej sta nom emo cjo nal nym. Ka żde
zdję cie przed sta wia in ną hi sto rię, in ny prze kaz i war to ści, bar -
dziej lub mniej wi docz ne, lecz naj wa żniej sze w pra cach to
przed sta wie nie do znań i wra żeń. Po mysł na au to por tre ty wią -
że się ta kże z bu rzą pro ble mów: po szu ki wa niem mo de la,
uzgad nia niem ter mi nów, wresz cie re ali za cją se sji zdję cio wej.

An ge li na Dran ka na le ży do Gru py fo to gra ficz nej Wi dzi się!
Na swój de biut fo to gra ficz ny przy go to wa ła se rię au to por tre -
tów, w któ rych świet nie uka za ła emo cje. –An ge la nie po ka zu -

je nam, co jest praw dzi we, a co za gra ne – kom ple men to wał
zdję cia opie kun ar ty stycz ny wy sta wy An drzej Na ści szew ski.

– W fo to gra fiach tych jest mak si mum tre ści przy mi ni mal -
nych środ kach wy ra zu. Au tor ka z ko lei do da je, że od po cząt -
ku przy go dy z fo to gra fo wa niem in te re su je się au to por tre tem.
– Mo je pierw sze te go ty pu zdję cia by ły bar dzo de ko ra cyj ne,
ob fi tu ją ce w nad miar de ta li. Ta wy sta wa jest zaś stop nio wym
ich mi ni ma li zo wa niem – sko men to wa ła swo ją twór czość An -
ge li na Dran ka. – Stąd też wy bór es te ty ki czar no -bia łej. Wy -
da je się, że au to por tret jest te ma tem dość przy jem nym
i ła twym, ale to tyl ko po zo ry. Ar ty sta jest sam, a mu si dzia łać
za dwóch – do da ła.

MA LAR STWO RY SZAR DA 
ZBI GNIE WA ABRA MA

Do koń ca ma ja w kry nic kim Mu zeum Ni ki fo ra oglą dać
mo żna wy sta wę ma lar stwa Zbi gnie wa Ry szar da Abra ma
– akwa re le, ob ra zy olej ne i gra fi ki, dla któ rych czę sto in spi -
ra cją jest są dec ki i pod ha lań ski kra jo braz.

„Pod sta wo wą sto so wa ną przez Zbi gnie wa Abra ma tech ni ką
ar ty stycz ną jest akwa re la. Rza dziej się ga po far by olej ne, two -
rzy ta kże gra fi ki. Nie ukoń czył on co praw da stu diów ar ty stycz -
nych, jest jed nak ma la rzem pro fe sjo nal nym w tym zna cze niu, że
od lat za ra bia na ży cie i pod ró żo wa nie wy łącz nie ma lo wa niem.
Twór czość jest więc nie tyl ko je go pa sją, ale i pro fe sją. 

W Pol sce in spi ra cją dla ar ty sty jest przede wszyst kim za -
byt ko wa re gio nal na ar chi tek tu ra z Są dec czy zny i Pod ha la.
Swo ją twór czo ścią pra gnie skie ro wać na szą uwa gę na znaj -
du ją ce się bli sko nas, a ja kże czę sto nie zau wa ża ne za byt ki ar -
chi tek tu ry lu do wej, ma low ni cze wiej skie ko ściół ki i cer kwie,
ka plicz ki, krzy że przy dro żne, mły ny, kuź nie, chłop skie cha ty,
ró żne ma low ni cze za uł ki – po mni ki na szej prze szło ści.
W ostat nich la tach spe cjal ne miej sce w twór czo ści Zbi gnie -
wa Abra ma zaj mu je Kry ni ca, z jej drew nia ny mi wil la mi, pen -
sjo na ta mi i in ny mi obiek ta mi tak cha rak te ry stycz ny mi dla
daw nej kar pac kiej za bu do wy uzdro wi sko wej, któ re utrwa la
akwa re lą, po dob nie jak to czy nił kil ka dzie siąt lat te mu czy nił
Mistrz Ni ki for”. Ku ra to rem wy sta wy jest Zbi gniew Wo la nin. 

JA NUSZ BO BREK

Au to por tre ty An ge li ny Dran ki Scherzo ze Srebrną Harfą Eola FOT ARCHIWUM CHÓRU

Ma lar stwo Ry szar da Zbi gnie wa Abra ma FOT. BK
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P
ta si świat z „Kró le stwa Bra ci
Pie rza stych” oka zu je się być nie
tak da le kim od no wo są dec kiej
rze czy wi sto ści, bo baj ko we po -

sta ci prze ró żnych pta ków, pta szysk
i ptasz ków ma ją swo je od po wied ni ki
w bli ższym to wa rzy stwie au to ra. Wy -
star czy po ru szać się klu czem imion,
prze zwisk i cech cha rak te ry stycz nych

bo ha te rów, a do strze że my, że Bo la now -
ski w sym pa tycz ny spo sób uwiecz nił
na kar tach pta siej fa bu ły kil ku na stu swo -
ich zna jo mych.

Bo cia ny, wró ble, sro ki i szpa ki prze -
ży wa ją przy go dy w pta sim le sie,
a w trud nych sy tu acjach, jak to by wa
w ksią żkach skie ro wa nych do dzie ci,
mo gą za wsze na sie bie li czyć. Ich co -

dzien ne pro ble my są na miast ką ludz kie -
go świa ta, a sa ma o nim wie dza jest
znacz nie ogra ni czo na, z cze go wy pły wa
wie le za baw nych sy tu acji.

Wy da niu ksią żki to wa rzy szy ła nie ty -
po wa pro mo cja, zor ga ni zo wa -
na w Karcz mie Ga li cyj skiej, pod czas
któ rej au tor przed sta wił swo je dzie ło
i oso by za an ga żo wa ne w je go po wsta -
nie. Nie spo dzian ką dla Bo la now skie go
i licz nie zgro ma dzo nych go ści był krót -
ki pro gram ar ty stycz ny, w któ rym w ro -
lę mi strza ce re mo nii wcie lił się sam
zna ny są dec ki chi rurg, dok tor Ja cen ty
Bo nar ski, któ re mu ani mu szu do dał strój
żół te go pi sklę cia. Oprócz te go ży cze nia
i po dzię ko wa nia zło ży li ar ty ście m.in.
człon ko wie gru py ka ba re to wej „Chwie -
je” oraz licz ne gro no przy ja ciół. Z ra cji
te go, że Bolanowski sła wi się w pi sa niu
li me ry ków, naj czę ściej pod cho dzą cy
do mi kro fo nu czy ta li przy go to wa ne spe -
cjal nie na tę oka zję 5-wer so we wier szy -
ki z za ska ku ją cą pu en tą. Część osób,
wie dząc, że fa bu ła baj ki do ty czy pta sie -
go świa ta, prze bra ła się w stro je pie rza -
stych bra ci lub mia ła w swo im ubio rze
ja kiś ich ele ment. Kie dy Le szek Bo la -
now ski pod pi sy wał ksią żkę ko lej nym
czy tel ni kom, go ściom przy gry wał du et
kla wi szo wo -gi ta ro wy An drze ja Jó ze -
fow skie go i Paw ła Fe ren ca, czy li mu zy -
ków Ka ba re tu ER GO. Po tem przy szedł
czas na roz mo wę z au to rem „Kró le stwa
Bra ci Pie rza stych”. 

*** 
Czy są już ja kieś wie ści od czy tel ni -
ków na te mat ksią żki?

– Oczy wi ście. Czło wiek jest cie ka wy
i tak na praw dę nie pi sze się ksią żki dla
sie bie, a w tym przy pad ku jej bo ha te ro -
wie są nam po wszech nie zna ni. Ksią żka
spo tka ła się z bar dzo sym pa tycz nym od -

Królestwo 
Braci Pierzastych 
120-stro ni co wa baj ka to ko lej na już pu bli ka cja w li te rac kim do -
rob ku Lesz ka Bo la now skie go, są dec kie go na uczy cie la i li de ra
Ka ba re tu ER GO. Ksią żka wy da na zo sta ła przez dru kar nię Gold -
Druk, a kil ka na ście ko lo ro wych, bar dzo kli ma tycz nych i sub tel -
nych ilu stra cji do tek stu wy ko na ła są dec ka ma lar ka
i pro jek tant ka Alek san dra Skow ro nek.
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ze wem, ale trud no mi o tym mó wić, po -
nie waż uwa gi, któ re do tych czas do sta -
łem, są w to na cji kom ple men tu ją cej.
Na dzień dzi siej szy od zew jest du ży
i za chę ca ją cy, więc je stem do brej my śli.
Dla ko go tak na praw dę jest ta ksią -
żka – dla dzie ci czy zna jo mych?

– Ta ksią żka jest dla ka żde go... mo że
z wy jąt kiem dzie ci ma łych, gdyż jest na -
pi sa na ta kim ję zy kiem, któ re go po pro -
stu naj młod si mo gli by nie zro zu mieć.
Z za ło że nia jest ona skie ro wa na do czy -
tel ni ka w wie ku szkol nym i osób do ro -
słych. In ten cja by ła ta ka, że by czy ta jąc
dzie ciom tę ksią żkę, do ro śli też mie li
tro chę za ba wy. Tak więc nie ma tu taj
tyl ko jed ne go od bior cy, ma ona ba wić
– oczy wi ście je że li się to uda – ka żde -
go, kto we źmie ją do rę ki.
Ba wić bę dzie na pew no te oso by,
któ re zo sta ły w tej ksią żce wy szcze -
gól nio ne. Zmie rzam tu do kwe stii
po sta ci z klu czem...

– Ta ksią żka jest tak na pi sa na, że ktoś
spo za No we go Są cza, kto we źmie ją
do rę ki, też bę dzie mógł się nią ba wić i nie
mu si szu kać od nie sień do świa ta re al ne -
go. Kil ku na stu bo ha te rów wy stę pu ją cych
w baj ce to ta ki nasz są dec ki „sma czek”

– są to oso by ma ją ce od wzo ro wa nie
w po sta ciach re al nych. Czy tel nik, któ ry
nie zna te go kon tek stu, mu si się zmie rzyć
z tą lek tu rą jak z ka żdą in ną.
Nie by ło żad nych za ża leń od tych
osób?

– Na ra zie nie, ale też nie ze wszyst -
ki mi jesz cze roz ma wia łem. W ksią żce
rze czy wi ście jest kil ka po sta ci, któ re zo -
sta ły po ka za ne w dość ka ba re to wy spo -
sób i nie wiem, czy bę dą do koń ca z te go
za do wo lo ne. Mam na dzie ję, że tak i że
py cha we źmie gó rę nad kry ty cy zmem,
bo prze cież w ja kimś sen sie zo sta li unie -
śmier tel nie ni.
Skąd po mysł na ta ką baj kę?

– Jak kla syk li te ra tu ry ro syj skiej po -
wie dział bym, że z gło wy, czy li z ni cze -
go. A tak se rio, to po pro stu nie wiem.
To za gad ka – ja kaś idea w gło wie, któ ra
sa ma przy cho dzi, nie wiem skąd, a póź -
niej się ją tyl ko ob ra bia sło wa mi. Sam
mu szę wejść w tę opo wieść, jak by da -
na mi by ła z ze wnątrz. Po dob nie jest
zresz tą z ka żdym te ma tem, któ ry two rzę
– czy to bę dzie pio sen ka ka ba re to wa,
czy co kol wiek in ne go. Idea po ja wia się
zni kąd, a jak już jest, to ją chwy tam
i pod da ję ob rób ce skra wa nia.
Pro szę po wie dzieć o ge ne zie „Kró le -
stwa Bra ci Pie rza stych”.

– Pew ne pol skie wy daw nic two mia -
ło kie dyś za po trze bo wa nie na wy da nie
baj ki dla dzie ci i zwró ci ło się do mnie
z pro po zy cją jej na pi sa nia. W pew nym
mo men cie jed nak wy co fa ło się z te go,
a ksią żka już by ła go to wa. To nie jest
tra dy cyj na baj ka – tzw. li te ra tu ra osob -
na skie ro wa na tyl ko dla naj młod szych,
ale ksią żka na pi sa na dla czy tel ni ka w ró -
żnym wie ku, rów nież dla do ro słych
– nie jest za tem w peł ni baj ką
w kla sycz nym ro zu mie niu, cho ciaż dys -
kret ny dy dak tyzm na pew no się tam za -
wie ra. Ka żdy roz dział jest spu en to wa ny
w nie na rzu ca ją cy się i de li kat ny spo sób.
Do tych czas zna ny był pan z form ka -
ba re to wych i wier szo wa nych, a tu
ma my pro zę. Nie by ło po ku sy, by i ta
baj ka mia ła ta ki kształt?

– Pro za jest ab so lut nie czymś wcią -
ga ją cym, w prze ci wień stwie do wier sza.
To tro chę jak ró żni ca mię dzy ob ra zem
olej nym a pa ste la mi – pierw szy z nich
ma lu je się mie sią ca mi i tak sa mo jest
w przy pad ku pio sen ki, na to miast te dru -

gie ro bi się w cią gu kil ku go dzin i tak
sa mo pro za, któ rą mo żna po su wać
do przo du z ka żdą mi nu tą, nie ma w niej
ogra ni czeń, z wy jąt kiem wy obraź ni
i sma ku li te rac kie go. Wczo raj je den
z bo ha te rów baj ki – wró be lek Pa weł Fe -
renc, za dał mi py ta nie, czy tek sty wier -
szo wa ne wy stę pu ją ce w tej ksią żce by ły
pi sa ne ja ko pio sen ki. Tak na praw dę py -
ta niem tym uświa do mił mi to, że rze -
czy wi ście tak by ło – pi sa łem je ja ko
pio sen ki. Nie ro bi łem te go świa do mie,
ale tem pe ra ment ka ba re cia rza wziął gó -
rę i „wy lazł” ze mnie. Są one bar dzo ła -
twe do prze ro bie nia na mu si cal.
„Kró le stwo Bra ci Pie rza stych” mo że
być za adap to wa ne na sce nę...

– Tak i do pie ro nie daw no to so bie
uświa do mi łem.
Dla cze go bo ha te ro wie re pre zen tu ją
śro do wi sko aku rat pta sie?

– Szcze rze mó wiąc, nie wiem. Mia -
łem kie dyś po mysł, że by na pi sać baj kę
o szczu rach, a póź nej przy szły pta ki.
Pta sia me na że ria jest sza le nie atrak cyj -
na, bo zwie rzę ta te ma ją swo je cha rak -
te ry. Nie mal wszyst kie pta ki zna my
i ka żdy z czymś nam się ko ja rzy.

Pta ki w baj ce są uper so ni fi ko wa ne
i bli ższe nam, a przez to mam na dzie ję
– cie kaw sze. Przy bli ży łem te pta ki czy -
tel ni ko wi, że by po ka zać, że one też ma -
ją swo je ży cie – że coś się w nich dzie je,
że ma ją swo je dra ma ty i ra do ści. Je że li
to się choć tro chę uda ło, bę dzie do brze.
Pta ki z są dec kim cha rak te rem?

– Tak, są za dzior ne i ener ge tycz ne.
Nie ma tu w za sa dzie pta ków, któ re by -
ły by na ubo czu i któ re by ły by przez ży -
cie ubez wła sno wol nio ne. Wszyst kie
ma ją krwi ste tem pe ra men ty.
Czy je że li ten od zew wciąż bę dzie

– Ta książka jest dla
każdego... może
z wyjątkiem dzieci
małych, gdyż jest
napisana takim
językiem, którego
po prostu najmłodsi
mogliby nie zrozumieć.

LESZEK BOLANOWSKI
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tak du ży, to czy jest szan sa na po -
wrót do kra iny py ska tych wró bli?

– Nie je stem zwo len ni kiem pro stej
kon ty nu acji, bo za wsze ko ja rzy mi się
to z fil mem ame ry kań skim – jak się uda -
ła jed na część, to trze ba od ra zu stwo -
rzyć dru gą, by po więk szyć do cho dy. Ja
z ksią żek nie ży ję, więc nie cho dzi mi tu
o fi nan so wy suk ces, a oprócz te go za -
wsze bo ję się, że ma jąc za mknię tą już
pew ną część, z któ rej je stem za do wo lo -
ny, to two rząc dru gą, mo gę to wszyst ko
ze psuć. Je że li bę dę pi sał coś na stęp ne -
go, a pew nie tak bę dzie, to chy ba jed nak
coś in ne go, choć oczy wi ście ab so lut nie
się tu nie za rze kam.
Oprócz po nad stu stron tek stu
w ksią żce znaj dzie my kil ka na ście
kli ma tycz nych i sub tel nych ilu stra -
cji Alek san dry Skow ro nek. Pro szę
coś o nich po wie dzieć.

– Wo kół ilu stra cji do baj ki by ło tro -
chę za wi ro wań – Ola był czwar tą czy
piąt ką ar tyst ką, któ ra się za nie za bie -
ra ła. Co cie ka we, wszy scy wcze śniej si
by li ilu stra to ra mi kon ce sjo no wa ny mi
i z pew nym już dość du żym do świad -
cze niem, któ rzy po oko ło mie sią cu pra -
cy stwier dza li, że nie ma ją na nie
po my słu. W koń cu po sta no wi łem spró -
bo wać na wią zać współ pra cę z ar tyst ką
są dec ką – wła śnie Olą, któ rej zresz tą
na zwi sko – Skow ro nek – pa so wa ło tu
jak ulał. I oka za ło się, że to by ło to. Jej
na zwi sko świet nie się też wpi sa ło
w okład kę, na któ rej są pta ki. Pra ca
nad kil ku na sto ma ilu stra cja mi na pew -

no nie by ła pro sta i trwa ła po nad pół
ro ku. Kie dy zro bi ła pierw szą ilu stra -
cję – przed sta wia ją cą boć ki, któ re
prze ży wa ją na wał ni cę – to już wie -
dzia łem, że to jest to, cze go chcia łem.
Kie dyś ktoś mi za dał py ta nie, czy tak
to so bie wy obra ża łem. Nie, ale ilu stra -
tor wi dzi rze czy po swo je mu, to jest

je go wi zja ksią żki, w któ rą ab so lut nie
nie chcę in ge ro wać. Ilu stra cje te po do -
ba ją się za rów no mnie, jak i czy tel ni -
kom. Na praw dę je stem bar dzo
za do wo lo ny z efek tów pra cy Oli – ilu -
stra cje te są bar dzo kli ma tycz ne, nie -
któ re mrocz ne, a nie któ re
dra ma tycz ne. Wszyst ko ra zem się
rów no wa ży – z jed nej stro ny jest hu -
mor, sznyt ka ba re to wo -przy go do wo -
-no stal gicz ny, a z dru giej oso bli we
ilu stra cje, za ska ku ją co dla mnie in ne,
ale uzu peł nia ją ce resz tę.

JA NUSZ BO BREK
Ilu stra cje: Alek san dra Skow ro nek

– Nie je stem zwo len ni -
kiem pro stej kon ty nu -
acji, bo za wsze ko ja rzy
mi się to z fil mem ame ry -
kań skim – jak się uda ła
jed na część, to trze ba
od ra zu stwo rzyć dru gą,
by po więk szyć do cho dy.

LESZEK BOLANOWSKI
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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 pre zen tu ją ca wy ro by o ory gi nal nych kształ -
tach, wzo ro wa nych na na tu rze: kwia tach i owa dach.

20 kwiet nia – 27 ma ja 
CZAS KONFLIKTÓW
– RZECZPOSPOLITA I MOSKWA
NA PRZEŁOMIE XVI I XVII W.” 

Wy sta wa przy go to wa na na pod sta wie sce na riu sza
dr Be aty Bie droń skiej -Sło to wej, pre zen tu ją ca cie ka -
we, nie jed no krot nie kon tro wer syj ne te ma ty, zwią za -
ne z hi sto rią Pol ski i jej są sia dów.

Są dec ki Park Et no gra ficz ny i Mia stecz ko Ga li cyj skie, 
ul. Lwow ska 226 
30 mar ca – 8 ma ja
PER ŁY SĄ DEC C ZYZ NY

Wy sta wa zor ga ni zo wa na w związ ku z po prze dza -
ją cym ją kon kur sem fo to gra ficz nym, prze zna czo nym
dla uczniów szkół gim na zjal nych i po nad gim na zjal -
nych, a or ga ni zo wa nym przez II Li ceum Ogól no -
kształ cą ce w No wym Są czu przy współ pra cy
z miej sco wym Mu zeum Okrę go wym (re ali za cja
w ra mach pro jek tu pre zen ta cji do ko nań ar ty stycz -
nych mło dzie ży pn.”De biu ty”). 

30 mar ca – 13 ma ja
TWÓRC ZOŚĆ MA RIA NA PA ŻU CHY

Wy sta wa rzeźb i pła sko rzeźb, któ rych mo ty wem
prze wod nim są: pra ca, oby cza je i ob rzę dy, zwy cza je
re li gij ne, wie rze nia i le gen dy lu do we re gio nu Kar pat
od Tatr, Be ski dów i Pie nin po Biesz cza dy.

1-30 kwiet nia
WY STA WA PO KON KUR SO WA 
PALM WIEL KA NOC NYCH

27 kwiet nia –15 wrze śnia
MOTYLE I MIESZKAŃCY
MIKROŚWIATA

Wy sta wa wiel ko for ma to wych fo to gra mów au tor -
stwa Bog da na Chro ba ka, przed sta wia ją cych mo ty le,
żu ki, chrząsz cze, bie dron ki i in ne stwo rze nia pod pa -
trzo ne na łą kach.

Ga le ria Daw na Sy na go ga, ul. Berka Joselewicza 12
5 kwiet nia – 15 lip ca
CHA SY DZI (wer ni saż wy sta wy 13 kwiet nia)

Wy sta wa fo to gra ficz na Pio tra Droź dzi ka przed sta -
wia ją ca piel grzym ki cha sy dów do miejsc dla nich
naj wa żniej szych, czy li miejsc po chów ków swo ich
ca dy ków: Le żajsk, No wy Sącz, Ry ma nów.

KRYNICA-ZDRÓJ 
Mu zeum Ni ki fo ra, Bul wa ry Die tla 19 
8 mar ca – 3 czerw ca
ZBI GNIEW RYS ZARD ABRAM 
– MA LAR STWO

Wy sta wa po świę co na twór czo ści Zbi gnie wa Ry -
szar da Abra ma, pre zen tu ją ca za byt ko wą re gio nal ną
ar chi tek tu rę Są dec czy zny i Pod ha la, kie ru ją ca na szą
uwa gę na ma low ni cze wiej skie ko ściół ki i cer kwie,
ka plicz ki, krzy że przy dro żne, mły ny, kuź nie, chłop -
skie cha ty, ró żne ma low ni cze za uł ki – czy li po mni ki
na szej prze szło ści.

SZCZAWNICA 
Muzeum Pienińskie, plac Dietla 7
Kon ty nu acja wy sta wy – do 30 kwiet nia
O OR ŁA W KO RO NIE. ZGRU PO WA NIE
PAR TY ZANC KIE BŁY SKA WI CA
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W
trak cie tych słu żbo wych
wy jaz dów, zwłasz cza
na po łu dnie Eu ro py, mło -
dy ma larz ka żdą wol ną

chwi lę prze zna czał na po zna wa nie cie ka -
wych miejsc, chło nął świat, któ ry go ota -

czał, a któ re go wcze śniej nie znał. Wy -
ko rzy sty wał za tem ka żdą oka zję, aby po -
zna wać przy ro dę i kul tu rę in nych kra jów.
Fa scy no wa ła go zwłasz cza za byt ko wa
śród ziem no mor ska ar chi tek tu ra, któ rą
z za pa łem uwiecz niał na zdję ciach. Trze -

ba wspo mnieć, że fo to gra fia jest dru gą
wa żną dzie dzi ną ar ty stycz nej ak tyw no ści
Zbi gnie wa Abra ma, któ rej od lat od da je
się z pa sją (fo to gra fo wa nie za czy nał jesz -
cze ra dziec ką Smie ną) i któ ra łą czy się
ści śle z je go ma lo wa niem. 

Ar ty sta rzad ko ma lu je z na tu ry, naj -
czę ściej two rząc ob ra zy po sił ku je się
zdję cia mi, do ku men tu jąc miej sca
i obiek ty, któ re za mie rza od two rzyć
na płót nie. W ten spo sób po wsta ły cy kle
ob ra zów z pod ró ży „na po łu dnie”, z Gre -
cji, Cy pru, Chor wa cji, Fran cji i z in nych
kra jów. Pa sja pod ró żo wa nia nie osła bła
u nie go do dziś. Jak przy zna je, zwie dził
już pra wie wszyst kie kra je eu ro pej skie,
ale praw dzi wym ma rze niem jest wy pra -
wa do In dii, któ rej bo gac twem kul tu ry
jest ja ko ar ty sta za fa scy no wa ny. Zna jąc
Zbysz ka Abra ma (pi szą cy te sło wa ma
za szczyt być ko le gą szkol nym ar ty sty),
trud no nie za uwa żyć, że je go dro ga
do twór czo ści by ła dość „krę ta”. 

