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BYŁ TAM GDZIE LUDZ KIE ŻY CIE 
NIC NIE ZNA CZY ŁO
Ży cio rys prof. An drze ja Łep kow skie go to wzru sza ją ca po -
wieść, sam spi sał swe naj bo le śniej sze wspo mnie nia. Uro dzo -
ny w No wym Są czu swe ży cie za wo do we zwią zał ze Ślą skiem
– pi sze Ber na de ta Wasz kie le wicz.

11

CHA TA PEŁ NA DZIE CI!
Przez ich dom prze wi nę ło się dzie się cio ro dzie ci. Nie któ re po -
wró ci ły do bio lo gicz nych ro dzin, in ne zna la zły ro dzi ców ad -
op cyj nych. Zo stał Fra nek… – pi sze Kin ga Bed nar czyk.
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Pamiętam
wszystkich swoich
katechetów

W
y pro wa dze nie re li gii ze
szko ły, a do te go spro wa -
dza się za mysł prze rzu -
ce nia cię ża ru opła ca nia

ka te che tów na sa mo rzą dy, obec ny w roz -
po rzą dze niu mi ni ster edu ka cji na ro do -
wej, to ude rze nie w sa mo ser ce na ro du,
bo od wy cho wa nia dziec ka wszyst ko się
za czy na. Na le żę do po ko le nia, któ re re -
li gii uczy ło się w sal kach ka te che tycz -
nych, ale to by ło za ko mu ny, a dziś jest
wol na Pol ska.

W przed szko lu cho dzi łem na re li gię
do ka pli cy Prze mie nia Pań skie go na ul.
Św. Du cha. W pierw szych kla sach pod -
sta wów ki („Mic kie wicz”) wdra py wa łem
się na strych ko ścio ła św. Mał go rza ty.
Kie dy zo sta łem uczniem „13”, lek cje re -
li gii mie li śmy na strysz ku ko ściół ka
na Sta rym Cmen ta rzu, a w ogól nia ku
(Dru ga Bu da) w sal ce sióstr fe li cja nek
przy ul. Dłu go sza.

Pa mię tam wszyst kich swo ich ka te -
che tów, po cząw szy od sio stry Se ra fi ny
(słu żeb nicz ki sta ro wiej skiej), któ ra da -
wa ła nam ma lo wan ki do za ko lo ro wa -
nia, po ks. dr. Hen ry ka Stru ga łę, któ ry
na tarł mi uszy przed ma tu rą, za co mu
je stem do zgon nie wdzięcz ny.

Wy wia dów ki i świa dec twa by ły
wów czas po dwój ne. Pa mię tam, że po -
dział go dzin tak był ukła da ny w szko le,
aby zna la zło się „okien ko” na re li gię.
Po mi mo bo wiem ofi cjal nej li nii ate -
istycz ne go pań stwa, dy rek cje szkół „ko -
la bo ro wa ły” z pro bosz cza mi. Ale ta
kon spi ra cja mia ła miej sce w cza sach
pań stwa to ta li tar ne go, któ re na sztan da -
rach wy pi sa ło ha sła wal ki z Ko ścio łem.
Po wrót re li gii do szkół, po prze wro cie
ustro jo wym w 1989 ro ku, był po wro -
tem do nor mal no ści.

Cóż ta kie go dziec ko do wia du je się
na re li gii w szko le, aby go te go przed -

mio tu po zba wiać? Że nie wol no kła -
mać, kraść, że trze ba po ma gać słab -
szym, sza no wać star szych i słu chać
ro dzi ców. Na in nych lek cjach nie ma
miej sca na opo wia da nie przez na uczy -
cie lu o tym, co jest do bre, a co złe,
choć mą dry pe da gog z ła two ścią prze -
my ci De ka log na lek cji ję zy ka pol skie -
go, hi sto rii, na uki o spo łe czeń stwie
a na wet wf -u, bo czy mże in nym jest za -
sa da fa ir play w spo rcie? W dzie jach
Pol ski nie by ło in nej ak sjo lo gii niż
chrze ści jań ska, a hi sto rii nie da się po -
wtó rzyć.

Po za wszyst kim, na uka re li gii to ta -
kże wy pi sy ze Sta re go i No we go Te -
sta men tu, a to jest kul tu ra i dzie dzic two
ludz ko ści. W li te ra tu rze, mu zy ce, ma -
lar stwie znaj du ją się ty sią ce od nie sień
do bi blij nych opo wie ści. Sku tek jest ta -
ki, że naj więk si na wet wro go wie Ko -
ścio ła uży wa ją fi gur bi blij nych na wet
o tym nie wie dząc, że by już nie wspo -
mnieć, że la ta na szej ery li czą się
od na ro dze nia Chry stu sa.

***
W tym nu me rze „Są de cza ni na” pu -

bli ku je my ana li zę praw ną pra cow ni -
ków KUL na te mat obec no ści re li gii
w szko le. Dru ku je my też za pis cie ka -
wej dys ku sji pa ne lo wej do świad czo -
nych są dec kich ka pła nów (nie któ rzy
z nich już nie ży ją), ja ka się od by ła
przed trze ma la ty na kon fe ren cji zor ga -
ni zo wa nej przez Fun da cję Są dec ką
z oka zji 5. rocz ni cy śmier ci ks. prof.
Bo le sła wa Ku mo ra, wy bit ne go hi sto ry -
ka Ko ścio ła, po cho dzą ce go z pod są -
dec kiej Ni sko wej. Zac ni ka pła ni
wspo mi na li wte dy cza sy PRL, m.in.
sal ki ka te che tycz ne, w któ rych od by -
wa ły się lek cje re li gii. Nie chce my po -
wro tu tych cza sów, ży je my prze cież
w wol nej Pol sce!

Henryk Szewczyk
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JAK GŁO SO WA LI 
W SEJ MIE?

Po sło wie An drzej Czer wiń ski, Ma rian Cy -
coń i An drzej Gut -Mo sto wy (wszy scy PO)
gło so wa li za od rzu ce niem wnio sku „So li dar -
no ści” o prze pro wa dze nie re fe ren dum
w spra wie wy dłu że nia wie ku eme ry tal ne go
dla ko biet i mę żczyzn do 67 lat. Wnio sek po -
par li po sło wie: Bar ba ra Bar tuś, Wie sław Jan -
czyk, An na Pa luch i Piotr Na im ski (wszy scy
PiS) oraz Ar ka diusz Mu lar czyk, An drzej Ro -
ma nek i Edward Siar ka (ca ła trój ka SP).

Wnio sek o pierw sze czy ta nie po sel skie -
go pro jek tu uchwa ły w spra wie zo bli go wa -
nia władz Fe de ra cji Ro syj skiej do od da nia
Pol sce do wo dów ka ta stro fy z dnia 10 kwiet -
nia 2010 ro ku, w tym przede wszyst kim wra -
ka sa mo lo tu TU -154M, po par li są dec cy
po sło wie PiS i SP, prze ciw gło so wa ła trój ka
po słów PO z okrę gu 14.

ZA KRZYŻEM POSZLI
TURYŚCI I… WIĘŹNIOWIE

Wśród uczest ni ków wiel ko piąt ko wej
Dro gi Krzy żo wej na Mo gie li cę, naj wy ższy
szczyt Be ski du Wy spo we go (1170 m n. p. m.),

zor ga ni zo wa nej po raz trzy na sty przez Pol -
skie To wa rzy stwo Ta trzań skie, by ła 50-oso -
bo wa gru pa z Od dzia łu PTT w No wym
Są czu. Pa no wa ły trud ne wa run ki, w gó rach
le żał świe ży śnieg. Pod roz miesz czo ny mi
na drze wach sta cja mi Dro gi Krzy żo wej, roz -
wa ża nia tra dy cyj nie pro wa dził by ły pre zes
Za rzą du Głów ne go PTT, a teo log z wy kształ -
ce nia – Krzysz tof Ka bat z No we go Tar gu.
Ostat nia 14. sta cja mie ści ła się na szczy cie
Mo gie li cy.

Po nad 60. więź niów uczest ni czy ło
w Wiel ki Pią tek w na bo żeń stwie Dro gi Krzy -
żo wej, od pra wio nym na dzie dziń cu Za kła du
Kar ne go w No wym Są czu w Dro dze Krzy żo -
wej przez ka pe la na wię zien ne go ks. Mi ro -
sław Dep ka. Więź nio wie czy ta li roz wa ża nia
przy sta cjach Dro gi Krzy żo wej, wy ko na nych
przez kil ku osa dzo nych na za ję ciach ko ła rę -
ko dziel nic twa. Oni też przy go to wa li Grób
Pań ski, przy któ rym Je zu sa ad o ro wa li wspól -
nie więź nio wie i funk cjo na riu sze Słu żby Wię -
zien nej. W Wiel ki Czwar tek część
osa dzo nych uczest ni czy ła w Mszy Świę tej
Wie cze rzy Pań skiej, pod czas któ rej ka pe lan
ob mył no gi dwu na stu mę żczy znom. 

WYSZLI NA ULICE
STARÓWKI SĄDECKIEJ  

W Wiel ką So bo tę w pa ra fii Du cha Świę -
te go w No wym Są czu, po raz pierw szy pro -
ce sja re zu rek cyj na wy szła po za dzie dzi niec
ko ściel ny i prze szła uli ca mi sta rów ki: Fran -
cisz kań ską, Ber ka Jo se le wi cza, Bó żni czą
i Pio tra Skar gi. Na prze dzie pro ce sji nie sio -
no fi gu rę Chry stu sa Zmar twy chw sta łe go.
Pod bal da chi mem szedł z mon stran cją ks.
pro boszcz An drzej Ba ran SJ, za nim ka pła ni,
mi ni stran ci, stra ża cy ze Świ niar ska, któ rzy
peł ni li war tę przy Gro bie Pań skim w Sank tu -
arium MB Po cie sze nia, a na stęp nie kil ku set

TŁU MY NA MAR SZU W OBRO NIE TE LE WI ZJI TRWAM 
Po nad ty siąc osób wzię ło udział w nie dzie lę 22 kwiet nia w No wym Są czu w mar szu w obro nie ka to lic kich me diów i Te le wi zji Trwam.

De mon stra cję zor ga ni zo wa li po sło wie So li dar nej Pol ski: Ar ka diusz Mu lar czyk i An drzej Ro ma nek. Marsz po prze dzi ła msza św. od pra -
wio na w ko ście le św. Ka zi mie rza w in ten cji Ra dia Ma ry ja i Te le wi zji Trwam. Li tur gii prze wod ni czył ks. pro boszcz Jan Sie dlarz w asy ście
m.in. pro bosz cza pa ra fii św. Mał go rza ty, ks. pra ła ta Ja na Pio trow skie go. Po mszy ufor mo wał się po chód. W dru gim sze re gu je chał na wóz -
ku in wa lidz kim ks. Sta ni sław Ole siak, a za nim kil ku in nych nie peł no spraw nych. – Dla wóz ko wi czów, lu dzi cho rych i cier pią cych Te le wi -
zja Trwam jest wszyst kim, nie od bie raj cie nam ostat niej po cie chy – mó wił przez tu bę ks. Ole siak. Śpie wa no pie śni re li gij ne i skan do wa no:
„Nie od da my wam Te le wi zji Trwam”. Wie le osób nio sło fla gi na ro do we, by ły też trans pa ren ty So li dar nej Pol ski i Sa mo obro ny oraz Kół
Ra dia Ma ry ja, rów nież z Kry ni cy. Wśród ma sze ru ją cych prze wa ża ły star sze oso by, ale by li też lu dzie w śred nim wie ku, mło dzież i na wet
ca łe ro dzi ny z ma ły mi dzieć mi. Po chód prze szedł uli ca mi: Ko ściusz ki i Ja giel loń ską na Ry nek. Pod ra tu szem prze ma wiał ks. Ole siak oraz
par la men ta rzy ści SP. Wzno szo no ha sła: „Dość Pa li ko tów!”, „Nie chce my Tu ska!” i „Wol na Pol ska – wol ne me dia!”. 

Na ko niec zło żo no kwia ty pod po mni kiem Ja na Paw ła II i od śpie wa no hymn „Bo że coś Pol skę”.

FOT. SYLWESTER ADAMCZYK
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wier nych. Wie le osób nio sło za pa lo ne świe -
ce. Pro ce sję po prze dzał ra dio wóz po li cyj ny,
po rząd ku pil no wa ła ta kże Straż Miej ska.

MAR SZA ŁEK WY BU DU JE
OB WOD NI CĘ PÓŁ NOC NĄ?

Sta ro sta no wo są dec ki Jan Go lon ka, pre -
zy dent No we go Są cza Ry szard No wak oraz
dwóch wój tów: Chełm ca – Ber nard Sta wiar -
ski i Ło so si ny Dol nej – Sta ni sław Go lon ka na -
pi sa li wspól ne wy stą pie nie do mar szał ka
Mar ka So wy. Pro szą o uwzględ nie nie w Stra -
te gii Roz wo ju Wo je wódz twa Ma ło pol skie go
na la ta 2011–2020 bu do wy po łą cze nia dro go -
we go po mię dzy dro gą kra jo wą nr 28 w Bi -
czy cach a dro gą kra jo wą nr 75 (tzw.
ob wod ni ca pół noc na No we go Są cza) i prze -
ję cie przez mar szał ka wio dą cej ro li w tej in -
we sty cji.

DO ŻY WIA JĄ 
800 UCZNIÓW

W za adap to wa nych po miesz cze niach
po Ko pal ni Su row ców Skal nych w Klę cza -
nach Gmin ny Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej
w Chełm cu uru cho mił kuch nię, któ ra przy -
go to wu je bez płat ne po sił ki dla 800 dzie ci.
Koszt jed ne go wy no si 6 zł. Obia dy są fi nan -
so wa ne przez Urząd Mar szał kow ski w Kra -
ko wie w ra mach pro gra mu Po moc Pań stwa
w Za kre sie Do ży wia nia. Do pła ca do nich
gmi na. Do tej po ry ko rzy sta no z usług fir my
ca te rin go wej. – Za trud nia my sze fa kuch ni,
je go za stęp cę, a ta kże czte ry oso by do po -
mo cy. Ma my swo je go die te ty ka i księ go wą.
Dwóch kie row ców roz wo zi obia dy do szes -
na stu szkół – mó wi Ane ta Kuź ma, kie row nik
pla ców ki.

BABY-BOOM W KRYNICY 
W kry nic kim szpi ta lu pa nu je praw dzi wy

ba by -bo om. Licz ba ro dzą cych jest więk sza
o 20-30 proc. w mie sią cu w po rów na niu
do ze szłe go ro ku.

– W tam tym ro ku mie li śmy w su mie 760
po ro dów, je śli te go rocz na ten den cja się
utrzy ma, to w 2012 ro ku bę dzie my mie li gru -
bo po wy żej 800 – cie szy się Sła wo mir Kmak,
dy rek tor Szpi ta la im. J. Die tla. Śred nio by ło
do tąd po 55 po ro dów, a te raz jest po 70.

Dy rek tor szpi ta la są dzi, że bo om za czął
się co praw da od po da wa nia ko bie tom
przy po ro dzie tzw. ga zu roz we se la ją ce go
(nie szko dli wy pod tle nek przy no si ulgę w bó -
lu), ale ten den cję po ma ga utrzy mać do bra
at mos fe ra. – Gaz przy cią gnął pa cjent ki i spo -
wo do wał, że wie le osób się prze ko na ło, iż
w szpi ta lu mo że być mi ło, sym pa tycz nie,
a pie lę gniar ka nie mu si być sfru stro wa -
na – do da je Sła wo mir Kmak.

ŚWIĘ TO WA LI ZŁO TE 
I DIA MEN TO WE GO DY

W sa li re pre zen ta cyj nej są dec kie go ra tu -
sza 10 par ma łżeń skich ode bra ło gra tu la cje,
a ta kże me da le od pre zy den ta RP za dłu go -
let nie po ży cie ma łżeń skie.

Ży cze nia ju bi la tom prze ka za li pre zy dent
Ry szard No wak oraz kie row nik Urzę du Sta -

nu Cy wil ne go Mał go rza ta Ant kie wicz -Wójs.
Na za koń cze nie ro dzi ny i przy ja cie le od śpie -
wa li Ju bi la tom „Sto lat”.

Ju bi le usz 60-le cia po ży cia ma łżeń skie go
ob cho dzi li: Ja ni na i Sta ni sław Ja ku bow scy
oraz Anie la i Win cen ty Zie mian ko wie. Zło te
Go dy świę to wa li: Wła dy sła wa i Ta de usz Bą -
bo wie, Bar ba ra i Bo gu sław Bu dzyń scy, Li dia
i Jan Ga jew scy, Ma ria i Jó zef Ka si no wie, Ha -
li na i Sta ni sław Ku li go wie, Apo lo nia i Fran ci -
szek Men te lo wie, Ire na i Fran ci szek
Wój ci ko wie oraz Kry sty na i Sta ni sław Wój -
ci ko wie.

RE KORD MA ŁYCH 
KO LĘD NI KÓW

Pra wie 1 mln 380 tys. zł ze bra li ma li ko lęd -
ni cy, któ rzy w okre sie mię dzy świę ta mi Bo -
że go Na ro dze nia a No wym Ro kiem
od wie dzi li do my miesz kań ców die ce zji tar -
now skiej. To o ok. 170 tys. zł. wię cej niż
przed ro kiem i jak do tąd naj wy ższa su ma ze -
bra na pod czas wszyst kich edy cji. Ak cja prze -
pro wa dza na jest od 19 lat i cią gle się roz wi ja.
W tym ro ku ko lę do wa ło pra wie 20 tys. dzie -

DRU GI BA SEN W NO WYM SĄ CZU
Go to wy już jest ba sen w In sty tu cie Kul tu ry Fi zycz nej Pań stwo wej Wy ższej Szko ły Za -

wo do wej przy ul. Ko ściusz ki w No wym Są czu. Na ra zie pły wa ją w nim tyl ko stu den ci.
W le cie bę dą mo gli ko rzy stać z nie go ta kże miesz kań cy mia sta – de kla ru ją wła dze uczel -
ni. Jed nak otwar cie obiek tu dla są de czan nie jest wca le spra wą ła twą, po nie waż bu do -
wa kry tej pły wal ni, jak i ca łe go kom plek su spor to we go Pań stwo wej Wy ższej Szko ły
Za wo do wej, jest fi nan so wa na ze środ ków Unii Eu ro pej skiej.

– W cią gu pię ciu lat od uru cho mie nia obiek tów ma my do czy nie nia z tak zwa nym
okre sem trwa ło ści pro jek tu. Nie mo żna w tym cza sie pro wa dzić dzia łal no ści, któ ra bę -
dzie przy no sić zysk – wy ja śnia Zbi gniew Zie liń ski, kanc lerz PWSZ w No wym Są czu. Wła -
dze mia sta ma ją na dzie ję, że uda się wy pra co wać za sa dy, któ re po zwo lą na ko rzy sta nie
z obiek tu nie tyl ko przez stu den tów.
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ci. Od wie dzi ły one ok. 142 tys. miesz kań
w 409 pa ra fiach.

– Dzię ki za an ga żo wa niu dzie ci i ich opie -
ku nów oraz hoj no ści die ce zjan bę dzie my
mo gli zre ali zo wać na mi sjach 16 pro jek tów
ewan ge li za cyj nych, edu ka cyj nych i me dycz -
nych – mó wi ks. Krzysz tof Czer mak, dy rek -
tor Wy dzia łu Mi syj ne go w tar now skiej ku rii.
Dzie ci po ma ga ły w tym ro ku szcze gól nie naj -
młod szym, wśród któ rych pra cu ją tar now -
scy mi sjo na rze m.in. w Ka me ru nie, Re pu bli ce
Środ ko wo afry kań skiej, Bra zy lii i Pe ru, a ta kże
w Zam bii, gdzie pra cu ją sio stry słu żeb nicz ki
sta ro wiej skie.

RO DZI CE PRZEJ MU JĄ
SZKO ŁY

Miesz kań cy Za rze cza, gdzie de cy zją Ra dy
Gmi ny Łąc ko, z przy czyn eko no micz nych, zli -
kwi do wa no Szko łę Pod sta wo wą z ogrom ny -
mi tra dy cja mi, za wią za li sto wa rzy sze nie
oświa to we, któ re przej mie pla ców kę w za -
rząd. Na cze le ko mi te tu or ga ni za cyj ne go
sta nął soł tys Jó zef To karz. Do po dob ne go
kro ku szy ku ją się miesz kań cy Ni sko wej, gm.
Cheł miec, gdzie rad ni zli kwi do wa li szko łę,
któ ra w ze szłym ro ku ob cho dzi ła ju bi le usz
stu le cia ist nie nia.