***
W ogól nia ku uczest ni czył co praw da

w słyn nych Kon kur sach Mło dych Ta -
len tów, ale był przede wszyst kim
uczniem kla sy spor to wej i do brze za po -
wia da ją cym się bram ka rzem San de cji,
póź niej me ne dże rem tu ry sty ki, wresz cie
żoł nie rzem, któ ry pod ko niec lat 70. od -
by wa jąc słu żbę woj sko wą w War sza wie
miał oka zję po znać tam zna nych pro fe -
sjo nal nych rzeź bia rzy, Ta de usza Bro dę
i An drze ja Bo sia. Za przy jaź nił się z ni -
mi, by wał w ich pra cow ni, po zna wał
warsz tat rzeź biar ski. Jak pod kre śla, bar -
dzo du żo się od nich na uczył. Rzeź ba
w drew nie go za fa scy no wa ła i aż do po -
ło wy lat 80. sta no wi ła głów ną do me nę
je go twór czo ści. Wy ko ny wał pra ce sty -

Ma lar ski 
świat Abra ma

Zbi gniew Ry szard Abram (ur. w 1956 r.) po cho dzi z No we go Są -
cza. Jest ab sol wen tem I LO im. Ja na Dłu go sza oraz po li ce al ne -
go Stu dium Ob słu gi Ru chu Tu ry stycz ne go. Pra ca za wo do wa
w biu rze tu ry stycz nym Ju ven tur, któ rą pod jął po ukoń cze niu
na uki, stwa rza ła licz ne oka zje do od by wa nia pod ró ży za gra nicz -
nych, o co w la tach 80. nie by ło prze cież ła two.
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li zo wa ne na wzór lu do wy, chęt nie brał
udział w wy sta wach i kon kur sach. Naj -
więk szym rzeź biar skim suk ce sem w je -
go ka rie rze jest wy ró żnie nie uzy ska ne
na IV Kon kur sie Współ cze snej Rzeź by
Lu do wej Kar pat Pol skich, zor ga ni zo wa -
nym przez Mu zeum Okrę go we w No -
wym Są czu w 1984 r. (w ju ry kon kur su
za sia da li m.in. ta cy wy bit ni znaw cy jak
prof. Ro man Re in fuss i Alek san der Jac -
kow ski). Od po ło wy lat 80. w swo jej
twór czo ści sku pia się stop nio wo wy -
łącz nie na ma lar stwie, po zna je śro do wi -
sko są dec kich ma la rzy, wska zó wek
ar ty stycz nych udzie la mu m.in. Sta ni -
sław Sza fran, któ re go zda nie szcze gól -
nie so bie ce ni. W 1988 r. zo sta je
człon kiem To wa rzy stwa Przy ja ciół
Sztuk Pięk nych. Bie rze udział w licz -
nych wy sta wach, za czy na osią gać zna -
czą ce suk ce sy ar ty stycz ne, z któ rych
naj wa żniej sze to: III na gro da w 2001 r.
na Ogól no pol skim Kon kur sie Ma lar -
skim „Mój Pej zaż”, or ga ni zo wa nym cy -

klicz nie przez Cen trum Kul tu ry i Sztu -
ki w Cie cha no wie oraz I na gro da
na XXX Ju bi le uszo wym Prze glą dzie
Twór czo ści Człon ków TPSP w No wym
Są czu w 2009 r. Spo śród bar dzo wie lu
wy staw in dy wi du al nych i zbio ro wych
war to wy mie nić in dy wi du al ną wy sta wę
na Ma łej Sce nie Te atru Wit ka ce go
w Za ko pa nem w 1998 r. 

Pod sta wo wą sto so wa ną przez nie go
tech ni ką ar ty stycz ną jest akwa re la. Rza -
dziej się ga po far by olej ne, two rzy ta kże
gra fi ki. Zbi gniew Abram nie ukoń czył
co praw da stu diów ar ty stycz nych, jest
jed nak ma la rzem pro fe sjo nal nym w tym
zna cze niu, że od lat za ra bia na ży cie
i pod ró żo wa nie wy łącz nie ma lo wa niem.
Twór czość jest więc nie tyl ko je go pa -
sją, ale i pro fe sją. Ma lar stwem za ra biał
zresz tą nie tyl ko w Pol sce, ale i w Ka -
na dzie, gdzie przez pe wien czas miesz -
kał. Je go pra ce znaj du ją się
w ko lek cjach pry wat nych ta kże w An -
glii, w Niem czech, we Wło szech, Szwe -

cji, Izra elu i USA. Być mo że, że cząst -
kę ta len tu odzie dzi czył po swo im dziad -
ku, Ja nie Ha be li, ma la rzu z Dro ho by cza.
W Pol sce in spi ra cją dla je go twór czo ści
jest przede wszyst kim za byt ko wa re gio -
nal na ar chi tek tu ra z Są dec czy zny i Pod -
ha la. Swo ją twór czo ścią pra gnie
skie ro wać na szą uwa gę na bę dą ce bli -
sko nas, a ja kże czę sto nie zau wa ża ne za -
byt ki ar chi tek tu ry lu do wej, ma low ni cze
wiej skie ko ściół ki i cer kwie, ka plicz ki,
krzy że przy dro żne, mły ny, kuź nie,
chłop skie cha ty, ró żne ma low ni cze za -
uł ki – po mni ki na szej prze szło ści.
W ostat nich la tach spe cjal ne miej sce
w twór czo ści Zbi gnie wa Abra ma zaj -
mu je Kry ni ca, z jej drew nia ny mi wil la -
mi, pen sjo na ta mi i in ny mi obiek ta mi tak
cha rak te ry stycz ny mi dla daw nej kar pac -
kiej za bu do wy uzdro wi sko wej, któ re
utrwa la akwa re lą, tak sa mo jak kil ka -
dzie siąt lat wcze śniej czy nił Mistrz Ni -
ki for. 

ZBI GNIEW WO LA NIN, ku ra tor wy sta wy

Jubileusz pracy
twórczej Mariana
Pażuchy 
Ma rian Pa żu cha, z wy kształ ce nia tech nik me -
cha nik oraz in struk tor rę ko dzie ła z upraw nie -
nia mi mi strzow ski mi rzeź by w drew nie,
ob cho dzi 40-le cie swo jej pra cy twór czej.

G
łów ny mi te ma ta mi je go dzieł są pra ca, oby cza je
i ob rzę dy oraz zwy cza je re li gij ne, wie rze nia i le -
gen dy lu do we re gio nu Kar pat od Tatr, Be ski dów
i Pie nin po Biesz cza dy. Wśród miesz kań ców tych

te re nów, przed sta wia nych przy co dzien nych za ję ciach, nie za -
bra kło ta kże Ży dów, któ rzy po zo sta wi li tu wie le śla dów swo -
jej kul tu ry.

Rzeź by i pła sko rzeź by, wy ko ny wa ne przede wszyst kim
w drew nie li po wym, są – jak okre śla sam au tor – „dys kret nie
pod ko lo ro wa ne” i to je wy ró żnia, spra wia, że ar ty sta jest roz -
po zna wal ny wśród in nych twór ców, z któ ry mi współ pra cu je. 

Ta współ pra ca trwa od ro ku 1976, kie dy za ło żo na zo sta ła
gru pa rzeź biar ska „Ko na ry”, w któ rej skład we szli: bra cia Pa -
żu cho wie – Ma rian i Woj ciech, trzech Krzysz to fów – Ogó rek,
Sła by i Wiatr oraz Ta de usz Zen gel. Na zwa sto wa rzy sze nia
mia ła sym bo li zo wać ko na ry wy ra sta ją ce ze wspól ne go pnia,

któ rym jest kul tu ra lu do wa wraz z rzeź bą lu do wą w drew nie,
za ko rze nio ną w kar pac kiej tra dy cji i hi sto rii sztu ki. Do dzi siaj
kon se kwent nie rzeź bi czte rech spo śród wy mie nio nych sa mo -
uków: Ma rian i Woj ciech (tech nik elek tryk) Pa żu cho wie,
Krzysz tof Wiatr (ślu sarz) oraz Ta de usz Zen gel (elek tryk).

Wraz z gru pą „Ko na ry” Ma rian Pa żu cha brał udział w wie -
lu kon kur sach, kier ma szach, ple ne rach i wy sta wach, a je go
pra ce zdo by wa ły uzna nie i zy ska ły sym pa ty ków w kra ju
i za gra ni cą. Z bie giem lat na brał do świad cze nia warsz ta to -
we go, bar dziej pro fe sjo nal ne go spoj rze nia na for mę i kom po -
zy cję dzie ła. Obec nie je go pra ce mo żna oglą dać co dzien nie
w pra cow ni sny ce rza w Mia stecz ku Ga li cyj skim, gdzie czę -
sto też jest oka zja do spo tka nia z au to rem i po roz ma wia nia
o je go twór czo ści. IZABELA WOJTAROWICZ 
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Ż
y dzi wie rzą, że te go dnia du sza
ca dy ka po ja wia się nad je go
gro bem. Wów czas to miej sce
po kry wa się ty sią ca mi kar te -

czek zwa nych kwi te ła mi. Za wie ra ją
one proś by o zdro wie, po myśl ność,
szczę ście i ra dę. Głów ne ob rzę dy roz -
po czy na ją się w so bo tę po za cho dzie
słoń ca i trwa ją do nie dzie li wie czo rem. 

Cha sy dyzm – mi stycz ny odłam ju da -
izmu, ja ko ruch re li gij ny na ro dził się
w po ło wie XVIII wie ku na Po do lu
i Wo ły niu – skąd roz prze strze nił się
m.in. na te re ny Ga li cji. Na cze le spo -
łecz no ści cha sydz kiej sta li ca dy ko wie

– przez ich sło wa, uczyn ki miał dzia łać
sam Bóg. Jed nym z naj słyn niej szych
przy wód ców był Eli me lech z Le żaj ska.
Za ży cia wy pra szał dla wier nych ła ski
u Bo ga: mi łość, płod ność, do stat nie ży -
cie, po god ną sta rość, szyb ką śmierć.
Sza no wa ny nie tyl ko ja ko ra bin i na -
uczy ciel, po tra fił le czyć, uży wa jąc ziół.
Ucho dził za wiel kie go mę dr ca. Po ra dę
i po moc przy cho dzi li do nie go wszy scy,
bez wzglę du na wy zna nie i na ro do wość.
Za ży cia Eli me le cha Le żajsk stał się
jed nym z naj wa żniej szych ośrod ków
cha sy dy zmu na zie miach pol skich.

IZABELA WOJTAROWICZ

Wy sta wa fo to gra ficz na Pio tra Droź dzi ka zor ga ni zo wa -
na przez Mu zeum Okrę go we w No wym Są czu przed sta wia
piel grzym ki cha sy dów do miejsc dla nich naj wa żniej szych,
miejsc po chów ków swo ich ca dy ków. Le żajsk, No wy Sącz, Ry -
ma nów to mia sta, gdzie rok rocz nie zja wia ją się ty sią ce cha sy -
dów w rocz ni cę ich śmier ci, gor li wie się mo dląc.

Zaginiony 
świat chasydów 

Przy nad zwy czaj nej fre kwen -
cji od by ła się 2 lu te go w Mia -
stecz ku Ga li cyj skim w No wym
Są czu kon fe ren cja na uko wa
pt. „W hoł dzie ‘Wy klę tym...”
Pod zie mie nie pod le gło ścio we
i opór spo łecz ny na Są dec -
czyź nie w la tach 1945-1956”. 

O
r ga ni za to rem kon fe ren cji
było Mu zeum Okrę go we
w No wym Są czu, kra kow ski
od dział In sty tu tu Pa mię ci

Na ro do wej i Fun da cja Są dec ka. 
Sa la ob rad w „Ra tu szu sta ro miej -

skim” nie po mie ści ła wszyst kich chęt -
nych, przy szło spo ro mło dzie ży
szkol nej z na uczy cie la mi, co szcze gól -
nie ucie szy ło or ga ni za to rów. – Pre le -
gen ci z In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej
w Kra ko wie do pi sa li, na pu blicz ność też
nie mo gę na rze kać – nie krył za do wo le -
nia dy rek tor mu zeum Ro bert Ślu sa rek.

Kon fe ren cję za in au gu ro wał Woj ciech
Fra zik, przed sta wia jąc po stać Ja na Fre -
isle ra, le gen dar ne go ku rie ra, jak się oka -
zu je, nie tyl ko do Bu da pesz tu, a na stęp nie
dr Mi chał We nklar zre la cjo no wał an ty ko -
mu ni stycz ne ak cje Fe lik sa Le śniow skie -
go ps. Dzia dek i Lar son we wschod niej
czę ści po wia tu no wo są dec kie go. Piotr
Go lik swój wy kład po świę cił dzia łal no -
ści od dzia łu „Sa mo obro na AK” ka pra la
Ja na Wą cha ły „Ła zi ka”. 

Nie zwy kle cie ka wa by ła opo wieść
dra Ma cie ja Kor ku cia, au to ra licz nych
pu bli ka cji na te mat pod zie mia an ty ko -
mu ni stycz ne go w Ma ło pol sce, o Ma ria -
nie Mor dar skim ps. Oj ciec i Śmi ga. Ten
świa to wej sła wy mi kro bio log (1927-
2004), za sia da ją cy w ra dach na uko wych
od Sta nów Zjed no czo nych po Chi ny,
w 1946 ro ku był jed ną z wa żniej szych
po sta ci są dec kie go pod zie mia, pod po -
rząd ko wa ne go Jó ze fo wi Ku ra sio wi
„Ogień”.

– Miał trud ne mo men ty w swo jej bio -
gra fii, po pierw szym ujaw nie niu się ube -
cy zmu si li go na wet do krót kiej
współ pra cy, ale ni gdy go nie uwa ża li
za swo je go czło wie ka – mó wił Ma ciej
Kor kuć. – Po wy jeź dzie do Wro cła wiu
zna lazł so bie ni szę w pra cy na uko wej.
W la tach sie dem dzie sią tych od mó wio no
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mu pasz por tu na wy jazd do NRD w ce -
lach na uko wych, gdyż cią gnę ła się
za nim „ban dyc ka prze szłość”, jak to
opi sy wa no w pa pie rach SB. 

Kon fe ren cję pro wa dził Woj ciech Frą -
czek, dy rek tor Biu ra Edu ka cji Pu blicz -
nej w kra kow skim Od dzia le IPN,
a współ pro wa dzą cym mo żna na zwać
An drze ja Szka rad ka, prze wod ni czą ce go
są dec kiej „S”, któ ry wi tał ostat nich Żoł -
nie rzy Wy klę tych, m.in. Zbi gnie wa Ob -

tu ło wi cza z Pol skiej Pod ziem nej Ar mii
Nie pod le gło ścio wej, któ ry prze sie -
dział 5 lat w sta li now skich wię zie niach.
W po łu dnie od by ła się in sce ni za cja hi -
sto rycz na za ty tu ło wa na „Roz bi cie ubec -
kiej ka tow ni” (czy taj obok). 

***
W po po łu dnio wej tu rze re fe ra tów

Rok sa na Szczyp ty -Stęch od ma lo wa ła
syl wet kę osła wio ne go sze fa UB m.in.
w No wym Są czu, Li ma no wej, Kra ko -

wie i w Bia łym sto ku Sta ni sła wa Wa ła -
chu, au to ra wy da wa nych w PRL w du -
żych na kła dach za kła ma nych ksią żek
o wal ce wła dzy lu do wej z „ban dy ta mi”
z la su (m.in. „Był w Pol sce czas”).
– Dziś opi sa ne w ksią żkach Wa ła cha do -
ko na nia UB kwa li fi ku ją się na zbrod nie
ko mu ni stycz ne – uzna ła pre le gent ka. To
Wa łach wy dał na kaz aresz to wa nia ks.
Gur ga cza i wcią gnął żoł nie rzy PPAN
w za sadz kę w Wy żnych Ru żba chach
na Sło wa cji w 1949 ro ku, w któ rej po -
le gło trzech par ty zan tów na cze le z do -
wód cą Sta ni sła wem Pió ro, „Emi rem”. 

Z ko lei Ma te usz Szpyt na przed sta wił
in fil tra cję są dec kich lu do wców przez
UB, co spo wo do wa ło, że pe eselow cy,
po uciecz ce Sta ni sła wa Mi ko łaj czy ka,
szli na pa sku ko mu ni stów. UB za bi ło 21
kwiet nia 1945 r. na Plan tach w Kra ko -
wie, po cho dzą ce go ze Stróż le gen dar ne -
go ko men dan ta Ba ta lio nów Chłop skich
w Ma ło pol sce Nar cy za Wia tra „Za woj -
na”, a po mniej szych li de rów chłop skich,
czę sto bo ha te rów oku pa cji, szan ta żem
i tor tu ra mi prze ro bi ło na taj nych współ -
pra cow ni ków. – Dzia ła li póź niej w ZSL
wbrew in te re som wsi. Po pie ra li ko lek ty -
wi za cję do mo men tu, kie dy ko lek ty wi za -
cja nie do tar ła do ich ro dzin nych
miej sco wo ści. Wte dy przy cho dził czas
na opa mię ta nie się – mó wił hi sto ryk IPN. 

Kon fe ren cję za koń czył wy kład Lesz -
ka Za krzew skie go „O po mni ku wdzięcz -
no ści Ar mii Czer wo nej w No wym
Są czu”. Pre zes są dec kie go od dzia łu Pol -
skie go To wa rzy stwa Hi sto rycz ne go opo -
wia dał o gwał tach i gra bie żach, ja kich
do pu ści li się czer wo no ar mi ści na lud no -

Tłumy
na konferencji
o Żołnierzach
Wyklętych Kon fe ren cję pro wa dzi

Woj ciech Frą czek, dy rek -
tor Biu ra Edu ka cji Pu -
blicz nej w kra kow skim
Od dzia le IPN, a współ -
pro wa dzą cym mo żna na -
zwać An drze ja
Szka rad ka, prze wod ni -
czą ce go są dec kiej „S”,
któ ry wi tał ostat nich
Żoł nie rzy Wy klę tych.

FO
T.

 J
EC
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ści cy wil nej Są dec czy zny po tzw. wy -
zwo le niu w stycz niu 1945 ro ku i jak póź -
niej, pod pre sją do wódz twa wojsk
so wiec kich, wła dze No we go Są cza po -
sta wi ły mo nu ment, za cią ga jąc na ten cel
po życz kę. Pier wot ny po mnik chwa ły
Ar mii Czer wo nej dłu go nie po stał, gdyż
zo stał wy sa dzo ny przez pod zie mie an ty -
ko mu ni stycz ne. Wte dy wy bu do wa no
dru gi, so lid niej szy, któ ry do trwał
do obec nych cza sów, sta jąc się sym bo -
lem znie wo le nia. Szko da, że pre zy dent
Ry szard No wak, któ ry od ma wia wy ko -
na nia uchwa ły Ra dy Miej skiej No we go
Są cza z 25 lu te go 1992 o roz biór ce hań -
bią ce go po mni ka ro ku, nie słu chał te go
wy kła du... 

Dru gi są dec ki ak cent na kon fe ren cji
to wcze śniej szy wy kład To ma sza Ko -
sec kie go z Tę go bo rzy na te mat dzia łal -
no ści od dzia łu Woj ska Pol skie go
w la tach 1945-1947. 

W prze rwach mię dzy wy stą pie nia mi
ko lej nych pre le gen tów mo żna by ło
obej rzeć wy sta wę o ks. Wła dy sła wie
Gur ga czu, ka pe la nie Pol skiej Pod ziem -
nej Ar mii Nie pod le gło ścio wej. By ło też
sto isko z pu bli ka cja mi IPN, m.in. naj -
now sza ksią żka Ma cie ja Kor ku cia pt.
„Jó zef Ku raś „Ogień” – pod ha lań ska
woj na 1939-1945”. 

***
Kon fe ren cję na le ży za li czyć do nie -

zwy kle uda nych, do sa me go koń ca sa la

by ła peł na. To po ka zu je, ja ki jest głód
wie dzy na te mat naj now szej hi sto rii Pol -
ski. Ro bert Ślu sa rek za po wie dział wy -
da nie po kon fe ren cyj nej pu bli ka cji
z wszyst ki mi wy gło szo ny mi re fe ra ta mi. 

Tą kon fe ren cją i in ny mi wy da rze nia -
mi, m.in. mszą św. za mó wio ną przez ki -
bi ców „San de cji” za ks. Wł. Gur ga cza
i żoł nie rzy Pol skiej Pod ziem nej Ar mii
Nie pod le gło ścio wej przed ob ra zem
Mat ki Bo żej Po cie sze nia w ko ście le Du -
cha Świę te go, są de cza nie god nie uczci li
Dzień Pa mię ci Żoł nie rzy Wy klę tych,
ob cho dzo ny po raz dru gi 1 mar ca.

ROZ BI LI PO WIA TO WY
URZĄD BEZ PIE CZEŃ STWA,
UWOL NI LI PAR TY ZAN TÓW!

Hi tem kon fe ren cji o Żoł nier zach Wy -
klę tych by ła in sce ni za cja hi sto rycz -
na za ty tu ło wa na „Roz bi cie ubec kiej
ka tow ni”. Spek takl przy go to wa li człon -
ko wie Ko mi sji Hi sto rii Woj sko wo ści są -
dec kie go od dzia łu Pol skie go
To wa rzy stwa Hi sto rycz ne go. W ro lę
okrut nych ube ków, prze bie głych en ka -
wu dzi stów i bo ha ter skich par ty zan tów
wcie li li się są de cza nie na cze le z nie za -
wod nym Paw łem Te reb ką, zna nym z in -
nych te go ty pu in sce ni za cji, oraz gru pa
re kon struk cyj na Zgru po wa nia „Bły ska -
wi ca” z No we go Tar gu. 

Bra wu ro wej ak cji Żoł nie rzy Wy klę -
tych, któ rzy uwol ni li swo ich kam ra tów,

wię zio nych przez ube ków, gdzie trup
słał się gę sto i nie bra ko wa ło efek tów
spe cjal nych w po sta ci pe tard i świec
dym nych, przy glą da li się uczest ni cy
kon fe ren cji, mię dzy in ny mi ucznio wie
Szko ły Pod sta wo wej nr 2, Szko ły Pod -
sta wo wej nr 11 i VI Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go w No wym Są czu. 

To by ła świet na lek cja hi sto rii.
Wszyst ko za koń czy ło się szczę śli wie,
ube ków wy cię to i wy strze la no, ze rwa no
ta bli cę z na pi sem „Po wia to wy Urząd
Bez pie czeń stwa”, po de pta no fla gę czer -
wo ną, a par ty zan ci ca li i zdro wi wró ci li
do la su. Usa tys fak cjo no wa na wi dow nia
na gro dzi ła ak to rów grom ki mi bra wa mi.
Nie ste ty, 65 lat te mu rzad ko tak by wa ło... 

Ma jo ra bez pie ki, któ ry naj pierw bru -
tal nie prze słu chi wał schwy ta nych par ty -
zan tów, a po tem po czę sto wa ny oło wiem
dłu go wił się na zie mi, za nim sko nał,
ode grał bar dzo su ge styw nie Ma rek Dą -
bro wa. – Prze wa żnie gram Niem ca,
a dziś przy szło mi się wcie lić w ro lę ube -
ka, bo mam skó rza ny płaszcz – wy ja śnił
eme ry to wa ny pra cow nik SGL Car bon
No wy Sącz, wła ści ciel oka za łe go mo to -
cy kla z przy cze pą z okre su II woj ny
świa to wej pro duk cji so wiec kiej M -72,
wzo ro wa ne go na nie miec kim BMW
R7S.

Na ko niec wszy scy, ube cy i par ty zan -
ci sta nę li do pa miąt ko we go zdję cia.

(HSZ)
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ZDJĘCIA: JERZY CEBULA
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Zbi gniew Ob tu ło wicz, pseu do -
nim Sa rat. Za dzia łal ność
w Pol skiej Pod ziem nej Ar mii
Nie pod le gło ścio wej ska za ny
w 1949 r. na 8 lat wię zie nia.
Gło do wał i ha ro wał w ko pal ni.
Gdy wy szedł na wol ność, nie
wi dział sen su ży cia... Sztu ką
by ło to wszyst ko prze żyć.

N
o wo są de cza nin po szko le ko -
le jo wej i li ceum han dlo wym,
po woj nie przy stą pił
do PPAN, któ rej du cho wym

stró żem był ksiądz Wła dy sław Gur gacz,
je zu ita ska za ny przez ube cję na śmierć.
Kie dy aresz to wa li Ob tu ło wi cza, miał 19

lat, wy szedł ma jąc 25. To opo wieść czło -
wie ka, któ re mu ów czas bar dziej wrył
się w pa mięć, niż wczo raj szy po ra nek.

***
„Z oj cem Gur ga czem spo tka łem się

dwa ra zy: raz na Po par do wej, a dru gi raz
w od dzia le. Roz ma wia li śmy. Też na te -
mat struk tur or ga ni za cyj nych. Wy cho -
dzi li śmy z za ło że nia, że żad ne go
od dzia łu nie bę dzie my two rzyć, żad nej
wal ki zbroj nej. Nie by ło sen su, bo to był
rok 1948. Co w koń cu skło ni ło nas
do te go, że by stwo rzyć od dział? Co raz
wię cej aresz to wań. Tych lu dzi, któ rzy
się ujaw nia li, UB po tem pod ja kimś pre -
tek stem aresz to wa ło. I sy pa ły się wy ro -
ki. Co raz wię cej lu dzi za czę ło się więc
ukry wać i to wy mu si ło po wsta nie od -
dzia łu. Oj ciec Gur gacz tak to wte dy tłu -

ma czył: „Co zro bić, lu dzie się błą ka ją,
trze ba ich ja koś zor ga ni zo wać”. I tak to
się wszyst ko za czę ło.

Roz ma wia łem też z ko le gą, któ ry
mnie wcią gnął do PPAN. Już od 1945
ro ku zbie ra li śmy ra zem po rzu co ną broń.
Mie ciu Rem biarz, pseu do nim Or lik,
miał ją za me li no wać gdzieś na Po par do -
wej. Czy do sta ła się po tem do od dzia łu,
te go nie wiem.

DZIEW CZY NA
Z ULI CY KO LE JO WEJ

Ale był już rok 1948. Na uli cy Ko le -
jo wej za cze pi ła mnie jed na dziew czy na,
któ rą zna łem z li ceum. Z na mi nie cho -
dzi ła, ja cho dzi łem z Miet kiem Rem bia -
rzem, a ona dla do ro słych. Py ta ła mnie
na tar czy wie: – Gdzie jest Mie tek?

Hi sto ria praw dzi wa żoł nie rza wy klę te go

„Wy szep tał imię mo je...”
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Od po wia da łem, że nie wiem, są wa -
ka cje. I ona mnie wte dy za gad nę ła:
– Słu chaj, a kto to jest „Mu rzyn”.

Da lej sze dłem w za par te: – Mu rzyn to
jest ta ki czar ny czło wiek...

Tak że śmy się ro ze szli, ale mnie to
za sta no wi ło: skąd ona mo gła mnie za -
cze pić o „Mu rzy na”? To był mój ko le -
ga, któ ry też był w PPAN -ie.
Roz ma wiam z Miet kiem i mu po wie -
dzia łem, że to po dej rza ne. Mie tek mi
po le cił zor ga ni zo wać siat kę do ce lów
pro pa gan do wych, ba da nia sy tu acji, bo
to by ło przed zjed no cze niem PPR
z PPS. Wte dy mu po wie dzia łem, że nikt
in ny o mnie nie ma pra wa wie dzieć.
Skąd więc wie dzia ła ona? Mie tek był
w od dzia le woj sko wym, od po wie dział,
że dziew czy na jest u nas w or ga ni za cji
i pro wa dzi ca łą ewi den cję. Ale mnie się
to nie po do ba ło.