PA SAŻ KLU SKI
Ro man Klu ska, b. pre zes „Opti mu sa”,

a dziś pro du cent se rów owczych, otwo rzył

w Kry ni cy -Zdro ju pa saż han dlo wy. Cen trum
han dlo wo – usłu go we znaj du je się w daw -
nym biu row cu Uzdro wi ska Kry ni ca – Że gie -
stów SA przy ul. Kra szew skie go, nie da le ko
wej ścia na Dep tak i w po bli żu Urzę du Miej -
skie go. Do czte ro pię tro we go gma chu do bu -
do wa no do dat ko wą kon dy gna cję.
W no wym obiek cie miesz czą się skle py, ap -
te ka, punk ty usłu go we oraz biu ra. Po wsta ły
sto iska z wy ro ba mi rze mieśl ni czy mi, a ta kże
re gio nal ny mi pro duk ta mi spo żyw czy mi, m.in.
se ra mi wła ści cie la obiek tu. Jest też par king
na 60 sa mo cho dów. Pa saż Kry nic ki ma po -
wierzch nię 8 tys. m kw., z cze go 4 tys. prze -
zna czo no pod han del.

DOPŁATY DO ZWROTU  
Agen cja Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji

Rol nic twa w Na wo jo wej mo ni tu je rol ni ków
o zwrot nie na le żnie po bra nych do płat ob -
sza ro wych. Spra wa do ty czy 2,5 tys. rol ni ków.
– Ca łe za mie sza nie wzię ło się z po wo du
zmia ny map, któ re wska zu ją, ja kie ob sza ry
kwa li fi ku ją się do przy zna nia płat no ści – mó -
wi An to ni Kieł ba sa, kie row nik Agen cji w Na -
wo jo wej. – W 2011 r. do sta li śmy po le ce nie,
że by zwe ry fi ko wać do pła ty za 2009 i 2010 r.
już na pod sta wie no wych map. I wy szły roz -
bie żno ści. Rol ni kom zmniej szy ły się po -
wierzch nie, na któ re otrzy my wa li do pła ty.
Pro blem do ty czy szcze gól nie tych ob sza rów,
któ re znaj du ją się w po bli żu la su. Drze wa za -
ro sły część po la i ob szar do do płat zmniej -
szył się. 

Rol ni cy mu szą zwró cić kwo ty od 2 zł 64
gro szy do na wet 5 tys. zł. W naj gor szej sy tu -
acji są oso by, któ re po zmia nie map wy ka zu -
ją się ob sza rem mniej szym niż hek tar.
– Wte dy mu szą od dać ca łość do pła ty. Ma -
my przy pad ki rol ni ków, któ rym bra ku je nie -
speł na 10 arów – do da je kie row nik.

MNIEJ SĄ DÓW 
RE JO NO WYCH

Wg roz po rzą dze nia Mi ni ster stwa Spra -
wie dli wo ści, zno szą ce go 120 są dów re jo no -
wych w ca łym kra ju, Sąd Re jo no wy
w Li ma no wej, po dob nie jak i Są dy Re jo no we
w Gor li cach i Mu szy nie, ma ją się stać wy -
dzia ła mi za miej sco wy mi Są du Re jo no we go
w No wym Są czu. Na to miast Sąd Re jo no wy
w Za ko pa nem – wy dzia łem za miej sco wym
Są du Re jo no we go w No wym Tar gu. We dług
tej pro po zy cji, w okrę gu Są du Okrę go we go
w No wym Są czu po zo sta ły by dwa Są dy Re -
jo no we: w No wym Są czu i No wym Tar gu.

Przy ta kiej pla no wa nej re or ga ni za cji mo gą
stra cić ra cję by tu nie któ re agen dy ad mi ni -
stra cyj ne zno szo nych są dów re jo no wych.
Wła ści wość sa dów re jo no wych po zo sta ła -
by bez zmian. Nie zmie ni ła by się ta kże ob sa -
da sę dziow ska, uby ło by pre ze sów są dów.

KA SA NA TRUD NĄ 
CHWI LĘ

– W ubie głym ro ku na sza ka sa udzie -
li ła 280 po ży czek na łącz ną kwo tę pra -
wie 800 ty się cy zło tych – mó wił z du mą
Do mi nik Wój cik na zjeź dzie Ka sy Wza -
jem nej Po mo cy w Chełm cu. Gmin ne ko -
ło Sto wa rzy sze nia Ka sa Wza jem nej
Po mo cy jest naj więk sze, li czy 471 człon -
ków. Cheł miec ka Ka sa dys po nu je ka pi ta -
łem w wy so ko ści 493 tys. zł, uzbie ra nym
z wpi so we go i skła dek człon kow skich.
Pie nią dze są w cią głym ru chu, ak tu al nie
ka sa udzie la nie pro cen to wa nych po ży -
czek do 3,5 ty sią ca zł.

Za ło ży cie lem Sto wa rzy sze nia i je go
pre ze sem jest Zyg munt Ber dy chow ski.
Pierw sze Ka sy po wsta ły w po ło wie lat 90.
w Łu żnej i Gród ku nad Du naj cem na ba -
zie kas za po mo go wo -po życz ko wych,
dzia ła ją cych przy NSZZ „So li dar ność” RI.
Obec nie w ca łym re gio nie dzia ła 41 kas,
a ich łącz ny ka pi tał wy no si ok. 4 mln zł.

Uczest ni cy zjaz du owa cyj nie po wi ta li
po dłu ższej nie obec no ści, spo wo do wa nej
cho ro bą, Mi cha ła Wój cia ka, wie lo let nie -
go skarb ni ka cheł miec kiej Ka sy, któ re go
obec nie za stę pu je syn Do mi nik. Pan Mi -
chał pod pi sy wał ze szyt po etyc ki, w któ -
rym zna la zły się rów nież je go utwo ry,
gdyż w wol nych ukła da wier sze.
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ELEKTROWNIA WODNA 
W ŚWINIARSKU 

W Świ niar sku, gm. Cheł miec, ru szy ła
pierw sza w re gio nie ma ła elek trow nia wod -
na na Du naj cu. Elek trow nia wy ko rzy stu je ist -
nie ją cy w tym miej scu próg wod ny, gdzie
swo je uję cie po sia da ją Są dec kie Wo do cią gi.
Wo da skie ro wa na jest ka na łem wlo to wym
do sztol ni z tur bi ną o mo cy 500 ki lo wa tów,
a póź niej wra ca do Du naj ca ka na łem wy lo -
to wym. Wy pro du ko wa ny prąd po zwa la
na za si le nie 50 ty po wych go spo darstw do -
mo wych. In we stor za mie rza sprze da wać
prąd fir mie Tau ron.

Elek trow nię uru cho mi ła fir ma „Eko -Ener -
gia Ma ło pol ska”, za re je stro wa na w Bil sku.
Ro bo ty bu dow la ne trwa ły od je sie ni 2010 r.
Wy ko na ła je Che mo bu do wa Kra ków.

LI KWI DO WA NY PKS 
LI KWI DU JE KUR SY

Od 1 kwiet nia są dec ki PKS nie ob słu gu -
je miesz kań ców Tro pia, Ptasz ko wej i Mu -
szy ny. Miesz kań cy i sa mo rzą dow cy są
obu rze ni, bo nikt ich o pla nach li kwi da cji
kur sów nie po in for mo wał. PKS jest w trak -
cie pro ce su li kwi da cyj ne go, pra cow ni cy
otrzy mu ją wy po wie dze nia, a ma ją tek fir my
idzie pod mło tek. Za ło ga przed sta wi ła pro -
po zy cję za wią za nia spół ki pra cow ni czej, co
po zwo li utrzy mać miej sca pra cy i za gwa -
ran to wać prze wo zy dla miesz kań ców Są -
dec czy zny. O tym, kto przej mie funk cję
prze woź ni ka, roz strzy gnie prze targ. Prze -
ję ciem sche dy po PKS za in te re so wa ne są
rów nież fir my: Li twiń ski z Tę go bo rzy, Zet
Trans port z No we go Są cza oraz hisz pań -
skie kon sor cjum.

PA TRO LE NA DWÓCH 
KÓŁ KACH

Na uli cach No we go Są cza po ja wi ły się
ro we ro we pa tro le Stra ży Miej skiej. Mo żna je
spo tkać w cen trum mia sta i na osie dlach,

choć du żo za le ży od po go dy. – Pa tro le ro we -
ro we spraw dza ją się w co raz bar dziej za tło -
czo nym mie ście – uwa ża Ma riusz Pre chit ko
ze Stra ży Miej skiej. – O wie le szyb ciej do cie -
ra ją na miej sce zda rze nia, mo gą jeź dzić
po osie dlach i wą skich uli cach.

Na ra zie w po sia da niu SM są czte ry ro -
we ry, a wkrót ce do jed nost ki tra fią ko lej ne
czte ry jed no śla dy.

PO LI CJA CO RAZ 
SKU TECZ NIEJ SZA

– Od 2004 ro ku o 30 pro cent spa dła licz -
ba ujaw nio nych prze stępstw w sied miu naj -
wa żniej szych ka te go riach, a rów no cze śnie
o 50 pro cent wzro sła ich wy kry wal ność
– mó wił mł. insp. Hen ryk Ko ział, szef Ko men -

dy Miej skiej Po li cji w No wym Są czu, skła da -
jąc spra woz da nie za 2011 rok na se sji Ra dy
Po wia tu No wo są dec kie go. Cho dzi m.in. kra -
dzie że, roz bo je i wy mu sze nia, bój ki i po bi cia,
uszko dze nia mie nia, kra dzie że sa mo cho -
dów, prze stęp stwa nar ko ty ko we i dro go we.
Je śli cho dzi o sa mo cho dy, to w 2011 ro ku
w No wym Są czu i po wie cie no wo są dec kim
skra dzio no 115 aut, a od zy ska no 109 – wy -
kry wal ność wy no si ła aż 95 proc., rok wcze -
śniej – 87 proc.

Jed no co nie ma le je, to licz ba wy pad ków
dro go wych ze skut kiem śmier tel nym.
W 2009 i 2010 ro ku na dro gach Są dec czy -
zny śmierć po nio sło po 25 osób, w ub. r. – 27.
Spraw ca mi wszyst kich by li kie row cy w wie -
ku 17-25 lat.
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ODE SZLI: 
5 kwiet nia w swo -

im do mu w Brze znej
po dłu giej i cię żkiej
cho ro bie zmarł Ry -
szard Mar ci nek, by ły
na czel nik i wójt gmi -
ny Po de gro dzie.
Miał 66 lat. Po cho dził
z Żo ły ni k. Łań cu ta.
Ukoń czył Tech ni kum

Ogrod ni cze w Biel sku -Bia łej. Pra cę w Urzę -
dzie Gmi ny w Po de gro dziu roz po czął
w 1968 ro ku. Naj pierw był agro no mem
gro madz kim, po tem kie row ni kiem gmin nej
słu żby rol nej, a w 1981 ro ku zo stał na czel -
ni kiem gmi ny. Po prze ło mie ustro jo wym
ob jął funk cję za stęp cy wój ta, na na stęp nie
przez 12 lat był wój tem gmi ny Po de gro dzie
(1994-2006).

***
19 mar ca, w wie -

ku 89 lat zmarł ks. Pa -
weł Ty raw ski,
w ka płań stwie prze -
żył 62 la ta. Po cho dził
z Gród ka Ja giel loń -
skie go (obec nie Ukra -
ina). Dzie ciń stwo
i mło dość spę dził
w No wym Są czu.

Przez kil ka na ście lat ka te chi zo wał w No wym
Są czu, był pro bosz czem i dzie ka nem w Łąc -
ku (1972-1984), a po tem pro bosz czem w Świ -
niar sku (1985-1999). Po przej ściu
na eme ry tu rę za miesz kał ja ko re zy dent

przy pa ra fii św. Elżbie ty w Sta rym Są czu,
gdzie m.in. re da go wał pi smo pa ra fial ne
„Z gro du św. Kin gi”. Był oj cem du chow nym
de ka na tu Sta ry Sącz. Przy ja ciel „So li dar no -
ści” rol ni czej w naj trud niej szym dla związ ku
okre sie. 

***
29 mar ca, w wie -

ku 72 lat, zmarł Sta ni -
sław Skrzy piec, wie lo-
let ni soł tys Pa szy -
na i rad ny gmi ny Cheł -
miec. Funk cję soł ty sa
peł nił przez 28 lat,
prze jął urząd po swo -
im wuj ku. Rad nym
gmin nym był od 1988

ro ku z prze rwą w ka den cji 2002-2006. Za wo -
do wo, do przej ścia na eme ry tu rę, pra co wał
w są dec kiej mle czar ni. Był wzo rem spo łecz -
ni ka wiej skie go.

***
20 kwiet nia, w wie -

ku 64 lat, zmarł w Sta -
rym Są czu Sta ni sław
Sko czeń, in struk tor
har cer stwa, za słu żo ny
wy cho waw ca dzie ci
i mło dzie ży w du chu
ide ałów skau tin gu,
zwią za ny z Huf cem
ZHP w Sta rym i No -

wym Są czu i Krę giem Se nio rów „Szu mią cy
Bór”. Po zo stał wier ny przy rze cze niu har cer -
skie mu do koń ca swo ich dni. 

OPR. (HSZ)
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OPINIE

ZDO BY ŁY NO WY ZA WÓD NA EME RY TU RZE
Trzy są dec kie eme ryt ki zdo by ły no wy za wód: opie ku na me dycz ne go. No we kom -
pe ten cje bę dą im po moc ne w ro dzi nie, pra cy, ja ką wy ko nu ją ja ko wo lon ta riusz ki,
ale też – je śli bę dzie ta ka po trze ba – dzię ki te mu mo gą pod jąć pra cę ja ko opie kun -
ki osób cho rych. Ko men tu je Wie sła wa Bor czyk, pre zes Są dec kie go Uni wer sy te tu
Trze cie go Wie ku.

– To bar dzo po zy tyw ny i opty mi stycz ny przy kład edu ka cji przez ca łe ży cie. Ab -
sol went ki: Elżbie ta Wójs -Kar piel, Le oka dia Sła wec ka i Ja dwi ga Kli mek są bo wiem
słu chacz ka mi Są dec kie go Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku, któ ry pod pi sał po ro zu -
mie nie z po li ce al ną szko łą pro wa dzo ną przez To wa rzy stwo Edu ka cji Ban ko wej. Pa -
nie z wy ró żnie niem ukoń czy ły kie ru nek „Opie kun me dycz ny” i zda ły eg za min
pań stwo wy. Za ję cia teo re tycz ne od by wa ły się przez dwa se me stry, dwa ra zy w ty -
go dniu po czte ry go dzi ny. Pa nie od by ły też 30-dnio wą prak ty kę, któ ra po le ga ła
na opie ce nad pen sjo na riu sza mi Do mu Spo koj nej Sta ro ści „Dar Bo ży” w Dą bro -

wie, opie ce pie lę gniar ki śro do wi sko wej nad cho ry mi w do mu przy Ośrod ku Zdro wia w Wie lo gło wach, pra cy w szpi ta lu re ha -
bi li ta cyj nym „Tu kan” w Na wo jo wej oraz pro wa dze niu warsz ta tów te ra pii za ję cio wej w sto wa rzy sze niu „Ma da” w Za beł czu,
pro wa dzo nym przez Fun da cję Po mo cy Oso bom z Au ty zmem. (BW)

O KACZ MAR SKIM W BI BLIO TE CE
Piotr Wi roń ski, dok tor na uk hu ma ni stycz nych z za kre su ję zy ko znaw stwa na UJ
w Kra ko wie, spo tkał się z czy tel ni ka mi w piw ni cach Są dec kiej Bi blio te ki Pu blicz -
nej. Au tor pu bli ka cji „Wbrew, po mi mo i dla cze go” opo wia dał o swo jej fa scy na cji
Jac kiem Kacz mar skim, nie za po mnia nym pie śnia rzem So li dar no ści.

– Swo je pierw sze spo tka nie z Jac kiem Kacz mar skim prze ży łem jesz cze ja ko czter -
na sto la tek w 1992 ro ku, kie dy uda ło mi się prze pro wa dzić z bar dem wy wiad do szko -
lo nej ga zet ki. Mia łem wte dy wra że nie, że z tym czło wie kiem bym się nie za przy jaź nił.
Bli ższe spo tka nie z ido lem po głę bi ło mo je za in te re so wa nie twór czo ścią au to ra „Po -
chwa ły ło tro stwa”, co za owo co wa ło wy da ną w „Księ gar ni Aka de mic kiej” ksią żką.
Jest to ana li za 115 pio se nek Jac ka Kacz mar skie go z po nad 600, ja kie na pi sał, a któ -
re po gru po wa łem te ma tycz nie w mo ty wy. Chcia łem na pi sać ksią żkę dla uni wer sal -
ne go od bior cy, po któ rą się gnie za rów no pa sjo nat Kacz mar skie go, jak i ktoś, kto
chciał by je go twór czość do pie ro po znać. Je stem po my sło daw cą i współ or ga ni za to -

rem kon kur su wie dzy o ży ciu i twór czo ści Jac ka Kacz mar skie go, a ta kże li de rem ze spo łu, któ ry wy ko nu je je go pio sen ki.
(JB)

NIE SZU KAJ CIE GA ZU ŁUP KO WE GO W DO LI NIE PO PRA DU!
W Pol sce trwa go rącz ka po szu ki wań ga zu łup ko we go, jed nak nie wszy scy są nią
za chwy ce ni. Nie chęt nie pa trzą na ta kie in we sty cje wło da rze są dec kich uzdro -
wisk. Wspie ra ich hy dro log An drzej Szcze pań ski z Ka te dry Hy dro ge olo gii i Geo lo -
gii In ży nier skiej Aka de mii Gór ni czo -Hut ni czej w Kra ko wie.

– Prze ra zi łem się, że ktoś w ogó le wpadł na po mysł, by szu kać ga zu łup ko we go
w ma low ni czej do li nie Po pra du, tuż przy gra ni cy ze Sło wa cją. Ja ko czło nek Ko mi -
sji Do ku men ta cji Hy dro ge olo gicz nych wy stą pi łem prze ciw ko ame ry kań skim fir mom,
któ re chcą to ro bić aku rat tu taj. To pięk na oko li ca, bo ga ta w la sy, z uro kli wy mi po -
la na mi. Nie chciał bym, by zo sta ła zde wa sto wa na. Gdzie kol wiek zo sta nie pod ję ta
eks plo ata cja ga zu łup ko we go, wje dzie cię żki sprzęt, po wsta ną wiert nie, in sta la cje
ru ro cią go we. To już nie bę dzie ten sam kra jo braz. Do do li ny Po pra du na le żą te re -
ny gmin Mu szy na, Piw nicz na czy Kry ni ca, bo ga te w zna ko mi te i uni kal ne w ska li
Pol ski wo dy mi ne ral ne. To bo gac two tej zie mi. Po szu ki wa nie ga zu łup ko we go na -
ra ża te te re ny na po wa żne ry zy ko. Wnio sek o kon ce sję w do li nie Po pra du po ka zu -
je, że nie wie le bra ku je, by śmy do pu ści li do nie od wra cal nych strat w za so bach
na szych naj lep szych wód. Przy po mi nam, że Pol ska jest sto sun ko wo ubo ga w wo dę,

w prze li cze niu na jed ne go miesz kań ca je ste śmy na przed ostat nim miej scu w Eu ro pie pod wzglę dem za so bów wo dy pit nej.
Od lat ob ser wu je my spa dek śred niej in ten syw no ści opa dów. W ubie głym ro ku su sza trwa ła od sierp nia aż do grud nia. Tak
dłu gie go okre su bez opa dów, zwłasz cza na po łu dniu kra ju, nie no to wa no, od kąd pro wa dzi się po mia ry. Ilość wo dy pły ną cej
rze ka mi ma le je. Trze ba o nie dbać. (BW)
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2. ROCZNICA

N
a ród mu si czcić swo ich bo -
ha te rów, aby za cho wać pa -
mięć i to żsa mość – mó wił
na ka za niu o. Pa weł Ada ma -

rek SJ, dusz pa sterz aka de mic ki, któ ry
ce le bro wał Eu cha ry stię. Opra wę mu -
zycz ną li tur gii stwo rzył du et or ga ni -
stow ski: Sta ni sław Wo lak z sy nem
To ma szem. Po mszy za bra ła głos An to -
ni na Wę glarz, prze wod ni czą ca Klu bu
Ga ze ty Pol skiej 2 w No wym Są czu,
a na stęp nie Ja kub Cię ciel ze Świd ni ka,

uczeń I LO im. Ja na Dłu go sza w No -
wym Są czu, wy gło sił wiersz.

Wcze śniej przez me dia by łeś za drę -
cza ny/Te raz przez Pol skę je steś uwiel -
bia ny/Wiel bią Cię ta kże Miesz kań cy
Są dec czy zny/ Boś zgi nął mę czeń stwem/
Na oł ta rzu Oj czy zny – de kla mo wał li -
ce ali sta.

Po mszy ufor mo wał się po chód, któ ry
prze szedł uli ca mi mia sta (al. Ba to re go, al.
Wol no ści, Mic kie wi cza, Dłu go sza, Ko -
ściusz ki, Ja giel loń ska) na Ry nek. W po -

cho dzie szło oko ło 300 osób. Ma sze ro -
wa li w mil cze niu, nie wzno szo no żad -
nych ha seł, ani nie śpie wa no pie śni,
pa no wa ła at mos fe ra ża ło by i po wa gi.
Na przo dzie po cho du nie sio no trans pa -
rent „Smo leńsk – pa mię ta my!”. W dru -
gim rzę dzie szedł An drzej Gwiaz da
z ma łżon ką Jo an ną, le gen dy pierw szej
„So li dar no ści” z Gdań ska, pa rę me trów
da lej wi ce pre zy dent Bo że na Ja wor, a po -
za tym kwiat pa trio tycz ny No we go Są -
cza: m.in. Le szek Za krzew ski, pre zes
są dec kie go od dzia łu PTH, Ja ro sław Ro -
la, pre zes Są dec kiej Ro dzi ny Ka tyń skiej.
Ma sze ro wa li we te ra ni „So li dar no ści”
i ani ma to rzy Dusz pa ster stwa Lu dzi Pra -
cy przy pa ra fii ko le jo wej, na cze le z Pio -
trem Ma słow skim. By li rad ni miej scy
PiS: Ar tur Czer nec ki, Pa tryk Wi cher
i Krzysz tof Żył ka. Po wie wa ło wie le flag
na ro do wych. Po li cja wzo ro wo kon wo jo -
wa ła ma ni fe stan tów, na przo dzie po cho -
du i z ty łu je chał ra dio wóz. Wie lu
prze chod niów do łą czy ło do ma sze ru ją -
cych. Naj młod szą uczest nicz ką po cho du
by ła 3-let nia Ka sia Ka li na, cór ka zna ne -
go gra fi ka i fo to gra fi ka, rów nież z łam
na sze go mie sięcz ni ka (Pan Pa weł pstry -
kał zdję cia). Aż po oko ło 30 mi nu tach,
de mon stran ci do tar li na Dep tak na Ja giel -
loń skiej, a za chwi lę na Ry nek są dec ki.

W ho lu Ra tu sza An to ni na Wę glarz zło -
ży ła w imie niu ze bra nych, wie niec pod ta -
bli cą upa mięt nia ją cą obu pre zy den tów,
Ho no ro wych Oby wa te li No we go Są cza.

Marsz pa mię ci
ofiar tragedii
smoleńskiej
Od Mszy św. w ko ście le NSPJ w in ten cji ofiar ka ta stro fy lot ni -
czej pod Smo leń skiem roz po czę ły się 10 kwiet nia wie czo rem
w No wym Są czu głów ne ob cho dy dru giej rocz ni cy tra ge dii na -
ro do wej, zor ga ni zo wa ne przez miej sco wy Klub Ga ze ty Pol skiej.
Po mszy na stą pił prze marsz uli ca mi mia sta na Ry nek. Ta kiej ma -
ni fe sta cji Sącz daw no nie wi dział.

FOT. SYLWESTER ADAMCZYK
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– „Non omnis mo riar (Nie wszy stek
umrę). Ich śmierć nie po szła na mar ne,
z tej tra ge dii wy klu wa się do bro, praw -
dzi wa wspól no ta na ro do wa – mó wi ła
sze fo wa Klu bu Ga ze ty Pol skiej. Po dzię -
ko wa ła ze bra nym za obec ność i świa dec -
two pa mię ci o ofia rach tra ge dii
smo leń skiej. W tym mo men cie An drzej
Pisz czek, pre zes zna ne go Sto wa rzy sze -
nia Pa ra fiak z Mar cin ko wic, za in to no wał
Ma zur ka Dą brow skie go, co obec ni pod -
chwy ci li. Na stęp nie wi ce pre zy dent Bo -
że na Ja wor za pro si ła wszyst kich do sa li
ob rad, ce lem obej rze nia ka mien nych po -
pier si zmar łych pre zy den tów, od sło nię -
tych przez Ka ro li nę Ka czo row ską,
wdo wę po ostat nim pre zy den cie RP
na Uchodźc twie trzy go dzi ny wcze śniej,
pod czas uro czy stej aka de mii smo leń -
skiej. Na tym zgro ma dze nie za koń czo no.

***
– Mu si my po my śleć o po sta wie niu

w No wym Są czu, ze skła dek miesz kań -
ców, bez an ga żo wa nia bu dże tu mia sta,
po mni ka smo leń skie go. Je ste śmy to win -
ni swo im Ho no ro wym Oby wa te lom,
pre zy den tom: Le cho wi Ka czyń skie mu
i Ry szar do wi Ka czo row skie mu. Pro po -
nu je lo ka li za cję mo nu men tu na Pla cu 3
Ma ja – po wie dział re por te ro wi na sze go
pi sma zna ny ze gar mistrz są dec ki Hen -
ryk Do brzań ski. I od ra zu za de kla ro wał
pierw szą wpła tę na kon to ko mi te tu bu -
do wy po mni ka. Pan Hen ryk w wi try nie
swo je go sa lo nu ze gar mi strzow skie go
przy Ja giel loń skiej po sta wił 10 kwiet nia
por tret Pa ry Pre zy denc kiej, przy któ rym
do wie czo ra pa li ły się zni cze...

(HSZ)

Wspo mnie nia wdo wy w dru gą rocz ni cę 
tra ge dii smo leń skiej

Czuwaj,
Harcmistrzu!
Ka ro li na Ka czo row ska, wdo -
wa po ostat nim pre zy den cie
RP na Uchodź stwie, by ła go -
ściem ho no ro wym ob cho -
dów dru giej rocz ni cy
ka ta stro fy w No wym Są czu.

W
ka ta stro fie sa mo lo tu
rzą do we go pod Smo -
leń skiem No wy Sącz
stra cił dwóch ho no ro -

wych oby wa te li: Le cha Ka czyń skie go
i Ry szar da Ka czo row ske go. W dru gą
rocz ni cę tra ge dii wło da rze mia sta ufun -
do wa li ala ba stro we po pier sia zmar łych
pre zy den tów w sa li ob rad (dzie ło rzeź -
bia rza Ada ma Jan cze go), a Ka ro li -
na Ka czo row ska, wdo wa po ostat nim

pre zy den cie RP na Uchodź stwie, do -
ko na ła ich od sło nię cia. Uro czy stość
w ra tu szu zgro ma dzi ła tłu my go ści: sa -
mo rzą dow ców, par la men ta rzy stów,
przed sta wi cie li lo kal nych in sty tu cji
i mło dzież. Roz po czę to fil mo wym
wspo mnie niem o ho no ro wych oby wa -
te lach mia sta.

– Ka żdy z nas ma w swo im ży ciu ta -
kie dni, któ re szcze gól nie wy ry ły się
w je go pa mię ci. Dla mnie ta ką da tą był
z pew no ścią 10 kwiet nia 2010 ro ku,
kie dy zgi nął mój mąż, ale szcze gól ną
bę dzie rów nież dzi siej szy dzień 10
kwiet nia 2012 r., kie dy ja, pro sta
dziew czy na mo gę uczest ni czyć w tak
pod nio słej i pięk nej uro czy sto ści – mó -
wi ła Ka ro li na Ka czo row ska nie kry jąc
wzru sze nia.FO
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ZA BRA KŁO JE RZE GO GI ZY 
Na uro czy sto ści od sło nię cia po pier sia śp. pre zy den ta RP Ry -

szar da Ka czo row skie go w są dec kim Ra tu szu za bra kło Je rze go
Gi zy. Nie przy je chał z Kra ko wa (gdzie miesz ka i pra cu je) w tym
szcze gól nym dniu ob cho dów dru giej rocz ni cy tra ge dii smo leń -
skiej do ro dzin ne go mia sta, bo – jak usta li li śmy - nie do stał za pro -
sze nia. Trud no to ina czej na zwać niż gru bym nie tak tem
go spo da rzy ma gi stra tu. Mo żna się tyl ko do my ślać, że nie lu bią
wnu ka gen. Jó ze fa Gi zy za je go pu blicz ne enun cja cje w spra wie
ha nieb ne go po mni ka Ar mii Czer wo nej przy Al. Wol no ści i nie
prze pu ści ły oka zji do ode gra nia się na nim. Ja kie to ni skie… 

To au tor „Są dec kiej Li sty Ka tyń skiej” i in nych pu bli ka cji hi sto -
rycz nych o Są dec czyź nie był ini cja to rem uchwa ły Ra dy Mia sta No -
we go Są cza w spra wie Ho no ro we go Oby wa tel stwa dla Ry szar da
Ka czo row skie go. A wcze śniej mu siał prze bić mur obo jęt no ści,
a na wet nie chę ci nie któ rych osób i śro do wisk, bo wbrew te mu,
co mo żna dzi siaj są dzić, spra wa wca le nie by ła oczy wi sta, o czym
się mo żna prze ko nać prze glą da jąc pra sę lo kal ną z te go okre su. 

To Je rzy Gi za wy gło sił w 27 mar ca 2008 ro ku lau da cję na cześć
Ry szar da Ka czo row skie go w ra tu szu, gdy Pan Pre zy dent ode brał
wy ró żnie nie. To Je rzy Gi za cie szył się przy jaź nią Pa na Pre zy den -

ta, współ pra cu jąc z Nim jesz cze ja ko mi ni strem ds. Kra ju w Rzą -
dzie RP na Uchodź stwie. 

Nie jest ta jo ne, że Je rzy Gi za był czło wie kiem wiel kie go za ufa -
nia Ry szar da Ka czo row skie go. To je mu Pre zy dent po wie rzył re -
pre zen to wa nia Go w Ba la ton bo glar w 2004 ro ku pod czas
pol sko -wę gier skich uro czy sto ści ku czci hr. Pa la Te le kie go, czy gdy
przy szło zor ga ni zo wać wi zy tę w Bu da pesz cie w 2006 ro ku i prze -
ka za nie Bra ciom Wę grom do ku men ta cji pol skiej emi gra cji do ty -
czą cej Po wsta nia Wę gier skie go w1956 ro ku.

Pa ni Ka ro li na Ka czo row ska mia ła pra wo ocze ki wać, iż to wa -
rzy szyć jej bę dzie w swo im ro dzin nym mie ście Je rzy Gi za, zwłasz -
cza z ta kiej oka zji. Dla Jej po ko le nia z pew no ścią nie zro zu mia ła
mo gła być ta ka nie obec ność Je rze go Gi zy, któ re go Pan Pre zy -
dent trak to wał jak swe go wnu ka, jak swe go przy ja cie la...

Sta wia nie Je rze go Gi zę po za na wias – w je go ro dzin nym mie -
ście, któ re mu ty le wy sił ków po świę cił – by cia w krę gu przy ja ciół
Pa na Pre zy den ta Ry szar da Ka czo row skie go, nie tyl ko za Je go
pięk ne go ży cia, ale i po Je go tra gicz nej śmier ci, wy wo łu je obu -
rze nie i pro test. 

Pa nie Pre zy den cie Ry szar dzie No wa k, tak się nie trak tu je naj -
lep szych sy nów No we go Są cza! HEN RYK SZEW CZYK

– Mia łem przy go to wa ne spe cjal ne prze -
mó wie nie na tę oka zję, ale po wiem tyl ko
jed no: bę dzie my pa mię tać! – mó wił Ry -
szard No wak, pre zy dent No we go Są cza.

Ry szard Ka czo row ski, żoł nierz ar mii
An der sa, po woj nie po zo stał w Wiel kiej
Bry ta nii. W 1986 r. w rzą dzie emi gra -
cyj nym zo stał mi ni strem do spraw kra -
jo wych, a trzy la ta póź niej ob jął urząd

Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej
na Uchodź stwie. W 1990 r., po wy bo -
rach po wszech nych, prze ka zał in sy gnia
pre zy denc kie Le cho wi Wa łę sie. Jesz cze
przed wy bu chem woj ny na le żał do har -
cer stwa i sil ne związ ki z ZHP za cho wał
przez ca łe ży cie. Rok przed tra gicz ną
śmier cią zo stał Harc mi strzem Rze czy -
po spo li tej.

Spo czął w Świą ty ni Opatrz no ści Bo -
żej w War sza wie.

– Ta kie by ło je go ży cze nie, by być
po cho wa nym w pol skiej zie mi. Choć
jest da le ko, wiem, że nie za po mi na ją
o nim har ce rze. Szcze gól nie wzru sza ją -
cy dla mnie dzień, to gdy je den z nich
nad gro bem mę ża po wie dział „Czu waj

Harc mi strzu” – wspo mi na ła Ka ro li -
na Ka czo row ska.

Wdo wa zło ży ła kwia ty pod ta bli cą
upa mięt nia ją cą ka ta stro fę smo leń ską.
– To bar dzo przy kre, że ta tra ge dia dzie li
Po la ków. Wie rzę, że przyj dzie czas kie dy
nas po łą czy – do da ła w roz mo wie
z dzien ni ka rza mi.

EDY TA ZA JĄC

Wdo wa zło ży ła kwia ty
pod ta bli cą upa mięt nia -
ją cą ka ta stro fę smo leń -
ską. – To bar dzo przy kre,
że ta tra ge dia dzie li Po la -
ków. Wie rzę, że przyj dzie
czas kie dy nas po łą czy
– do da ła w roz mo wie
z dzien ni ka rza mi.
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U
ro czy stość zor ga ni zo wa li rad -
ni miej scy Pra wa i Spra wie -
dli wo ści: Ar tur Czer nec ki
i Pa tryk Wi cher. Do ze bra -

nych krót ko prze mó wił Czer nec ki, mó -
wiąc m. in., że żad ne in ne pań stwo
na świe cie nie stra ci ło w jed nej chwi li
swo jej eli ty, a żad ne in ne mia sto pol skie
nie stra ci ło w jed nej chwi li aż dwóch
swo ich Ho no ro wych Oby wa te li: śp.
pre zy den ta RP Le cha Ka czyń skie go
i śp. pre zy den ta RP na Uchodźc twie
Ry szar da Ka czo row skie go.

Apel Po le głych, w któ rym wy mie -
nio no na zwi ska wszyst kich 96. ofiar ka -
ta stro fy smo leń skiej, po pro wa dził
po rucz nik Sła wo mir Kmak z Kar pac kie -
go Od dzia łu Stra ży Gra nicz nej. Był wer -
bli sta i trę bacz, któ ry ode grał „Ci szę”

oraz pieśń „Śpij ko le go w ciem nym gro -
bie”, a dwóch funk cjo na riu szy SG trzy -
ma ło war tę przy gła zie smo leń skim.
Na stęp nie zło żo no przy nim kwia ty i za -
pa lo no zni cze, m.in. od po sła An drze ja
Ro man ka, a w imie niu Ro dzi ny Ka tyń -
skiej uczy nił to Ja ro sław Ro la.

W la sku na Fal ko wej do brze by ło sły -
chać sy re ny w cen trum No we go Są cza,
któ re z wo li pre zy den ta mia sta ode zwa -
ły się w go dzi nie tra ge dii smo leń skiej.

Wśród obec nych do strze gli śmy
m.in. po sła An drzej Czer wiń skie go
(PO), An to ni nę Wę glarz, prze wod ni -
czą cą są dec kie go Klu bu Ga ze ty Pol -
skiej i Ja na Świ to nia, dzia ła cza
„So li dar no ści” Rol ni ków In dy wi du al -
nych z Łu ko wi cy.

(HSZ)

Smoleńczycy
do apelu 
Oko ło set ka osób wzię ła udział w Ape lu Po le głych w dru gą
rocz ni cę ka ta stro fy rzą do we go sa mo lo tu w Smo leń sku. Są -
de cza nie spo tka li się o godz. 8.41 przy obe li sku, po świę co -
nym ofia rom tra ge dii obok ka pli cy św. An to nie go w No wym
Są czu – Fal ko wej.

D
o tych czas 52-let ni za ło ży ciel
Fun da cji Są dec kiej i wy daw ca
na sze go mie sięcz ni ka zdo był 6
naj wy ższych gór po szcze gól -

nych kon ty nen tów: Mont Blanc i El brus
(Eu ro pa), Ki li man dża ro (Afry ka), Acon -
ca gua (Ame ry ka Po łu dnio wa), Mo unt
Vin son (An tark ty da) i Pi ra mi da Car -
sten sza (Au stra lia i Oce ania). Do peł ni
szczę ścia po zo sta je mu jesz cze po sta -
wie nie sto py i za tknię cie pol skiej fla gi
na Mo unt Eve rest oraz na naj wy ższej
gó rze Ame ry ki Pół noc nej, McKin ley,
znaj du ją cej się na Ala sce. Tym ra zem
w swo jej dro dze na Dach Świa ta Zyg -
munt Ber dy chow ski uczest ni czy w eks -
pe dy cji Klu bu 7 Szczy tów.

***
W Wiel ką So bo tę Zyg munt Ber dy -

chow ski pa ko wał się w swo im do mu
w Ni sko wej, a na wet na pró bę prze brał
się w „strój wyj ścio wy” na Mo unt Eve -
rest. Za brał na wy pra wę dwa ple ca ki: je -
den ogrom ny, 24-ki lo gra mo wy i dru gi,
mniej szy. W ple ca kach lą do wa ła odzież,
w tym pu cho we spodnie i kurt ka, ka ri -
ma ta, śpi wór, bie li zna z gor tek su, skon -
den so wa ne mle ko, le kar stwa, maść
prze ciw sło necz na, wi ta mi ny i ró żne
mik stu ry spo żyw cze, któ re nie zaj mu ją
du żo miej sca. Za pa ko wał też cze kan,
bu ty z ra ka mi, li ny i uprząż do wspi -
nacz ki i nie za po mniał o ksią żkach.
Wziął w Hi ma la je trzy po zy cje: o Be rii,
o Pu ti nie (Ro sja go za wsze fa scy no wa -
ła) oraz... „Ewan ge lię we dług Je zu sa
Chry stu sa” Jo se Sa ra man do. Na ko niec
zaś wsa dził do ple ca ka fla gi: pol ską
i Ma ło pol ski.

– Wię cej nie ma sen su, bo z po przed -
nich wy praw wiem, że jest bar dzo ma ło
cza su na wy cią ga nie flag i pstry ka nie
zdjęć, gdyż to gro zi od mro że niem rąk
– tłu ma czył.

Udział w 4-go dzin nej Wi gi lii Pas -
chal nej w Wiel ką So bo tę, za koń czo nej
pro ce sją re zu rek cyj ną wo kół ko ścio ła
pa ra fial ne go w Ni sko wej, to by ło je go
po że gna nie z Są dec czy zną, bo na dru gi
dzień po wiel ka noc nym obie dzie po je -
chał do War sza wy.

– Idzie my na Mo unt Eve rest w dzie -
wię cio oso bo wej gru pie: ja, pię ciu Ro -
sjan, dwóch Ame ry ka nów i je den
Ir land czyk. Bę dą nam to wa rzy szyć Szer -
po wie, ja ko prze wod ni cy i tra ga rze. Nie
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je stem by naj mniej naj star szym uczest ni -
kiem wy pra wy – wy ja śniał.

To wa rzy stwo Ro sjan jest o ty le do bre,
że pan Zyg munt bie gle mó wi po ro syj -
sku i nie bę dzie kło po tów ze sko mu ni -
ko wa niem się z kom pa na mi, gdy
w ser cu Hi ma la jów przyj dzie mu ocho -

ta na po ga du chy. Przed wy pra wą ży cia
nie czy tał żad nych opi sów lu dzi, któ rzy
przed nim po sta wi li no gę na Mo unt Eve -
re ście, a jest na ten te mat już bo ga ta li te -
ra tu ra, rów nież w ję zy ku pol skim.

– Po co so bie ner wy szar pać, za ka -
żdym ra zem jest ina czej. Wiem, że ła two

nie bę dzie i psy chicz nie je stem przy go -
to wa ny na naj gor sze wa run ki – mó wił.