Jesz cze wcze śniej sze dłem z Miet -
kiem uli cą Na wo jow ską, tam by ła ta ka
knaj pa Gel le ra, któ re go wzię li do get ta,
a po nim karcz mę pro wa dził Sta nek.
Mie tek miał tam spo tka nie. Mó wił, że
z dwo ma ta ki mi z or ga ni za cji, sta rzy AK -
-owcy, ale te raz są wtycz ką od nas w UB.
Mnie się to nie spodo ba ło i za py ta łem:
– Mie tek, skąd ty je steś ta ki pew ny tych
pa nów? Czy oni nie pra cu ją na dru gą
stro nę i nas nie zwi ną nie dłu go? 

Twier dził, że to pew ni lu dzie.
Na tym się skoń czy ło, a po tem się

oka za ło, że to praw do po dob nie by li pa -
no wie z UB. Chy ba prze ję li ca łą tę na -
szą ewi den cję. Póź niej, w lip cu czy
sierp niu, na dwor cu ko le jo wym spo tka -
łem ko le gę, któ ry roz ma wiał z An to -
nisz cza kiem. To był wte dy sta ro sta
po wia to wy w No wym Są czu i kan dy do -
wał na po sła. I wy ga dał się, że na te re -
nie Są dec czy zny dzia ła du ża
or ga ni za cja pod ziem na i bę dą nie dłu go
ol brzy mie aresz to wa nia. Ja to prze ka za -
łem do od dzia łu woj sko we go. Jesz cze
wte dy na ma wia łem „Or li ka”: – Słu chaj,
roz wią żcie ten od dział jak naj szyb ciej!
Prze cież oni wszyst ko zro bią, że by was
po wy strze lać jak kacz ki.

Tym cza sem na prze ło mie lip ca
i sierp nia już za czę ły się aresz to wa nia.
Mię dzy in ny mi aresz to wa li mnie. To
chy ba by ło 19 sierp nia.

Póź niej oka za ło się, że aresz to wa li
też jed ne go z mo ich zna jo mych. Naj lep -

sze go ko le gę, o któ rym nie wie dzia łem,
że też jest w PPAN -ie! Do wie dzia łem
się w ostat niej chwi li, ta ka by ła do bra
kon spi ra cja! A on wła śnie z tą dziew -
czy ną, któ ra mnie spo tka ła na uli cy Ko -
le jo wej, chciał iść do od dzia łu... Ona
przy szła do nie go, bo wie dzia ła o nim
i je go bra cie.

NĘDZ NY SZKIE LET LUDZ KI,
OCZY WPAD NIĘ TE, KI WA
SIĘ I SZEP CE…

Za mknę li mnie na Czar nec kie go,
gdzie wcze śniej by ło ge sta po. W piw ni -
cy, gdzie sie dzia łem, na ścia nach na zwi -
ska by ły po pi sa ne z cza sów oku pa cji.
Trzy ma li mnie w pu stym po miesz cze -
niu biu ro wym. I za chwi lę sze ściu zbi -
rów wpa dło i do mnie mó wią: – Cześć,
„Sa rat”! Co tam, gdzie jest „Or lik”?

Mó wię, że nie wiem. A jak py ta ją,
czy to mój pseu do nim, to od po wia dam,
że prze zwi sko ta kie. I za czy na ją mi nie -

któ ry mi fak ta mi rzu cać. Do ra na mnie
wał ko wa li. Śled czy, któ ry pi sał pro to -
kół, ka zał pa rę ra zy opo wie dzieć ca ły
ży cio rys. W koń cu mó wi do mnie:
– Czy ty je steś ta ki ma ło mów ny?

– Z re gu ły nie lu bię mó wić – od par -
łem.

Wsa dzi li mnie więc do piw ni cy.
W niej sie dzia łem. Pa mię tam ta ką sce -
nę: wy pro wa dzi li mnie z tej piw ni cy, był
dzień, słoń ce świe ci ło. Mnie od tych
ciem no ści ośle pi ło. A na pierw szym
scho dzie wej ścio wym stoi ja kiś szkie let
ludz ki, oczy wpad nię te, nędz ny okrut -
nie, wło sy skoł tu nio ne. I trzy ma się ba -
rier ki. Ki wa się i coś szep ce. Nie
zro zu mia łem co. Po chwi li się zo rien to -
wa łem, że szep ce mo je imię: – Zby -
szek… Zby szek…

Ja wte dy pa trzę, ra ny bo skie, prze cież
to mój ko le ga – Ta dziu Po lek.

Był więziony. Spro wa dzi li wte dy
jesz cze jed ne go aresz to wa ne go z gó ry,
ka za li nam wziąć go pod rę ce i wle kli -
śmy go do wię zie nia.

Wpro wa dzi li nas na pa wi lon, otwo -
rzy li ce le. My śmy we szli we trzech
do ce li, by ła pry cza, łó żko że la zne, ku -
te, pa mię ta ją ce chy ba jesz cze cza sy Au -
stro -Wę gier. Po ło ży li śmy go na to
łó żko. Wte dy ten Ta dek zła pał mnie
za rę kę. I tak so bie po my śla łem, że on
chy ba się że gna ze mną. Le d wie coś
z sie bie wy do był, ja kieś sło wo…

Ja tak sto ję, a śled czy, któ ry nas pro -
wa dził, roz ka zał: – Wy chodź cie! To
do mnie nie do tar ło. Da lej sto ję, a Ta dek
trzy ma tę mo ją rę kę. Za któ rymś ra zem
śled czy zła pał mnie za rę kaw i wy sze -
dłem. 

Ta dek zo stał pod ce lą nu mer 12,
a mnie wsa dzi li pod nu mer 13. Tak, że
dzie li ła nas tyl ko ścia na. Co dzien nie
wsłu chi wa łem się, jak się ce le otwie ra -
ły, szu ka jąc po twier dze nia, czy on ży je.
Wąt pi łem w to. Po dwóch ty go dniach
ra no po bud ka, słoń ce świe ci ło i sły szy -
my, jak ktoś ba sem śpie wa „Kie dy ran -
ne wsta ną zo rze”. Z są sied niej ce li. Jak
skoń czył, krzyk ną łem: – Ta dek, Ta dek!
Jest tam u was Ta dek?! Ktoś tym ba sem
od po wie dział: – Jest! Zdro wy, ży -
je! I wte dy Ta dek się ode zwał. Ja koś
wy szedł z te go. Miał za pa le nie sta wów
i le karz przy cho dził do nie go, da wał mu
za strzy ki.

Gdzieś pod ko niec trze cie go mie sią -
ca otwie ra się ce la, wy wo łu ją mnie.
A już wcze śniej ra ban się za czął na od -
dzia le. Ka za li ubie rać się, wy ska ku ję
i oka zu je się, że jest pro ku ra tor. Prze słu -
cha nie.

Pro ku ra tor sie dział za biur kiem pi ja -
ny w sztok. Ki wał się, gło wa mu le cia ła
w dół. Py tał się o imię, na zwi sko, ży cio -
rys i tak da lej. – Kto to jest „Brze ski”?!
– krzy czał. Ja mó wię, że nie wiem. – No
to się do wiesz! Za wo łaj cie – ka zał.

Stra żnik wy szedł, wcho dzi, ja pa trzę,
a to z od dzia łu po rucz nik. Pro ku ra tor się
ki wa, pa trzy raz na mnie, raz na nie go
i do py tu je: – Znasz go?

„Brze ski” się nie od zy wa, ja mó wię,
że nie znam. Pro ku ra tor: – Nie cie bie, ta -
ki owa ki, się py tam, je go się py tam! I le -

Gdzieś pod ko niec trze -
cie go mie sią ca otwie ra
się ce la, wy wo łu ją mnie.
A już wcze śniej ra ban
się za czął na od dzia le.
Ka za li ubie rać się, wy -
ska ku ję i oka zu je się, że
jest pro ku ra tor. Prze -
słu cha nie.
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ci na to biur ko. Ka zał go wy pro wa dzić,
a do mnie mó wi: – Jak ci da my wy rok,
to się bra cie nie po zbie rasz!

Po ty go dniu spa ko wa li nas do więź -
nia rek i za wieź li do Kra ko wa na Mon -
te lu pich. To już by ła je sień, ta ki po nu ry
dzień. Mon te lu pich też po nu ro wy glą -
da ło. Trzy ma li nas na dzie dziń cu i oczy -
wi ście prze mó wie nie wy gło sił do nas
ja kiś po li truk: – Ban dzio ry, za chcia ło się
wam ban dy ty zmu, mor do wać! I tym po -
dob ne oszczer stwa.

OSIEM LAT I DO DAT KO WE
CIER PIE NIA

W koń cu nas wzię li pod prysz ni ce
i do łaź ni. Ka za li zwi nąć ubra nia w kłę -
bek, rzu ci li gdzieś tam do od wszal ni,
do od pa ro wa nia. Po ką pie li te na sze to -
boł ki rzu ci li i ka za li się ubie rać. Ka żdy
ła pał swo je, a to ta kie go rą ce by ło, że pa -
rzy ło w rę ce, nie mo żna by ło utrzy mać
te go. A oni krzy cze li, że by się ubie rać.

Wpa ko wa li nas na kwa ran tan nę,
śred nia ce la, a nas 80-ciu. Czuliśmy się
jak śle dzie. Nad ra nem by li śmy znu że -
ni, za snę li śmy, to je den na dru gim tak
le żał, jak ba ra nek. Nie by ło na wet si ły
roz ma wiać, zbie ra ni na to by ła: lu dzie
z Rze szo wa, od stro ny Chrza no wa, No -

wy Targ, Za ko pa ne, Są dec czy zna, Gor -
li ce, Tar nów, Dę bi ca i tak da lej.

Na stęp ne go dnia za czę li nas po je dyn -
czo wy wo ły wać i roz rzu cać po ce lach.
Ale to by ło okrop ne prze peł nie nie. Uda -
ło mi się do jed nej ce li wpaść z Ka ziem
Po lkiem, to był brat Tad ka. A Ta dek sie -
dział gdzieś dwie ce le da lej. Póź niej nas
za bra li na ta ką du żą ce lę, gdzie też sie -

dzia ło po nad 80 lu dzi. Tam za cho ro wa -
łem na an gi nę.

Chcia łem się do stać do le ka rza, wzię -
li mnie do pie ro na czwar ty dzień, jak już
le ża łem, ma jąc szczę ko skurcz, nie mo -
głem sło wa wy do być z sie bie ani nic się
na pić. Le karz ka zał mi usta otwo rzyć,
a ja nie mo gę. Za wo łał dru gie go le ka -
rza, to był Nie miec, pod wa ży li mi tę

szczę kę i ja kąś pa styl kę mi da li. Nie
wiem, co to by ło. I na izbę cho rych.

Tu już łó żko do sta łem, le ża łem sam.
Przy cho dził ta ki fel czer, też Nie miec,
Maks na nie go wo ła li. Przy niósł wia dro
go rą cej wo dy, po szew kę za mo czył
w wia drze, wy krę cił i mnie na szy ję. Jak
się uda ło, to pod wie czór znów przy no -
sił wia dro z go rą cą wo dą i zno wu mi
owi nął. Ka za li mi pa styl kę ły kać, a ja
nie mo głem prze łknąć. Bra łem mię dzy
war gi i ssa łem. Nie prze ły ka łem, ból był
okrop ny, jak by mi ktoś kli na do mó zgu
wbi jał. W koń cu mi to pę kło, ro pę sta -
ra łem się wy pluć. Mo głem po ły kać pa -
styl ki i prze szło.

Po mie sią cu by łem przy go to wa ny
na trans port do wię zie nia kar ne go. Już
by łem po wy ro ku. Do sta łem osiem lat.
Na Mon te lu pich by ło ta kie po wie dze -
nie: „Osiem lat i do dat ko we cier pie nia”.
W grud niu mia łem spra wę, wszyst kich
nas po ko lei są dzi li. Sę dzia się nie cer -
to lił. Pro ku ra tor oska rżał, sę dzia py tał,
co oska rżo ny ma do po wie dze nia, a jak
obroń ca mó wił, to sę dzia huś tał się
na stoł ku i mu chy li czył na su fi cie.
Kom plet ne lek ce wa że nie.

Zno wu za cho ro wa łem na an gi nę, ale
wte dy już szyb ko się do sta łem do le ka -
rza i mia łem wi dze nie z sio strą. Po pro -
si łem ją o za strzy ki, przy nio sła je
do ad mi ni stra cji i zmu si ła, że by wzię li.
Do sta łem je i cho ro ba się skoń czy ła. 

Za pierw szym ra zem na izbie by li sa -
mi Niem cy, pię tro na Mon te lu pich do -
bu do wy wa li. Za dru gim ra zem już sa mi
więź nio wie Po la cy. Był ta ki chło pak,
mo że ze dwa la ta star szy ode mnie, le -
żał w łó żecz ku gip so wym, miał coś
z krę go słu pem. Kość i skó ra by ła. Nie -
raz w no cy wył z bó lu. Pro sił, że by go
po ło żyć na bo ku, to mu po ma ga łem. Nie
wiem, co z nim się sta ło, nie wiem czy
on prze żył...

W CE LI Z KRY MI NA LI STA MI
Tad ka przede mną wy wieź li. Mnie ze

szpi ta la wzię li na trans port. W Kra ko -
wie na bocz ni cy nas za ła do wa li. Pro wa -
dzi li pod ka ra bi na mi. Cie ka we, że co
któ ryś wię zień miał blu zę al bo spodnie
żoł nie rza nie miec kie go, SS al bo We hr -
macht. I nie któ rzy lu dzie sta li na chod -
ni ku, pa trzy li na nas i wy zy wa li
od hi tle row ców. Chy ba by li pod sta wie -

Po ty go dniu spa ko wa li
nas do więź nia rek i za -
wieź li do Kra ko wa
na Mon te lu pich. To już
by ła je sień, ta ki po nu ry
dzień. Mon te lu pich też
po nu ro wy glą da ło.
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ni. By li i ta cy, co rzu ci li choć pacz kę pa -
pie ro sów.

Za ła do wa li nas do więź nia rek. Na -
pcha li nas jak śle dzi. Go dzi na by ła
gdzieś dwu na sta, po łu dnio wy upał. Sta -
łem przy ci śnię ty do drzwi, bo by łem
ostat ni. Ten przede mną mó wi: – Weź te
swo je tre py z mo ich nóg. A ja nie mia -
łem gdzie. Sta łem na bacz ność ca ły czas.
Wresz cie wa gon pod cze pi li do po cią gu,
go dzi na gdzieś by ła czwar ta, jak ru szył.
Je dzie my, je dzie my, je dzie my... nikt nie
wie gdzie. Wron ki czy Ra wicz? Mó wi -
li, że le piej do Ra wi cza, że tam lżej sze
wię zie nie, bo Wron ki okrop ne. Usły sze -
li śmy, jak ko le ja rze prze cho dząc obok
wa go nów krzy cze li „Po znań!”. To już
wia do mo by ło, że je dzie my do Wro nek. 

Jak wy szli śmy z te go wa go nu, ka za li
nam uklęk nąć. Ka wa łek pe ro nu był ta -
kim tłucz niem wy ło żo ny. My mo krzy,
spo ce ni, świa tło ra zi ło, bo wy szli śmy
z ciem ne go wa go nu. I tak nas zno wu
na tych ko la nach trzy ma li. Li czy li
wszyst kich w tę i we w tę, chy ba spe -
cjal nie, że by nas trzy mać na tym tłucz -
niu, bo to się wży na ło w ko la na.
W koń cu czwór ka mi za go ni li, li po wą
ale ją, za czar ną bra mę. Na dzie dziń cu
przed ka żdym sta nął stra żnik i ka zał się
roz bie rać. Ba da li ubra nie. Już nie po -
zwo li li się ubrać, tyl ko bie giem na pa -
wi lon. Wpa dłem w ko ry tarz, ciem no.
Bram ki okra to wa ne, ja kieś wą skie scho -
dy na gó rę. Le cę do gó ry, chod ni ki by ły
na czar no, pa sy bia łe, ja kieś ma lo wi dło
na środ ku. Tu stra żnik już je den chce
kop nąć, dru gi ude rzyć. I krzy czą: „Nie
po bia łym! Nie po czar nym!” Przede
mną ja kiś in wa li da był, le d wo szedł,
a oni go tłu kli.

Wpa dli śmy pod jed ną ce lę. Wszy scy
z jed ne go trans por tu. Je chał z na mi star -
szy pan, Skąp ski się na zy wał, Sta ni sław
mu chy ba by ło na imię. Cho ry był
na ser ce. Mdlał nam po dro dze, więc
w Po zna niu lu dzie za czę li krzy czeć:
„Mor der cy! Ge sta pow cy! Wo dy!”.
KBW przy nio sło wo dę w ba nia ku, by ła
pod ła, że la zem za je żdża ła, bo to z tych
pomp do pa ro wo zów, któ re sta ły po sta -
cjach. Ale ka żdy pił, bo bar dzo się
chcia ło. Do sta li śmy ta kiej bie gun ki, że
coś okrop ne go.

Po pa ru dniach prze rzu ci li mnie
do in nej ce li. Z ta kim chło pa kiem.

Trzech więź niów już tam sie dzia ło
i dwóch ta kich po dej rza nych by ło, bo
z wy glą du zbi ry. Po my śla łem, że coś tu
nie wy raź ne go w tej sy tu acji jest. Oni za -
czę li uda wać wiel kich akow ców, je den
że jest z Ar mii Kra jo wej, dru gi z Na ro -

do wych Sił Zbroj nych. My ślę so bie: co
oni mi się tak zwie rza ją. Zby wam
wszyst kich, nic nie mó wię. Oka zu je się,
że oni już na mój te mat wie dzie li. To by -
li ka pu sie. I te go dru gie go chło pa ka za -
czę li wał ko wać, bo on coś za czął ga dać.
Zau wa ży łem, że sta le nas roz dzie la ją,
że by śmy się nie po ro zu mie wa li. W koń -
cu mi się ja koś tak uda ło, że go trą ci łem.
On się zo rien to wał i za czął mil czeć.
Po dwóch dniach wy star to wa li do nas
z pię ścia mi. Żą da li, że by śmy ujaw ni li,
co śmy w śledz twie prze mil cze li. Sze -
dłem w za par te, że po wie dzia łem
wszyst ko, co mia łem po wie dzieć. I tak
by ło pa rę dni. Gros tych ka pu siów to by -
li kry mi na li ści.

W koń cu nas za bra li pod in ną ce lę.
By ło już zu peł nie ina czej, ale z po cząt -
ku też by łem po dejrz li wy. My śla łem, że
tu chcą nas wziąć de li kat nie. Je den
do dru gie go nie miał za ufa nia,. Trze ba
by ło cza su, że by go na brać. A jak już so -
bie za ufa li śmy, to sta le nas prze rzu ca li
i tak czło wiek wę dro wał po tych ce lach.
Póź niej, już w 1952 ro ku, sa mych mło -
dych ścią gnę li, chło pa ków od 18 do 20
pa ru lat, i na je den od dział da li. Bra li nas
do świe tli cy i za czę li roz mo wy prze pro -
wa dzać, co by śmy chcie li i tak da lej. To
mó wi li śmy, że na przy kład ksią żki, pod -
ręcz ni ki, że by śmy mo gli się uczyć. Ale
oni na koń cu mó wi li: – No tak, ale ty
wpierw mu sisz pod pi sać, że prze ko pyrt -
niesz się na na szą stro nę.

I na tym się koń czy ło. Wszy scy mil -
kli i roz go ni li nas pod ce le.

NU MER 366
Po czte rech la tach Wro nek wy wieź li

nas do obo zu do Po tu lic. To był ta ki po -
nie miec ki obóz w le sie. Sa mo wra że nie,
jak nas wieź li na ta kich otwar tych, ru -
skich sa mo cho dach, z przo du żoł nie rze
NKWD, z ty łu to sa mo i je dzie my przez
la sy. Ktoś mó wi do mnie: – Ty, oni nas
wio zą, jak tych do Ka ty nia.

Ta ki na strój był...
Przy wieź li nas do obo zu, ba ra ki by ły

drew nia ne, dzie dzi niec dość du ży. I du -
ży pa wi lon ze świe tli cą. Z po cząt ku za -
czę li nam fil my wy świe tlać, ja kieś ru skie.
Mie li śmy po otwie ra ne ce le, mo gli śmy
cho dzić. Oka za ło się, że ci dwaj ka pu sie,
któ rzy mnie prze słu chi wa li, by li też
w ba ra ku, ale są sied nim. Po bi li ich więź -
nio wie. Wte dy nam ce le po za my ka li.

Ale wy je żdża li śmy z Wro nek to
na ko ry ta rzu usta wi li nas dwój ka mi
i wy czy ty wa li na zwi ska. Słu cham: Ta -
de usz Po lek, za chwi lę pa dło mo je. Pod -
nio słem rę kę, głasz czę się po gło wie, bo
wło sów czło wiek nie miał. I Ta de usz

Wpa dli śmy pod jed ną ce -
lę. Wszy scy z jed ne go
trans por tu. Je chał z na -
mi star szy pan, Skąp ski
się na zy wał, Sta ni sław
mu chy ba by ło na imię.
Cho ry był na ser ce.
Mdlał nam po dro dze.
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pod niósł rę kę. Gdy stra żni cy się ob ró ci -
li, to ja prze ska ki wa łem o jed ne go więź -
nia, Ta dek też i sta nę li śmy obok sie bie.
Jed ną noc we Wron kach spę dzi li śmy
w tej sa mej ce li. I w Po tu li cach też by li -
śmy w jed nej.

Po dwóch mie sią cach w Na kle za ła do -
wa li nas zno wu do więź nia rek i przy wieź -
li do Ra ci bo rza. Też tak kom bi no wa li śmy,
że wpa dli śmy pod jed ną ce lę. Wię zie nie
by ło do syć przy zwo ite. Usta wi li nas
w pa wi lo nie, w dwu sze re gu. Przy szedł
na czel nik, star szy si wy pan, dość przy -
stoj ny. Wy raz twa rzy do syć przy jem ny
miał, ale jak za czął prze mo wę, to oka za -
ło się, że tak we so ło nie bę dzie.

Stra żni cy mó wi li, że tu nam bę dzie
do brze, że więź nio wie kieł ba sę ma ją.
Po ka za li przez ju da sza, fak tycz nie,
na szaf ce wi szą kieł ba sy. Coś nie sły cha -
ne go. Wszę dzie by ło ta kie pod łe żar cie.
Oka za ło się, że to był ser to pio ny w je -
li cie. Więź nio wie za czę li nas czę sto wać
i się po tru li śmy. Żo łą dek nie był przy -
zwy cza jo ny. Ser był cię żko straw ny,
a do tąd ja dło się ka szę, pio run wie ja kie
dzia do stwo.

Pra co wa li śmy na ha li ma szyn i szy -
li śmy mun du ry. Dla woj ska, mi li cji, dla
stra ży. To by ła ma ka bra, bo nie je den
pal ca so bie prze szył, a jak ktoś igłę zła -
mał, to wrzask był, że sa bo taż. Nor ma
by ła tak wy śru bo wa na, że czło wiek nie
był w sta nie jej wy ro bić.

Pa rę mie się cy by łem w tym Ra ci bo -
rzu. Stąd roz wo zi li do ka mie nio ło mów
al bo do ko pal ni. Ta dek po je chał
do Strze lec Opol skich, do ka mie nio ło -
mu, a ja do So snow ca na ko pal nię Mi -
lo wi ce. To był obóz w wy ro bi sku
zro bio ny, ale ka żdy miał swo je łó żko
i by li śmy już tam ina czej trak to wa ni.
Ale pierw szy zjazd do ko pal ni był
strasz ny. Czło wiek nie miał po ję cia
o tym, ani si ły nie miał. Da li mi kask,
ubra nie ro bo cze, kar bi dów kę (lam pa ga -
zo wa – red.), nu mer mi wy pi sa li na ka -
sku: 366. I win dą w dół.

Na do le dłu go idzie my ko ry ta rza mi,
mnie da li na ścia nę. Go rą co, dusz no, ca -
ły mo kry by łem już za nim do sze dłem.
Ło pa tę da li i trze ba by ło rzu cać wę giel
na prze no śnik pan cer ny. Prze wra ca łem
się przy tej ło pa cie. Skoń czy ła się pra -
ca, więź nio wie po wska ki wa li na ten
prze no śnik i po je cha li. Zo sta łem sam

na ścia nie. Jak tra fić z po wro tem? Gu -
bi łem się, kar bi dów ka ga sła i nie by ło
jej czym roz pa lić. Za pał ki za wil gły.
W koń cu je den z więź niów, któ ry tam
dłu żej ro bił, po mnie wró cił. Jak li czy li,
bra ko wa ło im jed ne go. Póź niej mnie
wzię li na prze słu cha nie, co ja ro bi łem
w ko pal ni. Już po dej rze nia by ły.

I tak prze pra co wa łem pra wie dwa la -
ta na ko pal ni. Stąd wy sze dłem na wol -
ność. W ko pal ni je den dzień li czył mi
się za dwa dni wy ro ku. A trzy mie sią ce

wcze śniej za wo ła li mnie do ad mi ni stra -
cji, pa trzę, sie dzi ja kiś po rucz nik. Za czął
się mnie wy py ty wać o ży cio rys, co ro -
bi łem, gdzie sie dzia łem, w ja kich wię -
zie niach, jak mi by ło. Co mia łem
po wie dzieć, że źle?

Wy sze dłem przed świę tem 22 lip ca.
Lu dzi przed obo zem peł no, od ra zu
do mnie do sko czy li: „O Je zu, jak pan
wy glą da!” Uświa do mi łem so bie, że wy -
glą dam jak że brak. Wszyst ko na mnie
po strzę pio ne, ku se, cia sne. Na wet sznu -
ró wek nie mia łem. Wcze śniej prze czu -
wa łem, że chy ba nie dłu go wyj dę
na wol ność i pro si łem oj ca o ubra nie.
Scho wał u ta kie go gór ni ka, Zen ka, pół
ki lo me tra od obo zu. Po sze dłem do nie -
go. Na dru gi dzień Ze nek mnie od pro -
wa dził na dwo rzec w So snow cu. Ca łe to
mia sto na czer wo no uma jo ne. Fla gi wi -
szą. Zro bi ło to na mnie cho ler ne wra że -
nie. My ślę so bie: to ta Pol ska już ca ła
czer wo na...