Tak scha rak te ry zo wał sto pień trud no -
ści wy pra wy: „Mi mo, że tra sa na Eve -
rest nie stwa rza ogrom nych trud no ści
tech nicz nych, to jed nak kry je w so bie
wie le nie bez pie czeństw zwią za nych
głów nie z ogrom nym wy sił kiem fi zycz -
nym i psy chicz nym oraz ze sta le groź ną
i czę sto nie prze wi dy wal ną po go dą,
w tym szcze gól nie nie bez piecz nym po -
ry wi stym wia trem. Wej ście na Dach
Świa ta jest trud ne, a dzień ata ku szczy -
to we go dłu gi i mę czą cy, lecz urok wspi -
nacz ki na Eve rest od stro ny Ty be tu jest
trud ny do opi sa nia”.

Czy pan Zyg munt nie od czu wał lę ku?
– Mam ogrom ny re spekt przed Mont

Eve re stem – przy znał – ale nie mo gę nie
pod jąć się te go wy zwa nia. Ta gó ra za -
hip no ty zo wa ła już wie lu wspi na czy…

A co na to wszyst ko ma łżon ka na sze -
go śmiał ka, czy nie pro te sto wa ła prze -
ciw ko wy pra wie na Mo unt Eve rest?

– Pro te sto wać to ja mo głam, gdy wy -
ru szał na swo ja pierw szą wy pra wę,
na Mont Blanc, a te raz, gdy zdo był już
sześć szczy tów Ko ro ny Zie mi i idzie
na naj wy ższy, to mo że my z na szą trój ką
dzie ci: Ja siem, Mał go sią i Ho no rat ką
tyl ko kciu ki trzy mać za Ta tę i go rą co się
mo dlić, aby wró cił do do mu ca ły i zdro -
wy – mó wi Ma rio la Ber dy chow ska.

***
Z War sza wy Są de cza nin po le ciał

do Frank fur tu n. Me nem, skąd prze siadł
się na sa mo lot do Ka ta ru, a stam tąd po -
le ciał do Kat man du, sto li cy Ne pa lu,
gdzie spo tkał się z po zo sta ły mi uczest -
ni ka mi wy pra wy.

Pierw sze wra że nia by ły opty mi stycz -
ne. – Przy le cie li śmy do sto li cy Ne pa lu
– Kat man du – re la cjo no wał
te le fo nicz nie Zyg munt Ber dy chow ski.
– Pięk ne i eg zo tycz ne dla Eu ro pej czy ka
miej sce. Po przy lo cie oka za ło się, że mu -
si my uzu peł nić swój ekwi pu nek. Więc
mi mo, że w do mu dwa ra zy się pa ko wa -
łem, to ko niecz ne by ło po now ne prze pa -
ko wa nie i do da nie no wych ele men tów
wy po sa że nia. Dziś na sza głów na część
ekwi pun ku zo sta nie za bra na cię ża rów -
ka mi do miej sca wy mar szu. Jed nak spo -
rą część mu si my mieć przy so bie.
W trak cie lo tu naj bar dziej do kucz li wa
by ła kli ma ty za cja, któ ra umę czy ła mnie

Sądeczanin
w Himalajach 
W po nie dzia łek wiel ka noc ny (9 kwiet nia) Zyg munt Ber dy chow -
ski wy ru szył na przed ostat ni szczyt w swo jej dro dze po Ko ro nę
Zie mi. Je że li mu się po wie dzie, bę dzie 34. Po la kiem i pierw szym
Są de cza ni nem, któ ry zdo był Mo unt Eve rest, naj wy ższą gó rę na -
szej pla ne ty Gdy ten nu mer „Są de cza ni na” przy go to wy wa li śmy
do dru ku, nasz bo ha ter znaj do wał się w sto li cy Ty be tu – Lha sie.
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po twor nie – stąd chy ba czu ję lek kie
prze zię bie nie. Na miej scu ude rza
ogrom na licz ba ama to rów wy so ko gór -
skich wspi na czek, ale więk szość z nich
przy je cha ła na tzw. trek king, czy li przej -
ście do ba zy głów nej i wę drów kę szla -
ka mi wo kół Eve re stu. Cza sem wią że się
to z wej ściem na oko licz ne, ła twe
do zdo by cia szczy ty, mie rzą ce nie wie le
po nad 6000 m n.p.m. Śmiał ków, któ rzy
przy je cha li zdo by wać Mo unt Eve rest
mie rzą cy 8848 m n.p.m. jest tyl ko kil ku.

***
– Je ste śmy już w hi sto rycz nej sto li cy

Ty be tu – Lha sie – re la cjo no wał dwa dni
póź niej Zyg munt Ber dy chow ski. – Ró -
żni ca wy so ko ści da je po wo li o so bie
znać, tro chę za czy na mi szu mieć w gło -
wie, wszak Kat man du to 1400 m. n.p.m.,
a Lha sa to już 3600 m n.p.m. Po ko na nie
w cią gu jed ne go dnia wy so ko ści 2200
me trów nie mo że po zo stać nie zau wa żo -
ne. Od ju tra wy ru sza my jesz cze wy żej,
przez ko lej ne mia sta Ty be tu, by zgod nie
z pla nem za czte ry dni do trzeć do Ba zy
Głów nej na wy so ko ści po ło żo nej na wy -
so ko ści 5200 m n.p.m. Za nim jed nak wy -
ru szy my w gó ry, zwie dzi my Lha sę.
Zo ba czy my gó ru ją cy nad mia stem Pa łac
Po ta la – daw ną sie dzi bę Da laj la my, oraz
Pa łac Nor bu ling ka, któ ry oto czo ny jest
naj więk szym w Ty be cie par kiem i przez
wie le lat słu żył ja ko let nia re zy den cja
Da laj la my. Za raz po przy lo cie ogrom ne
wra że nie zro bił na mnie kon trast ja ki

mo żna za uwa żyć po mię dzy bar dzo bied -
nym Kat man du, a do brze pre zen tu ją cą
się Lha są. W sto li cy Ne pa lu uli ce by ły
wą skie i pa no wał trud ny do za ak cep to -
wa nia nie po rzą dek. Na to miast w Lha sie
przy wi ta ły nas sze ro kie, czy ste uli ce i od -
no wio ne fa sa dy do mów. Jed nak gdy
z cie ka wo ści zaj rze li śmy głę biej, oka za -
ło się, że już tak ład nie to nie wy glą da
– re la cjo no wał Zyg munt Ber dy chow ski,
do da jąc, że nie jest to w sta nie po psuć
wspa nia łe go wra że nia, ja kie ma na pew -
no ka żdy od wie dza ją cy to pięk ne mia sto
„tym bar dziej, że hu mo ry do pi su ją, gdyż
wszy scy człon ko wie wy pra wy czu ją się
świet nie i już nie mo gą się do cze kać roz -
po czę cia wspi nacz ki”.

Z Lha sy wy pra wa w cią gu 4 dni,
przez Xi gat se (3900 m) i Xe gar (4200
m) prze miesz cza ła się trans por tem sa -
mo cho do wym do Obo zu Głów ne go
(Ba se Camp) pod Mo unt Eve re stem,
znaj du ją ce go się na wy so ko ści 5200 m
n. p. m.: – Po dwóch trzech dniach od -
po czyn ku, prze nie sie my się do Ba zy Wy -
su nię tej (ABC – Ad van ced Ba se Camp)
na wy so kość 6400 m. n.p.m. Po za ło że -
niu przez Szer pów Obo zu 1 na Prze łę -
czy Pół noc nej na wy so ko ści 7000
me trów, spę dzi my w nim jed ną noc dla
akli ma ty za cji. Na stęp nie zej dzie my
do Obo zu Głów ne go na 3-4 dnio wy od -
po czy nek. W tym cza sie Szer po wie za ło -
żą Obóz 2 na wy so ko ści 7700 me trów.
Bę dzie on ce lem na szej ko lej nej wspi -
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nacz ki, tak, by przy zwy cza ić or ga nizm
do wiel kich wy sił ków i ogrom nych wy -
so ko ści. Po tym jak uda się zdo być
Obóz 2, znów wró ci my do Obo zu Głów -
ne go, na dłu ższy od po czy nek. W tym
cza sie Szer po wie za ło żą Obóz 3 na wy -
so ko ści 8300 m n.p.m. Od po ło wy ma ja

w Ba zie Wy su nię tej, bę dzie my cze ka li
na sprzy ja ją cą po go dę do de cy du ją ce go
sztur mu. Atak szczy to wy roz pocz nie się
w środ ku no cy, by na wierz cho łek do -
trzeć przed po łu dniem i by zdą żyć zejść
do Obo zu 3 jesz cze przed zmro kiem.

Ale mo że się zda rzyć, że nie bę dzie
ani jed ne go „okien ka” po go do we go, po -
zwa la ją ce go na bez piecz ny atak szczy -
to wy i wy pra wa spa li na pa new ce.
Na tej wy so ko ści wspi na cze ma sze ru ją
z apa ra tem tle no wym na twa rzy. W bu -
tli jest ty le tle nu, aby zdą żyć wyjść
na szczyt i wró cić do obo zu.

***
Po przed nie eks pe dy cje wy so ko gór -

skie, w ra mach zdo by wa nia Ko ro ny
Zie mi (czy taj obok), Zyg munt Ber dy -
chow ski fi nan so wał z wła snej kie sze -
ni. Wy pra wa na Mo unt Eve rest go

prze ro sła, dla te go mu siał po szu kać
spon so rów, któ rych zna lazł po śród du -
żych pol skich firm. Part ne ra mi wy pra -
wy są: Fe sti wal Bie go wy Fo rum
Eko no micz ne go oraz fir my Ma spex,
PZU na Ży cie, Ener ga SA, Fa kro,
Enea SA i Ruch.

Wy pra wa na Mo unt Eve rest po trwa
ok. dwóch mie się cy. Nasz śmia łek pro -
wa dzi dzien nik wy pra wy. Peł ną re la cję
Z. Ber dy chow skie go, bez wzglę du
na jej wy nik, opu bli ku je my w „Są de -
cza ni nie”.

PA WEŁ PISZ CZEK, (HSZ)

MO UNT EVE REST
Naj wy ższy szczyt Zie mi. Wzno si się na wy so ko ści 8848 m n. p. m. w Hi ma la jach Cen -

tral nych, na gra ni cy Ne pa lu i Ty be tu. Ma kształt trój gra nia stej pi ra mi dy, spod któ rej spły -
wa ją trzy lo dow ce: na pół noc Rong buk, w kie run kach za chod nim i po łu dnio wym Khum bu
oraz na wschód Kang chung. Ze szczy tu roz cho dzą się trzy wiel kie gra nie: pół noc no -
-wschod nia bie gnie w stro nę prze łę czy Ra phu La; grań za chod nia – z wy ró żnia ją cym się
tzw. Ra mie niem Za chod nim (West Sho ul der) – bie gnie do prze łę czy Lho La; trze cia – po -
łu dnio wo -wschod nia – w stro nę Prze łę czy Po łu dnio wej i Lhot se. W tej ostat niej wy raź -
nie za zna cza się Wierz cho łek Po łu dnio wy, ni ższy (8748 m.) wierz cho łek Mt. Eve re stu.

Do ro ku 1865 no sił na zwę Szczyt XV, nada ną przez In dyj ską Słu żbę To po gra ficz ną.
W ro ku 1865 na cześć wa lij skie go geo de ty i kar to gra fa sir Geo r ge'a Eve re sta, któ ry za ini -
cjo wał pra ce nad ma pą In dii, nada no szczy to wi na zwę Mo unt Eve rest.. Po ty be tań sku
no si na zwę Czo mo lung ma, czy li Bo gi ni Mat ka Śnie gu lub Bo gi ni Mat ka Zie mia, a po ne -
pal sku Sa gar ma tha, czy li Czo ło Nie ba. Czę sto jest na zy wa ny rów nież Da chem Świa ta.

W dniu 29 ma ja 1953 ro ku pierw szy mi zdo byw ca mi Mo unt Eve re stu zo sta li: No wo ze -
land czyk Ed mund Hil la ry oraz Nor gay Ten zing – Szer pa z Dar dży lin gu. Pierw sze pol skie
wej ście mia ło miej sce 16 paź dzier ni ka 1978 ro ku a do ko na ła te go na sza naj lep sza al pi -
nist ka Wan da Rut kie wicz. War to wspo mnieć, że te go sa me go dnia kar dy nał Ka rol Woj -
ty ła zo stał wy bra ny na pa pie ża Ja na Paw ła II. W 1980 ro ku pol scy al pi ni ści – Le szek Ci chy
i Krzysz tof Wie lic ki do ko na li pierw sze go zi mo we go wej ście na szczyt Eve re stu – był to
ta kże pierw szy ośmio ty sięcz nik zdo by ty zi mą.

W la tach 1953–1969 na szczy cie sta nę ło 21. wspi na czy. W la tach sie dem dzie sią tych
– po nad osiem dzie się ciu, w la tach osiem dzie sią tych – pra wie dwu stu, w ostat niej de ka -
dzie ubie głe go wie ku – nie mal ty siąc.

We dług da nych ze stycz nia 1997 r. w su mie 391 eks pe dy cji pró bo wa ło wej ścia
na szczyt. 167 z nich osią gnę ło wierz cho łek. Suk ce sem wspi nacz ko wym za koń czy ło
się 56% spo śród 214 eks pe dy cji wy ru sza ją cych od stro ny Ne pa lu oraz tyl ko 26% spo -
śród 176 wy praw ata ku ją cych gó rę od stro ny Ty be tu. Do stycz nia 1997 wierz cho łek zdo -
by ło 676 osób, w tym cza sie zgi nę ło 148 wspi na czy, w tym 50 Ne pal czy ków.

Do koń ca ro ku 2008 oko ło 3600 wspi na czy sta nę ło na szczy cie, licz ba ofiar się ga 210.

– Atak szczytowy
rozpocznie się w środku
nocy, by na wierzchołek
dotrzeć przed południem
i by zdążyć zejść do
Obozu 3 jeszcze przed
zmrokiem.

ZYG MUNT BER DY CHOW SKI
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Bu do wa Ko men dy Miej skiej
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w No wym Są czu szyb ko po su -
wa się do przo du. Je śli uda się
zna leźć bra ku ją ce oko ło 3,5
mln zło tych, to być mo że
obiekt uda się ukoń czyć jesz -
cze w tym ro ku.

N
o wa sie dzi ba są dec kich stra -
ża ków na bie ra szyb ko osta -
tecz ne go wy glą du. Na plac
bu do wy przy ul. Wi to sa przy -

je cha li przed sta wi cie le Ko men dy Wo je -
wódz kiej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Kra ko wie, któ ra od kil ku mie się cy
jest in we sto rem te go przed się wzię cia.
Ra zem m.in. z ko men dan tem miej skim
PSP w No wym Są czu bryg. Ja nu szem
Ba sia gą za po zna wa li się z po stę pem ro -
bót, oma wia li ró żne spra wy, zwią za ne

z trwa ją cą bu do wą. Przy po mnij my, że
od kil ku mie się cy wy ko naw cą in we sty -
cji jest są dec ka fir ma Er bet, któ ra bu do -
wa ła w Ma ło pol sce kil ka ko mend
po li cji, w tym rów nież od da ną do użyt -
ku w lip cu ub. br. no wą sie dzi bę są dec -
kiej po li cji przy ul. Grot t ge ra.

– War tość in we sty cji przy ul. Wi to sa
opie wa na 22 mln zło tych – po wie dział
nam mł. bryg. Piotr Stę pień z Ko men dy
Wo je wódz kiej PSP w Kra ko wie.
– Umo wę z wy ko naw cą ma my spi sa ną
do ma ja 2013 ro ku. W tym ro ku do prze -
ro bie nia jest 3,2 mln zło tych. Pra ce po -
stę pu ją z har mo no gra mem.

In we sty cja za awan so wa na jest
w osiem dzie się ciu pro cen tach. Bu dy nek
no wej ko men dy PSP na bie ra osta tecz -
ne go wy glą du. Przed sie dzi bą są dec kich
stra ża ków ukła da na jest kost ka bru ko -
wa, mon to wa no słu py oświe tle nio we.

– Do wy ko na nia jest jesz cze spo ro
prac we wnątrz obiek tu – mó wi bryg. Ja -
nusz Ba sia ga, ko men dant miej ski PSP
w No wym Są czu. – Bra ku je jesz cze oko -
ło 3,5 mln zło tych do do mknię cia bu dże -
tu in we sty cji. Mu szą to być środ ki
z bu dże tu pań stwa. Czy nio ne są sta ra -
nia o ich po zy ska nie. W tym ro ku na re -
ali za cję za da nia ma my 3,2 mln zł (2 mln
zł z bu dże tu pań stwa i 1,2 mln zł prze ka -
za ne przez sa mo rząd No we go Są cza).

Wie rzę, że bra ku ją ce fun du sze się znaj -
dą i, że być mo że z koń cem te go ro ku
uda się do koń czyć bu dy nek i za cząć go
użyt ko wać. Wszyst ko bę dzie za le żeć, czy
znaj dą się po trzeb ne pie nią dze. Li czy my
na to, że się znaj dą.

Obec nie są dec ka straż pra cu je
w skraj nie trud nych wa run kach. Sie dzi -
ba jed nost ki ra tow ni czo -ga śni czej nr 1
przy ul. Gry bow skiej jest cia sna. Spe -
cja li stycz ne go sprzę tu przy by wa, sa mo -
cho dy nie miesz czą się w tam tej szych
bu dyn kach. Do te go do cho dzi fa tal ny
wy jazd z pla cu jed nost ki, znaj du ją cej się
ko ło Ma śla ne go Ryn ku. Do daj my, że
do no wej stra żni cy z ul. Gry bow skiej
zo sta nie prze nie sio na wspo mnia na jed -
nost ka, ale też znaj dzie się tam miej sce
m.in. dla ad mi ni stra cji, Za rzą du Po wia -
to we go Związ ku Ochot ni czych Stra ży
Po żar nych RP. Bę dzie też du ża sa la
do ćwi czeń.

(MI GA)

Stra żni ca na fi ni szu

WARTO WIEDZIEĆ
No wa sie dzi ba KM PSP bę dzie mia ła po -
wierzch nię użyt ko wą 4510 m2, ku ba tu rę
– 20.600 m3. Wy so kość bu dyn ku bez
wie ży – 14,2 m, z wie żą – 18,8 m.
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W
szyst ko za le żeć bę dzie
od wie lu czyn ni ków,
przede wszyst kim od te -
go, czy Sąd Okrę go wy

w No wym Są czu, ja ko in we stor i pry -
wat na fir ma, doj dą do po ro zu mie nia. Za -
da nie in we sty cyj ne pod na zwą „Bu do wa
bu dyn ku Są du Re jo no we go w No wym
Są czu przy uli cy Grun waldz kiej” ma być
re ali zo wa ne, bo wiem w for mu le part ner -
stwa pu blicz no -pry wat ne go. Ozna cza to,
że, zgod nie z sys te mem DBFOT (De -
sing -Bu ild -Fi nan ce -Ope ra te -Trans fer
– part ner pry wat ny mu si za pro jek to wać
i wy bu do wać obiekt z wła snych pie nię -

dzy, a po tem nim za rzą dzać. Sąd Okrę -
go wy, ja ko pod miot pu blicz ny ma
wnieść do tej in we sty cji po zy ska ną
w czerw cu 2008 ro ku dział kę, przy ul.
Grun waldz kiej o po wierzch ni 8.115 m
kw., na, któ rej ma sta nąć no wa sie dzi ba
są du re jo no we go. Te ren ten, po zo sta ją cy
obec nie w trwa łym za rzą dzie są du, ma
być prze ka za ny in we sto ro wi pry wat ne -
mu na czas obo wią zy wa nia umo wy.

Od ubie głe go ro ku Sąd Okrę go wy
w No wym Są czu czy ni sta ra nia, by to
za da nie w ta kiej for mu le uda ło się zre -
ali zo wać. Z przed się wzię cia mi, któ re
po czy nio no już w tej spra wie, za po zna -

wał się gosz czą cy 11 kwiet nia w No -
wym Są czu Sta ni sław Chmie lew ski, se -
kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie
Spra wie dli wo ści.

– Ro bi my wszyst ko, co w na szej mo -
cy, aby to nie ła twe za da nie uda ło się zre -
ali zo wać – mó wi Jó zef Kieł ba sa,
dy rek tor Są du Okrę go we go w No wym
Są czu. – Wy ma ga ono jed nak prze pro -
wa dze nia wie lu ana liz, za się gnię cia opi -
nii spe cja li stów.

***
W ubie głym ro ku na zle ce nie Są du

Okrę go we go w No wym Są czu zo sta ła
przy go to wa na ana li za praw na do ty czą -
ca pla no wa nej in we sty cji. Te raz trze ba
przy go to wać ko lej ne do ku men ty, m. in.:
opi nię fi nan so wo -eko no micz ną i tech -
nicz ną za da nia, a ta kże wstęp ną ana li zę
ry zy ka. Są one wręcz nie zbęd ne, za nim
zo sta nie ogło szo ny prze targ na wy ko -
naw stwo in we sty cji w pro ce du rze dia -
lo gu kon ku ren cyj ne go.

Bu do wa no wej sie dzi by Są du Re jo -
no we go w No wym Są czu, jak mó wio no

Wybudują nową siedzibę 
sądu w Nowym Sączu? 
Kil ka na ście firm bu dow la nych z War sza wy, Tar no wa, Kra ko wa
i No we go Są cza, a ta kże ban ków, za in te re so wa nych jest bu do -
wą na wła sny koszt no wej sie dzi by Są du Re jo no we go w No -
wym Są czu. In we sty cja ma po chło nąć sza cun ko wo 67 mln
zło tych. Jest to kwo ta nie ma ła i z nie cier pli wo ścią trze ba ocze -
ki wać na to, czy któ ryś z tych po ten cjal nych pod mio tów zde cy -
du je się na jej wy ło że nie. Czas po ka że.

Wstęp na kon cep cja bu dyn ku Są du Re jo no we go w No wym Są czu – opra co wał spe cja li sta ds. in we sty cji i re mon -
tów Są du Okrę go we go w No wym Są czu mgr inż. arch. Sta ni sław Gór ski
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na kon fe ren cji pra so wej, jest pil ną ko -
niecz no ścią. Są dec ki wy miar spra wie -
dli wo ści bo ry ka się, nie ste ty, z cia sno tą.
Obec nie funk cjo nu je on w kil ku bu dyn -
kach przy ul. Pi jar skiej, Strze lec kiej oraz
Mic kie wi cza.

O po trze bie bu do wy no wej sie dzi by
Są du Re jo no we go w No wym Są czu
w for mu le part ner stwa pu blicz ne go -pry -
wat ne go i pod ję tych w tym kie run ku
dzia ła niach, z kie row nic twem Są du Okrę -
go we go w No wym Są czu roz ma wiał Sta -
ni sław Chmie lew ski, se kre tarz sta nu
w Mi ni ster stwie Spra wie dli wo ści. Je śli to

przed się wzię cie doj dzie do skut ku, bę dzie
ono mia ło cha rak ter pi lo ta żo wy.

– Czy to przed się wzię cie się uda, czy
osią gnie my suk ces w ne go cja cjach i czy
zgło si się part ner pry wat ny, któ ry przed sta -
wi ofer tę, w opar ciu o któ rą po wsta nie
obiekt, a póź niej bę dzie udo stęp nio ny
na po trze by są dow nic twa – czas po ka że
– mó wił Sta ni sław Chmie lew ski na kon fe -
ren cji pra so wej w Są dzie Okrę go wym
w No wym Są czu. – Chce my w tym ro ku
przy go to wać osta tecz ne sta no wi sko w tym
za kre sie. Mam tu na my śli peł ną wie dzę,
aby móc ogło sić prze targ na re ali za cję te -

go za da nia. W przy szłym ro ku sta ra li by śmy
się ogło sić kon kurs, któ ry wy ło ni ofe ren ta.

No wa sie dzi ba SR ma po wstać w po -
łu dnio wej czę ści mia sta, przy dro dze
wy lo to wej do Sta re go Są cza, nie opo dal
no wej sie dzi by Ko men dy Po li cji oraz
Wy ższej Szko ły Biz ne su. Lo ka li za cja
bu dyn ku, z da la od cen trum mia sta i są -

du okrę go we go, mo że jed nak bu dzić
pew ne kon tro wer sje. Je śli doj dzie
do pod pi sa nia umo wy mię dzy in we sto -
rem, czy li Są dem Okrę go wym w No -
wym Są czu, a part ne rem pry wat nym,
wów czas dział ka bę dzie wkła dem te go
pierw sze go w tę in we sty cję. Za pro jek -
to wa nie, bu do wa, eks plo ata cja, utrzy -
ma nie i wy po sa że nie obiek tu spo cznie
na to miast na bar kach part ne ra pry wat -
ne go. Umo wa ma być za war ta na 23 la -
ta. W tym cza sie w bu dyn ku bę dzie
funk cjo no wał Sąd Re jo no wy. Przez ten
okres part ner pry wat ny bę dzie po bie rać
od Skar bu Pań stwa co mie sięcz ne opła -
ty, w za mian za udo stęp nie nie obiek tu
dla SR w No wym Są czu.

Po 23 la tach dział ka wró ci ła by al bo
w trwa ły za rząd Są du Okrę go we go, al -
bo pry wat na fir ma da lej za rzą dza ła by
nią, ale na wa run kach uzgod nio nych
mię dzy stro na mi.

***
Je śli part ne rzy pu blicz ny i pry wat ny

doj dą do po ro zu mie nia, in we stor pry -
wat ny bę dzie mieć 1,5 ro ku na zre ali zo -
wa nie przed się wzię cia. Przy no wej
sie dzi bie SR pla no wa ne są par kin gi: ze -
wnętrz ny i pod ziem ny na oko ło 120
miejsc. Jest to o ty le istot ne, że obec nie
przy sie dzi bach Są du Re jo no we go
i Okrę go we go z miej sca mi par kin go wy -
mi jest nie ste ty kru cho.

War to wspo mnieć, że do tej po ry
w Pol sce nie wzno szo no bu dyn ków są -
do wych w ra mach part ner stwa pu blicz -
no -pry wat ne go. No wy Sącz był by

– Pro jekt w No wym Są -
czu był by pierw szym pi -
lo to wa nym przez
ad mi ni stra cję rzą do wą.
Był by on bo wiem fir mo -
wa ny przez mi ni stra
spra wie dli wo ści. 

KRZYSZTOF SIWEK, 
DYREKTOR DEPARTAMENTU

PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW
INDYWIDUALNYCH MINISTERSTWA

ROZWOJU REGIONALNEGO
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Mar sza łek Ma ło pol ski Ma rek
So wa, w pią tek 30 mar ca,
otwo rzył w No wym Są czu
ko lej ne spo tka nie z cy klu
kon fe ren cji sub re gio nal nych. 

D
e ba ta z udzia łem naj wa żniej -
szych part ne rów spo łecz nych
i go spo dar czych, w tym lo -
kal nych sa mo rzą dów, ma po -

móc w wy ty cze niu ram dla
in dy wi du al nej ście żki roz wo ju tej czę ści
Ma ło pol ski. W dys ku sji o przy szło ści
sub re gio nu no wo są dec kie go wziął ta kże
udział czło nek Za rzą du Wo je wódz twa
Ma ło pol skie go Sta ni sław So rys.

Kon fe ren cja w No wym Są czu to
trze cie z pię ciu spo tkań w sub re gio -
nach. Po zo sta łe do ty czy ły roz wo ju
sub re gio nów tar now skie go i pod ha lań -
skie go. Wcze śniej spo tka nia od by ły się

już w Kra ko wie i Oświę ci miu. Kon fe -
ren cje sub re gio nal ne roz po czy na ją pra -
ce nad wspól nym przy go to wa niem
pro gra mu roz wo ju dla po szcze gól nych
ob sza rów wo je wódz twa, uwzględ nia -
ją cych nie po wta rzal ny cha rak ter sub -
re gio nu, uni kal ne po ten cja ły oraz
spe cy ficz ne po trze by je go miesz kań -
ców zgod nie z za ło że nia mi Stra te gii
Roz wo ju Wo je wódz twa Ma ło pol skie -
go na la ta 2011-2020. Istot ną czę ścią
roz po czę tych w trak cie spo tka nia prac
by ła dys ku sja o naj wa żniej szych pro -
jek tach, któ re po win ny zo stać uzgod -
nio ne w ra mach part ner stwa
sub re gio nal ne go i mo gły by uzy skać
wspar cie z przy szłe go pro gra mu re gio -
nal ne go w la tach 2014-2020, fi nan so -
wa ne go z fun du szy eu ro pej skich.

Otwie ra jąc kon fe ren cję w No wym
Są czu mar sza łek Ma rek So wa przy po -
mniał, że w uchwa lo nej nie daw no

Kon fe ren cja sub re gio nal na w No wym Są czu

Drogi, internet,
ochrona
przeciwpowodziowa

za tem pierw szym mia stem, w któ rym
ta ka in we sty cja zo sta ła by re ali zo wa na.
W for mu le pry wat no -praw nej zo stał wy -
bu do wa ny na przy kład kom pleks bu -
dyn ków są do wych w Ir lan dii, czy
bu dyn ków sa do wych w Ka na dzie.

Obec nie w Pol sce re ali zo wa nych
jest 19 pro jek tów w for mu le part ner stwa
pu blicz no -pry wat ne go.

– Są to za zwy czaj pro jek ty ma łe, re -
ali zo wa ne przez sa mo rzą dy – mó wi
Krzysz tof Si wek, dy rek tor De par ta men -
tu Przy go to wa nia Pro jek tów In dy wi du -
al nych Mi ni ster stwa Roz wo ju
Re gio nal ne go. – Pro jekt w No wym Są -
czu był by pierw szym pi lo to wa nym przez
ad mi ni stra cję rzą do wą. Był by on bo -
wiem fir mo wa ny przez mi ni stra spra -
wie dli wo ści. Sąd Okrę go wy w No wym
Są czu po sia da już po gram funk cjo nal -
no -użyt ko wy, ana li zę praw ną re ali za cji
te go za da nia, a to już jest do bry punkt
wyj ścia, by za ło żyć, że pod ko niec te go
ro ku re al ne jest roz po czę cie pro ce du ry
wy bo ru part ne ra pry wat ne go. Jak dłu go
ona po trwa? Ide al nie by ło by, gdy by za -
koń czy ła się wio sną przy szłe go ro ku.

IGA MI CHA LEC

WARTO WIEDZIEĆ
Po wierzch nia cał ko wi ta no wej sie dzi by
Są du Re jo no we go w No wym Są czu
– ok. 11.200 m2.
Ku ba tu ra – oko ło 39 tys. m3.
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Stra te gii Roz wo ju Wo je wódz twa Ma ło -
pol skie go 2011-2020 przy ję to bar dzo in -
dy wi du al ne po dej ście do po li ty ki
sub re gio nal nej. – Te go nie by ło w po -
przed nich stra te giach roz wo ju wo je -
wódz twa. Dziś przy szedł czas na no we
wy zwa nia. Ma ło pol ska jest już in nym
re gio nem niż to mia ło miej sce w 1999
ro ku. Uda ło się zbu do wać bar dzo so lid -
ny fun da ment do my śle nia o roz wo ju re -
gio nu – po wie dział mar sza łek.

– Ogrom ne zró żni co wa nie, któ re
wów czas wy da wa ło się pro ble mem, dziś
jest ogrom ną si łą Ma ło pol ski, bo wiem
mo że my się wza jem nie uzu peł niać, czer -
pać z ró żno rod ne go bo gac twa, z ró żnych
do świad czeń i na tym bu do wać si łę Ma -
ło pol ski w per spek ty wie ro ku 2020 – do -
dał Ma rek So wa.

Kon fe ren cję sub re gio na lą po prze -
dzi ły ba da nia fo cu so we prze pro wa dzo -
ne 7 mar ca, w któ rych wzię li udział
przed sta wi cie le wy bra nych in sty tu cji
i śro do wisk o istot nym zna cze niu dla
roz wo ju Są dec czy zny. I tak na li ście
naj wa żniej szych spraw dla roz wo ju
sub re gio nu są dec kie go zna la zły się m.
in.: pro jek ty zwią za ne z in fra struk tu rą
ko mu ni ka cyj ną, roz bu do wa sie ci sze -
ro ko pa smo wej w sub re gio nie; sys tem
ostrze ga nia i za bez pie cze nia prze ciw -
po wo dzio we go, stwo rze nie na te re nie
Kry ni cy-Zdrój Wschod nio eu ro pej skie -
go Cen trum Edu ka cji i Do ku men ta cji
Unii Eu ro pej skiej, wy so ce spe cja li -
stycz ne ośrod ki kształ ce nia za wo do -
we go.

Jak in for mo wał czło nek Za rzą du Sta -
ni sław So rys, wła dze re gio nu przy go to -
wa ły spe cjal ną ofer tę dla part ne rów
sub re gio nal nych w per spek ty wie 2014-
2020. Miał by to być kon trakt na rzecz re -
ali za cji uzgod nio ne go pa kie tu
przed się wzięć sub re gio nal nych. To po -
mysł sa mo rzą du na uru cho mie nie od dol -
nych ini cja tyw, słu żą cych spe cja li za cji
sub re gio nal nej i spo sób na bu do wa nie
sze ro kiej współ pra cy na ba zie wspól -
nych in te re sów i ko rzy ści. Sa mo rząd
chce wspie rać głów nie pro jek ty wzmac -
nia ją ce po ten cjał da ne go sub re gio nu
i ma ją ce za sięg po nad lo kal ny, czy li obej -
mu ją ce ob szar wię cej niż jed nej gmi ny
lub po wia tu. No wo ścią bę dzie tzw. grant
sub re gio nal ny, czy li wy dzie lo na pu la

środ ków z pro gra mu re gio nal ne go, de -
dy ko wa na sub re gio nom. Ka len darz prac
nad spe cjal ną ofer tą prze wi du je utwo rze -
nie 5 fo rów sub re gio nal nych, któ re zaj -
mą się wy ty po wa niem wstęp nych list
pro jek tów dla ka żde go z sub re gio nów.
Już w przy szłym ro ku po my sły mia ły by
zo stać zwe ry fi ko wa ne pod ką tem do -
pusz czal no ści wspar cia tych za dań z fun -
du szy eu ro pej skich na la ta 2014-2020.

W spo tka niu w No wym Są czu wzię li
udział sa mo rzą dow cy, par la men ta rzy ści
i przed sta wi cie le in sty tu cji oto cze nia
biz ne su. Obec ni by li rad ni wo je wódz -
twa z okrę gu no wo są dec kie go: Mar ta
Mor dar ska, Zyg munt Ber dy chow ski,
Grze gorz Bie droń i Le szek Zegz da.

Źró dło: UM W KRA KO WIE

STRA TE GIA ROZ WO JU
Stra te gia Roz wo ju Wo je wódz twa Ma ło pol skie go na la ta 2011-2020 wy ró żnia pięć sub -

re gio nów wcho dzą cych w skład wo je wódz twa: sub re gion tar now ski, są dec ki, pod ha -
lań ski, Ma ło pol ska Za chod nia oraz Kra kow ski Ob szar Me tro po li tal ny. Za pi sy stra te gii
de fi niu ją od ręb ne ście żki roz wo ju dla ka żde go z nich, uwzględ nia jąc lo kal ny po ten cjał
i wska zu jąc ob sza ry wy ma ga ją ce wspar cia. Wdra ża nie stra te gii obej mu je mię dzy in ny -
mi pra ce nad spój ny mi z nią pro gra ma mi roz wo jo wy mi, wy ko rzy sty wa ny mi, by za pew -
nić więk szą spój ność i ukie run ko wa nie po dej mo wa nych dzia łań, w tym fi nan so wa nia
wy bra nych przed się wzięć z fun du szy eu ro pej skich. Wy ma ga to dal sze go we ry fi ko wa -
nia i uszcze gó ła wia nia kie run ków za war tych w stra te gii, a ta kże kon ty nu acji dia lo gu z sze -
ro kim gro nem osób re pre zen tu ją cych po szcze gól ne sub re gio ny i zna ją cym ich spe cy fi kę. 

Od po wie dzią na to za po trze bo wa nie jest se ria spo tkań i kon fe ren cji po świę co nych
wy ko rzy sta niu zna jo mo ści lo kal nych po trzeb i uwa run ko wań oraz ró żno rod no ści per -
spek tyw re pre zen to wa nych przez uczest ni ków po to, by za pro jek to wać mo żli wie naj -
bar dziej ade kwat ne, do pa so wa ne do po trzeb od dzia ły wa nia roz wo jo we.

FO
T. 

AR
C

H
.

SADECZANIN maj 2012_SADECZANIN 5.2012  25-04-2012  07:15  Strona 22



MAJ 2012 REKLAMA 23
WWW.SADECZANIN.INFO

SADECZANIN maj 2012_SADECZANIN 5.2012  25-04-2012  07:15  Strona 23



REKLAMA MAJ 201224
WWW.SADECZANIN.INFO

– Wy so ka ja kość pro duk tów, świet ne
wzor nic two igo to wość dore ali za cji wszel kich
wi zji klien ta – to re cep ta pań stwa Ja ni ków
nasuk ces han dlo wy. Fir ma ka mie niar ska „Ja -
nik” to li der na ryn ku są dec kim. 

KA MIEŃ, PO KA MIE NIU
ZBU DO WA LI MAR KĘ...

To, co szcze gól nie ce nią klien ci u pań stwa
Ja ni ków to kom plek so wość usług. Fir ma re -
ali zu je zle ce nia od mo men tu przy gto wa nia
pro jek tu po je go wy ko na nie. Wła sna ha la
pro duk cyj na i no wo cze sny sprzęt po zwa la -
ją na re ali za cję nie mal wszyst kich pro jek tów
z ka mie nia na utal ne go. Oprócz go to wych
pro duk tów pań stwo Ja ni ko wie re li zu ją zle -
ce nia in dy wiu dal ne, te kie ro wa ne po trze ba -
mi i fan ta zją klien ta. Fir ma ka mie niar ska
z sie dzi bą przy ul. Lwow skiej w No wym Są -
czu, to nie kwe stio no wa ny li der w re gio nie.

Tu ofe ru ją nie tyl ko kom plek so we przy -
go to wa nia na grob ków, ale ta kże pro duk ty
ka mie niar stwa bu dow la ne go: pa ra pe ty, bla -
ty ku chen ne, po sadz ki z ka mie nia, scho dy,
ko min ki i ele men ty ma łej ar chi tek tu ry. 

– Wy ro by kam nier skie mu szą być naj -
wy ższej ja ko śći, bo słu żą klien tom na dzie się -
cio le cia, dla te go do wy ko na nia na szych prac
uży wa my ka mie ni naj wy ższej ja ko ści, im por -
to wa nych z ca łe go świa ta. Na spe cjal ne za -
mó wie nie je ste śmy w sta nie spro wa dzić

naj bar dziej wy szu ka ne ma te ria ły – mó wi
Wio let ta Ja nik. 

Fir ma „Ja nik” wy pra co wa ła so bie już
mar kę wśród są dec kich klien tów. To fir ma
ro dzin na z dwu po ko le nio wą już tra dy cją,
a to wzbu dza za ufa nie. Po cząt ki dzia łal no ści
han dlo wej się ga ją lat 70. Od tam tej chwi li
od ma łej ro dzin nej fir my, zbu do wa li jed ną
z roz po zna wal nych mar kę. Fir ma ca ły czas
się roz wi ja ofe ru jąc usłu gi nie tyl ko na ryn -
ku lo kal nym, ale w ca łej Pol sce, a ta kże za -
czy na pod bi jać ryn ki są sia dów: za czy na ją
od Sło wa cji. Naj lep szy su ro wiec, po łą czo ny
z no wo cze sną tech no lo gią ob rób ki – da ją
w efek cie pro duk ty naj wy ższej ja ko ści. To
wa żne, bo pań stwa Ja ni ków in ter su je nie tyl -
ko es te ty ka przed mio tów, ale ich trwa łość,
dla te go na swo je pro duk ty udzie la ja wie lo -
let niej gwa ran cji. 

NIE TYL KO RZE MIO SŁO, 
ALE I SZTU KA...

Ka żdy de tal pod czas pro duk cji jest istot ny.
Dla te go ko rzy sta jąc zofer ty in nych pro du cen -
tów, wy bie ra ja naj lep szych na świe cie. Do -
staw cą ele men tów z brą zu jest fir ma
CAG GIA TI, li der na ryn ku wło skim, za trud nia -
ją cy naj lep szych wło skich pla sty ków. A pań -
stwa Ja ni ków in ter su je tyl ko naj wy ższa ja kość. 

„Ja nik” to nie tyl ko czy ste rze mieśl nic two,
tu spod dłu ta ar ty stów rzeź bia rzy wy cho dza

rów nież ar cy dziełk sztu ki użyt ko wej: rzeź by
i ele men ty ozodb ne z ka mie nia.