Mia łem 25 lat. By łem mie siąc w No -
wym Są czu, a już mi li cjant przy szedł
py tać, co ja ro bię, po co cho dzę na Ka -
mie niec. Uzna łem, że nie ma co sie dzieć

Pra co wa li śmy na ha li
ma szyn i szy li śmy mun -
du ry. Dla woj ska, mi li cji,
dla stra ży. To by ła ma ka -
bra, bo nie je den pal ca so -
bie prze szył, a jak ktoś
igłę zła mał, to wrzask
był, że sa bo taż. Nor ma
by ła tak wy śru bo wa na,
że czło wiek nie był w sta -
nie jej wy ro bić.
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w Są czu. Stryj mó wił, że by przy je chać
do Kra ko wa, tu za ła twi my, że bym się
da lej uczył i ja koś to bę dzie.

Po je cha łem i szcze rze mó wiąc, to
mnie ta na uka ura to wa ła. Tak psy chicz -
nie czło wiek był pod ła ma ny. Naj gor sze
by ły te pierw sze la ta. Ja koś tak pa trzy łem
po lu dziach, oni tak pę dzą, ra no, po po -
łu dniu, po tych skle pach. My ślę so bie:
za czym oni tak pę dzą? Po co? Na co? Co
im trze ba? Ta ki bez sens ży cia był.

Zdo by łem dy plom geo de ty na stu -
diach wie czo ro wych. Nie wie dzia łem,
w ja kie to wa rzy stwo tam wpa dłem, a to
by ły spe cjal ne stu dia dla sa mych par tyj -
nych i by łych UB -owców. Pra co wa łem
w Geo pro je cie, do brze mi tam by ło, na -
wet jeź dzi łem w de le ga cje do Są cza, po -
mia ry ro bić. Wró ci łem tu w 1959 ro ku.

Abram czuk był sze fem Re fe ra tu Geo de -
zyj ne go, on mi to za pro po no wał. Piecz -
kow ski mó wił, że za ła twi etat i za ła twił.
Wa ha łem się, czy wra cać, bo a nuż zno -
wu so bie przy po mną o mnie.

A pa mię ta li o nas... Po la tach Adaś
Le gut ko zgi nął w nie wia do mych oko -
licz no ściach. Gdzieś w piw ni cy nie przy -
tom ny le żał. Mie siąc był w szpi ta lu
i zmarł. Sta szek Ku lig też. On był ta ki
chło pak czu pur ny. Za ło żył „So li dar -
ność” w spół dziel ni w Sta rym Są czu.
Gdzieś go zna leź li za Sta rym Są czem
po wie szo ne go. A za wsze mu mó wi łem,
że by uwa żał... Już na Mon te lu pich za -
cie ka wił mnie ta ki wię zień, ble dziut ki,
cho dził po ce li i mil czał. Pró bo wa łem
go za ga dać. Po wie dział mi ty le, że przy -
wieź li go z Wro nek. I mó wi: „Mil cze -

nie jest zło tem. Nie pod ska kuj, nie do -
ka zuj, sztu ką to bę dzie prze żyć.”

I tak by ło. Sztu ką to by ło prze żyć.”
***

Ma rian i Fran ci szek Rem biarz zmar -
li w wię zie niu. Jó zef Li choń zo stał za -
ka to wa ny w śledz twie. Pię ciu
PPAN -owców otrzy ma ło wy ro ki do ży -
wot nie go wię zie nia. Sze ściu – 15 lat,
trzech – lat 12. Pię ciu ska za no na 10 lat
wię zie nia, trzech na 8. Po 7 lat do sta li
Ta de usz Po lek i Wła dy sław Dąb, wie -
le osób ska za no na lat 5, a wśród nich
by li Sta ni sław Ku lig i Ka zi mierz Po lek.
(Skar bi mir So cha „Ja skół ka” – „Czer -
wo na śmierć, czy li na ro dzi ny
PRL”, 2000 r.)

BER NA DE TA WASZ KIE LE WICZ
Fot. BW, MIN KA, KB, pod zie mie zbroj ne. blox.pl

LU DZIE LA SU OD KS. GUR GA CZA
Pol ska Pod ziem na Ar mia Nie pod le gło ścio wa by ła jed ną z or -

ga ni za cji po wsta łych po II woj nie świa to wej ja ko wy raz sprze ci -
wu wo bec ide olo gii i ustro jo wi na rzu co nym przez Zwią zek
Ra dziec ki, prze ciw prze śla do wa niu Ar mii Kra jo wej. PPAN po wsta -
ła na Są dec czyź nie w po ło wie 1947 ro ku.

Jej ini cja to rem i sze fem był Sta ni sław Pió ro, le śni czy z Na wo -
jo wej, czło nek Związ ku Mło dzie ży Wiej skiej „Wi ci”, pod czas woj -
ny żoł nierz AK. Do łą czy li do nie go dzia ła cze daw nej kon spi ra cji,
a po tem mło dzież szkół śred nich. Po cząt ko wo w jej dzia ła nia za -
an ga żo wa na by ła przede wszyst kim mło dzież z No we go Są cza
i oko lic. W tym cza sie w or ga ni za cji kła dzio no na cisk na sa mo -
kształ ce nie i krze wie nie idei pa trio tycz nych. Przy się ga li być wier -
nym Po la kiem i ka to li kiem i wal czyć z ko mu ni zmem.

Ar mia stop nio wo się roz ra sta ła, dzia ła ła w ko lej nych miej sco -
wo ściach po wia tów są dec kie go, gor lic kie go, kro śnień skie go
i brzo zow skie go. Mia ła od dział woj sko wy, któ ry gro ma dził broń.
Więk szość człon ków PPAN wcho dzi ła jed nak w skład cy wil nej
siat ki te re no wej, zaj mu jąc się ob ser wa cją, wy wia dem, łącz no ścią
i za opa trze niem. Ży li nor mal nie – pra co wa li, uczy li się, wy ko ny -
wa li za da nia w kon spi ra cji. Do pie ro wio sną 1948 r., gdy kie row -
nic two PPAN otrzy ma ło in for ma cję o pla no wa nych przez Urząd
Bez pie czeń stwa i Mi li cję Oby wa tel ską aresz to wa niach, naj bar -
dziej za gro że ni po szli „do la su”. Gru pa ta li czy ła kil ka na ście osób,
po tem po nad 20. W su mie przez sze re gi PPAN prze szło po nad 80
osób, po nad 30 po ma ga ło or ga ni za cji nie bę dąc jej człon ka mi.

W 1948 r. do PPAN przy stą pił je zu ita, ks. Wła dy sław Gur gacz,
ps. Sem. Za swój obo wią zek uznał roz to cze nie opie ki dusz pa ster -
skiej nad par ty zan ta mi. Od pra wiał po lo we msze św., spo wia dał
i dbał o to, by mło dzi lu dzie nie po gu bi li się mo ral nie, tyl ko dzia ła li
zgod nie z ety ką i na ka za mi wia ry. Wy da je się, że dzia ła nia oj ca „Se -
ma” by ły sku tecz ne – człon ko wie PPAN uni ka li starć zbroj nych,
nie prze pro wa dza li w za sa dzie ak cji re pre syj nych wy mie rzo nych

w dzia ła czy ko mu ni stycz nych, a re kwi zy cji pie nię dzy i to wa rów
na rzecz od dzia łu do ko ny wa li tyl ko w in sty tu cjach pań stwo wych
– ni gdy na szko dę osób pry wat nych. Nie dzia ła li z chę ci zy sku i nie
sta li się ban dą.

W Ry trze, Piw nicz nej i Ła bo wej roz lo ko wa no sil ne od dzia ły
Kor pu su Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go. Zi mą „le śnym” za -
czy na ło bra ko wać je dze nia, a słu żby bez pie czeń stwa or ga ni zo -
wa ły ob ła wy i ka to wa ły tych, któ rzy po ma ga li PPAN. W 1949 r.
od dział „Żan dar me rii” nie miał już środ ków na dzia łal ność. Po -
sta no wi li za re kwi ro wać pie nią dze z ban ko we go kon wo ju. Do -
szło do strze la ni ny, w wy ni ku któ rej uję to wszyst kich człon ków
gru py. Ksiądz Gur gacz miał szan sę wy je chać z Kra ko wa, ale nie
chciał opu ścić współ to wa rzy szy. Po zo sta łe dwie gru py PPAN
zgi nę ły w za sadz kach. 

Roz pra wa gru py, na zy wa na „pro ce sem ks. Gur ga cza”, sta ła się
pre tek stem do roz pę ta nia na gon ki na Ko ściół ka to lic ki. Orze kał
Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Kra ko wie. W cza sie pro ce su ks. Gur -
gacz bro nił idei PPAN. W ostat nim sło wie po wie dział: „Ci mło dzi
lu dzie, któ rych tu taj są dzi cie, to nie ban dy ci, jak ich oszczer czo na -
zy wa cie, ale obroń cy Oj czy zny! Nie ża łu ję te go, co czy ni łem. Mo -
je czy ny by ły zgod ne z tym, o czym my ślą mi lio ny Po la ków,
o któ rych obec nym lo sie za de cy do wa ły ba gne ty NKWD.
Na śmierć pój dę chęt nie. Cóż to jest zresz tą śmierć?… Wie rzę,
że ka żda kro pla krwi nie win nie prze la nej zro dzi ty sią ce prze ciw -
ni ków i ob ró ci się wam na zgu bę”. 

Na śmierć ska za no ks. Gur ga cza, Ste fa na Ba lic kie go „By li nę”
i Sta ni sła wa Szaj nę „Or ła”. Wy rok zo stał wy ko na ny 14 wrze -
śnia 1949 r. na po dwór ku wię zie nia na ul. Mon te lu pich w Kra ko -
wie. We dług re la cji na ocz ne go świad ka, wy ko na no go „strza łem
ka tyń skim” – w tył gło wy.

(BW), Źró dło: Skar bi mir So cha „Ja skół ka” 
– „Czer wo na śmierć, czy li na ro dzi ny PRL”; Da wid Go lik, 

Fi lip Mu siał „Ka pe lan wy klę ty”; pod zie mie zbroj ne. blox. pl
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K
on kurs po raz dru gi zor ga ni zo -
wał po seł An drzej Ro ma nek we
współ pra cy z kra kow skim od -
dzia łem In sty tu tu Pa mię ci Na ro -

do wej. Pa tro nat me dial ny nad
uczniow ski mi zma ga nia mi ma ją cy mi
za przed miot naj now szą hi sto rię Pol ski
spra wo wał mie sięcz nik „Są de cza nin”
i re dak cja por ta lu Sa de cza nin.in fo.

Roz da nie na gród po prze dzi ła pro jek -
cja fil mu o Je rzym Wi dej ce ps. Ju re -
czek, naj młod szym żoł nie rzu wi leń skiej

AK, miesz ka ją cym w Kry ni cy -Zdro ju,
oraz pre lek cja Elżbie ty Ja ki mek -Za part
z IPN o „te sta men cie” Pol skie go Pań -
stwa Pod ziem ne go. 

W tym ro ku do kon kur su przy stą pi -
ło 10 szkół po nad gim na zjal nych 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. De cy zją ju ry, któ -
re mu prze wod ni czył dr Ja ro sław Sza rek,
hi sto ryk z IPN, wy grał Da wid Pa jor,
uczeń dru giej kla sy LO w Ze spo le Szkół

im. Wł. Or ka na w Mar cin ko wi -
cach. II miej sce za ję ła Bar ba ra Cho wa -
niec z Ze spo łu Szkół nr 2 im. Sy bi ra ków
w No wym Są czu, a III – An na Ra dzik
z LO im. M. Skło dow skiej -Cu rie w Sta -
rym Są czu.

Zwy cięz com kon kur su oraz ich na -
uczy cie lom gra tu lo wa li wi ce pre zy dent
Bo że na Ja wor oraz po seł Ar ka diusz
Mu lar czyk. Z po wo du wa żnych prac
par la men tar nych za bra kło w ra tu szu
An drze ja Ro man ka. List po sła So li dar -
nej Pol ski z gra tu la cja mi dla uczest ni -
ków kon kur su od czy tał pro wa dzą cy
uro czy stość Mi chał Mół ka, dy rek tor
biu ra po sel skie go A. Ro man ka.

Na dzie siąt kę lau re atów cze ka ły
atrak cyj ne na gro dy ksią żko we i rze czo -
we od po sła Ro man ka i IPN. Zdo byw -
ców trzech pierw szych miejsc wraz

Da wid Pa jor na pi sał pra cę o Jó ze fie Fran cza ku, naj dłu żej ukry -
wa ją cym się Żoł nie rzu Nie złom nym, któ re go bez pie ka do pa dła
do pie ro w 1963 ro ku. 27 lu te go w są dec kim ra tu szu uro czy ście
ogło szo no wy ni ki 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”.

Dawid też nosi medalik 
z orzełkiem w koronie 

Laureaci 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”
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z ich na uczy cie la mi eu ro po seł Zbi gniew
Zio bro, któ ry pa tro no wał im pre zie, za -
pro sił na wy ciecz kę do Bruk se li. Trzy
naj lep sze pra ce kon kur so we zo sta ną
opu bli ko wa ne w „Są de cza ni nie”. Roz -
po czy na my w tym nu me rze od zwy cię -
skiej pra cy Da wi da Pa jo ra. 

***
Uczeń z Mar cin ko wic swo ją pra cę

po świę cił Jó ze fo wi Fran cza ko wi, ps. La -
lek, naj dłu żej ukry wa ją ce mu się żoł nie -
rzo wi par ty zant ki an ty ko mu ni stycz nej.
Chło pak opo wie dział je go hi sto rię przez
pry zmat me da li ka z orzeł kiem w ko ro -
nie, któ ry par ty zant no sił na szyi.

– Ukry wał się, naj pierw przed Niem -
ca mi, a po tem ko mu ni sta mi – w su mie
przez dwa dzie ścia czte ry la ta. Bez pie ka

do pa dło go do pie ro w 1963 ro ku, zdra -
dził go krew ny na rze czo nej. Zgi nął w nie -
rów nej wal ce. Es be ków by ło trzy dzie stu
sied miu, on je den – opo wia da Da wid. 

Chło pak też no si na szyi me da lik
z orzeł kiem w ko ro nie. Do stał go od ro -
dzi ców na bierz mo wa nie. – Oj czy zna
jest bar dzo wa żna i po win na być w ser -
cu ka żde go Po la ka – ar gu men tu je
osiem na sto la tek. Po ma tu rze wy bie ra się
do Szko ły Głów nej Słu żby Po żar nic twa
w War sza wie. – Chcę zo stać za wo do -
wym stra ża kiem, tak jak mój ta ta, któ ry
jest już na eme ry tu rze – do dał.

Hi sto rii uczy Da wi da mgr Pau li -
na Da rec ka. – On już daw no ma u mnie
szóst kę – z du mą mó wi na uczy ciel ka. 

(HSZ)

II EDY CJA KON KUR SU
Wy ni ki 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”:
1. Da wid Pa jor – Ze spół Szkół im. Wła dy sła wa Or ka na w Mar cin ko wi cach.
2. Bar ba ra Cho wa niec – Ze spół Szkół nr 2 im. Sy bi ra ków w No wym Są czu. 
3. An na Ra dzik – Li ceum Ogól no kształ cą ce im. Ma rii Skło dow skiej-Cu rie w Sta rym Są czu.

Lau re aci: Pa tryk Cię ci wa – III LO No wy Sącz; Bar tosz Fi lip – Ze spół Szkół nr 2 im. Sy bi -
ra ków w No wym Są czu; Ga brie la Ja strzęb ska – Li ceum Ogól no kształ cą ce im. Ma rii Skło -
dow skiej -Cu rie w Sta rym Są czu; Jo lan ta Kę ska – Li ceum Ogól no kształ cą ce im. Ma rii
Skło dow skiej -Cu rie w Sta rym Są czu; Ad rian na Ko tlar ska – I LO No wy Sącz; Ewa Krok
– Spo łecz ne Ka to lic kie LO No wy Sącz; Pa try cja Ma ria Mi cha lik – I LO No wy Sącz; Ja ro -
sław Ra dzik – Ze spół Szkół Po nad gim na zjal nych w Kry ni cy -Zdro ju.

Dawid Pajor W tym ro ku do kon kur su przy stą pi ło 10 szkół po nad gim na zjal nych

FO
T.

 H
SZ
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P
od czas ob cho du sta wiał pew ne,
nio są ce echo kro ki. Cza sem
mó wił sam do sie bie, aby prze -
rwać nie na tu ral ną, mo men ta mi

wręcz prze ra ża ją cą ci szę. W jed nej
chwi li roz legł się ha łas. Mi mo iż był to
tyl ko dzwo nek od drzwi, po tę go wa ny
echem pu stych, sze ro kich ko ry ta rzy
spra wił, że mę żczy zna po czuł się nie -
swo jo.

„To mu si być ta no wa wy sta wa, któ -
ra mia ła do trzeć dziś po po łu dniu” – po -
my ślał ku stosz i ocię ża łym kro kiem
ru szył w stro nę wrót, któ re od kil ku go -
dzin by ły już za mknię te dla zwie dza ją -
cych.

– Czy wie pan, któ ra go dzi na? – za -
py tał grzecz nie stra żnik, wy ściu bia jąc
gło wę przez uchy lo ne drzwi. Był nie co
zdzi wio ny, po nie waż nie wi dział ani
jed nej skrzy ni. Na wet jed ne go, choć by
zni ko me go pa kun ku, co w przy pad ku
do staw an ty ków wy da wa ło się czymś
wręcz pa ra dok sal nym – Mu zeum jest za -
mknię te aż do go dzi ny je de na stej.

– Do bry wie czór. Przy je żdżam, aby
do star czyć prze sył kę ze sto li cy. Po dob -
no zgło si się po nią sam pre zy dent, któ -
ry ma przy le cieć za kil ka dni, nie wiem.
Ja tu taj tyl ko pra cu ję.

Ob cy wy cią gnął rę ce z głę bo kich kie -
sze ni dłu gie go, czar ne go płasz cza. By -
ło zim no. W po wie trzu czu ło się już
wio snę, ale tem pe ra tu ra by ła wy jąt ko wo
ni ska jak na tę po rę ro ku. W pra wej dło -
ni trzy mał ma lut kie, czar ne pu de łecz ko.
Wy glą da ło na sta re, miej sca mi na wet
wy da wa ło się cał ko wi cie wy bla kłe, ale
to być mo że efekt spo wo do wa ny przez
sil nie pa da ją cy deszcz, któ ry to wa rzy -
szył chłod nej, mar co wej no cy.

– Ach tak! Dy rek tor wspo mi nał, że
przyj dzie coś... no wiesz, wa żne go – Po -
dra pał się po gło wie. Na je go twa rzy po -
ja wił się ser decz ny uśmiech.

– Je cha łeś do Lu bli na aż z War sza -
wy?! Pew nie zmar z łeś, wejdź.

Stra żnik otwo rzył przed ku rie rem
mu ze al ne wro ta i ge stem rę ki za pro sił
go do środ ka.

– Dzię ku ję, ale mu szę już wra cać.
Mam du że opóź nie nie. To wszyst ko przez
te kor ki. Ju tro już so bo ta, a ja chciał bym

w nie dzie lę zo ba czyć się z żo ną – po wie -
dział mru żąc oczy i wrę cza jąc mu pu de -
łecz ko – Uwa żaj na nie. Po dob no jest
bar dzo cen ne. Do bra noc.

– Jedź ostro żnie! – wszedł z po wro -
tem do środ ka i za trza snął wro ta.

***
W śro dę oko ło po łu dnia mu zeum

wy glą da ło zwy czaj nie. Prze wod ni cy
pro wa dzi li swo je gru py, opo wia da jąc ze
szcze gó ła mi o za byt kach, re kwi zy tach
i in ne go ro dza ju war to ścio wych przed -
mio tach, któ re znaj do wa ły się w bu dyn -
ku. Nic spe cjal ne go. Prze cież tu taj to
co dzien ność. Wy sta wa, któ ra mia ła
przy być pod ko niec ze szłe go ty go dnia,
spóź nia ła się, a in ne eks po na ty po zo sta -
wa ły wciąż na swo ich miej scach. Na wet
ku stosz od wie lu lat w tym sa mym miej -
scu trzymał swój ku bek po ka wie. Mo -
żna na wet rzec, że nie było ni cze go
po za nu dą, bo prze cież dzie cia ki cie szy -

Nie zgi ną po le gli
Stra żnik wol nym kro kiem prze cha dzał się po kru żgan kach opu sto sza łe go mu zeum, do kład nie oglą da -
jąc ka żdy re kwi zyt. Wi dział je już set ki ra zy, ale i tak za wsze za trzy my wał się, gdy spoj rzał na na pier -
śnik hu sar ski zdo bio ny wi ze run kiem Mat ki Bo skiej i Krzy żem Ka wa ler skim, co by ło cha rak te ry stycz ne
dla wspa nia łej pol skiej jaz dy. Wte dy czuł du mę z te go, że jest Po la kiem. Gdy po szedł da lej, wy da wać
się mo gło, że ma już dość noc nej zmia ny, któ ra prze cież do pie ro się roz po czę ła.

„To mu si być ta no wa wy -
sta wa, któ ra mia ła do -
trzeć dziś po po łu dniu”
– po my ślał ku stosz i ocię -
ża łym kro kiem ru szył
w stro nę wrót”.
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ły się na przyj ście tu taj tyl ko dla te go, że
nie mu sia ły iść do szko ły. Pew nie za sta -
na wia cie się, dla cze go opo wia dam
o czymś, co jest na po rząd ku dzien nym,
co mo żna zo ba czyć ot tak. Ano wła śnie
dla te go, że w śro dę był wśród tych
wszyst kich dzie cia ków wy ją tek. Ale wy
wie cie, o czym mó wię. Wszak więk -
szość z was wi dzia ła to na wła sne oczy,
ra zem ze mną. Opo wiem jed nak i o tym,
aby mo ja hi sto ria nie zo sta ła uzna -
na za nie peł ną. Otóż to wła śnie jed -
na z tych ma lut kich istot za in spi ro wa ła
mnie do te go, aby po bli sko pół wie ku
mil cze nia opo wie dzieć wam wresz cie
pew ną hi sto rię. Praw dzi wą hi sto rię.

***
Prze wod nik pro wa dził przy dzie lo ną

mu gru pę dzie ci przez mu zeum. Ostat -
nim eta pem wy ciecz ki by ła sa la, w któ -
rej zgro ma dzo ne by ły sym bo le
na ro do we Rzecz po spo li tej od po cząt ku
ist nie nia pań stwa pol skie go aż po dziś
dzień. Zwie dza ją cy nie mie li wię cej niż
dzie sięć lat. Opie kun gru py bez sku tecz -
nie pró bo wał na kła niać swo ją kla sę, aby
cho ciaż uda wa ła, że słu cha. Na po cząt -
ku uspo ka jał, póź niej gro ził, a na koń cu
wręcz bła gał.

Jed nak dzie ci w swych za mia rach by -
ły nie ugię te. Prze wod nik przy zwy cza ił
się do ta kie go sta nu rze czy. Nie przej -
mo wał się tym, bo w koń cu nie pła cą
mu za to, czy lu dzie go słu cha ją, czy też
nie. Ja kież by ło je go za sko cze nie, gdy
po za koń czo nej pre zen ta cji je den
z chłop ców, Pa we łek, zbli żył się do nie -
go i szarp nął za rę kaw od ma ry nar ki.

– Pro szę pa na! Mam py ta nie! – ma -
luch szar pał co raz moc niej, wpa tru jąc
się w mę żczy znę.

– Słu cham cię – przewodnik od wró -
cił się w stro nę Pa weł ka i na wet przy -
kuc nął przy nim, po mi mo te go, że
te go dnia był już zmę czo ny pra cą
z dzieć mi.

– Dla cze go ten orze łek ma ko ro nę,
a ten na łań cusz ku nie? – za py tał chłop -
czyk, wska zu jąc pal cem na ścia nę tuż
obok wyj ścia. Znaj do wa ło się tam go -
dło III Rzecz po spo li tej:

Bia ły Orzeł w zło tej ko ro nie, ze zło -
ty mi pa zu ra mi na czer wo nym tle, zwró -
co ny w pra wą stro nę. Na pra wo
od nie go, za nie wiel ką ga blot ką za wie -
szo ny był łań cu szek, a na nim srebr ny
wi sio rek przed sta wia ją cy te go sa me go
orzeł ka, ale bez ko ro ny. Pod nim le ża ło
otwar te, pu ste i wy bla kłe pu de łecz ko,
któ re kie dyś za pew ne by ło czar ne, a te -
raz je go bar wa zbli żo na by ła do sza rej.
Wszyst ko wska zy wa ło na to, że jest sta -
re, a mi mo to wi sio rek był w ide al nym
sta nie. Pra cow nik sta nął jak wry ty, ale
nie dla te go, że nie wie dział, jak mu od -
po wie dzieć. Po pro stu nie spo dzie wał
się ta kie go py ta nia po kimś, kto się ga
mu do pa sa. Kil ka se kund trwa ło za nim
do szedł do sie bie, ale w koń cu mu od -
po wie dział:

– Bo wi dzisz, ko le go, twój dzia dek
mu siał tę ko ro nę dla orzeł ka wy wal czyć.
Gdy by nie on i in ni dziad ko wie, to nasz
orze łek na dal by jej nie miał – prze wod -
nik uśmiech nął się de li kat nie.

– A dla cze go mój dzia dek wal czył
o ko ro nę dla te go orzeł ka?

– Bo go ko chał i chciał dla nie go
szczę śli wej przy szło ści.

– A co by by ło, gdy by dzia dek nie
wal czył o ko ro nę?

– Orze łek by jej nie miał i był by smut -
ny – prze wod nik cier pli wie od po wia dał
na py ta nia, a uśmiech na je go twa rzy
sta wał się co raz wy raź niej szy.

– Dzia dek nie chciał by, że by orze łek
był smut ny, praw da?

– Nie chciał by. Gdy by orze łek był
smut ny, to i dzia dek był by smut ny. 

W drzwiach cze kał już znie cier pli -
wio ny opie kun chłop ca.

– Mu sisz już iść. Twój wy cho waw ca
na cie bie cze ka. 