– Że by tra fić w po trze by klien tów mu si -
my ofe ro wać sze ro ki wa chlarz pro duk tów
i usług. Od tych pro stych do sko na łych rze -
mieśl ni czo, ale i tych, któ re wy szły spod rę ki
ary stó o o ory gi nal nych, rów nież tych wy -
my ślo nych przez klien ta for mach – mó wi
Wio let ta Ja nik. 

No wo cze sne za ple cze pro duk cyj ne po -
zwa la na re ali za cję nie mal wszel kich pro jek -
tów: ogra ni cze niem jest tyl ko wy obraź nia
klien ta, a naj lep szy su ro wiec, po łą czo ny z no -
wo cze sną tech no lo gią ob rób ki – da ją
w efek cie pro duk ty naj wy ższej ja ko ści. 

To wa żne, bo pań stwa Ja ni ków in ter su je
nie tyl ko es te ty ka przed mio tów, ale ich trwa -
łość, dla te go na swo je pro duk ty udzie la ją
wie lo let niej gwa ran cji. 

– W do bie spo rej kon ku ren cji ja kość jest
szcze gól nie wa żna i to ona za de cy du je
o tym, czy klie ni ci do nas wró ca, al no nas po -
le cą. To, że z po wo dze niem dzia ła my na ryn -
ku od bli sko trzy dzie stu lat jest do wo dem
na to, że ofe ru je my naj wy ższą ja kość – mó -
wi Wio let ta Ja nik.

RZE MIEŚL NI CY I AR TY ŚCI. 
KA MIE NIAR STWO 
Z TRA DY CJĄ I PA SJĄ

W W W . K A M I E N I A R S T W O J A N I K . P L
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R
ad ny wo je wódz ki zgło sił te
pro jek ty pod czas nie daw nej
kon fe ren cji na te mat sub re gio -
nu są dec kie go, zor ga ni zo wa nej

przez za rząd wo je wódz twa w Mia stecz -
ku Ga li cyj skim w No wym Są czu. Ta kie
kon fe ren cje, or ga ni zo wa ne we wszyst -
kich sto li cach sub re gio nów (m. in. pod -
ha lań skim, tar now skim, oświę cim skim),
ma ją na ce lu opra co wa niu li sty prio ry -
te tów in we sty cyj nych Ma ło pol ski,
w związ ku z no wą per spek ty wą fi nan -
so wą Unii Eu ro pej skiej na la ta 2014-
2020. Po ni żej roz mo wa z Zyg mun tem
Ber dy chow skim.

***
Ja kie pro jek ty do pi sał pan do li sty
mar szał ka Ma ło pol ski?

– Zacz nij my od te go, że w Kry ni cy,
Mu szy nie i Piw nicz nej jest do sko na ła,
naj więk sza po Za ko pa nem, nie li cząc
Kra ko wa, ba za ho te lo wa i me dycz na,
na to miast bra ku je in fra struk tu ry spor to -
wej, któ ra by po zwo li ła na or ga ni za cję
obo zów dla spor tow ców. Nie ma u nas
sta dio nu z bie żnią tar ta no wą, ani ha li
spor to wej z praw dzi we go zda rze nia.
Do Kry ni cy i Mu szy ny chęt nie by przy -
je żdża li spor tow cy naj wy ższej kla sy,
aby u nas przy go to wać się do wa żnych
star tów, bo jest gdzie spać, nie bra ku je
le ka rzy, ma sa ży stów etc., lecz nie ma ją
gdzie tre no wać. Nie daw no roz ma wia -
łem z Jó ze fem Woj cie chow skim, wła ści -
cie lem klu bu Po lo nia War sza wa,
pre ze sem po tę żnej fir my de we lo per skiej
J. W. Con struc tion Hol ding SA, któ ra
w Czar nym Po to ku prze bu do wa ła daw -
ny obiekt tar now skich Azo tów na no -
wo cze sny ho tel na 300 łó żek
w stan dar dzie czte ro - i pię cio gwiazd ko -
wym, któ ry nie dłu go zo sta nie otwar ty.
Mó wił, że chęt nie by przy wiózł swo ich
pił ka rzy na obóz szko le nio wy do Czar -

ne go Po to ku, ale pro blem w tym, że nie
ma ją gdzie tre no wać. To sa mo jest z lek -
ko atle ta mi. W ca łym re gio nie są dec kim
nie ma bie żni lek ko atle tycz nej z praw -
dzi we go zda rze nia.

Na bie ra roz ma chu or ga ni zo wa ny
przez nas Fe sti wal Bie go wy, któ re go

trze cia edy cja od bę dzie się w Kry ni cy
we wrze śniu te go ro ku, po za koń cze niu
Fo rum Eko no micz ne go. W Pol sce przy -
by wa lu dzi bie ga ją cych dla zdro wia,
i w ogó le upra wia ją cych ja kiś sport,
dba ją cych o kon dy cję fi zycz ną, ro śnie
ry nek sprzę tu spor to we go. Oni wszy scy
chęt nie by do nas przy je cha li na dłu żej,
bo jest gdzie spać i atrak cyj nie spę dzić
wie czór, ale nie ma ją gdzie ćwi czyć.
Zgło si łem po mysł bu do wy po la gol fo -
we go. W Pol sce ist nie ją tyl ko dwa peł -
no wy mia ro we po la gol fo we, jed no jest
pod War sza wą, dru gie na Po mo rzu Za -
chod nim, dla cze go trze cie nie mia ło by
po wstać w oko li cy Kry ni cy i Mu szy ny?
A za pew niam, że chęt nych do gra nia
w gol fa, na wet po wy śru bo wa nych ce -
nach, nie bra ku je.
Sa mo rząd wo je wódz ki miał by bu do -
wać po le gol fo we?

– To jest po mysł i pro po zy cja. Nie ma
zna cze nia, czy to zro bi ła by gmi na Kry -
ni ca, po wiat no wo są dec ki, czy za pew ne

pod miot pry wat ny w po ro zu mie niu
z gmi ną. Tu cho dzi o usta le nie li sty sen -
sow nych pro jek tów, ja ko pod sta wy roz -
wo ju sub re gio nu są dec kie go w opar ciu
o pie nią dze, któ re przyj dą do nas z Unii
Eu ro pej skiej. Do brym przy kła dem jest
Krzysz tof Paw łow ski, by ły rek tor WSB -

Pomysły dla Sądecczyzny
Sta dion spor to wy z bie żnią tar ta no wą, du ża ha la spor to wa oraz po le gol fo we z praw dzi we go zda -
rze nia; zbior ni ki wod ne o funk cjach re ten cyj nej i re kre acyj nej, cen trum re ha bi li ta cji po le cze niu
on ko lo gicz nym, na cisk na re gio na lizm w kul tu rze, a przede wszyst kim dro ga eks pre so wa: Brze sko
– No wy Sącz, to pro po zy cja dla sub re gio nu są dec kie go au tor stwa Zyg mun ta Ber dy chow skie go.

Tak jak kie dyś Bill Clin -
ton rzu cił w swo jej kam -
pa nii wy bor czej ha sło:
„Go spo dar ka, głup cze!”,
tak my po win ni śmy
krzyk nąć: "Dro ga eks -
pre so wa Brze sko -No wy
Sącz, głup cze!".
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-NLU, któ ry na ba zie swo jej uczel ni
roz wi nął pro jekt Mia stecz ka Mul ti me -
dial ne go, bu do wa ne go obec nie za pie -
nią dze unij ne. To po ka zu je, że
go spo da rzem pro jek tu nie ko niecz nie
mu si być sa mo rząd, aby ścią gnąć do nas
na praw dę du że środ ki unij ne. Mo żna so -
bie wy obra zić ró żne kon fi gu ra cje praw -
no -or ga ni za cyj ne. Naj wa żniej sze, to
prze ko na nie, że te go ro dza ju pro po zy -
cja po win na być wpi sa na w stra te gię
roz wo ju wo je wódz twa. Ju sty na Ko wal -
czyk nie mo że w Kry ni cy tre no wać, bo
po za ho te la mi i zna ko mi tą ka drą me -
dycz ną, a ta kże bo ga tej ofer ty kul tu ral -
nej, nie ma tam in fra struk tu ry spor to wej.
Świet nie, że za czy na ją po wsta wać ście -
żki bie go wo -ro we ro we. W tym ro ku
Sej mik z mo jej ini cja ty wy za pi sał 200
ty się cy zło tych w bu dże cie wo je wódz -
twa na opra co wa nie kon cep cji ta kich
ście żek. Za czy na się coś dziać w tym te -
ma cie.
Ja kie jesz cze pro jek ty zgło sił pan
na kon fe ren cji w Mia stecz ku Ga li -
cyj skim?

– Bu do wę na Są dec czyź nie ma łych
zbior ni ków wod nych, któ re z jed nej
stro ny speł nia ły by funk cje re kre acyj ne
i przy cią ga ły go ści i tu ry stów, a z dru -
giej – za trzy ma ły wo dę, aby sa mo rzą dy
gmin ne mo gły re ali zo wać pod sta wo we
za da nie, ja kim jest za opa trze nie miesz -

kań ców w wo dę. Sy tu acja pod tym
wzglę dem jest dra ma tycz ne, co po ka za -
ła ostat nia, dłu go trwa ła su sza, kie dy
w bar dzo wie lu miej sco wo ściach na sze -
go re gio nu trze ba by ło lu dziom do wo -
zić wo dę w becz kach. Pierw szy ta ki
zbior nik, o któ rym się mó wi od przed -

woj nia, po wi nien po wstać we wspo -
mnia nym już Czar nym Du naj cu.
W któ rym miej scu po sta wił by pan
ta mę w Czar nym Po to ku?

– Nie wiem, czy wo dę na le ża ło by
spię trzyć na te re nie obec nych ogród ków
dział ko wych, czy gdzie in dziej, to wska -
żą spe cja li ści, któ rzy się na tym zna ją.
Da lej, na le ża ło by roz bu do wać ba se ny
na Za po pra dziu w Mu szy nie, bo to, co
po wsta ło, jest ma lut kie. Padł, pó ki co
pro jekt bu do wy zbior ni ka Grod no

w Sioł ko wej. Wójt gmi ny Gry bów
twier dzi, że do peł nił wszyst kich pro ce -
dur, a re gio nal ny dy rek tor ochro ny śro -
do wi ska uwa ża, że sa mo rzą dow cy
gry bow scy w swo ich pla nach nie
uwzględ ni li ob ostrzeń śro do wi sko wych,
wy ni ka ją cych z Na tu ry 2000 i po trzeb -
na jest no wa de cy zja śro do wi sko wa.
Cie ka wy, war ty wspar cia środ ka mi unij -
ny mi jest pro jekt bu do wy „We ne cji”
w No wym Są czu, na wią zu ją cy
do przed wo jen nej przy sta ni wio ślar -
skiej. Przez ca łe la ta trzy ma na by ła re -
zer wa grun tów na bu do wę zbior ni ka
wod ne go na Ka mie ni cy na wo jow skiej
we Fry co wej, od ćwierć wie cza mó wi się
o zbior ni ku w Młyn nem na rze ce Ło so -
si na. Ge ne ral nie, wszyst kie na sze gmi -
ny ma ja pro ble my z wo dą. Gro zi nam
za paść cy wi li za cyj na, je że li ta kie zbior -
ni ki nie po wsta ną.
Co jesz cze cho dzi pa nu po gło wie?

– Stwo rze nie na te re nie Mia sta
i Gmi ny Kry ni ca – Zdrój Wschod nio -
eu ro pej skie go Cen trum Edu ka cji i Do -
ku men ta cji Unii Eu ro pej skiej, ośrod ka
zaj mu ją ce go się ba da niem, ana li zo wa -
niem i do ku men to wa niem sy tu acji
za wschod nią gra ni cą Unii. Je ste śmy
sto sun ko wo bli sko gra ni cy wschod niej,
pod Gó rą Par ko wą od by wa się od po -
nad 20 lat Fo rum Eko no micz ne
z udzia łem go ści ze Wscho du i Kry ni -
ca jest do brym miej scem na lo ka li za cję
ze spo łu eks perc kie go, ana li zu ją ce go
pro ce sy do ko nu ją ce się za na szą
wschod nią gra ni cą.

Po nad to zgło si łem po mysł do fi nan -
so wa nia grup pro du cenc kich rol ni ków
w kie run ku prze twór stwa. W ca łej Ma -
ło pol sce dzia ła kil ka ta kich grup, mię -
dzy in ny mi Dro ga Łąc ka, zrze sza ją ca
sa dow ni ków z Łąc ka i oko li cy. Nie ste ty
ich dzia łal ność koń czy się na sprze da ży
ja błek, pro stym kon ce sjo no wa niu swo -
ich pro duk tów, a prze cież mo gli by pro -
du ko wać dże my.

Da lej, w ca łej Ma ło pol sce nie ma cen -
trum me dycz ne go zaj mu ją ce go się re ha -
bi li ta cją lu dzi po le cze niu
on ko lo gicz nym. Ro śnie za cho ro wal ność
na cho ro by no wo two ro we, me dy cy na jest
co raz sku tecz niej sza w zwal cza niu tej
strasz nej cho ro by, pod wa run kiem, że zo -
sta nie w po rę wy kry ta. Nie ma ośrod ka
dla lu dzi po che mio te ra pii i in nych te ra -

Do brym przy kła dem jest
Krzysz tof Paw łow ski, by -
ły rek tor WSB -NLU, któ -
ry na ba zie swo jej
uczel ni roz wi nął pro jekt
Mia stecz ka Mul ti me dial -
ne go, bu do wa ne go obec -
nie za pie nią dze unij ne.
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piach on ko lo gicz nych. Lu dziom wy pa da -
ją wło sy, ma ją zde for mo wa ne twa rze, chi -
rur gia szczę ko wa bar dzo się roz wi nę ła,
ale bra ku je ośrod ka, gdzie ci lu dzie do -
cho dzi li by do sie bie. To mo gła by być
ofer ta dla ca łej Pol ski. I zno wu, sa mo rząd
wo je wódz ki nie zor ga ni zu je ta kie go
ośrod ka, ale je śli go za pi sze w stra te gii
Ma ło pol ski, na któ ry po win ny być skie -
ro wa ne pie nią dze eu ro pej skie, to mógł by
się tym za jąć na przy kład szpi tal w Kry -
ni cy lub w No wym Są czu.
Czy to już ko niec po my słów?

– Na szą szan są jest rów nież nie po -
wta rzal na, bo ga ta kul tu ra. Ma my
ogrom ny po ten cjał, je śli cho dzi o ró żne -
go ro dza ju ze spo ły folk lo ry stycz ne
i twór ców lu do wych. Dla te go na sze ro -
ko ro zu mia ny re gio na lizm też po win -
na być prze zna czo na część pie nię dzy
eu ro pej skich. W Pod ha lań skiej Wy ższej
Szko le Za wo do wej w No wym Tar gu
uru cho mio no stu dia re gio na li stycz ne,
gdzie mło dzi lu dzie uczą się gó ralsz czy -
zny: stu diu ją ję zyk, strój, oby cza je, ar -
chi tek tu rę. Po dob ny kie ru nek po wi nien
po wstać w są dec kiej PWSZ. Rzu ci łem

ha sło po wo ła nia To wa rzy stwa Kul tu ral -
no -Oświa to we go „Są de cza nin” i te mat
jest mi bar dzo bli ski.
Nic pan nie mó wi o dro gach?

– Bo to jest oczy wi sta oczy wi stość,
jak ma wiał kla syk. Od te go po win ni śmy
wła ści wie roz po cząć tę roz mo wę i tak jak
kie dyś Bill Clin ton rzu cił w swo jej kam -
pa nii wy bor czej ha sło: „Go spo dar ka,
głup cze!”, tak my po win ni śmy krzyk nąć:
„Dro ga eks pre so wa Brze sko -No wy Sącz,
głup cze!”. To ab so lut ny prio ry tet prio ry -
te tów i pod sta wa wszel kich dzia łań, ma -
ją cych na ce lu rze czy wi sty roz wój
sub re gio nu są dec kie go. Cie szę się, że
spra wa bu do wy no wej ar te rii, któ ra w za -
mie rze niu po win na skró cić czas do jaz du
z No we go Są cza do au to stra dy w Brze -
sku do pół go dzi ny, wy szła ze sfe ry luź -
nych dys ku sji. Pod wpły wem są dec kie go
lob by w Sej mi ku wo je wódz kim, do któ -
re go się nie skrom nie za li czam, tra sa eks -
pre so wa do Są cza zo sta ła
wpi sa na do stra te gii wo je wódz twa. Roz -
strzy gnię ty zo stał prze targ na opra co wa -
nie kon cep cji tej dro gi. Fir ma, któ ra go
wy gra ła pro wa dzi już pra ce w te re nie,
ba da jąc po ja kiej tra sie ta ka dro ga po win -
na bie gnąć. Czy to bę dzie w ca ło ści no -
wa tra sa w sto sun ku do obec nej dro gi
kra jo wej, czy na nie któ rych od cin kach
bę dzie się po kry wać, jesz cze nie wia do -
mo. Naj wa żniej sze, aby sa mo rząd wo je -
wódz twa prze jął od po wie dzial ność
za po wsta nie te go szla ku ko mu ni ka cyj -
ne go, gdyż Ge ne ral na Dy rek cja Dróg
i Au to strad oraz mi ni ster in fra struk tu ry
już ogło si li, że do 2020 ro ku nie ma ją tra -
sy eks pre so wej z Brze ska do Są cza
w pla nie. W tej chwi li na ta pe cie jest
zjazd z au to stra dy w Ja sie niu, z czym są
nie ma łe pro ble my.

***
– Wszyst ko to świet ne po my sły, ale
ja ka jest szan sa ich re ali za cji, na ja -
kie pie nią dze eu ro pej skie mo że Ma -
ło pol ska li czyć w no wym „roz da niu”
unij nym na la ta 2014-2020? W kam -
pa nii wy bor czej po li ty cy Plat for my
Oby wa tel skiej rzu ci li cy frę 350 mi -
liar dów zło tych, któ re w tym cza sie
mia ły by na pły nąć do Pol ski, co opo -
zy cja uzna ła za nie re al ne?

– Re al ne po dej ście, to mo im zda -
niem, wzię cie za punkt wyj ścia kwo ty,
ja ką Pol ska otrzy ma ła w do bie ga ją cej

koń ca per spek ty wie fi nan so wej Unii
Eu ro pej skiej na la ta 2007-2013. A by ło
te go 60 mi liar dów eu ro, czy li oko ło 240
mi liar dów zło tych. Ze wzglę du na to co
się obec nie dzie je w stre fie eu ro, ta kie
po dej ście wy da je się re ali stycz ne. Za -
tem mo że nie do sta nie my z Bruk se li
owych 350 mi liar dów zło tych, ale też
na pew no nie po ni żej 100 mi liar dów, jak
mó wi opo zy cja. Dla nas, tu na do le, wa -
żne jest, że te pie nią dze bę dą ina czej
dzie lo ne, niż do tąd. W obec nej per spek -
ty wie fi nan so wej Unii Eu ro pej skiej 70
pro cent pie nię dzy po szło do War sza wy,
do mi ni sterstw i urzę dów cen tral nych,
gdzie je po dzie lo ne na wiel kie pro jek ty
in fra struk tu ral ne; au to stra dy, sta dio ny
itd. wa żne z punk tu wi dze nia pań stwa,
a tyl ko 30 pro cent prze ka za na do szes -
na stu wo je wództw na re gio nal ne pro -
gra my ope ra cyj ne. Te raz ma być
od wrot nie. Gros środ ków zo sta nie prze -
ka za nych do re gio nów. I o ile Ma ło pol -

ska mia ła w pierw szej tran szy
do za go spo da ro wa nia 5-6 mi liar dów
zło tych, to te raz mie li by śmy przy naj -
mniej dwa ra zy wię cej.
W ja kiej fa zie opra co wa nia znaj du je
się no wa li sta wo je wódz kich prio ry -
te tów?

– Je ste śmy na eta pie kon sul ta cji i te -
mu słu ży ło kon fe ren cja w Mia stecz ku
Ga li cyj skim. W opar ciu o ma te riał ze -
bra ny po pierw szej se rii kon sul ta cji we
wszyst kich sub re gio nach, zo sta nie opra -
co wa na wstęp na, orien ta cyj na li sta pro -
jek tów, któ re po wtór nie zo sta ną
prze dys ku to wa ne pod czas dru giej se rii
kon sul ta cji. I na je sie ni po wsta ła by już
osta tecz na li sta in we sty cji. De cy zję po -
dej mie Sej mik wo je wódz ki. Szan sę
na wspar cie środ ka mi unij ny mi ma ją tyl -
ko du że pro jek ty o cha rak te rze po nad lo -
kal nym, więc tu ko niecz ne jest
współ dzia ła nie wój tów, sta ro stów, rad -
nych wo je wódz kich, par la men ta rzy stów.