Ma lec po biegł w stro nę wyj ścia. Za -
trzy mał się jed nak na mo ment i wy po -
wie dział sło wa, któ re wdar ły się
do mo je go ser ca i roz grza ły je, to piąc
tym sa mym lo dy, któ ry mi by ło spo wi te
przez dzie się cio le cia.

– Ja nie chcę, że by mój dzia dek był
smut ny. Od dzi siaj bę dę ro bił wszyst ko,
że by orze łek był szczę śli wy i też bę dę
wal czył o je go ko ro nę!

Po czym za mknął za so bą drzwi.
***

Tu taj roz po czy na się ta hi sto ria. Mu -
si my się za tem cof nąć o po nad pół wie -
ku...

Po la cy by li dum ni z od zy ska nia nie -
pod le gło ści po II woj nie świa to wej, ale
tyl ko po zor nie.

Ich pa trio tycz ne ser ca umar ły, bo -
wiem po zwo li li So wie tom ścią gnąć zło -
tą ko ro nę z gło wy Or ła Bia łe go, któ ry
przez ty siąc lat był naj więk szą du mą na -
ro du pol skie go.

Umarł też ro zum, któ ry nie wy biegł
z tłu mu, gdy uzur pa tor bez li to śnie roz -
trza skał ową ko ro nę o zie mię.

Na koń cu umar ła du sza Po la ków,
któ rzy prze szli na stro nę nie przy ja cie la.

Orzeł za ku ty w kaj da ny, po obi ja ny,
upo ko rzo ny uro nił łzę, któ ra spły nę ła
po po licz ku. Spa dła, bo prze cież nikt jej
nie otarł. Po tem bez wład nie le cia ła ku
zim nej pod ło dze, a gdy wy da wa ło się,
że już nikt jej nie zła pie, tuż przy zie mi
po ja wi ła się zmę czo na, wy chu dzo -
na i za krwa wio na dłoń. Łza nie upa dła
na zim ne ka mie nie, ale na cie płą, bez -
piecz ną rę kę. Mi lio ny łez roz bi ły się

Orzeł za ku ty w kaj da ny,
po obi ja ny, upo ko rzo ny
uro nił łzę, któ ra spły nę ła
po po licz ku. Spa dła, bo
prze cież nikt jej nie
otarł. 
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o po sadz kę, zni ka jąc bez pow rot nie, ale
kil ka dzie siąt z nich na za wsze zmie sza -
ło się z krwią żoł nie rzy wy klę tych, któ -
rym Orzeł prze ka zał wo lę na ro du
pol skie go.

Opo wiem wam hi sto rię o jed nym
z tych żoł nie rzy, któ rzy po świę ci li swo -
ją mło dość, ka rie rę i szczę śli we ży cie,
aby chro nić to, co ko cha li. Wie rzy li oni
w swo je ide ały i w peł ni od da li się oj -
czyź nie. Pra gnę li bo wiem dla niej szczę -
śli wej przy szło ści, za któ rą za pła ci li
naj wy ższą ce nę. Prze ży li pie kło pod czas

dru giej woj ny świa to wej, a po tem by li
ści ga ni przez wła dze so wiec kie, z któ -
ry mi współ pra co wa ła część Po la ków
dla osią gnię cia wła snych ko rzy ści. Nie
mie li do mów. Ży li jak ko czow ni cy. Mu -
sie li cią gle ucie kać, aby wo la Or ła Bia -
łe go ni gdy nie umar ła. So wie ci
sku tecz nie sta ra li się oczer niać żoł nie -
rzy wy klę tych, po słu gu jąc się ko mu ni -
stycz ną pro pa gan dą, któ rej efek ty wi dać
po dziś dzień. Sta li się oni wy rzut ka mi
spo łe czeń stwa, któ rych na le ża ło zli kwi -
do wać. Oni jed nak wal czy li do koń ca.

Po wie dzia łem już jak ży li wy klę ci.
Te raz opo wiem wam o he ro icz nej

śmier ci ostat nie go z pol skich bo ha te rów
tam tych cza sów. Pew nie za sta na wia cie
się, skąd mo gę wie dzieć, sko ro na wet
żad ne ar chi wa do kład nie nie opi su ją te -
go wy da rze nia? Od po wiedź jest pro sta:
wi dzia łem na wła sne oczy. Mam ma ło
cza su, więc słu chaj cie mnie bar dzo
uwa żnie.

***
Był wie czór 20 paź dzier ni ka 1963

ro ku. Na dwo rze pa dał rzę si sty deszcz,
więc Jó zef cze kał w piw ni cy u krew ne -
go swo jej żo ny, Sta ni sła wa Ma zu ra,
któ ry nie był mu przy chyl ny, ale Jó zef
Fran czak mu siał mu za ufać, gdyż
od kil ku lat był jed ną z naj bar dziej po -
szu ki wa nych osób w kra ju. To by ła ko -
niecz ność, by prze żyć. Li sty goń cze
roz wie szo ne by ły wszę dzie. Nie tyl ko
w miej sco wo ści, w któ rej obec nie prze -
by wał, czy li w Maj da nie Ko zic Gór -
nych, ale w ca łej Pol sce. Po szu ki wa ny
był przez Słu żbę Bez pie czeń stwa, ale
nie uchwyt ny od bli sko ćwierć wie ku,
mi mo że za an ga żo wa nych w spra wę
aresz to wa nia par ty zan ta by ło po nad stu
lu dzi!

W pół mro ku, ci chut ko jak skra da ją cy
się do swo jej ofia ry pa jąk, sie dział sam
na nie wiel kiej skrzy ni. Je dy nym źró dłem
świa tła by ła ma lut ka świe ca, w któ rą się
wpa try wał. Jed ną rę ką trzy mał wi szą cy
na je go szyi srebr ny wi sio rek przed sta -
wia ją cy go dło Rzecz po spo li tej po dru -
giej woj nie świa to wej. Był z tym
sym bo lem moc no zwią za ny. Ni gdy go
nie zdej mo wał, na wet gdy kładł się spać.
Py ta ny czę sto od po wia dał, że jest on je -

go naj więk szym skar bem, da ją cym si łę,
wy trwa łość, cier pli wość i wia rę w to, co
ro bi i do cze go dą ży. Twier dził, że orze -
łek utrzy mu je w je go ser cu pło myk na -
dziei na lep sze ju tro.

***
Na stęp ne go dnia „La lek”, bo Jó zef

wła śnie ta ki po sia dał przy do mek, wy ru -
szył w dal szą dro gę. Ach, zna łem go
bar dzo do brze, ale ni gdy się nie do wie -
dzia łem, dla cze go zo stał tak na zwa ny.
Mo że dla te go, że za wsze cho dził
schlud nie ubra ny? Nie za sta na wia łem
się nad tym. Wróc my jed nak do opo wie -
ści. To by ła nie dzie la. Fran czak o po ran -
ku opu ścił miesz ka nie Sta ni sła wa
i po szedł do po bli skie go za gaj ni ka
na spo tka nie ze swo ją na rze czo ną Da -
nu tą. Miał przy so bie broń. Bez niej
w za sa dzie się nie ru szał. Da nu ta już się

Opo wiem wam hi sto rię
o jed nym z tych żoł nie -
rzy, któ rzy po świę ci li
swo ją mło dość, ka rie rę
i szczę śli we ży cie, aby
chro nić to, co ko cha li. 
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do te go przy zwy cza iła. Wi dy wa li się
rzad ko, bo prze cież „La lek” nie chciał
jej i swo je go sy na, Mar ka, na ra żać
na nie bez pie czeń stwo. Jed nak na złość
wszyst kim prze ciw no ściom lo su, bar dzo
się ko cha li. Wi dzia łem to za ka żdym ra -
zem w ich oczach, gdy na sie bie pa trzy -
li. To spoj rze nie za wsze by ło ta kie sa me.
W dniu, w któ rym się po zna li, jak
i w tym dniu, w któ rym wi dzie li się
po raz ostat ni. Jó zef po pro sił na rze czo -
ną, aby ta po ca ło wa ła orzeł ka na je go
szyi. Ona zro bi ła to z przy jem no ścią,
przy tu li ła moc no nie do szłe go mę ża
i ode szła. Nie mo gli się po brać, po nie -
waż ksiądz uwa żał to za zbyt ry zy kow -
ne. Jak wi dzi cie, wo la Or ła Bia łe go by ła
tłu mio na na ka żdym kro ku. Na wet Ko -
ściół nie był w sta nie oprzeć się uzur pa -
to ro wi. Wy klę ty żoł nierz wró cił
do jed nej ze swo ich licz nych me lin,
w któ rych miał spo tkać się z garst ką po -
zo sta łych przy nim przy ja ciół. Po po łu -
dniu do tarł do umó wio ne go miej sca.
Je den z na szych to wa rzy szy chwi lę póź -
niej wbiegł do po miesz cze nia i prze ka -
zał Jó ze fo wi in for ma cję o tym, że
do wio ski przy by ła mi li cja i ob sta wi ła
ca łą oko li cę. „La lek” nie za sta na wiał się
dłu go. Uca ło wał mnie i wy biegł przez
okno. W pra wej rę ce trzy mał pi sto let,
a w le wej tecz kę, w któ rej już nie pa mię -
tam co się znaj do wa ło. Funk cjo na riu szy
by ło kil ku dzie się ciu. Nie dłu gi czas po -
tem do wie dzia łem się, że by ło ich do -
kład nie trzy dzie stu pię ciu, a do wo dzi li
ni mi dwaj ofi ce ro wie Słu żby Bez pie -
czeń stwa. Fran czak kie ro wał się w stro -
nę swo jej żo ny i syn ka w oba wie o ich
ży cie. Strze la li do nie go, a on biegł, ile
miał sił w no gach. Uda ło mu się na wet
po strze lić kil ku mi li cjan tów, ale by ło ich
sta now czo za du żo. Ten mo ment drę czy
mnie w mo ich kosz ma rach sen nych ka -
żdej no cy. Mo ment, w któ rym „La lek”
wy pusz cza z dło ni pi sto let i tra ci rów -
no wa gę. Z po cząt ku my śla łem, że się
po tknął, ale on już po tym upad ku nie
wstał. Spoj rza łem w dół, a tam tyl ko
krew. Ka łu ża krwi, w któ rej le żał mar -
twy par ty zant. W jed nej se kun dzie wo -
kół nie go po ja wi ło się kil ku dzie się ciu
na past ni ków, cho ciaż by li zbęd ni. Bo ha -
ter po legł. Ku la prze bi ła spra wie dli we
ser ce, któ re nie bę dzie bi ło już ni gdy
wię cej. Orzeł Bia ły upadł na ko la -

na po cio sie, któ ry z pew no ścią po zo sta -
wił bli znę, bo wiem ostat ni z wy klę tych
le żał bez du cha. My śla łem, że to tyl ko
zły sen. Mia łem na dzie ję, że za chwi lę
się obu dzę i wszyst ko bę dzie w po rząd -

ku, ale by ło wręcz od wrot nie. Od rą ba li
„Lal ko wi” gło wę, tym sa mym od dzie la -
jąc mnie od nie go. Zo sta łem na łań cusz -
ku przy gło wie bo ha te ra, a cia ło gdzieś
wy wie zio no. Nie wiem gdzie, bo prze -
cież już mnie z nim nie by ło...

***
Je den z funk cjo na riu szy wlókł za so -

bą gło wę, któ ra po ude rze niu w ka mień
pod sko czy ła, a łań cu szek, na któ rym wi -
sia łem, zsu nął się z szyi i po zo stał w tra -
wie na dłu gi czas, bli sko za gaj ni ka,
gdzie Jó zef ostat ni raz wi dział się ze
swo ją uko cha ną. Do pie ro kil ka lat te mu
od na lazł mnie pe wien czło wiek, któ ry
prze ka zał mnie da lej. Wę dro wa łem
od in sty tu tu do in sty tu tu. Ba da li do ko -
go na le ża łem, aż w koń cu usta li li, że by -
łem naj wier nie szym przy ja cie lem Jó ze fa
Fran cza ka, któ re go nie opu ści łem aż
do śmier ci. I tak tra fi łem tu taj, moi dro -
dzy. A za kil ka na ście mi nut pre zy dent
Lech Ka czyń ski wrę czy mnie wraz
z Or de rem Od ro dze nia Pol ski sy no wi
bo ha te ra – Mar ko wi Fran cza ko wi.
Praw da zo sta ła ujaw nio na. Mo gę za snąć
w spo ko ju na wie ki, ale za nim to zro bię,
coś wam po wiem:

Nie wa żne jak bar dzo po obi ja ny mi
Or ła mi bę dzie cie, pa mię taj cie, że od za -
wsze by li ście, je ste ście i bę dzie cie dum -
nym go dłem Rzecz po spo li tej. Czy to
pod czas chrztu Pol ski, czy pod czas wy -

gra nej pod Wied niem, czy też w cza sie
roz bio rów naszego kraju – bę dzie cie
mie li po wód do du my, po nie waż w ka -
żdym po ko le niu są Po la cy, któ rzy no szą
w ser cu wo lę Or ła Bia łe go i nie po zwo -
lą mu umrzeć. Tak jak Jó zef Fran czak,
jak Jó zef Pił sud ski pod czas bi twy war -
szaw skiej, jak i Pa we łek, chło piec z mu -
zeum, tak sa mo wie lu in nych bę dzie
go to wych od dać za was ży cie. Po zo sta -
ło do po wie dze nia już tyl ko jed no, przy -
ja cie le. Wszy scy ra zem: Chwa ła
bo ha te rom – cześć ich pa mię ci!

DA WID PA JOR

Nie wa żne jak bar dzo po -
obi ja ny mi Or ła mi bę dzie -
cie, pa mię taj cie, że
od za wsze by li ście, je ste -
ście i bę dzie cie dum nym
go dłem Rzecz po spo li tej.
Bę dzie cie mie li po wód
do du my, po nie waż w ka -
żdym po ko le niu są Po la -
cy, któ rzy no szą w ser cu
wo lę Or ła Bia łe go i nie
po zwo lą mu umrzeć. 

ZDJĘCIA: ARCH. IPN
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pis po ni ższych wy da rzeń
po cho dzi w więk szo ści z po -
żół kłych do ku men tów. Naj -
cen niej sze re la cje prze ka za li

na ocz ni świad ko wie. Słu cha jąc słów
tych, któ rzy prze ży li, mo żna zo ba czyć
ży cio wą apo ka lip sę. 

„POPATRZ SIĘ DOBRZE
NA MAMUSIĘ, BYŚ JĄ
DOBRZE PAMIĘTAŁ”

Get to w No wym Są czu zo sta ło utwo -
rzo ne w 1940 r. W dziel ni cy mia sta „Pie -
kło” po wsta ło get to dla pra cu ją cych, zaś
mię dzy zam kiem a Ryn kiem – dla po zo -

sta łych Ży dów. W 1942 r. za mknię to
obie dziel ni ce. Pa no wa ły w nich ka ta -
stro fal ne wa run ki sa ni tar ne, tam też naj -
czę ściej od by wa ły się „ak cje”
nie miec kich opraw ców. Na ich cze le stał
He in rich Ha mann, szef są dec kie go ge -
sta po. To on w kwiet niu 1942 r. oso bi -
ście in spi ro wał i wziął udział
w opi sy wa nej po ni żej zbrod ni. Ha mann
pod ko niec kwiet nia miał zna leźć li stę
człon ków le wi co wych or ga ni za cji ży -
dow skich i na jej pod sta wie skom ple to -
wał ofia ry opi sa nych wy da rzeń. 

Mo jżesz Gin ter tak za pa mię tał po -
czą tek tra ge dii: „Pew ne go ran ka 28
kwiet nia 1942 ro ku, by ło to w rocz ni cę
śmier ci mo je go oj ca, mie li śmy pójść
na cmen tarz. Oka za ło się, że nie wol no
wy cho dzić z do mów, a że miesz ka li śmy
przy ul. Lwow skiej, wi dzie li śmy, że
most pro wa dzą cy na „Pie kło” jest ob sta -
wio ny. (...) Póź niej do wie dzia łem się
tyl ko, że zna le zio no li stę Po alej Zion le -
wi cy [par tia ży dow ska – red.] i daw nych
człon ków bi blio te ki po alej sjo ni stycz nej
z 1926 r., oraz człon ków Ży dow skie go
To wa rzy stwa Dra ma tycz ne go w No -
wym Są czu. Chwi lę po tem uj rze li śmy
wra ca ją cą mi li cję ży dow ską, ale już nie
w sze re gach, tyl ko grup ka mi, by li wi -
docz nie zde ner wo wa ni. Wra ca li z ży -
dow skiej ko men dy, gdzie otrzy ma li
zle ce nie spro wa dze nia lu dzi bę dą cych
na tej li ście. Po dob no mu sie li tam zło -
żyć przy się gę, że spro wa dzą tych lu dzi.
Za czę ła się wte dy ła pan ka. OD -ma ni
[słu żba po rząd ko wa -red.] po ścią ga li 140
lu dzi (…) Mię dzy ty mi ofia ra mi gor li -
wo ści by ła mo ja sio stra ra zem ze swo -
im mę żem. Po bie głem za sio strą
i wi dzia łem z da le ka, jak pro wa dził ca -
łą gru pę Gór ka [zna ny są dec ki volks -
deutsch -red.]. Przy czoł ga łem się na ul.
Kra szew skie go, by po dać sio strze coś
pie nię dzy i per trak to wać z któ rymś
z mi li cji. Sio strze po da no pie nią dze, ale
do zo ru ją cy SS–man, za su ge ro wał, by je
od da ła, bo tam, gdzie pój dzie, pie nią dze
bę dą jej nie po trzeb ne. (…) Wte dy wie -
dzia łem już, ja ki los ją cze ka. Tam tych
zaś za pro wa dzo no do wię zie nia na uli -
cę Pi jar ską i wi dzia łem, jak ich po dro -
dze bi to. Sły sza łem la men ty, krzy ki,
strze la nia w po wie trze”.

In ny świa dek Sa mu el Kau fer re la cjo -
nu je: „Już wcze snym ran kiem get to jest

W 70. rocz ni cę zbrod ni w get cie są dec kim

Kwiet nio wa
krew jesz cze
nie wsią kła…
W uli ce są dec kie go get ta od mo men tu je go utwo rze nia w 1940 r.
wsią kły wie le krwi. W śro dę 28 kwiet nia 1942 r. roz po czę ła się
w get cie ak cja ge sta po wy mie rzo na prze ciw znaj du ją cym się
tam rze ko mym le wi co wym dzia ła czom po li tycz nym. Sta ła się ona
po cząt kiem koń ca naj więk sze go pie kła w dzie jach mia sta.

Grob Czterystu na cmentarzu żydowskim
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oto czo ne po li cją nie miec ką. (…) Or -
dungs dienst bie ga z li sta mi po do mach,
cią gnie co raz to no we ofia ry. Sze ściu
człon ków ra dy ży dow skiej zo sta je uwię -
zio nych ja ko za kład ni cy, gwa ran tu ją cy
swą gło wą po myśl ny prze bieg ak cji.
Ogól ne zde ner wo wa nie, strach, dez -
orien ta cja. W go dzi nach po po łu dnio -
wych sy tu acja wy ja śnia się o ty le, że
wia do mo już, że w Sta ro stwie zo sta ła
wy na le zio na li sta człon ków or ga ni za cji
„Gwiaz da”, spo rzą dzo na zresz tą kil ka -
na ście lat te mu. Wie le z tych osób nie
ży je, wie le wy je cha ło przed la ty, lecz
roz kaz Ha man na jest krót ki: wszyst kie
oso by wy szcze gól nio ne na li ście, win ne
być do godz. 16 po po łu dniu do star czo -
ne. Pa no wie Volk mann i Blau ste in wpa -
da ją na sza tań ski po mysł aresz to wa nia
osób o iden tycz nych na zwi skach. Zo sta -
je więc aresz to wa nych wie lu, któ rzy ni -
gdy do żad nej or ga ni za cji nie na le że li,
aresz tu je się kil ku na sto let nie dzie ci, któ -
re w cza sie, gdy nie szczę sna li sta by ła
spro wa dzo na, wąt pli we, czy umia ły już
wy mó wić sło wo „ma ma”.

Oko ło pięt na stej do pro wa dzo no
do wię zie nia już wszyst kich. Mo jżesz
Gin ter pi sze o tych, któ rzy chcie li prze -
żyć: „Ukrył się tyl ko Abra ham Gold -
berg, den ty sta z Ryn ku, w schow ku,
któ ry miał przy go to wa ny. Wte dy na roz -
kaz ge sta po spro wa dzo no ca łą ro dzi nę,
a więc żo nę, dzie ci i szwa gier kę Sil ber -
ste inów nę z Kra ko wa. Na dru gi dzień
o 10-ej sam zgło sił się na ge sta po i wte -

dy za wy so kim oku pem wy pusz czo no
je go ro dzi nę”.

Iza ak Tau ger tak wspo mi na po czą tek
ak cji: „[Ha mann] oświad czył, że po trze -
bu je tych lu dzi do pra cy. Już pierw sze
do pro wa dze nia wy ka za ły, że nie cho dzi
tu o pra cę, gdyż za bra no ku la we go tow.
Ler me ra, po pa ru chwi lach za bra no tow.
Hol ge ra, któ ry ze mną roz ma wiał na te -

mat ak tu al ny. Ostat nie je go sło wa [zo -
sta ły] skie ro wa ne w ję zy ku ży dow skim
– „oz go ju yz go ju”, pójść to pójść. On
też był pierw szym w miej scu zbiór ki,
któ ra by ła przy ul. Kra szew skie go, obok
szpi ta la ży dow skie go. Oka za ło się, że
jest wie lu człon ków le wi cy „Po alej Sy -
jon”, człon ków związ ków za wo do wych,
a więc ak cja wy bit nie skie ro wa na by ła
prze ciw ko pro le ta ria to wi. (…) Do go -
dzi ny 14 by ło 10 ofiar za strze lo nych
przez ge sta pow ca Lo ren ca po cho dzą ce -
go z Olsz ty na. Wo bec te go, że do Po alej
S Le wi cy nie na le ża łem, prze to nie my -
śla łem o so bie, na to miast oba wia łem się
o lo s mo jej żo ny, któ ra przez sze reg lat

by ła ak tyw nym człon kiem le wi cy PS.
(…) Zwró ci łem uwa gę te ścio wej, by
w ra zie zja wie nia się po li cji oświad czy -
ła, że Ma la Zi met baum (pa nień skie na -
zwi sko żo ny) jesz cze w mar cu 1930 r.
wy je cha ła do Kra ko wa. O godz. 13.30
zja wił się u te ścia po li cjant ży dow ski
Lan dau po żo nę, i mi mo mo jej prze stro -
gi, teść wo łał szwa gier kę, a ta zno wu
mo ją żo nę, by jej chust kę po da ła, i w ten
spo sób żo na się zdra dzi ła i zo sta ła
o godz. 14-tej do pro wa dzo na do miej -
sca zbiór ki. Od pro wa dzi łem ją w to wa -
rzy stwie sy na. Szła mę żnie, spo koj nie
i jak za wsze zrów no wa żo na. Ostat nie jej
sło wa do mnie brzmia ły: – „Idur ku, wy -
bacz, o ile by łam kie dyś nie do bra, zaś
do sy na: – Grisz ka, po patrz się do brze
na ma mu się, byś ją do brze pa mię tał”.

NAJ PIĘK NIEJ SZE DZIE CI
Re na Anis feld, cór ka przed wo jen ne -

go kup ca, pi sa ła, iż ge sta po ze bra ło „ca -
łą mło dzież, naj pięk niej sze dzie ci. To
wszyst ko ko mu ni ści! – mó wił Ha mann.
W wię zie niu urzą dził so bie z ni mi wi -
do wi sko. Ca łą noc gra ła na po dwó rzu
or kie stra. Tych mło dych zmu szo no, by
tań czy li. Na ga le rii za sia da ły żo ny SS–
owców z dzieć mi i przy pa try wa ły się.
Das ist eu er To ten tanz! – mó wił Ży dom
Ha mann”.

To co dzia ło się w wię zie niu, z ma łe -
go okien ka ob ser wo wał rów nież wspo -
mnia ny Mo jżesz Gin ter: „O godz. 4-tej
po czął się ruch na uli cy, zga niano

Re na Anis feld, cór ka
przed wo jen ne go kup ca,
pi sa ła, iż ge sta po ze bra ło
„ca łą mło dzież, naj pięk -
niej sze dzie ci. To wszyst -
ko ko mu ni ści! – mó wił
Ha mann. 

Ulica Franciszkańska w 1942 i 2012 r. W tle dom w którym zamordowano 81
osób oraz mur getta FOT. ARCH.
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na dzie dzi niec wię zien ny Ży dów i usły -
sza łem krzyk i płacz. Zmo bi li zo wa no
OD, zła pa no kil ku na stu lu dzi i z ło pa ta -
mi i ki lo fa mi po sła no ich na cmen tarz.
(…) Na dzie dziń cu wię zien nym Rac ka
Gold berg po mę żu Spi ro wa zwró ci ła się
do Niem ców, mi mo stra ży wo ko ło z re -
wol we ra mi i na haj ka mi, mó wiąc w po -
sta wie peł nej god no ści i du my, że krew
na sza nie przy czy ni się do wy gra nia
woj ny, ale spad nie na ich gło wy i bę dzie
po msz czo na przez dzie ci na sze. (…)
Niem cy oczy wi ście zbi li ją”. We dług in -
nych re la cji zgi nę ła, a sło wa te mia ła po -
wie dzieć już na cmen ta rzu. 

Mo jżesz Gin ter wspo mi na rów nież,
że dwóch Ży dów pró bo wa ło uciec
w dro dze na cmen tarz przy Ry bac kiej.
Zo sta li jed nak za strze le ni. Iza ak Tau ger
pi sał roz pacz li wie: „Do my śli łem się, że
wszyst kich, któ rzy zo sta li do pro wa dze -
ni, cze ka śmierć. Ma la, mo ja Ma la, tak
przy zna je się – my śla łem tyl ko w tej
chwi li o to bie Ma la, acz kol wiek by ło
tam ty lu bli skich, Sza nek Hol cer, Rac -
ka Gold berg, i ty lu mo ich uczniów
i uczen nic. Ma la, mo ja to wa rzysz ka,
przy ja ciół ka, ko chan ka, wszyst ko,
wszyst ko co by ło zro dzo ne w mo im Ja
idzie te raz na stra ce nie. (….) Gi nie, a ja
nie mo gę po móc, naj strasz niej sza chwi -
la mo je go ży cia, któ re zo sta ło po dar te
na strzę py.”

Sa mą eg ze ku cję opi su je Sa mu el Kau -
fer: „Dnia 29 kwiet nia człon ko wie Słu -
żby Po rząd ko wej i Sa ni tar nej uda ją się
na cmen tarz ce lem bra nia ma so we go

gro bu. O go dzi nie 3–ciej ru sza z wię zie -
nia na cmen tarz „po chód śmier ci”,
a na ich cze le kro czy sze ściu człon ków
Ju den ra tu [ra da ży dow ska -red.]. Kto
nie bacz nie uka zał się na uli cy, zo sta je
przy łą czo ny do sze re gu. Po przy by ciu
na cmen tarz, wszy scy mu szą się
nad gro bem ro ze brać do na ga, uło żyć

swe ubra nia w po rząd ku. Na roz kaz
wszy scy kła dą się na zie mi z twa rza mi
zwró co ne mi na dół. (…) Usta je strze la -
ni na, wie lu jest za le d wie ran nych, nie
ka żdy miał szczę ście zna leźć na miej scu
śmierć. Szko da jed nak dal szych kul, te
po trzeb ne są dla na stęp nych ofiar. Cie -
płe, krwa wią ce cia ła zo sta ją uło żo ne
war stwa mi, wie lu da je zna ki ży -
cia… 360 ciał zo sta je uło żo nych w zbio -
ro wym gro bie, kil ku Or dung sta dien stów
mu si udep ty wać zwło ki no ga mi, by za -
ję ły naj mniej miej sca. Grób zo sta je za -
sy pa ny, a po pa ru dniach krew wy bi ja
na po wierzch nię i two rzy czar ną krwi -
stą ka łu żę….”. 

Jak wspo mi nał świa dek miesz ka ją cy
obok cmen ta rza – pa ni Kró lo wa – „zie -
mia ru sza ła się jesz cze trzy dni”. Grze -
ba no wszyst kich, na wet tych, któ rych
le d wo po strze lo no. 

Wszyst ko pa mię ta ją ta kże Po la cy.
We dług je zu ity, o. Jó ze fa Za ją ca, Ży dów
z get ta wy pro wa dzo no głów ną bra mą.
Wi dział to z za kon ni ka mi z klasz tor ne -
go ogro du. Dźwięk se rii ka ra bi nów sły -
chać by ło w klasz to rze. Igna cy
Twar dow ski, miesz ka ją cy obok cmen ta -
rza, eg ze ku cję ob ser wo wał z dziu ry
na stry chu do mu. Ty lu ska za nych
na śmierć Ży dów jesz cze nie wi dział,
a ob ser wo wał wie le eg ze ku cji: „Czu li -
śmy się nie wi docz ni przy oknie, ale
w mo men cie, gdy je den es es man po od -
da niu se rii z ka ra bi nu ma szy no we go od -
wró cił się w na szą stro nę, ma ło śmy się
nie po sra li w por t ki, przy ku ca jąc ze stra -
chu na pod ło dze”.

KRWA WA NOC
Sa mu el Kau fer tak re la cjo nu je na stro -

je wśród Ży dów: „Ka żdy zroz pa czo ny,
twa rze po wy krę ca ne bó lem, bez na dziej -
nym cier pie niem, a tym cza sem po krwa -
wym dniu na stę pu je krwa wa noc. Dla
uczcze nia ma so wej rze zi, urzą dza ge sta -
po li ba cję, po czem pod ocho ce ni al ko ho -
lem, uda ją się noc ną po rą do dziel ni cy
ży dow skiej, by kon ty nu ować swe zbrod -
ni cze dzie ło. Od ry wa ją bra my do mów,
wpa da ją do miesz kań, mor du ją ca łe ro -
dzi ny. Mię dzy in ny mi wpa da ją do miesz -
ka nia nie ja kie go Kan nen gie se ra”.

Mar kus Lu stig był sy nem owe go
Kan nen gie se ra. Tej no cy nie mo że za -
po mnieć. Ge sta pow cy wcho dząc do ka -
mie ni cy przy Pi jar skiej, pu ka li
do in nych miesz kań. „Na stęp nie we szli
do na sze go miesz ka nia. Prze szli przez
mój po kój, któ ry dzie li łem z młod szym
o pięć lat bra tem, i po szli do ro dzi ców.
Za py ta li oj ca, kim jest z za wo du. Po wie -
dział, że in tro li ga to rem. Ka za li mu się
od wró cić i strze li li mu w gło wę. Usły -
sza łem krzyk mat ki i na stęp ny strzał.
Mo ja sio stra też te go nie prze ży ła – za -
bi li ją. Póź niej wró ci li do mo je go po ko -
ju. Le ża łem cał ko wi cie przy kry ty
koł drą. Strze li li do bra ta, mnie nie za -
uwa ży li. Przez dłu gie go dzi ny le ża łem
w bez ru chu i na słu chi wa łem. Czu łem
na cie le krew swo je go bra ta”. Ge sta -

Jak wspo mi nał świa dek
miesz ka ją cy obok cmen -
ta rza – pa ni Kró lo wa
– „zie mia ru sza ła się
jesz cze trzy dni”. Grze ba -
no wszyst kich, na wet
tych, któ rych le d wo po -
strze lo no. 

Zdęcie z odsłonięcia grobu Czterystu na cmentarzu przy ul. Rybackiej
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pow cy wy cho dząc po wie dzie li po pol -
sku „do bra noc”. Ran kiem wszedł do po -
ko ju ro dzi ców. Twa rze by ły tak
znie kształ co ne, że ich nie po znał. Do -
oko ła fru wał puch z po du szek. Ten, któ -
ry opadł, le żał w ka łu żach krwi.
Po cho wał ro dzi nę na cmen ta rzu przy ul.
Ry bac kiej, w gro bie ofiar, któ re roz -
strze la no tam dzień wcze śniej. 

Do wiel kiej tra ge dii do szło w no cy
po eg ze ku cji na cmen ta rzu, w do mu
na ro gu ulic Ka zi mie rza i Fran cisz kań -
skiej. Ge sta po wy mor do wa ło wszyst -
kich 81 miesz kań ców ka mie ni cy:
z ro dzin Neu stad tów, Mil le rów, Per lów
i in nych. Wszyst ko to sły szał miesz ka -
ją cy w do mu obok Ja kub Mul ler. Pi ja ni
ge sta pow cy we szli przez na ro żne drzwi.
To tu Ha mann miał śmier tel nie po strze -
lić wła sne go szwa gra, któ ry śmiał mu
się prze ciw sta wić mó wiąc: „Do syć te go
świń stwa”. „Sam Ha mann krzy czał, że
Ży dzi go za strze li li”- wspo mi nał Ja kub.
We dług re la cji Anis feld sta ło się to
w miesz ka niu Neu stad tów, zaś na zwi -
sko ra nio ne go ge sta pow ca brzmia ło:
Kast ner. 

Świa dek Me chel Fisch ze zna wał, że
ca ła ro dzi na Gro sów zgi nę ła owe go dnia
w miesz ka niu fe ral nej ka mie ni cy. Jed -
nak, jak twier dził Fisch, do awan tu ry
do szło wte dy, kie dy Kast ner nie chciał
za strze lić ja kiejś pięk nej Ży dów ki, któ -
ra prze ży ła ma sa krę, lecz zgi nę ła kil ka
ty go dni póź niej. 

Praw dzi wą ska lę ka ta stro fy da je opis
get ta po tej strasz nej no cy. We dług
wspo mnień Gin te ra: „Noc po tej okrop -
nej ak cji spę dzi łem ukry ty przy ul. Na -
wo jow skiej. Nad ra nem, chcąc zba dać,
co się sta ło na cmen ta rzu, po sze dłem
bez opa ski przez uli cę Kra szew skie go.
By ło mi wszyst ko jed no, czy mnie za -
strze lą, bo i tak stra ci łem wszyst kich
naj bli ższych. Gdy prze cho dzi łem ko ło
szpi ta la ży dow skie go, [ul. Kra szew skie -
go 44 – red.] zo ba czy łem dra Se ga la,
roz go rącz ko wa ne go, któ ry mnie za wo -
łał. Był w naj wy ższym stop niu zde ner -
wo wa ny, opo wie dział, że nie ma ni ko go
przy so bie w szpi ta lu, że w no cy pi ja ni
ge sta pow scy wpa dli do dziel ni cy ży -
dow skiej i urzą dzi li rzeź, że mnó stwo
tam tru pów i bła gał, bym wziął no sze
i zbie rał ran nych, któ rzy jesz cze po trze -
bu ją po mo cy. Wzią łem no sze, po sze -

dłem do ży dow skiej dziel ni cy i do któ -
re go do mu wcho dzi łem, na tra fia łem
na tru py i ka łu że krwi”.

Wstrzą sa ją cy opis zo sta wił rów nież
Kau fer: „Na dru gi dzień, przy uprzą ta -
niu get ta, wi dzi się dzie ci, któ re
w śmier tel nym stra chu schro ni ły się
pod łó żko, lecz i tam zna lazł ich mor -
der ca, wi dzi się mę żczyzn, któ rzy wci -
snę li się za sza fy i w sto ją cej po zy cji
prze trwa ły ich zwło ki do na stęp ne go
ran ka. Pi szą cy te sło wa wi dział mat kę,
tu lą cą kur czo wo nie mow lę do swej na -
giej pier si, ku la przez głów kę dziec ka
prze szła do ser ca mat ki….”

Cy to wa ny wy żej je zu ita, o. Za jąc
wspo mi nał: „Pew nej no cy za mu rem
get ta by ła wiel ka awan tu ra, krzy ki, ję ki,
wy strza ły pi sto le to we i po krzy ki wa nia
pi ja nych gło sów nie miec kich nie da wa -
ły spać. Ra no Ży dzi skła da li na gę sim
pla cu [plac u zbie gu ulic Ka zi mie rza
i Pio tra Skar gi – red.] za wi nię te w prze -
ście ra dła cia ła ludz kie. Le ża ły jed no ko -
ło dru gie go. Po tem za ła do wa no je
na wó zek i wy wie zio no”. 

Kil ka mie się cy póź niej są dec kie get -
to prze sta ło ist nieć. Ży dów wy wie zio no
do obo zu za gła dy w Be łżcu. 

JE DY NY Z CZTE RY STU
By ło to w 1997 ro ku. Cmen tarz

przy ul. Ry bac kiej zrzu cał zi mo wą sza -
tę. Wśród wie lu piel grzy mu ją cych tu taj
w cią gu ro ku Ży dów, przy je cha ła pa ra
z Ka na dy, oj ciec z cór ką. Si wą bro dę
star sze go cha sy da tar gał lek ki wiatr.
Kie dy skoń czył mo dli twę w ohe lu ca -
dy ka Hal be stra ma, wy cho dząc sam
skrę cił w pra wo. Po wie dział tyl ko:
„Znam to miej sce” – wspo mi na Pa ni
Bar ba ra Ma le czek. Na gle za czął pła kać
jak dziec ko. Opo wie dział o swo jej
ostat niej wi zy cie w tym miej scu. Był
jed nym, któ ry prze żył wy da rze nia z 29
kwiet nia 1942 r. Te go dnia i on stał
nad swo im gro bem. Cze kał na swo ją
ko lej po śmierć. Po pierw szej se rii z ka -
ra bi nów, krew ofiar try snę ła na bu ty ge -
sta pow ca. Praw do po dob nie by ły to bu ty
Ha man na. Ka zał wy trzeć je swo je mu
or dy nan so wi. Mło dy Nie miec był za -
sko czo ny ilo ścią krwi, tru pów i po wie -
dział: „Nie wy czysz czę. To też są
prze cież lu dzie!”. Zo stał za strze lo ny
i wrzu co ny do ży dow skie go gro bu.

Wte dy Ha mann po wie dział, że kto mu
wy czy ści bu ty, ten pój dzie wol no.
„Wte dy ja się zgło si łem. Reszt ka mi
ubra nia, łach ma na mi star łem krew
z cho le wek je go wy so kich bu tów i ze
spodni. „Nie roz strze lam cię za to,
a licz ba za bi tych i tak bę dzie się zga -
dzać” – po wie dział. Wte dy po zwo lił mu
biec w stro nę Du naj ca – „Ucie kłem”.
Oca lo ny bie gnąc cze kał, aż sal wa prze -
szy je je go ple cy. Nie wie rzył, że prze -
żył. Wię cej nic nie po wie dział. Tyl ko
pła kał. 

Ba da nie przez hi sto ry ków tych tra -
gicz nych wy da rzeń jest ogra ni czo ne
wy łącz nie do nie licz nych do ku men tów.
Ze wzglę du na prak ty ki re li gij ne Ży dów,
nie mo żna po słu żyć się ba da nia mi ar -
che olo gicz ny mi na cmen ta rzu. Za pew -
ne wnio sły by one wie le cen nych
in for ma cji. Po zo sta ją nam za tem do ku -
men ty, re la cje i pa miąt ki. 

Oprócz gro bu ofiar na cmen ta rzu ży -
dow skim przy ul. Ry bac kiej, w No wym

Są czu jest jesz cze je den re likt tych wy -
da rzeń – pa miąt ko wa ta bli ca na do mu
za mor do wa nych 81 osób. We wrze -
śniu 2008 r. od sło nił ją Ja kub Mul ler
w obec no ści pre zy den ta mia sta. Po wie -
dział wte dy: „Ta krew jesz cze tu taj nie
wsią kła”. Niech za tem na dal ży we śla -
dy tych wy da rzeń bę dą prze stro gą dla
przy szłych po ko leń. 

AR TUR FRAN CZAK
ŁU KASZ PO ŁOM SKI

Zachowano oryginalną pisownię relacji
zgromadzonych w Żydowskim Instytucie

Historycznym w Warszawie
***

Artur Franczak, historyk i dyrektor
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

w Nowym Sączu. Łukasz Połomski,
doktorant nauk historycznych Uniwersytetu

Pedagogicznego w Krakowie.

Ze wzglę du na prak ty ki
re li gij ne Ży dów, nie mo -
żna po słu żyć się ba da nia -
mi ar che olo gicz ny mi
na cmen ta rzu. Za pew ne
wnio sły by one wie le cen -
nych in for ma cji. 

SADECZANIN kwiecień 2012_SADECZANIN 4.2012  27-03-2012  15:59  Strona 79



KWIECIEŃ 201280 HISTORIA
WWW.SADECZANIN.INFO

17 mar ca 1942 ro ku do obo zu za gła dy w Be łżcu
przy je cha ły pierw sze trans por ty Ży dów de por -
to wa nych tu z gett w Lu bli nie i Lwo wie. 

W
dniu tym roz po czę ła się „Ak tion Re in hardt”,
któ rej ce lem by ła cał ko wi ta eks ter mi na cja Ży -
dów z Ge ne ral ne go Gu ber na tor stwa. Utwo -
rzo no trzy ośrod ki na tych mia sto wej za gła dy,

m.in. w Be łżcu. Do te go miej sca w sierp niu 1942 ro ku przy -
by ły rów nież trzy trans por ty Ży dów, a w kon se kwen cji zgi -
nę ło ich tam ok. 500 tys.

19 mar ca, w 70. rocz ni cę te go wy da rze nia w Mu zeum
– Miej scu Pa mię ci w Be łżcu, przed sta wi cie le naj wy ższych
władz pań stwo wych na cze le z mi ni strem w Kan ce la rii Pre -
zy den ta RP Ja nem Li twiń skim, wi ce mi ni strem kul tu ry i dzie -
dzic twa na ro do we go Pio trem Żu chow skim oraz ra bi nem
Pol ski Mi cha elem Schu dri chem zło ży li wień ce i wią zan ki
kwia tów pod po mni kiem upa mięt nia ją cym po mor do wa nych
Ży dów. 

Wśród przy by łych go ści nie za bra kło rów nież dy rek to rów
mu ze ów, in sty tu tów hi sto rii oraz przed sta wi cie li władz sa mo -
rzą do wych czy am ba sad: przy by li de le ga ci z Nie miec, Au -
strii, Czech, Ukra iny i Bia ło ru si. 

No wy Są cz reprezentowała dwu oso bo wa de le ga cja,
w skład któ rej wcho dzi li Ar tur Fran czak, dy rek tor Pe da go -
gicz nej Bi blio te ki Wo je wódz kiej, oraz Ewa An drze jew ska,
wi ce pre zes sto wa rzy sze nia „Ma ry an”. Oso by te wspól nie
z Mu zeum Okrę go wym w No wym Są czu oraz Sto wa rzy sze -
niem Pro fe sjo nal ne go Sa mo rzą du przy go to wu ją na wrze sień
br. kon fe ren cję edu ka cyj ną po świę co ną te ma ty ce de por ta cji
Ży dów z są dec kie go get ta, na któ rą już dzi siaj za pra sza ją
wszyst kich za in te re so wa nych.

ŁU KASZ PO ŁOM SKI, fot. Ar tur Fran czak

W Be łżcu zgi nę li Ży dzi są dec cy 

Action Reinhardt 
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Życzenia Radosnych 
Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją 
budzącej się do życia
wiosny i wiarą w sens życia.
Pogody w sercu i radości 
płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego 
w gronie najbliższych osób

szczerze życzą Argasińscy

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
naszym Klientom oraz wszystkim

pracownikom i ich rodzinom 
serdeczne życzenia składa

Zarząd Biura Rachunkowego 

DEKRET
w Nowym Sączu
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P
i jal nia Ar ty stycz na dzia ła
od lip ca 2009 ro ku w bu dyn ku
pi jal ni wo dy mi ne ral nej. No we -
mu dzie rżaw cy obiek tu, Vio let -

cie Ci sak, uda ło się stwo rzyć miej sce
o nie po wta rzal nym kli ma cie i at mos fe -
rze. W obiek cie prze pro wa dzo no ge ne -
ral ny re mont, za in sta lo wa no
no wo cze sne ogrze wa nie, dzię ki któ re -
mu jest on czyn ny przez ca ły rok,
a przede wszyst kim – gu stow nie urzą -
dzo no wnę trze. Na ścia nach Pi jal ni
obej rzy my nie tyl ko pięk ne ob ra zy, ale
też rzeź by i bi żu te rię. 

– Pi jal nia Ar ty stycz na, bo po za wo dą
mi ne ral ną, któ rej źró dło bi je w sa mym

cen trum ka wiar ni, zaj mu je my się dzia -
łal no ścią kul tu ral ną i ar ty stycz ną – ar -
gu men tu je Vio let ta Ci sak. – Wy sta wy
ma lar stwa, rzeź by czy fo to gra fii, zmie -
nia ją się u nas co dwa mie sią ce. Do te -
go kon cer ty, spo tka nia z po ezją i kul tu rą
lu do wą. Sta ra my się pro mo wać za rów -
no twór ców re gio nal nych z Są dec czy -
zny, jak rów nież z ca łej Pol ski – mó wi
na jem ca.

Jazz, pop, blu es i re ci ta le z mu zy ką
kla sycz ną, ma łe for my te atral ne
– na sce nie Pi jal ni Ar ty stycz nej wy stę -
po wa ło już wie lu wy ko naw ców,
a kon cer ty in nych są już sta ran nie za pla -
no wa ne na naj bli ższe mie sią ce.

W kwiet niu za gra tu Mar cin Głuch,
świa to wej sła wy pia ni sta i kom po zy tor.
Bę dzie to cykl pię ciu kon cer tów wiel ka -
noc nych (7-9 i 13-14 kwiet nia). Rok te -
mu rów nież z oka zji Świąt
Wiel ka noc nych od by ła się „So bo ta
kwiet na”, czy li po kaz po traw wiel ka -
noc nych i de ko ra cji. Świę ta pol skie, ich
tra dy cyj ny cha rak ter czę sto są pod kre -
śla ne w trak cie przy go to wy wa nia im -
prez i spo tkań. Przed Bo żym
Na ro dze niem or ga ni zo wa ne by ły
„Warsz ta ty ma lo wa nia pier ni ków” oraz
„Wi gi lia dla piw ni czan”, te raz zaś cze -
ka ją nas wiel ko piąt ko we (6 kwiet nia,
godz. 18) „Warsz ta ty pi sa nek”.

– Bę dzie mo żna na uczyć się trzech
tech nik ro bie nia pi sa nek od pa ni He le -
ny Zi mow skiej, ar tyst ki pla stycz ki, któ -
rej ob ra zy mo że my zo ba czyć
na ścia nach Pi jal ni. Wy dra py wa ne, ma -
lo wa ne i wy kle ja ne... Na le ży tyl ko przy -
nieść ze so bą ugo to wa ne jaj ka – czy ste
lub za far bo wa ne – mó wi pa ni Vio le ta.

Za pra sza my do Pi jal ni Ar ty stycz nej
na wer ni sa że, kon cer ty i spo tka nia. Ka -
żdy, kto obok sztu ki za sma ku je tu spe -
cja łów, w tym prze ką sek na ba zie
na tu ral nych su row ców re gio nal nych,
jak oscyp ka, bun dzu, le śnych grzy bów
czy owo ców, bę dzie chciał tu za wsze
po wra cać. (JB)

Piw nicz na -Zdrój

Wi ta my w Pi jal ni 
Ar ty stycz nej...
W dzień spa ce ro wać po gó rach i uzdro wi sku, a wie czo rem łyk
naj czyst szej wo dy i kul tu ry. Piw nicz na -Zdrój: gó ry i wo da by ły tu
od za wsze, ale po wie lu, wie lu la tach mia sto do cze ka ło się ka -
wiar ni z du szą, gdzie oprócz za sma ko wa nia m.in. pysz nej ka wy,
lo dów, ciast i piw ni czań skiej wo dy pro sto ze źró dła, mo żna
usiąść i mi ło spę dzić czas w twór czej at mos fe rze.
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W
pro jek cie uchwa ły cho -
dzi o ko rek tę już ist nie -
ją cych sym bo li.
Przy pa da ją ca w tym

ro ku 720. rocz ni ca lo ka cji No we go Są -
cza jest do brą oka zją do upo rząd ko wa -
nia wa żnych w bu do wa niu to żsa mo ści
na sze go mia sta kwe stii, ja ką są je go
sym bo le – ar gu men to wał Je rzy Wi tu -
szyń ski, prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta,
czy ta jąc pro jekt uchwa ły.

Zda niem więk szo ści rad nych zna ki
he ral dycz ne mia sta, w któ re w to ku hi -
sto rii wkra dły się błę dy, po win ny zo stać
opra co wa ne na no wo.

Naj wię cej emo cji wzbu dzi ła kwe stia
wy mia ny sztan da ru. Obec ny – jak ar gu -
men to wał Je rzy Wi tu szyń ski – to znak
mi nio nej epo ki, prze ro bio ny po 1990 r.
Wid nie ją cy na awer sie na pis „Ra da
Miej ska w No wym Są czu” jest nie zgod -
ny z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi, bo

sztan dar wi nien przy słu gi wać jed no st ce
sa mo rzą do wej, czy li „Mia stu No wy
Sącz”. 

– Nie je stem w sta nie zro zu mieć, jak
ktoś mógł dojść do wnio sku, że sztan dar,
na któ ry skła dał przy się gę, po wi nien
pójść do wy mia ny. Ja do te go rę ki nie
przy ło żę! – za po wie dział Jó zef Hoj nor,
rad ny nie zrze szo ny.

Grze gorz Fec ko z Plat for my Oby wa -
tel skiej, za pro po no wał, że by no wy

Herb, sztandar i pieczęć
miasta do poprawki!
Rad ni No we go Są cza 28 lu te go pod ję li uchwa łę zo bo wią zu ją cą pre zy den ta do po wo ła nia ko mi -
sji hi sto rycz nej, któ ra opra cu je no we wzo ry zna ków he ral dycz nych dla mia sta. Do po praw ki
pój dą herb, sztan dar, fla ga i pie częć No we go Są cza. Gło so wa nie po prze dzi ła burz li wa dys ku sja.

W 2010 r. sądeczanie ze sytandarem pełnili wartę przy Prezydenckiej Parze FOT. ARCH.
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sztan dar zo stał sfi nan so wa ny z kie sze ni
rad nych. Je go zda niem w do bie trud ne -
go bu dże tu traf niej szym po my słem
od po wo ła nia ko mi sji spe cja li stów
z kra kow skich uczel ni by ło by po wie rze -
nie za da nia są dec kim hi sto ry kom i pa -
sjo na tom.

– My ślę, że wła śnie dla są de czan ta -
kie za da nie by ło by praw dzi wą chlu bą.
Wy ni ki pra cy lo kal nej gru py hi sto ry ków
mo gły by zo stać tyl ko zre wi do wa ne przez
kra kow skich pro fe so rów, by ła by to szan -
sa na spo rą oszczęd ność – ar gu men to -
wał Fec ko. 

To co dla jed nych jest upo rząd ko wa -
niem hi sto rii, dla in nych oka zu je się być
na nią za ma chem. Rad ni Ar tur Czer nec -

ki i Jó zef Hoj nor wy gło si li pło mien ne
ape le w obro nie do tych cza so we go
sztan da ru. 

– Bar dzo się dzi wię rad nym z ró żnych
opcji po li tycz nych, że tak ła two po zby -
wa ją się swo jej hi sto rii, swo je go sym bo -
lu. Przy kre, lecz praw dzi we, ale
za roz po czę ciem li kwi da cji był sam
prze wod ni czą cy ra dy Je rzy Wi tu szyń ski,
któ ry w imie niu wnio sko daw ców re ko -
men do wał pro jekt uchwa ły – ubo le wał

Ar tur Czer nec ki z Pra wa i Spra wie dli -
wo ści.

Pod ję ta uchwa ła zo bo wią zu je pre zy -
den ta do po wo ła na ko mi sji hi sto rycz -
nej, któ ra opra cu je pra wi dło we wzo ry
zna ków he ral dycz nych: sztan da ru, cho -
rą gwi, fla gi i her bu. Przy go to wa ne
przez spe cja li stów do ku men ty tra fią
do ak cep ta cji Mi ni stra Ad mi ni stra cji
i Cy fry za cji.

EDY TA ZA JĄC

UZA SAD NIE NIE PRO JEK TU UCHWA ŁY W SPRA WIE
SYM BO LI NO WE GO SĄ CZA 

Przy pa da ją ca w br. 720. rocz ni ca lo ka cji No we go Są cza jest do brą oka zją do upo rząd -
ko wa nia rów nie wa żnych w po strze ga niu i bu do wa niu to żsa mo ści i wi ze run ku na sze go
mia sta kwe stiach, jak je go sym bo le (we ksy lia): herb, sztan dar, cho rą giew, bar wy, pie czę -
cie, któ ry mi się po słu gu je.