Roz ma wiał HEN RYK SZEW CZYK

Rzu ci łem ha sło po wo ła -
nia To wa rzy stwa Kul tu -
ral no -Oświa to we go
„Są de cza nin” i te mat jest
mi bar dzo bli ski.
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Bu do wa lot ni ska pod Sta rym
Są czem jest wy da rze niem tyl -
ko me dial nym, na obec ne po -
trze by wy star czy lot ni sko
w Ło so si nie Dol nej – uwa ża
wójt Sta ni sław Go lon ka. 

Z
a po wia da mo der ni za cję ae ro -
por tu i bu do wę pa sa star to we -
go, a po trze bę bu do wy
więk sze go, sta ro są dec kie go wi -

dzi do pie ro za 20 lat. Go spo darz Ło so -
si ny Dol nej i szef Związ ku Gmin
Je zio ra Ro żnow skie go ubo le wa, że
wspar cie roz wo ju akwe nu i je go od mu -
la nia po zo sta ją w sfe rze de kla ra cji władz
pań stwo wych i nie idzie za ni mi kon -
kret ne dzia ła nie. Opo wia da też o dzia ła -
niach gmi ny dla po szko do wa nych
w wy ni ku po wo dzi z 2010 ro ku i o no -
wo cze snym mo ni to rin gu na rze ce, dzię -
ki któ re mu mo żna śle dzić po ziom wo dy
w Ło so si nie.

***
Co raz gło śniej o bu do wie lot ni ska
pod Sta rym Są czem, po dob no Ło so si -
na już się z tym po go dzi ła. Tak jest?

– By ły bur mistrz, dziś po seł Ma rian
Cy coń już wy bu do wał lot ni sko me dial -
nie. Lob bing zro bił od po wied ni i w su -
mie chwa ła mu, po dzi wiam go
za cha ry zmę. Po mysł jest do bry, ale
jesz cze – jak na dzi siej sze cza sy – zbyt
wcze sny. Po nie waż nie ma w Pol sce du -
że go za po trze bo wa nia na lo ty i ta ko mu -
ni ka cja lot ni cza na po zio mie re gio nu
jesz cze nie jest po wszech na.
Mo że nie ma za po trze bo wa nia dla -
te go, że ma my za ma łą ofer tę?

– Kosz ty utrzy ma nia lot ni ska pa sa -
żer skie go, na wet mi ni, re gio nal ne go, są
bar dzo wy so kie. Nie wiem do kład nie ja -
kie, ale je stem re ali stą i zda ję so bie spra -
wę, że spo ro kosz tu ją urzą dze nia
lot ni sko we, prze glą dy, kon tro le itd. Dwa
– ileż tych lu dzi mo że tu przy le cieć, je -

że li bi let lot ni czy nie mo że kon ku ro wać
ce no wo z au to ka ro wym?
Ale cho dzi o czas, to jest cza sem wa -
żne.

– To są wy jąt ki. Ja kiś pro cent lu dzi
ma pie nią dze, a ci ma ją pry wat ne sa mo -
lo ty i ni mi się prze miesz cza ją. Na to -
miast je śli cho dzi o na sze lot ni sko, to
my bu do wać nie mu si my, bo już je ma -
my. My śli my o mo der ni za cji te go lot ni -
ska, ale nie ja ko kon ku ren cyj ne go
do Sta re go Są cza. Pas star to wy u nas
mo że mieć mak sy mal nie 800 me trów…
Na więk sze sa mo lo ty – za krót ki.

– Na więk sze. Ale na dzi siej sze po -
trze by na sze lot ni sko po zmo der ni zo wa -

niu wy star czy. W peł ni mo że za spo ko ić
po pyt na prze lo ty, któ ry jest te raz.
W mię dzy cza sie świat pój dzie do przo -
du, bo wie my, co zro bił wiek XX,
a ten XXI też nie bę dzie stał w miej -
scu. I dla tych przy szłych po trzeb mo że
po wsta wać lot ni sko w Sta rym Są czu,
na sze by się już wte dy du si ło. Mo że
za 20 lat na sze lot ni sko bę dzie już
za cia sne, więc jak zna lazł bę dzie to
w Sta rym Są czu. Tam praw do po dob nie
jest mo żli wość bu do wy lot ni ska o dłu -
ższym pa sie star to wym, choć nie bez
trud no ści. Ale to na ra zie gdy ba nie, są
na po cząt ku bar dzo dłu giej dro gi,
od spraw wła sno ścio wych po czy na jąc.
A pie nią dze na mo der ni za cję ło so -
siń skie go skąd chce pan wziąć?

– Rzecz ja sna to nie bę dą ma łe pie nią -
dze, więc za bie gać bę dzie my o wspar cie
unij ne. Na sza kon cep cja jest bar dziej re -
al ną do wy ko na nia niż ta w Sta rym Są -
czu, bo gmi na jest wła ści cie lem grun tu,
czy li spra wy wła sno ścio we ma my ure -
gu lo wa ne, księ gę wie czy stą za ło żo ną
i mo że my de cy do wać.
Po mo der ni za cji lot ni ska po win no
być wię cej tu ry stów. Gmi na bę dzie
uatrak cyj niać Je zio ro Ro żnow skie
i te ren wo ko ło dla tu ry stów?

– Zwią zek Gmin Je zio ra Ro żnow -
skie go już od wie lu lat pro wa dzi pra ce
zwią za ne z re kul ty wa cją zbior ni ków
Ro żno wa i Czcho wa i otrzy mu je środ ki
w ra mach pro gra mów Unii Eu ro pej -
skiej. Ale to kro pla w mo rzu po trzeb,
zwłasz cza wo bec szkód, któ re wy rzą dza
ka żda po wódź. Już nie mó wiąc o tym,
co przez po nad 60 lat wo da na nio sła
do Je zio ra Ro żnow skie go. Ca ły czas
Du na jec na no sił ró żne mu ły. Nie ste ty
po li ty ka pań stwa nie jest spój na i nie
idzie w kie run ku utrzy ma nia, re kul ty -
wa cji tych akwe nów, któ re są, tyl ko ra -
czej bu do wy no wych zbior ni ków
re ten cyj nych. Ma my przy kład Świn nej
Po rę by, są pla ny bu do wy mniej szych

Cy coń zbu do wał lot ni sko
me dial nie, na sze star czy

FO
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zbior ni ków, a za da nia zwią za ne z od mu -
la niem ist nie ją cych zbior ni ków cię żko
wci snąć do pro gra mu rzą do we go.
Kie dy w Tę go bo rzy by ła mi ni ster
roz wo ju re gio nal ne go Elżbie ta Bień -
kow ska, po wstał wspól ny plan kil ku
bur mi strzów na roz wój oko lic je zio -
ra i by ła mo wa o wy pro mo wa niu te -
go te re nu.

– Tak. Pa ni mi ni ster by ła przy chyl na,
ale te mat za mknął się na spo tka niu i nie
po szedł da lej. Po wiem szcze rze: mam
wie le in nych wa żnych spraw, ty pu wo -
do cią gi dla miesz kań ców, in fra struk tu -
ra, ka na li za cja, dro gi. Je zio ro jest
bar dziej dla tu ry stów, miesz kań cy zy -
sku ją po śred nio po przez ich po byt, jed -
nak spraw pil nych mam wię cej.
Ma my wio snę, o tej po rze ro sną za -
gro że nia po wo dzio we. Czy po po wo -
dzi z 2010 ro ku je ste śmy bar dziej
na to przy go to wa ni?

– Po tam tej po wo dzi i osu wi skach,
ja kie uru cho mi ły się w jej na stęp stwie,
mu sie li śmy re ago wać na nie któ re przy -
pad ki bar dzo szyb ko. Znisz czo ne by ły
dro gi, kil ka ro dzin stra ci ło dach nad gło -
wą. Mu sie li śmy wię cej cza su tym lu -
dziom po świę cać i za bie gać o środ ki.
By li śmy, po Kłod nem, pierw szą gmi ną,
gdzie lu dzie otrzy ma li po moc i od bu do -
wy wa li so bie do my sa mi. Po sze dłem
w in nym kie run ku, nie ko rzy sta łem

z po mo cy rzą do wej w try bie „bu du je my
i od da je my lu dziom”, tyl ko „prze ka zu -
je my pie nią dze przez ośro dek po mo cy
spo łecz nej lu dziom, oni bu du ją, roz li -
cza ją się i do sta ją na stęp ną tran szę”.

Nie bu do wa li się już w tych sa mych
miej scach, w któ rych po wsta ły osu -
wi ska?

– Nie mo gli w tych sa mych! Mu szą
mieć po zwo le nia na bu do wę, ba da nia
geo lo gicz ne, no i bez sen su by by ło bu -
do wać w tym miej scu, gdzie dom im
nie daw no po pły nął.
Czy li pro blem osu wi sko wy ma pan
za mknię ty?

– Nie, nic błęd niej sze go! On jest czę -
ścio wo za że gna ny dla tych lu dzi, któ -
rych do my ule gły znisz cze niu i mie li
na ka zy roz biór ki. Ale to jest du ży pro -
blem, któ ry jest i bę dzie, bo ca łe te re ny,
hek ta ry grun tów po je cha ły, już nie mó -
wiąc o in fra struk tu rze, ka na li za cyj nej,
wo do cią go wej, czy ga zu ziem ne go.
Trze ba wyjść z za ło że nia na stę pu ją ce -

go: osu wi ska nie da się za trzy mać.
Z osu wi ska mi na le ży na uczyć się żyć.
Jak? 

– Przede wszyst kim nie bu do wać
w miej scach, któ re są za gro żo ne osu wi -
ska mi. Bu do wać w miej scach pew nych,
geo lo gicz nie zba da nych. Mo żna upra -
wiać tam te te re ny, na ile jest to mo żli -
we, ale nie po wo du jąc ich ero zji. Czy li
za kła dać łą ki, pa stwi ska czy ewen tu al -
nie la sy, a nie ro bić pó łek, grun tów or -
nych, to wszyst ko bo wiem po wo du je, że
wo da wsią ka i te ren jest na ra żo ny
na osu nię cie się.
Z po wo du osu wisk trze ba by ło zmie -
nić plan za go spo da ro wa nia?

– Nie zmie nia li śmy miej sco we go pla -
nu, je dy nie w kil ku przy pad kach wy łą -
czy li śmy te re ny, któ re by ły bu dow la ne,
a są na te re nach osu wi sko wych. Na to -
miast ge ne ral nie nie przy mie rza my się
do zmia ny pla nu, bo mu sie li by śmy bar -
dzo du żo te re nów wy łą czyć spod bu dow -
nic twa miesz ka nio we go. A w usta wie
o pla no wa niu prze strzen nym jest za pis:
je że li w wy ni ku zmia ny pla nu dział ka tra -
ci war tość, to gmi na ma obo wią zek wy -
pła cić od szko do wa nie, tę ró żni cę mię dzy
war to ścią grun tu ja ko te re nu bu dow la ne -
go a ja ko rol ne go. Ja na to po zwo lić so -
bie nie mo gę, bo pie nię dzy na to nie ma.
A je śli ktoś bę dzie się tam chciał po -
bu do wać?

Może za 20 lat nasze
lotnisko będzie już za
ciasne, więc jak znalazł
będzie to w Starym
Sączu.
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– To po pierw sze mu si mieć ba da nia
geo lo gicz ne i je że li geo log pod pi sze się
pod tym, to oczy wi ście ad mi ni stra cja
– w tym wy pad ku sta ro stwo – nie mo że
mu od mó wić. Na to miast jed na trze cia
te re nów u nas to są te re ny osu wi sko we.
Czyn ne lub po ten cjal ne osu wi ska.
Czy li trze ba li czyć tyl ko na to, że lu -
dzie z roz sąd ku nie bę dą się na nich
bu do wać.

– Lu dzie po win ni po dejść do te go
roz sąd nie. Tłu ma czy łem na ze bra niach
wiej skich, czym gro zi ro bie nie lob bin -
gu, że by prze kwa li fi ko wać im te te re ny
na bu dow la ne, choć we dług map geo lo -
gicz nych wy cho dzi ło, że tam są po ten -
cjal ne osu wi ska. Zaw sze mó wi li: „Tam
ni gdy osu wi ska nie by ło, drze wa ro sną,
do my sta re wy bu do wa ne są”. Da wa łem
im więc na ze bra niach ja ko przy kład
zdję cie: dom z okre su mię dzy wo jen ne -
go, drew nia ny, obok wy bu do wa ny no -
wy i co się oka zu je – w 2010 ro ku
po je chał je den i dru gi. Wy cią gnij cie
wnio sek: Mó wi cie, że ni gdy nie je cha -
ło? Nie je cha ło, aż przy szedł rok 2010
i po je cha ły oba do my.
Po wo dzi w nie któ rych miej scach
też sto lat nie by ło, a w sto pierw -
szym ro ku przy szła…

– Tak. Bar dziej do wy obraź ni i roz sąd -
ku lu dzi trze ba prze ma wiać, niż ad mi ni -

stra cyj nie, gdyż usta wa o pla no wa niu
prze strzen nym nie prze wi du je in nych re -
gu la cji na wy pa dek klęsk ży wio ło wych.
To po pro stu jest pra wo miej sco we i gmi -
na de cy du je, gdzie ja ki te ren ma być, po -
no sząc te go kon se kwen cje.
A co z za gro że niem osu wi sko wym
dla ko mu ni ka cji?

– To też jest pro blem, z któ rym się
bo ry ka my, bo ry kać bę dzie my i mu si my
się na uczyć z tym żyć. Je dy nie na pra -
wiać mo że my. Gdzie jest mo żli wość
– za bez pie czać te osu wi ska,
sta bi li zo wać. Jest to bar dzo kosz tow ne

i cza sem się nie opła ca sta bi li za cji wy -
ko nać, tyl ko na pra wiać, le pić, by utrzy -
mać prze jezd ność dro gi. Naj lep szym
przy kła dem jest dro ga kra jo wa nr 75
z Ju stu – Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra -
jo wych prak tycz nie nie pla nu je za bez -
pie cze nia i sta bi li za cji te go od cin ka
dro gi, tyl ko ła ta ko lej ne usko ki, aby

utrzy mać prze jezd ność. A ta gó ra pły -
nie, w 2010 ro ku wy ko naw cy już sprzę -
tu stam tąd nie za bie ra li, tyl ko trzy ma li
obok, bo co dzien nie trze ba by ło coś po -
pra wić. We dług ba dań Pań stwo we go In -
sty tu tu Geo lo gicz ne go, ona ma po ślizg
na dwóch płasz czy znach: je den jest
na kil ku me trach głę bo ko ści, dru gi
na kil ku na stu. Dwa gó ro two ry, któ re się
prze su wa ją. Przy dro dze by ły za ło żo ne
tzw. son dy, któ re w trak cie osu wisk
po po wo dzi w 2010 r. zo sta ły prze rwa -
ne z po wo du du że go prze miesz cze nia
się te go od cin ka dro gi.
Sys tem ostrze ga nia le piej dzia ła niż
kie dyś?

– Je śli cho dzi o osu wi ska, to nie ma
sys te mu. A po wo dzie do ty czą tyl ko czę -
ści gmi ny, od Ju stu w kie run ku Brze ska.
Re jon Tę go bo rzy nie jest za gro żo ny
z uwa gi na je zio ro – je śli po ziom wo dy
bę dzie zbyt spię trzo ny, mu szą pu ścić wo -
dę na za po rze. Za gro że niem jest głów nie
rze ka Ło so si na. Ona ro bi naj więk sze
szko dy w cza sie po wo dzi. Dla te go
w ubie głym ro ku gmi na za in sta lo wa ła
na rze ce Ło so si na we Wro no wi cach mo -
ni to ring po wo dzio wy, wska zu ją cy po -
ziom wo dy. Ka żdy, wcho dząc na stro nę
in ter ne to wą gmi ny www.lo so si na.pl i kli -
ka jąc na ba ner „MO NI TO RING PO WO -
DZIO WY” mo że śle dzić po ziom wo dy.
Dzię ki nie mu ob ser wu je my hi sto rię sta -
nu wo dy, a ta kże pro gno zę i mo że my po -
dej mo wać od po wied nie de cy zje.

Ści śle współ pra cu je my też z gmi na mi
La sko wa i Li ma no wa, w okre sie wez -
brań rzek kon tak tu je my się, prze ka zu je -
my so bie, ja ki jest u nich i u nas po ziom
wód. Jest ta kże tra dy cyj ne od czy ty wa nie
z ła ty, któ ra jest na mo ście w Ło so si nie
Dol nej i już wiem, że je że li tam
jest 190 cm to jest jesz cze bez piecz nie,
ale jak wyj dzie 290 cm, to Wi to wi ce bę -
dą za la ne. Od po zio mu 190 cm ca ły czas
kon tro lu je my, czy za trzy mu je się, czy
ro śnie i je śli trze ba – alar mu je my miesz -
kań ców. Wi to wi ce ma my przy uj ściu
do Je zio ra Czchow skie go i tam jest naj -
więk szy pro blem. Jak są ulew ne desz cze,
to też po to ki wzbie ra ją i ro bią szko -
dy. I tak je ste śmy w tym szczę śli wym
po ło że niu, że tyl ko jed na rze ka stwa rza
nam naj więk sze za gro że nie. Du na jec dla
nas groź ny nie jest.
Roz ma wia ła BER NA DE TA WASZ KIE LE WICZ

W ubie głym ro ku gmi na
za in sta lo wa ła na rze ce
Ło so si na we Wro no wi -
cach mo ni to ring po wo -
dzio wy, wska zu ją cy
po ziom wo dy.
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W
są dec kich szko łach prak -
tycz nie 100 proc. uczniów
uczęsz cza na lek cje re li gii.
Ci, któ rzy z ró żnych po -

wo dów są zwol nie ni z tych za jęć, to po -
je dyn cze oso by.

– Przez sam fakt uczest ni cze nia w ka -
te che zie mo żna stwier dzić, że mło dzież
jest re li gij na. Ale de kla ra cja re li gij no -
ści nie za wsze prze kła da się na prak ty -
kę – mó wi Jó zef, ka te che ta w jed nej
z są dec kich szkół.

Re li gia zo sta ła wpro wa dzo -
na do szkół we wrze śniu 1990 r.
na mo cy in struk cji mi ni stra edu ka cji

na ro do wej z 30 sierp nia. Przez dwa -
dzie ścia lat obec no ści te go przed mio -
tu, kil ka krot nie zmie nia ła się je go
pod sta wa pro gra mo wa, nie zmie niał
się na to miast cel lek cji: słu że nie
ucznio wi w je go peł nym roz wo ju po -
przez udzie la nie od po wie dzi na naj bar -
dziej eg zy sten cjal ne py ta nia
czło wie ka. Ogrom na w tym ro la ka te -
che tów, któ rych pod sta wo wym za da -
niem jest wpro wa dze nie dzie ci
i mło dzie ży w świat war to ści ewan ge -
licz nych, po ma ga nie im w od kry wa niu
sie bie i swo ich ta len tów, wzmac nia nie
wia ry, czy ucze nie od po wie dzial no ści.

Nie jest to ła twe w XXI wie ku, kie dy
rze czy wi stość mło dych kreu ją przede
wszyst kim me dia, w więk szo ści kry -
tycz nie na sta wio ne do Ko ścio ła.

– Mło dzi ma ją pew ne pre ten sje, któ -
re wy ni ka ją z te go co po ja wia w me -
diach. To jest ob raz, któ ry czę sto trze ba
ko ry go wać. Oso bi ście lu bię, kie dy mło -
dzież sta wia trud ne py ta nia, na wet te
do ty czą ce Ko ścio ła. Przy kon tro wer syj -
nych te ma tach tłu ma czę im, że Ko ściół
to nie tyl ko ka pła ni, ale że two rzy my go
my wszy scy. Pró bu ję im uświa do mić, że
wię cej do bra wy pły nie z chwi li mo dli -
twy, niż na iw ne go po wta rza nia za sły sza -
nych w te le wi zji hi sto rii – do da je
ka te che ta.

Lek cje ka te che zy uczą mi ło ści
do Bo ga i bliź nie go, uczci wo ści, praw -
do mów no ści, czy sto ści, pra co wi to ści
i mo dli twy. Po ru sza ją ta kże kwe stie spo -
łecz ne ta kie jak obro na ży cia, eu ta na zja
czy za płod nie nie in vi tro. Ka te che tom
trud no jest też uciec od wy da rzeń, któ -
ry mi w da nej chwi li ży je ca ła Pol ska.