W ze sta wie sym bo li na szej lo kal nej wspól no ty, naj wa żniej szym jest sztan dar. Ten, któ -
ry obec nie jest w po sia da niu Ra dy Mia sta, to znak mi nio nej epo ki, któ ry zo stał prze ro bio -
ny i czę ścio wo do sto so wa ny do obo wią zu ją cych wy mo gów po trans for ma cji ustro jo wej.
Pła ty sztan da ru są pod nisz czo ne, a na awer sie wid nie je na pis (Ra da Miej ska w No wym
Są czu) nie zgod ny z obo wią zu ją cą no men kla tu rą i prze pi sa mi pra wa. Nad to zgod nie
z obo wią zu ją cy mi nor ma mi sztan dar przy słu gu je jed no st ce sa mo rzą do wej – Mia stu No -
wy Sącz.

W ze sta wie sym bo li sa mo rzą do wych wa żne miej sce zaj mu je rów nież cho rą giew
mia sta (fla ga) i je go bar wy.

Bar wy mia sta – zie lo ne i ró żo we, choć ma ją swo je umo co wa nie praw ne w Sta tu cie
Mia sta No we go Są cza, nie zo sta ły wy pro wa dzo ne, jak na ka zu ją za sa dy he ral dycz ne, z her -
bu mia sta.

Sto so wa na obec nie cho rą giew (fla ga) nie jest sfor ma to wa na (nie ma okre ślo nych
znor ma li zo wa nych wy mia rów) i nie ma praw ne go umo co wa nia. W cza sie pro jek to -
wa nia po win no się okre ślić, czy No wy Sącz, w mi nio nych wie kach, miał swo ją cho rą -
giew i fla gę, czy za cho wa ły się wzo ry, a je śli nie, na le ży się gnąć do współ cze snych
do świad czeń i wzor ców, by okre ślić ich wy gląd.

Sta tut Mia sta No we go Są cza usta la wzór pie czę ci mia sta, nie mniej na le ży też roz -
wa żyć mo żli wość mo dy fi ka cji obec ne go wzo ru lub/i po sia da nia i sto so wa nia pie czę ci
oko licz no ścio wej, któ rej wzór mógł by być wy pro wa dzo ny z jed nej z hi sto rycz nych pie -
czę ci kró lew skie go gro du.

Przy oka zji po rząd ko wa nia zna ków mia sta na le ży też prze ana li zo wać pre zen ta cję po sta -
ci Świę tej Mał go rza ty na tar czy her bo wej.

O ile nie bu dzi żad nych wąt pli wo ści hi sto rycz nie przy na le żny No we mu Są czo wi herb
przed sta wia ją cy św. Mał go rza tę (z An tio chii), za twier dzo ny przez Mi ni ster stwo Spraw
We wnętrz nych w War sza wie w po ro zu mie niu z Mi ni ster stwem Wy znań i Oświe ce nia
Pu blicz ne go (Mo ni tor Pol ski Nr 88, poz. 130 z dnia 21 mar ca 1938 r.), za rzą dze nie za twier -
dza ją ce dla mia sta herb z wy obra że niem św. Mał go rza ty, po twier dzo ny przez Ra dę Pań -
stwa 28 mar ca 1987 r. i uzna ny po now nie Miej ską Ra dę Na ro do wą w No wym Są czu (16
paź dzier ni ka 1987 r.), to wska za na jest opi nia eks per tów z dzie dzi ny he ral dy ki od no śnie
pre zen ta cji pa tron ki mia sta i po szcze gól nych atry bu tów na tar czy her bo wej.

Wo bec po wy ższe go w peł ni za sad ne jest więc upo rząd ko wa nie tych spraw i do sto -
so wa nie się do obo wią zu ją cych norm i prze pi sów pra wa.

W IMIENIU WNIOSKODAWCÓW PROJEKT UCHWAŁY REKOMENDOWAĆ
BĘDZIE P. JERZY WITUSZYŃSKI, PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Ryszard Kaczorowski FOT. ARCH.
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P
rzy oka zji do tar łem do ró żnych
prac po cho dzą cych ze śre dnio -
wie cza i wie ków śred nich,
a do ty czą cych he ral dy ki zwią -

za nej z na szym mia stem. Ba da jąc te
opra co wa nia, nie do koń ca mo gę się
zgo dzić z ty mi, któ rzy upar cie twier dzą,
iż herbem No we go Są cza by ła św. Mał -
go rza ta.

Otóż na tra fi łem na opra co wa nia au tor -
stwa Bar tło mie ja (Bar to sza) Pa proc kie go
(1543-1614) wy da ne go w Kra ko wie
w 1578 r. pt: „Gniaz do cno ty: zkąd her -
by ry cer stwa sław ne go Kro le stwa Pol -
skie go, Wiel kie go Księ stwa Li tew skie go,
Ru skie go, Pru skie go, Ma zo wiec kie go,
Zmudz kie go y in szych Państw do te go
Kro le stwa na le za cych Ksią żąt y Pa now
po cza tek swoy ma ią” (obok ory gi nal -
na okład ka z tej ksią żki).

W dziele tym tej znaw ca he ral dy ki
z te go cza su oprócz her bów (klej no -
tów) ro do wych, po da je rów nież her by
ziem pol skich i więk szych miast. I co
tam zna la złem re we la cyj ne go. Bar tło -
miej Pa proc ki po da je, iż her bem No we -
go Sącza w koń cu XVI wie ku
(w cza sach mu współ cze snych, kie dy
pi sze swo ją pra cę), jest herb „trzy wie -
że”. Po wy żej stro na 1225 oraz frag -
ment tekstu: 

Te nże Bar tło miej Pa proc ki wy da je
w kil ka lat póź niej, bo w 1584 ro ku
w Kra ko wie po dob ne opra co wa nie
„Her by ry cerz twa pol skie go: na pię cio -
ro xiąg roz dzie lone…”

W tym no wym opra co wa niu po da je
na wet opis mia sta i je go her bu. Pi sze do -
słow nie: 

„Zie mia Są dec ka, któ ra na le ży
do woj. Kra kow skie go, uży wa ta kiem
kształ tem ja ko Se do mier ska. Naj przed -

niej szy se na tor, kasz te lan. Za mek mu ro -
wa ny przy le gły gra ni com wę gier skim.” 

„Mia sto Są decz przed niej sze uży wa
za herb Trzech Wież, zbu do wa nem
od Weń cze sła wa kró la, ja ko o tem
świad czy Kro mer w Księ gach 11, (tekst
ła ciń ski). To by ło ro ku 1304. W hi sto ryi
o przy dad kach te go kra ju czy tać bę -
dziem.”

Po nie waż Bar tło miej Pa proc ki po wo -
łu je się na Mar ci na Kro me ra (1512-
1589) – ro dem z Bie cza, hi sto ry ka,
ży ją ce go nie co wcze śniej, a opi su ją ce -
go dzie je Pol ski od wcze sne go śre dnio -
wie cza, na le ży mnie mać, iż her bem

Jak to z herbem
Nowego Sącza było? 
Pra wie pół ro ku trwa ła mo ja pra ca nad iden ty fi ka cją her bów
miast, któ re umiesz czo no nad okna mi pierw sze go pię tra na sze -
go no wo są dec kie go ra tu sza. Spę dzi łem wie le go dzin w bi blio te -
kach, na stro nach in ter ne to wych, nie tyl ko w ję zy ku pol skim,
ko re spon do wa łem z wie lo ma na ukow ca mi – he ral dy ka mi.
Wresz cie uda ło mi się roz szy fro wać wszyst kie her by. Trze ba
przy znać, że by ła to bar dzo fra pu ją ca, tro chę na wet de tek ty wi -
stycz na pra ca. Uka za ła się w kwar tal ni ku Urzę du Miast (I kwar -
tał Rok 2007) pt. „Pio nier ska in wen ta ry za cja Wie sła wa Pi prek
– Her by na Ra tu szu”.
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No we go Są cza od lo ka cji (al bo nie co
póź niej) mia sta by ła wła śnie po trój -
na wie ża bram na. Ale w XV wie ku już
na pew no wie ża by ła her bem N. Są cza
(opra co wa nie Kro me ra po ła ci nie wy da -
ne w 1577 r).

W XIX wie ku w 1858 ro ku pra ca Bar -
tło mie ja Pa proc kie go zo sta ła na no wo
opra co wa na (re print) przez Ka zi mie rza
Jó ze fa Tu row skie go i wy da na Na kła dem
Wy daw nic twa Bi blio te ki Pol skiej w Kra -
ko wie. Po ni żej stro na ty tu ło wa i in te re -
su ją cy nas frag ment tek stu:

To ostat nie opra co wa nie jest do wglą -
du w na szej bi blio te ce.

Po nad to mo żna przy to czyć wie le
jesz cze in nych ar gu men tów do ty czą -
cych her bu z wie ża mi. Otóż na pla nie
mia sta z 1804 ro ku au tor stwa Mo scher -
so scha oprócz cie ka wych nazw ulic
w No wym Są czu mo żna zo ba czyć rów -
nież herb sto so wa ny wów czas – herb
z trze ma wie ża mi z ry ce rzem w otwar -
tej bra mie i ko ro ną wień czą cą kar tusz
Her bo wy.

Św. Mał go rza ta jest pa tron ką mia sta
i jej po stać jest uwiecz nio na, ale na śre -
dnio wiecz nych her bach i pie czę ciach
mia sta. Te sta re pie czę cie mo żna dziś

oglą dać w głów nej sa li ra tu szo wej. Po -
dob nie zresz tą by ło z her bem i pie czę -
cią Kra ko wa lo ko wa nym w 1257 ro ku.
Otóż po cząt ko wo w her bie i na pie czę -
ciach kra kow skich był św. Sta ni sław
– bi skup. Póź niej za stą pio no ten sym bol
her bem z wie żą bram ną i or łem.

Zresz tą w po dob nym du chu pi sze Że -
go ta Pau li w swo im dzie le „Sta ro żyt no -
ści ga li cyj skie – ze brał i wy dał – Że go ta
Pau li we Lwo wie 1838”:

„Pie częć kró lew skie go mia sta No we go -
-Sąd cza po cho dzi z po cząt ku XIV. al bo na -
wet z XIII. jesz cze wie ku. Wi dać na niej S.
Mał go rza tę ze smo kiem; do ko ła zaś S (igil -
lum) ad vo ca ti atque ci vium d (e) Kern niz
(pie częć wój ta i miesz czan w Ka mie ni cy)
a w środ ku: Bla (be ata) Marg (ari ta) virg. +
edi. Pie częć ta z wo sku zwy czaj ne go na je -
dwab nym ama ran to wym sznur ku wi szą ca,
po twier dza do ku ment per ga mi no wy, któ -
rym wójt Mi ko łaj i miesz cza nie są dec cy
przy sta ją na ugo dę, mię dzy mia stem Kra -
ko wem a Sąd czem za po śred nic tem wo je -
wo dy kra kow skie go Spi cy mi ra za war tą
w Kra ko wie d. 12 czerw ca r. 1323. Ob wa ro -
wa ny w tej ugo dzie obu stro nom wol ny
prze chód przez Sądcz i Kra ków, z wy jąt -
kiem aby tyl ko to wa rów żad nych rze ka mi
Wi słą i Du naj cem nie pro wa dzo no.

I jesz cze je den ar gu ment na po par cie
mo jej te zy. Kie dy spoj rzy my na her by
polskich miast, lo ko wa nych w śre dnio -
wie czu i po sia da ją cych ty tuł „mia sta
kró lew skie”, to pra wie wszyst kie ma ją
w swo ich her bach wie że bram ne (np.
Kra ków, Lwów, Po znań, To ruń, Ka lisz
itp.), a więc i No wy Sącz pre ten du ją cy
do mia na Kró lew skie go Mia sta miał
w swo im her bie po trój ną wie żę bram ną.
Mó wi o tym rów nież już wy żej cy to wa -
ny Że go ta Pau li w swo jej ksią żce „Sta -
ro żyt no ści Ga li cyj skie” z 1838 r.: 

„Obec nie ma No wy -Sa decz w pie czę ci
bra mę z trze ma wie ża mi, w któ rej mąż
zbroj ny stoi; al bo wiem w XV. wie ku wszyst -
kie mia sta kró lew skie uży wa ją ce pra wa
mag de bur skie go (np. Lwów, Po znań, To ruń
i t. p.) przy bra ły za pew ne go dło swej po wa -
gi trzy wie że”.

Nie mo żna po są dzić Na sze go wy bit -
ne go hi sto ry ka ks. Jan Sy gań skie go
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o wy słu gi wa nie i sprzy ja nie Au stria -
kom, ani też o nie zna jo mość spra wy.
A on wła śnie na ty tu ło wej stro nie swo -
je go dzie ła „No wy Sącz, je go dzie je
i pa miąt ki” z 1892 r. przed sta wia wła -
śnie her by z wie ża mi. Dla te go her bu za -
re zer wo wał też osob ną stro nę. Trze ba
za zna czyć, iż herb z wie żą bar dzo się te -
mu świą to bli we mu ka pła no wi spodo bał,
bo wiem wpro wa dził na nim wie le ele -
men tów do tych czas nie ist nie ją cych.
A więc: ry cerz, gier mek czy pa cho łek
stoi na po sadz ce w kształ cie sza chow ni -
cy, drzwi po sia da ją upięk sze nia, jak
rów nież sam wo jow nik jest przed sta -
wio ny z wie lo ma szcze gó ła mi. 

No i jesz cze ma te ria ły au striac kie.
W ro ku 1885 w Wied niu zo sta ła wy da -

na pra ca Kar la Lind`a, „Städte -Wap pen
von Öster re ich -Ungarn nebst den Lan -
de swap pen und Lan des far ben”, w któ rej
au tor na ko lo ro wej ta bli cy pre zen tu je
herb No we go Są cza z bra mą. II wy da -
nie tej ksią żki opra co wa ne zo sta ło przez
Hu go Ge rar da Ströhl`a w 1904 r., po ni -
żej prze sta wiam te her by (Lind i Ströl):

W kra kow skich Su kien ni cach re mon -
to wa nych w koń cu XIX wie ku, mo że
wzo rem No we go Są cza, rów nież umiesz -
czo no her by miast „part ner skich” z okre su
śre dnio wie cza. Tam rów nież znajduje się
herb No we go Są cza z wie żą. 

W opra co wa niu „Herb i pie czę cie No -
we go Są cza” au tor stwa Ma ria na Gu mow -
skie go, za miesz czo nym w Rocz ni ku
Są dec kim nr IV z 1960 r. rów nież ta spra -
wa jest nie jest do koń ca spre cy zo wa na. 

Wiel ki znaw ca pro ble ma ty ki he ral -
dycz nej prof. Gu mow ski mó wi o pie czę -
ciach ze św. Mał go rza tą, ale rów nież
o pie czę ciach z ry ce rzem w bra mie.
Do koń ca nie roz strzy ga, jak to z tym
her bem No we go Są cza by ło. Mó wi, iż
herb z wie żą ko ja rzy się z her bem Grzy -
ma ła i po dob ny jest do her bu Kra ko wa
i Lwo wa. Ale to prze cież nie są ar gu -
men ty, aby herb ten od rzu cać zde cy do -
wa nie. 

Acha i jesz cze jed no. W trak cie roz -
mo wy z któ rymś z pol skich na ukow ców
pro fe so rów he ral dy ków, wy ra zi łem się
do słow nie „Au stria cy na ro bi li nam za -
mę tu, wpro wa dza jąc no we her by”, pro -

fe sor ów ob ru szył się i stwier dził, że
wła śnie wręcz prze ciw nie – Au stria cy
pró bo wa li zro bić po rzą dek z he ral dy ką
pol skich miast.

Zresz tą na wie lu obiek tach w No -
wym Są czu mo żna zo ba czyć herb z ry -
ce rzem, m.in. na bu dyn ku szko ły im.
Kró lo wej Ja dwi gi przy ul. Ja giel loń -
skiej, czy na pły cie gro bu Nie zna ne go
Żoł nie rza, któ ra nie gdyś by ła na Plan -
tach, a dziś mo żna ją zo ba czyć na cmen -
ta rzu ko mu nal nym przy ul. Rej ta na. 

Wiem, że tym tek stem na ro bię tro chę
nie po trzeb ne go za mie sza nia. Bo wiem
już przed woj ną trwa ły pra ce nad wpro -
wa dze niem w No wym Są czu her bu św.
Mał go rza ty. Pre zy dent i Ra da Mia sta
zwró ci li się w tej spra wie w 1937 ro ku
do Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych
z proś bą i wnio skiem o usta le nie osta -
tecz ne go wzo ru są dec kie go her bu. Mi -
ni ster stwo opo wie dzia ło się za her bem
ze św. Mał go rza tą i wy da ło od po wied -
nie za rzą dze nie opu bli ko wa ne w Mo ni -
to rze War szaw skim z dnia 21 III 1938 r.
W za rzą dze niu tym do kład nie okre ślo -
no kształt i ko lo ryt her bu. Nie ste ty, mia -
sto nie zre ali zo wa ło te go za rzą dze nia,
nie usu nię to z XIX -wiecz ne go ra tu sza
her bu i nie spo rzą dzo no no wych pie czę -
ci. Prze szko dził te mu pew nie wy -
buch II woj ny świa to wej. A po woj nie
to ka żdy wie, jak to by ło. 

W la tach 80. XX wie ku wy bit ne są -
dec kie oso bi sto ści na cze le z ks. pra ła -
tem Sta ni sła wem Li sow skim
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prze pro wa dzi ły dłu gą, kil ku let nią ba ta -
lię o św. Mał go rza tę w her bie No we go
Są cza. Do pie ro na Se sji Miej skiej Ra dy
Na ro do wej w dniu 16 paź dzier ni ka 1987
r. za pa dła de cy zja, iż w her bie No we go
Są cza bę dzie św. Małgo rza ta. 

Mo ją in ten cją nie jest roz po czy na nie
no wej dys ku sji nad tym, czy ofi cjal nym
her bem No we go Są cza ma być św. Mał -
go rza ta, czy ry cerz w wie ży bram nej.
Chcę tyl ko uzmy sło wić, iż nie jest to ta -
ka oczy wi sta praw da i jest w tej spra wie
wie le nie ja sno ści. Lek tu ra te go tek stu
po zwo li na rze czo we przyj rze nie się te -
mu pro ble mowi.

WIE SŁAW PI PREK
Au tor jest za słu żo nym dzia ła czem są dec kie -

go od dzia łu PTTK, po sia da upraw nie nia prze -
wod ni ka be skidz kie go I kla sy, prze wod ni ka
ta trzań skie go II kla sy, a ta kże prze wod ni ka
te re no we go na woj. ma ło pol skie i ślą skie.

Jest ra tow ni kiem ochot ni kiem w Kry nic kiej
Gru pie GOPR. Pi lo tu je wy ciecz ki, ta kże za gra -

nicz ne. Po wy ższy tekst uka zał się w Al ma na -

N
ie był to naj daw niej szy do -
ku ment do ty czą cy Kry ni cy.
Jej na zwa po raz pierw szy
po ja wi ła się w 1547 ro ku,

gdy nie ja ki Dan ko, „vir ho ne stus de
Miast ko”, czy li sła wet ny miesz cza nin
Dan ko z Miast ka (daw na na zwa Ty li -
cza) otrzy mał od bi sku pa kra kow skie -
go Sa mu ela Ma cie jow skie go so łec two
wsi Krze ny cze.

Nie wiel ka to by ła osa da, za gu bio -
na wśród gór i la sów, le żą ca z da la
od ku piec kich szla ków. Wcze śniej
przy cho dzi ła tu zi ma, póź niej na sta wa -
ła wio sna, a więc jej miesz kań cy mu -
sie li cię żej pra co wać, by utrzy mać
ro dzi ny oraz ży wy in wen tarz. Z nim
też by wa ły kło po ty. Oko li ca ob fi to wa -
ła wpraw dzie w licz ne źró dła, ale cóż
z te go, kie dy w wie lu z nich pły nę ła
wo da o dziw nym, kwa śnym sma ku,
któ rej by dło nie chcia ło pić. Set ki lat
mu sia ły prze mi nąć, aby to, co uwa ża -
no za do pust Bo ży, sta ło się bło go sła -
wień stwem ca łej oko li cy.

Lu dzie jed nak mie li in ny gust ni że li
zwie rzę ta i „kwa śna” wo da im sma ko -
wa ła. Kto wie, mo że już wte dy za uwa -
żo no jej po zy tyw ny wpływ na zdro wie?
W ka żdym ra zie sła wa kry nic kich (a ta -
kże mu szyń skich) źró deł ro sła.

Już w 1721 ro ku wspo mi na o nich
ks. Ga briel Rzą czyń ski w dzie le „Hi -
sto ria na tu ra lia cu rio sa Re gni Po lo -
niae”. W in nym dzie le: „Auc tu arium
hi sto riae na tu ra lia cu rio sae Re gni Po lo -
niae Ge da ni” z 1745 ro ku in for mu je:
„Oprócz Dru żbak są szcza wy w Mu -
szy nie i Kry ni cy w do brach bi skup stwa
kra kow skie go. Słu żą one pi ją cym...”.

***
W ro ku 1769, trzy la ta przed I roz -

bio rem Pol ski, woj ska au striac kie za ję -
ły Spisz, część sta ro stwa no wo tar skie go
i no wo są dec kie go. Do bra mu szyń skie,
wraz z Kry ni cą, prze ję ło w za rząd au -
striac kie mi ni ster stwo rol nic twa.

Za czę to od zba da nia naj bar dziej
zna ne go kry nic kie go źró dła, czy li dzi -
siej sze go Zdro ju Głów ne go, wcze śniej
na zy wa ne go źró dłem He le ny. Za da nie
to po wie rzo no rad cy gór ni cze mu, pro -
fe so ro wi Uni wer sy te tu Lwow skie go
Bal ta za ro wi Ha cqu eto wi. Pierw szej
ana li zy do ko nał on w ro ku 1788, a na -
stęp nie w 1796. W swo im dzie le „Neu -
estej phy si ca li sche Re isen in den
Jah ren 1788-1795 durch die da ci schen
und sar ma ti schen Kar pa then” wy da -
nym w ro ku 1796, Ha cqu et za mie ścił
pierw szy opis kry nic kie go zdro ju, pi -
sząc „Pięć mil od Są cza wje żdża się

Na ro dzi ny
Kry ni cy
24 kwiet nia 1793 ro ku w Kry ni cy spo rzą dzo no do ku ment, mo cą
któ re go „Pan kom mis sarz Cyr ku lar ny de Styx” wszedł w po sia -
da nie „nie kto rych czę sci Grun tu przy tu tey szey wo dzie kwa -
sney, a wła snie od ro li Sy do ro wa zwa ney, na kto rey taż Wo da
kwa sna się znay du ie”. Kosz to wa ło go to 204 zło te pol skie. Po wy -
ższy akt pod pi sał An to ni Fi lo wicz z Mia sta Mu szy ny Oby wa tel
oraz przed sta wi cie le „Urzę du Miey sco we go Woy tow skie go
Piotr Pe try szak woyt i Pa weł Pe try szak woyt te ra zniey szy”.
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w po chy łą do li nę, w któ rej w kil ku miej -
scach znaj du ją się źró dła mi ne ral ne
kwa śne. Naj sil niej sze z nich zna la złem
nie da le ko wsi Kry ni cy, uję te w drew nia -
ną cem brzy nę, wy try ska u pod nó ża gó -
ry od stro ny za chod niej, ale nie ma tu
żad ne go do mu ani żad ne go schro nie nia.
Dla te go mu sia łem przede wszyst kim
zbu do wać sza łas z ga łę zi, gdyż, ce lem
ba da nia wo dy ze źró dła, mu sia łem po -
zo stać na miej scu naj mniej dwa dni.
Obok głów ne go zdro ju, o kil ka za le d wie
kro ków od nie go, try ska ło dru gie źró -
dło, rów nież w drew nia ną cem brzy nę
uję te...”. By ło to źró dło „Qu el le”, póź -
niej na zwa ne „źró dłem Ka ro la”.

Koń co wa opi nia Ha cqu eta brzmia ła
bar dzo ko rzyst nie, za wie ra ła na wet kon -
kret ną su ge stię: „Po żą da nym by ło by,
aby przy tym zdro ju za pro wa dzo no na -
le ży te urzą dze nie dla tych osób, któ re by
chcia ły uży wać wo dy na miej scu”.

In na spra wa, że uczo ny miał jesz cze
in ny, choć po za nau ko wy pro blem: otóż
miej sco wi chło pi, ob ser wu jąc je go ba -
da nia, uwa ża li je za gu sła, a je go sa me -
go za czar no księ żni ka...

***
Pierw sze bu dyn ki zbu do wał wspo -

mnia ny już we wstę pie Fran ci szek Stix
von Saun ber gen, ów cze sny ko mi sarz

cyr ku lar ny. By ły to dwa do my miesz kal -
ne i staj nie. Ocem bro wa no ta kże źró dło.

In te res nie szedł jed nak naj le piej,
do cze go w rów nym stop niu przy czy -

nia ła się bli skość zna nych już i uzna -
nych ku ror tów (m.in. Karls bad,
dzi siej sze Kar lo vy Va ry czy Bar diów),
a ta kże nie do stęp ność Kry ni cy. Pa mię -
taj my, że ko lej do tar ła do niej do pie ro
w 1911 ro ku, a do te go cza su je dy nym
środ kiem lo ko mo cji by ły fur man ki,
znacz nie póź niej do pie ro za stą pio ne
przez dy li żan se.

Stix na Kry ni cy ma jąt ku więc nie
zro bił. Tym bar dziej że – otrzy maw szy
prze nie sie nie na wschod nie zie mie póź -
niej szej Ga li cji i nie mo gąc już bez po -

śred nio „pil no wać in te re su” – po sta no -
wił ją sprze dać. Ku piec tra fił się szyb -
ko, i nie by le ja ki, bo sam ce sar sko-
-kró lew ski rząd. Ale rzą dy rzad ko by -
wa ją szczo dre. Kry ni ca po raz dru gi zo -
sta ła więc sprze da na (w r. 1800), ale tym
ra zem tyl ko za 150 zło tych. Nie wie le,
zwa żyw szy na pier wot nie za pła co ną
przez Sti xa kwo tę, a ta kże na sze reg do -
ko na nych już przez nie go in we sty cji.
W Kry ni cy znaj do wa ło się już bo wiem:

1) ocem bro wa ne źró dło,
2) trzy izbo wy, drew nia ny do mek

miesz kal ny,
3) drew nia na sta jen ka,
4) dru ga staj nia, mu ro wa na,
5) nie wy koń czo ny, drew nia ny dom.
W ty mże 1800 ro ku słu ży ły one aż 70

ku ra cju szom (nie li cząc słu żby).
W ro ku 1805 Kry ni cę wy dzie rża wio -

no Ja no wi Hech to wi ze Lwo wa, póź -
niej sze mu wy na laz cy spo so bu
bu tel ko wa nia wo dy z ga zem (zwa ne go
me to dą Hech ta). Rok póź niej spe cjal -
na rzą do wa ko mi sja do kład nie zba da ła
Za kład i wła dzom ga li cyj skim po le ci ła
wpro wa dze nie pew nych udo sko na leń
w ce lu roz wo ju zdro jo wi ska. Pod ję te
de cy zje by ły stop nio wo re ali zo wa ne
a by ły to m.in.: bu do wa dro gi łą czą cej
Kry ni cę z No wym Są czem i Du klą, bu -
do wa no wych ła zie nek i do mów miesz -
kal nych oraz usta no wie nie sta łe go
le ka rza zdro jo we go. Wy ko na no no we
ocem bro wa nie źró dła i uję to go w cem -
brzy ny mo drze wio we; wy bu do wa no
wy twór nię ka mio nek do roz le wa nia wo -
dy kry nic kiej, za pro jek to wa no park
uzdro wi sko wy.

Dziw nym zbie giem oko licz no ści
kie row nic two no we go c. k. za kła du ką -
pie lo we go, po wie rzo no Paw ło wi Du -
chow skie mu, do tych cza so we mu
fry zje ro wi z Mu szy ny, na do da tek...
nie pi śmien ne mu.

Ów cze sny Ni ko dem Dyz ma oka zał się
jed nak nad zwy czaj spraw nym za rząd cą.
W la tach 1801-1802 kie ro wa ne przez nie -
go zdro jo wi sko przy nio sło do chód 209
zło tych, czy li że wy da tek za mor ty zo wał
się w nie speł na pół to ra ro ku! Kry ni ca za -
czę ła się więc roz wi jać – tak, że sta ło się
ko niecz ne prze bu do wa nie jed nej ze staj -
ni na... re stau ra cję. Trud no po wie dzieć,
czy co raz licz niej przy je żdża ją cy go ście
o tym wie dzie li. Ale przy je żdża li.

Stix na Kry ni cy ma jąt ku
więc nie zro bił. Tym bar -
dziej że – otrzy maw szy
prze nie sie nie
na wschod nie zie mie póź -
niej szej Ga li cji i nie mo -
gąc już bez po śred nio
„pil no wać in te re su” – po -
sta no wił ją sprze dać. 
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W 1814 ro ku le ka rzem zo stał dr Stir -
ba de Stir bitz; la ta te na le żą do świet -
nych w roz wo ju Kry ni cy. Zje żdża li tu
za mo żni ku ra cju sze z kra ju i z za gra ni -
cy. W wy da nej we Lwo wie w ro ku 1816
pu bli ka cji „Opi sa nie źró deł mi ne ral nych
w Kry ni cy” czy ta my: „... źró dło głów -
ne świe żo drze wem mo drze wio wym
ocem bro wa ne, na kry te by ło da chem
chiń skim, do źró dła zaś scho dzi ło się
po trzech stop niach. Za źró dłem by ło
wej ście do ogro du an giel skie go, ca ła zaś
la sem po kry ta gó ra nad źró dłem, po cię -
ta wy god ny mi ście żka mi aż na szczyt jej
pro wa dzą cy mi, by ła we wspa nia ły park
za mie nio na. Wo dę cie płą i zim ną, któ rą
prze wa żnie no szo no do ką pie li w na czy -
niach, za czę to spro wa dzać ryn na mi...”.
To pierw sza na uko wa pra ca o kry nic kim
zdro jo wi sku.

Osta tecz ny upa dek Na po le ona i po sta -
no wie nia Kon gre su Wie deń skie go
(1815) za wa ży ły ta kże na lo sach be skidz -
kie go zdro jo wi ska. Zmia na kur su po li -

tycz ne go i go spo dar cze go Au strii wo bec
ziem pol skich spo wo do wa ła cof nię cie
kre dy tów prze zna czo nych na je go roz -
wój. Zo sta ło ono zde gra do wa ne do ran gi
pro win cjo nal ne go ką pie li ska, prze zna -
czo ne go głów nie dla klas śred nich,
a więc i ubo ższych. Tym bar dziej, że nie -
ja ko pod bo kiem, wy ra stał no wy, mło dy
i groź ny kon ku rent – Szczaw ni ca.

Okres sta gna cji uko ro no wa ło wy da ne
w 1832 ro ku roz po rzą dze nie władz na -
ka zu ją ce: „bu dow le zdro jo wo-ką pie lo -
we ro ze brać i zde mo lo wać, ma te riał
z nich sprze dać, a ca ły tu tej szy za kład
ką pie lo wy raz na za wsze usu nąć”.

***
A więc tak nie wie le bra ko wa ło, aby

na zwa Kry ni cy po zo sta ła je dy nie

w ulot nej, ludz kiej pa mię ci. Ja ko coś, co
by ło, a cze go już nie ma.

Że nie sta ło się ina czej, jest za słu gą
wie lu lu dzi: hr. Mer ca di na, Edwar da hr.
Stad nic kie go, Jó ze fa Sza low skie go, Pan -
kra ce go Bie law skie go – a przede
wszyst kim pro fe so ra i rek to ra Uni wer -
sy te tu Ja giel loń skie go, Jó ze fa Die tla.
W wy ni ku usta leń ko mi sji przez nie go
kie ro wa nej, Kry ni ca nie tyl ko zo sta ła
ura to wa na, ale otwo rzył się w jej dzie -
jach no wy, ja kże po myśl ny roz dział. Ale
to już by ła po ło wa XIX wie ku.

Są w Pol sce dwie Kry ni ce: Mor ska
i Zdrój. Nie któ rzy pró bu ją lan so wać Na -
zwę „Kry ni ca Gór ska”. Nie po trzeb nie.
Dla prze cięt ne go Po la ka jest tyl ko jed -
na Kry ni ca. JA CEK ZA REM BA

LE GEN DA O KRY NIC KICH ZDRO JACH
„Za daw nych, bar dzo daw nych cza sów, w jed nym z oko licz nych za mecz ków – naj -

praw do po dob niej w po bli skiej Mu szy nie – miesz kał mło dy ry cerz, sły ną cy z mę stwa i od -
wa gi, nie ustra szo ny w bo ju, zwy cię ski w tur nie jach i szczę śli wy w mi ło ści. Ko chan ką je go
by ła mło da pa ster ka, któ rej imię, za rów no jak i na zwi sko ry ce rza, za tar ło się w pa mię ci
ludz kiej, zo sta wiw szy po so bie tyl ko wspo mnie nie o ich obo pól nej mi ło ści.

Ali ści po nie ja kim cza sie przy szły wi ci kró lew skie, po wo łu ją ce ry cer stwo pod cho rą -
gwie, bo za gon ta tar ski wtar gnął w gra ni ce Rze czy po spo li tej, nisz cząc i łu piąc wszyst ko
co zna lazł na dro dze. Ry cerz wy ru szył w bój sro gi a dzie wi ca zo sta ła w trwo dze i ocze ki -
wa niu, śląc kor ne mo dły do Pan ny Najśw. o ła skę i opie kę nad uko cha nym.

Mi ja ły ty go dnie i mie sią ce – rok jak wiek dłu gi upły nął, a ry cerz z woj ny nie wra cał.
Po kil ku la tach da rem ne go ocze ki wa nia, stra ciw szy już na dzie ję uj rze nia kie dy kol wiek

uko cha ne go mło dzia na, pięk na pa ster ka po sta no wi ła mło dość swo ją i ca łe dal sze ży cie
po świę cić Bo gu i w tym ce lu uda ła się w te stro ny, gdzie w le śnej pusz czy po bu do wa ła
so bie cha tyn kę i tak w tej pu stel ni, na go rą cej mo dli twie, po stach i umar twie niu, pę dzi ła
dni swo je, bła ga jąc o opie kę nad uko cha nym, je śli jest jesz cze przy ży ciu, lub o kró le stwo
nie bie skie dla nie go, gdy by po legł w bo ju.

Kie dy tak pew ne go ra zu klę cza ła, za to pio na w mo dli twie, na raz usły sza ła ci che ję ki
w po bli żu. Prze rwa ła więc mo dły i po spie szy ła w to miej sce skąd głos ją do cho dził. Któż
jed nak opi sze jej zdu mie nie, gdy w tym nie szczę śli wym po zna ła uko cha ne go przez sie -
bie mło dzień ca. Szu ka jąc jej po la sach, zo stał on zra nio ny przez dzi kie go zwie rza, a te raz
nu rzał się we krwi i omdla łym gło sem pro sił o ra tu nek.

Ra dość i prze strach mło dej pu stel ni cy na wza jem ze so bą to czy ły w niej wal kę. Ra dość
z po wo du, że uj rza ła go zno wu – strach i prze ra że nie, że go utra cić mo że, je śli szyb kie go nie
przy nie sie mu ra tun ku. A tu na oko ło głu cha pusz cza i ni gdzie ani kro pli wo dy w po bli żu!

– Mat ko Naj święt sza, ra tuj go! – krzyk nę ła roz pacz li wym gło sem, pa da jąc obok nie go
na ko la na i wy cią ga jąc ku nie bu rę ce w bła gal nej mo dli twie. Na raz pusz cza ob la ła się sło -
necz nym bla skiem, z wy so ko ści nie bios ze szła Bo ża Ro dzi ciel ka i ująw szy za rę kę dziew -
czy nę, po pro wa dzi ła ją do źró dła, któ re cu dem wy try sło w po bli żu.

– Ob myj tą wo dą mło dzień ca – rze kła – a przy wró cisz mu zdro wie i ży cie. Ta kim to
spo so bem, we dług lu do wej le gen dy po wsta ło źró dło kry nic kie, któ re od kry ła go rą ca mi -
łość, a sil na wia ra nada ła mu moc uzdra wia ją cą.

Od tąd nad tym cu dow nym zdro jem czu wa oko Mat ki Mi ło sier dzia i od tąd też lud uwa -
ża Ją za je go Pa tron kę”. WŁA DY SŁAW BEŁ ZA
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Pszcze la rze zdo by li War sza wę 15 mar ca 2012 ro -
ku. Marsz w obro nie pszczół” wy ru szy li z pla cu
Zam ko we go w War sza wie i ma sze ru jąc da lej Ale -
ja mi Ujaz dow ski mi, No wym Świa tem i przez plac
Trzech Krzy ży do tar li na Wspól ną przed gmach
Mi ni ster stwa Rol nic twa i Roz wo ju Wsi. 

K
o lo ro wa, bli sko dwu ty sięcz na pszcze lar ska ma ni fe -
sta cja, spo tka ła się z aplau zem miesz kań ców sto li -
cy. Pol scy pszcze la rze przy je cha li do War sza wy,
że by za pro te sto wać prze ciw ko sta le po gar sza ją cej

się sy tu acji eko lo gicz nej i eko no micz nej ro dzi mych pa siek,
che mi za cji rol nic twa i za ku som wiel kich kor po ra cji go spo -
dar czych za le ga li zo wa nia or ga ni zmów ge ne tycz nie zmo dy fi -
ko wa nych (GMO). Pszcze lar ską ma ni fe sta cję wspar ła
Mię dzy na ro do wa Ko ali cja dla Ochro ny Pol skiej Wsi pa ni Ja -
dwi gi Ło pa ty, lau re at ki eko lo gicz ne go No bla, tj. Na gro dy
Gold ma na. 

Przed sta wi cie le uczest ni ków po cho du, w tym nasz są dec -
ki kra jan Ja nusz Kasz te le wicz ze Stróż, spo tka li się z mi ni -
strem rol nic twa Mar kiem Sa wic kim i przed sta wi li pe ty cję
oraz po stu la ty pol skie go świa ta pszcze lar skie go do władz pu -
blicz nych (zob. www.chron my.pszczo ly.pl).

W mar szu uczest ni czy ła kil ku dzie się cio oso bo wa gru pa
bart ni ków z Kar pac kie go Związ ku Pszcze la rzy w No wym Są -
czu, na cze le z Cze sła wem Jun giem, Mał go rza tą Scha biń ską,
Mar kiem Mosz czyń skim, sta łym fe lie to ni stą „Są de cza ni na”
– Ma cie jem Ry sie wi czem oraz Mar kiem Mosz czyń skim. Ten
ostat ni przy wiózł do War sza wy kil ka ki lo gra mów mar twych

pszczół, któ re w ra mach sym bo licz ne go hap pe nin gu zo sta ły
roz sy pa ne przed bu dyn kiem MRiRW.

„Nie mo że my do pu ścić do za gła dy pszczół, bo gdy zgi nie
ostat nia, ludz ko ści po zo sta ną tyl ko 4 la ta ży cia” – ta ki prze -
kaz po zo sta wi li pszcze la rze nie tyl ko w War sza wie, gdyż
marsz od bił się sze ro kim echem w me diach i na po li tycz nych
sa lo nach. To by ła hi sto rycz na ma ni fe sta cja. Ni gdy wcze śniej
pol scy bart ni cy nie upo mi na li się o pra wa nas wszyst kich
do ży cia w czy stym i eko lo gicz nie zrów no wa żo nym śro do -
wi sku na tu ral nym.

MA CIEJ RY SIE WICZ, fot. Syl wia Ol szew ska

Bart ni cy wrę czy li pe ty cję mi ni stro wi rol nic twa 

Marsz w obro nie pszczół
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L
i te ra tu ra przed mio tu od daw -
na zgod nie po twier dza wy -
ższość te go je dy ne go na świe cie
mio du, któ ry nie po cho dzi

z nek ta ru kwia to we go. Uchyl my za tem
rąb ka ta jem ni cy, bo prze cież nie wszy -
scy ma ją obo wią zek wie dzieć jak po -
wsta je miód spa dzio wy i ja kie po sia da
wa lo ry.

CO TO JEST SPADŹ?
Spadź jest bar dzo słod ką wy dzie li ną

owa dów z rzę du plu skwia ków, głów nie
mszyc (Aphi di nea) i czerw ców (Coc ci -
nea), któ re swo im kłu ją co -ssą cym apa -
ra tem gę bo wym, na kłu wa jąc li ście
i mło de pę dy ro ślin, wy sy sa ją z nich
sok. Sok ten za wie ra du żo cu kru, a ma -
ło sub stan cji azo to wych. Mszy ce
i czerw ce mu szą przede wszyst kim za -
spo ko ić swo je po trze by biał ko we i nad -
miar cu kru wy da la ją (wy plu wa ją)
na ze wnątrz swo je go or ga ni zmu. Brzmi
to mo że ma ło es te tycz nie, ale rze czy wi -
stość nie wy glą da tak dra ma tycz nie.
Spadź jest wy dzie la na (wy da la na) przez
te owa dy w po sta ci ma łych kry sta licz -
nych, o wiel kiej uro dzie, kro pe lek. Bo
je śli po je dyn czy pła tek śnie gu mo że być
pięk ny, to kro pel ka spa dzi ta kże. Cza sa -
mi tej spa dzi jest tak du żo, że wszyst ko
w le sie za czy na się le pić do pal ców
i rąk. To wy so ka za war tość cu kru w spa -
dzi spra wia, że ma ona tak du że zna cze -

nie ja ko źró dło po ży wie nia dla wie lu ga -
tun ków owa dów. W za le żno ści od ilo ści
i atrak cyj no ści „cu kro wej” kro pe lek
spa dzi są one zbie ra ne przez pszczo ły.
Gdy las „spa dziu je”, mo że po wstać na -
wet do 10 000 li trów spa dzi na hek tar!
Oto cud na tu ry!

Mio dy spa dzio we ma ją bar wę ja sno -
brą zo wą lub zie lo no brą zo wą aż do pra -
wie czar nej. Dzie lą się na mio dy
spa dzio we z drzew igla stych: jo dła,
świerk, so sna i mio dy spa dzio we
z drzew li ścia stych (klon, buk, li pa).

SKŁAD SPA DZI
Spadź bez po śred nio po wy dzie le niu

jest kla row na jak wo da. Po sia da śred nią
za war tość sub stan cji su chej od 5
do 18% przy spe cy ficz nej gę sto ści 1,1-
1,3. War tość pH wa ha się od 5,1 do 7,9,
za war tość azo tu wy no si 0,2 do 1,8%
sub stan cji su chej. Za war tość sub stan cji
su chej w za le żno ści od względ nej wil -
got no ści po wie trza mo że wzro snąć
do 50% i wię cej. Za war tość wę glo wo -
da nów w spa dzi wy no si od 90 do 95%
sub stan cji su chej. W skład spa dzi wcho -
dzą głów nie cu kry pro ste (fruk to za i glu -
ko za), dwu cu kry (sa cha ro za, mal to za,
etc.). Oprócz te go w spa dzi mo gą znaj -
do wać się in ne wie lo cu kry, na przy kład
nie lu bia na przez pszcze la rzy me le cy to -
za, bar dzo szyb ko kry sta li zu ją cy trój cu -
kier, któ ry mo że unie mo żli wić

od wi ro wa nie (zbyt wcze śnie skry sta li -
zo wa ne go) mio du z ra mek. Spadź jest
bo gat sza w mi ne ra ły niż nek tar kwia to -
wy, przy czym do mi nu je wapń, ma gnez
i związ ki fos fo ru. Po dob nie, je śli cho dzi
o pier wiast ki śla do we jak miedź, że la -
zo, ko balt, man gan, cynk czy mo lib den.
W spa dzi jo dło wej wy kry to ta kże wie -
lo cu kry, zwa ne dek stry na mi. Po nad to
w spa dzi znaj du je my biał ka, wśród któ -
rych są bar dzo ko rzyst ne z punk tu wi -
dze nia or ga ni zmu czło wie ka en zy my
i 20 wol nych ami no kwa sów. Wiel kim

Pszczoły i ludzie

Są dec ki miód
spa dzio wy
Oto praw dzi wy król wśród mio dów. Są dec ki miód spa dzio wy. Dla -
cze go ogło si łem je go pa no wa nie? Ano dla te go, że ża den z mio -
dów nek ta ro wych: aka cjo wy, gry cza ny, mnisz ko wy, li po wy,
wie lo kwia to wy, na wło cio wy etc., choć ka żdy z nich jest nie do za -
stą pie nia i nie do pod ro bie nia, to jed nak nie za wie ra w so bie ta kie -
go bo gac twa skła du w ży cio daj ne mi kro ele men ty i wi ta mi ny. 
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wa lo rem spa dzi są za war te w niej wi ta -
mi ny z gru py B. Ten bo ga ty i spe cy ficz -
ny skład su row ca, z któ re go pszczo ły
wy twa rza ją miód spa dzio wy, po wo du -
je, że po prze two rze niu przez pszczo ły
miód spa dzio wy wy ka zu je wy so ką ak -
tyw ność an ty bak te ryj ną. 

SĄ DEC KI MIÓD SPA DZIO WY
1 lu te go 2008 ro ku są dec ki miód spa -

dzio wy zo stał wpi sa ny na Li stę Pro duk -
tów Tra dy cyj nych pro wa dzo ną przez
Mi ni stra Rol nic twa i Roz wo ju Wsi.
Wnio sek zo stał zło żo ny przez Kar pac ki
Zwią zek Pszcze la rzy w No wym Są czu,
Go spo dar stwo Pa siecz ne „Są dec ki Bart -
nik”, Pa sie kę „Barć” Jac ka No wa ka
z Ka mian nej i fir mę Hu zar sp. z o.o.
z No we go Są cza. Wnio sko daw cy przed -
ło ży li Mi ni stro wi Rol nic twa i Roz wo ju
Wsi me ry to rycz nie i hi sto rycz nie bar dzo
in te re su ją cy wnio sek, do ku men tu ją cy
nie tyl ko wa lo ry są dec kie go mio du spa -
dzio we go, ale przede wszyst kim kon -
tekst, mo żna by rzec, eko lo gicz ny, bez
któ re go są dec kie go mio du spa dzio we go
w ogó le by nie by ło. 

La sy, we dług da nych z 2006 ro ku
zaj mu ją w po wia tach: no wo są dec kim
po wierzch nię 67 136 ha, li ma now skim
– 36 728 ha oraz gor lic kim – 42 190 ha.
Są to przede wszyst kim drze wo sta ny jo -
dło we i świer ko we, w któ rych wy stę pu -
ją prze cież głów ni pro du cen ci spa dzi,
czy li plu skwia ki, mszy ce i czerw ce.

Spadź po ja wia się na tych ga tun kach
drzew tyl ko w okre ślo nych miej scach
– naj czę ściej w gór skich ko tli nach i do -
li nach na wy so ko ści 200-700 m n. p. m.,
gdzie pa nu je spe cy ficz ny mi kro kli mat,
sprzy ja ją cy spa dzio wa niu. 

Mio dy spa dzio we z jo dły i świer ka
by ły po zy ski wa ne na na szych te re nach
od daw na i w więk szych ilo ściach niż
dzi siaj. Prze cież pra wie ca łe Kar pa ty
po ra sta ła pier wot na pusz cza. Pierw sze
pi sem ne wzmian ki o pro wa dze niu roz -
wi nię tej go spo dar ki bart nej po cho dzą
już z XIII wie ku, kie dy to w ak cie fun -
da cji klasz to ru kla ry sek w Sta rym Są czu
z dnia 6 lip ca 1280 r. od no to wa no prze -
ka za nie klasz to ro wi Sta re go Są cza
oraz 28. wsi z rze ka mi, mły na mi, sa -
dzaw ka mi, ry bo łów stwem i bar cia mi.
Od te go cza su go spo dar ka bart na wy -
mie nia na by ła w wie lu póź niej szych do -
ku men tach klasz tor nych. Jed nak
szcze gó ło we ba da nia nad wy stę po wa -
niem spa dzi i mio da mi spa dzio wy mi
roz po czę to do pie ro w XVIII wie ku
i trwa ją one do dnia dzi siej sze go. Sła wa
są dec kich mio dów spa dzio wych by ła
już tak ugrun to wa na na po cząt -
ku XX wie ku, że już w pierw szych ty -
go dniach oku pa cji nie miec kiej
pod czas II woj ny świa to wej ar mia nie -
miec ka roz po czę ła skup mio du na wła -
sne po trze by. Sta rzy pszcze la rze
opo wia da li, że miód spa dzio wy sta no -
wił zna ko mi ty ar gu ment ko rup cyj ny

w nie miec kich urzę dach. Od cza sów
PRL -u, a ta kże dzi siaj, są dec kie mio dy
spa dzio we ro bią fu ro rę na sto łach kon -
su men tów z Nie miec, Szwaj ca rii, Ka na -
dy i Sta nów Zjed no czo nych. Sło wem
ra ry tas!

Wszy scy pszcze la rze są dec cy, o któ -
rych mia łem za szczyt ga wę dzić na ła -
mach „Są de cza ni na” i Mał go sia

Scha biń ska z Ro żno wa, i Ja nusz Kasz te -
le wicz ze Stróż, i Cze sław Jung z Be re -
stu, i Wła dek Ptasz kow ski z Ptasz ko wej,
i Sta szek Ko wal czyk z No we go Tar gu,
i Ja cek No wak z Ka mian nej, i Hi la ry Ry -
sie wicz z Bo bo wej, i Jan Gru ca z Kąc lo -
wej, ma ją w swo jej ofer cie kró lew ski,
są dec ki miód spa dzio wy.

My ślę, Dro dzy Są de cza nie, że nie po -
win ni ście po zwo lić na dal szy eks port te go
mio du gdzieś w da le ki świat. Wy ku puj cie
go na pniu od na szych pa siecz ni ków i,
na chwa łę Pa na, racz cie się nim dla zdro -
wia i po myśl no ści Wa szych ro dzin.

MA CIEJ RY SIE WICZ

1 lu te go 2008 ro ku są dec -
ki miód spa dzio wy zo stał
wpi sa ny na Li stę Pro duk -
tów Tra dy cyj nych pro -
wa dzo ną przez Mi ni stra
Rol nic twa i Roz wo ju Wsi. 
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B
y ło to pio nier skie przed się wzię cie
na grun cie nie tyl ko są dec kie go
dzien ni kar stwa. Ka żdy od ci nek
„Pa no ra my” to by ła w isto cie mi -

ni mo no gra fia ko lej nej wsi, przed sta wia -
na w po rząd ku al fa be tycz nym. By li śmy
na pół met ku te go dzie ła. Wraz z tym nu -
me rem „Są de cza ni na” uka za ło się 26 od -
cin ków, mniej wię cej dru gie ty le du żych

wsi pa ra fial nych na Są dec czyź nie o hi sto -
rii i bo ga tym ży ciu spo łecz nym cze ka ło
na pre zen ta cję. Au to rem ory gi nal nej kon -
cep cji i wszyst kich tek stów był wy traw ny
re por ter, red. Ire ne usz Paw lik, któ re mu
dzię ku je my za do tych cza so wą współ pra cę. 

„Pa no ra ma Wsi Są dec kich” cie szy ła
się po pu lar no ścią wśród Czy tel ni ków
i spo tka ła się z du żym uzna niem pra so -

znaw ców. Spo łecz no ści ko lej nych wsi
cze ka ły na swój od ci nek. Ma my na -
dzie ję, że uda nam się zna leźć fun du sze
na to wy jąt ko we dzie ło, do ku men tu ją -
ce ży cie Są de czan i po wa ka cjach se ria
zo sta nie wzno wio na. RE DAK CJA

Wymuszona przerwa
Z przy kro ścią in for mu je my Czy tel ni ków, że z po wo dów fi nan so -
wych zmu sze ni je ste śmy za wie sić pu bli ka cję ko lej nych od cin -
ków „Pa no ra my Wsi Są dec kich”, ja ko sta łe go do dat ku
do „Są de cza ni na”, ale sta no wią ce go od ręb ną ca łość.
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