– Nie jest ła two do trzeć z prze ka zem
ewan ge licz nym do mło dych, bo ży ją oni
w świe cie in ter ne tu, te le fo nów i te le wi zji.
Dla te go tak wa żny jest przy kład da wa ny

przez do ro słych. Bez wzglę du na to co
my ślą i jak od bie ra ją pew ne kwe stie, za -
wsze war to im też po ka zy wać pew ne rze -
czy po przez ob raz. Szko da, że no wa
pod sta wa pro gra mo wa wy rzu ca ka te che -
zę tro chę po za na wias – mó wi ka te che ta.

Przy po mnij my, że roz po rzą dze nie
mi ni ster edu ka cji na ro do wej Kry sty ny
Szu mi las usu wa 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.

KIN GA BED NAR CZYK

Ka te che za w ży ciu
mło de go czło wie ka
Wia ra od gry wa w ży ciu mło dych lu dzi bar dzo wa żną ro lę, a ich
re li gij ność kształ tu je przede wszyst kim tra dy cja. Du ży wpływ
ma ta kże ka te chi za cja pro wa dzo na na wszyst kich eta pach edu -
ka cji szkol nej.

– Przez sam fakt uczest -
ni cze nia w ka te che zie
mo żna stwier dzić, że
mło dzież jest re li gij na.
Ale de kla ra cja re li gij no -
ści nie za wsze prze kła da
się na prak ty kę

JÓ ZEF, KA TE CHE TA 
W JED NEJ Z SĄ DEC KICH SZKÓŁ
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związ ku z do nie sie nia mi
me diów, ja ko by MEN
chciał wy łą cze nia na -
ucza nia re li gii ze szkol -

ne go pla nu przed mio tów – pra cow ni cy
KUL przy go to wa li ana li zę praw ną tej
spra wy.

Au to rzy po przez ana li zę głów nych
do ku men tów praw nych do ty czą cych
na ucza nia re li gii w pol skiej szko le, tj.
Kon sty tu cji Rze czy po spo li tej Pol skiej,
Kon kor da tu po mię dzy Sto li cą Apo stol -
ską a Rzecz po spo li tą Pol ską, usta wy
o sys te mie oświa ty oraz roz po rzą dze nia
mi ni stra edu ka cji na ro do wej w spra wie
wa run ków i spo so bu or ga ni zo wa nia na -
uki re li gii w pu blicz nych przed szko lach
i szko łach udo wad nia ją, że oba wy o po -
zy cję re li gii w szko łach są bez pod staw -
ne, a re li gia by ła (po za okre sem
ko mu ni zmu), jest i bę dzie pro wa dzo -
na w przed szko lach i szko łach, bo tam
jest jej wła ści we miej sce.

PRA WO DO NA UCZA NIA
RE LI GII

Na ucza nie re li gii ka to lic kiej w pol -
skim sys te mie edu ka cji trwa już po -
nad 20 lat i za do mo wi ło się tam
na do bre. Po mi mo po je dyn czych gło sów

kry ty ki re li gia w szko le jest od bie ra -
na po zy tyw nie za rów no przez dzie ci
i mło dzież, jak i przez ich ro dzi ców. Nie -
ste ty w ostat nim cza sie po ja wia ją się nie -
po ko ją ce opi nie a na wet ak ty praw ne
za gra ża ją ce na ucza niu re li gii w przed -
szko lach i szko łach pu blicz nych. Nie ste -
ty nie są to już je dy nie po je dyn cze gło sy
po li tycz nych de spe ra tów, ale de cy zje po -
wa żnych or ga nów.

W ce lu usta le nia na ile sta bil na jest
obec ność na uki re li gii w pol skiej szko -
le i ja kie ewen tu al ne mo żli wo ści usu -
nię cia re li gii ze szko ły ma ją jej
prze ciw ni cy zo sta ła pod ję ta szcze gó ło -
wa ana li za ak tów praw nych do ty czą -
cych tej kwe stii.

We dług art. 87 ust. 1 Kon sty tu cji
Rze czy po spo li tej Pol skiej z 1997 ro ku:
„Źró dła mi po wszech nie obo wią zu ją ce -
go pra wa Rze czy po spo li tej Pol skiej są:
Kon sty tu cja, usta wy, ra ty fi ko wa ne
umo wy mię dzy na ro do we oraz roz po -
rzą dze nia”. Zo sta ną więc pod da ne ana -
li zie, pod ką tem gwa ran cji na ucza nia
re li gii w pu blicz nym sys te mie oświa ty,
na stę pu ją ce do ku men ty: Kon sty tu cja
Rze czy po spo li tej Pol skiej, Kon kor dat
po mię dzy Sto li cą Apo stol ską a Rzecz -
po spo li tą Pol ską, Usta wa o sys te mie

oświa ty oraz Roz po rzą dze nie Mi ni stra
Edu ka cji Na ro do wej w spra wie wa run -
ków i spo so bu or ga ni zo wa nia na uki re -
li gii w pu blicz nych przed szko lach
i szko łach.

KONSTYTUCJA
RZECZPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

Obo wią zu ją ca ak tu al nie kon sty tu cja
zo sta ła uchwa lo na 2 kwiet nia 1997 r.
przez Zgro ma dze nie Na ro do we a jej
tekst ogło szo no 16 lip ca te go ro ku
w Dzien ni ku Ustaw (Dz. U. Nr 78
poz. 483). Kon sty tu cja ze wzglę du
na swój cha rak ter nie za wie ra szcze gó -
ło wych roz strzy gnięć, lecz ra czej okre -
śla pryn cy pia i wy ty cza kie run ki. Tak
też na le ży in ter pre to wać wszyst kie za -
pi sy te go do ku men tu do ty czą ce oma -
wia nej kwe stii.

Kon sty tu cja RP już w art. 48 ust. 1
stwier dza: „Ro dzi ce ma ją pra wo
do wy cho wa nia dzie ci zgod nie z wła -
sny mi prze ko na nia mi. Wy cho wa nie to
po win no uwzględ niać sto pień doj rza -
ło ści dziec ka, a ta kże wol ność je go su -
mie nia i wy zna nia oraz je go
prze ko na nia”. Ten ogól ny jesz cze za pis
da je ro dzi com pra wo de cy do wa nia

Nauczanie
religii w szkole
gwarantuje
ustawa
W kwe stii na ucza nia re li gii w szko le, sto sow ne roz po rzą dze nia
mo że wy da wać mi ni ster edu ka cji na ro do wej, ale tyl ko w po ro -
zu mie niu z Kon fe ren cją Epi sko pa tu Pol ski. Pra wo za bra nia za -
tem jed no stron nej zmia ny obo wią zu ją ce go roz po rzą dze nia.
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o kie run ku wy cho wa nia dzie ci, ta kże
je śli cho dzi o wy cho wa nie świa to po -
glą do we i re li gij ne. Bar dzo istot ny,
w od nie sie niu do na ucza nia re li gii
w szko le jest art. 53. ustęp czwar ty. Ze
wzglę du na je go wa żność zo sta je przy -
to czo ny w ca ło ści: „Re li gia ko ścio ła
lub in ne go związ ku wy zna nio we go
o ure gu lo wa nej sy tu acji praw nej mo że
być przed mio tem na ucza nia w szko le,
przy czym nie mo że być na ru szo -
na wol ność su mie nia i re li gii in nych
osób”.

To wła śnie art. 53 ust. 4 Kon sty tu cji
Rze czy po spo li tej Pol skiej da je pod sta -
wę do na ucza nia re li gii w szko le, choć
oczy wi ście nie za wie ra jesz cze żad nych
szcze gó ło wych roz strzy gnięć. Kon sty -
tu cja ze swej na tu ry sta no wi punkt od -
nie sie nia dla wszyst kich póź niej szych
ustaw i roz po rzą dzeń. Nie ule ga za tem
wąt pli wo ści, że na ucza nie re li gii
w szko le jest zgod ne z obo wią zu ją cą
Kon sty tu cją Rze czy po spo li tej Pol skie j.
Po nad to Kon sty tu cja w art. 25 ust. 4
stwier dza, że „sto sun ki mię dzy Rzecz -
po spo li tą Pol ską a Ko ścio łem Ka to lic -
kim okre śla ją: umo wa mię dzy na ro do wa
za war ta ze Sto li cą Apo stol ską i usta wy”.
W na stęp nej ko lej no ści zo sta ną więc

pod da ne ana li zie: Kon kor dat, usta wy
oraz roz po rzą dze nia do ty czą ce oma wia -
nej kwe stii.

(Try bu nał Kon sty tu cyj ny od po wia -
da jąc na skar gę Rzecz ni ka Praw Oby -
wa tel skich dwu krot nie uznał zgod ność
na ucza nia re li gii w szko łach pu blicz -
nych z obo wią zu ją cym po rząd kiem
praw nym (30 stycz nia 1991 r. oraz 20
kwiet nia 1993 r.).

Kon kor dat po mię dzy Sto li cą Apo -
stol ską a Rzecz po spo li tą Pol ską

Kon kor dat to „mię dzy na ro do wa
umo wa mię dzy Sto li cą Apo stol ską
a pań stwem, re gu lu ją ca sta tus praw ny
Ko ścio ła ka to lic kie go w da nym kra ju
i bę dą ca źró dłem ko ściel ne go pra wa
par ty ku lar ne go na je go te re nie”. Kon -
kor dat ze swej na tu ry trak tu je o gwa ran -
cjach wol no ści re li gij nej w wy mia rze
in dy wi du al nym oraz wspól no to wym
i in sty tu cjo nal ny m3 i słu ży za gwa ran to -
wa niu wol no ści re li gij nej w spo sób
spre cy zo wa ny. Bar dzo istot ny jest fakt,
że kon kor dat ma ran gę umo wy mię dzy -
na ro do wej.

Kon kor dat ta ki za war to po mię dzy
Sto li cą Apo stol ską a rzą dem Rze czy po -
spo li tej Pol skiej 28 lip ca 1993 r. Pre zy -
dent pod pi sał Kon kor dat 23 lu te go 1998
r. a wszedł on w ży cie 25 kwiet nia 1998
r. (Dz. U. Nr 51, poz. 319). Oprócz wie -
lu ró żnych kwe stii do ku ment ten od no -
si się do na ucza nia re li gii w ra mach
sys te mu edu ka cji na ro do wej. Naj istot -
niej sze usta le nia w tym wzglę dzie sku -
pia ją się w ar ty ku le 12 ust. 1, któ re go
brzmie nie zo sta je przy to czo ne w ca ło -
ści: „Uzna jąc pra wo ro dzi ców do re li -
gij ne go wy cho wa nia dzie ci oraz za sa dę
to le ran cji Pań stwo gwa ran tu je, że szko -
ły pu blicz ne pod sta wo we i po nad pod -

sta wo we oraz przed szko la, pro wa dzo ne
przez or ga ny 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 na ukę re li gii
w ra mach pla nu za jęć szkol nych i przed -
szkol nych”.

Treść te go ar ty ku łu jest nie zwy kle
istot na zwa ża jąc na fakt, że kon kor dat
ma ran gę umo wy mię dzy na ro do wej. Co
wa żne, kon kor dat gwa ran tu je na ucza nie
re li gii po cząw szy od przed szko la
do szkół po nad pod sta wo wych (w dzi -
siej szym sys te mie edu ka cji w gim na -
zjach i szko łach po nad gim na zjal nych)
włącz nie a więc ob ję cie ka te che zą szkol -
ną dzie ci i mło dzie ży na prze strze ni kil -
ku na stu lat. Wa żne jest to, że Kon kor dat
po wa gą umo wy mię dzy na ro do wej gwa -
ran tu je obec ność na ucza nia re li gii w pu -
blicz nym sys te mie oświa ty.

Wo bec ostat nich wy da rzeń po ja wia
się jed nak py ta nie o ewen tu al ną mo żli -
wość zmia ny ta kie go za pi su. Ze wzglę -
du na fakt, iż Kon kor dat jest umo wą
mię dzy na ro do wą pod le ga prze pi som
do ty czą cym ta kich wła śnie umów.

Kon sty tu cja RP w art. 89 do pusz cza
mo żli wość wy po wie dze nia umo wy
mię dzy na ro do wej i pre cy zu je, że za sa -
dy oraz tryb te go ro dza ju za dań okre śla
usta wa. Usta wa o umo wach mię dzy na -
ro do wych zo sta ła uchwa lo na 14 kwiet -
nia 2000 r. (Dz.U. Nr 39, poz. 443)
i okre śla, że do ewen tu al ne go wy po wie -
dze nia lub zmia ny za kre su obo wią zy -
wa nia umo wy mię dzy na ro do wej
ko niecz na jest zgo da wy ra żo na w usta -
wie i zgo da pre zy den ta RP. (Art. 25
ust. 1-3).

Jed na kże w od nie sie niu do tej sa mej
kwe stii ar ty kuł 91 ust. 2 Kon sty tu cji RP
stwier dza: „Umo wa mię dzy na ro do wa
ra ty fi ko wa na za uprzed nią zgo dą wy ra -
żo ną w usta wie ma pierw szeń stwo
przed usta wą, je że li usta wy tej nie da się
po go dzić z umo wą”. We dług oce ny
praw ni ków za pis ten jed no znacz nie
uzna je wy ższość umów mię dzy na ro do -
wych nad pra wem we wnętrz nym.

Po nad to Kon wen cja Wie deń ska
o Pra wie Trak ta tów z 1969 r., któ ra we -
szła w ży cie w sto sun ku do Pol ski 1
sierp nia 1990 r. (Dz. U. Nr 74 poz. 439.
za łącz nik) w art. 56 stwier dza:

1. „Trak tat, któ ry nie za wie ra po sta -
no wie nia do ty czą ce go je go wy ga śnię cia

Kon sty tu cja w art. 25
ust. 4 stwier dza, że „sto -
sun ki mię dzy Rzecz po -
spo li tą Pol ską
a Ko ścio łem Ka to lic kim
okre śla ją: umo wa mię -
dzy na ro do wa za war ta ze
Sto li cą Apo stol ską
i usta wy”.
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i nie prze wi du je wy po wie dze nia ani wy -
co fa nia się z nie go, nie pod le ga wy po -
wie dze niu ani wy co fa niu się z nie go,
chy ba że:

a) usta lo no, że stro ny mia ły za miar
do pu ścić mo żli wość wy po wie dze nia lub
wy co fa nia się, bądź

b) pra wa do wy po wie dze nia lub wy -
co fa nia się mo żna do mnie my wać się
z cha rak te ru trak ta tu.

2. Stro na po win na no ty fi ko wać co
naj mniej na dwa na ście mie się cy na -
przód swój za miar wy po wie dze nia trak -
ta tu lub wy co fa nia się z nie go
na dwa na ście mie się cy na przód swój za -
miar wy po wie dze nia trak ta tu lub wy co -
fa nia się z nie go na pod sta wie ustę pu 1”.

Kon kor dat nie za wie ra usta leń do -
pusz cza ją cych mo żli wość wy po wie dze -
nia go lub wy co fa nia się. Pod pi sa ny
przez pre zy den ta osta tecz ny tekst te go
do ku men tu koń czy się bo wiem sło wa mi:

„Po za zna jo mie niu się z po wy ższym
Kon kor da tem, w imie niu Rze czy po spo -
li tej Pol skiej oświad czam, że

– zo stał on uzna ny za słusz ny za rów -
no w ca ło ści, jak i ka żde z po sta no wień
w nim za war tych,

– jest przy ję ty, ra ty fi ko wa ny i po -
twier dzo ny,

– bę dzie nie zmien nie za cho wy wa ny”.
W myśl więc art. 12 ust. 1 Kon kor -

da tu na ucza nie re li gii w przed szko lu
i szko le wy da je się być prze są dzo ne. Je -
go gwa ran tem są umo wy mię dzy na ro -

do we a jest to jed no z naj moc niej szych
umo co wań praw nych ja kie ist nie ją.

USTA WA O SYS TE MIE
OŚWIA TY

Ak tu al nie obo wią zu ją ca usta wa
o sys te mie oświa ty zo sta ła uchwa lo na 7
wrze śnia 1991 r. (Dz.U. Nr 95,
poz. 425) i by ła wie lo krot nie no we li zo -
wa na. Usta wa z 25 lip ca 1998 r. o zmia -
nie usta wy o sys te mie oświa ty (Dz.U.
Nr 117, poz. 759) okre śla brzmie nie ar -

ty ku łu 12 ust. 1. usta wy z 7 wrze -
śnia 1991 r. na na stę pu ją ce: „Pu blicz ne
przed szko la, szko ły pod sta wo we i gim -
na zja or ga ni zu ją na ukę re li gii na ży cze -
nie ro dzi ców, pu blicz ne szko ły
po nad gim na zjal ne na ży cze nie bądź ro -
dzi ców, bądź sa mych uczniów; po osią -
gnię ciu peł no let no ści o po bie ra niu na uki
re li gii de cy du ją ucznio wie”.

Po wy ższe sfor mu ło wa nie gwa ran tu je
na ucza nie re li gii w pu blicz nych przed -
szko lach, szko łach pod sta wo wych, gim -
na zjach i szko łach po nad gim na zjal nych.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Edu ka cji Na -
ro do wej w spra wie wa run ków i spo so -
bu or ga ni zo wa nia na uki re li gii
w pu blicz nych przed szko lach i szko łach

Szcze gó ło we uwa run ko wa nia na -
ucza nia re li gii w szko le okre śla Roz po -
rzą dze nie Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej
z dn. 14 kwiet nia 1992 r. w spra wie wa -
run ków i spo so bu or ga ni zo wa nia na uki
re li gii w pu blicz nych przed szko lach
i szko łach (Dz.U. Nr 36, poz. 155).
Zmia ny do te go do ku men tu wpro wa dzi -
ło roz po rzą dze nie z dnia 30 czerw -
ca 1999 r. (Dz.U. Nr 67, poz. 753).
W roz po rzą dze niu tym par. 1. ust. 1

brzmi: „W pu blicz nych przed szko lach
or ga ni zu je się, w ra mach pla nu za jęć
przed szkol nych, na ukę re li gii na ży cze -
nie ro dzi ców (opie ku nów praw nych).
W pu blicz nych szko łach pod sta wo -
wych, gim na zjach, po nad pod sta wo -
wych i po nad gim na zjal nych, zwa nych
da lej „szko ła mi”, or ga ni zu je się w ra -
mach pla nu za jęć szkol nych na ukę re li -
gii i ety ki:

1) w szko łach pod sta wo wych i gim -
na zjach – na ży cze nie ro dzi ców (opie -
ku nów praw nych),

2) w szko łach po nad pod sta wo wych
i po nad gim na zjal nych – na ży cze nie
bądź ro dzi ców (opie ku nów praw nych),
bądź sa mych uczniów; po osią gnię ciu
peł no let no ści o po bie ra niu re li gii i ety ki
de cy du ją sa mi ucznio wie”.

JED NO STRON NE ZMIA NY
ZŁA MA NIEM PRA WA

Usta wa o sys te mie oświa ty z 7 wrze -
śnia 1991 r. w art. 12 ust. 2. okre śla, że
roz po rzą dze nie re gu lu ją ce kwe stie na -
ucza nia re li gii mo że wy dać „Mi ni ster wła -
ści wy do spraw oświa ty i wy cho wa nia
w po ro zu mie niu z wła dza mi Ko ścio ła Ka -
to lic kie go i Pol skie go Au to ke fa licz ne go
Ko ścio ła Pra wo sław ne go oraz in nych ko -
ścio łów i związ ków wy zna nio wych”. Jak
więc jed no znacz nie wy ni ka z po wy ższe -
go za pi su roz po rzą dze nie ta kie wy da je mi -
ni ster, ale w po ro zu mie niu z Kon fe ren cją
Epi sko pa tu Pol ski. Pra wo za bra nia za tem
jed no stron nej zmia ny obo wią zu ją ce go
roz po rzą dze nia.

***
Po przez ana li zę głów nych do ku men -

tów praw nych do ty czą cych na ucza nia
re li gii w pol skiej szko le tj. Kon sty tu cji
Rze czy po spo li tej Pol skiej, Kon kor da tu
po mię dzy Sto li cą Apo stol ską a Rzecz -
po spo li tą Pol ską, Usta wy o sys te mie
oświa ty oraz Roz po rzą dze nia Mi ni stra
Edu ka cji Na ro do wej w spra wie wa run -
ków i spo so bu or ga ni zo wa nia na uki re -
li gii w pu blicz nych przed szko lach
i szko łach do wie dzio no, że gło sy prze -
ciw ni ków re li gii w pu blicz nym sys te mie
oświa ty w Pol sce na le ży trak to wać ja ko
bez pod staw ne. By ło ono (po za okre sem
ko mu ni zmu), jest i bę dzie pro wa dzo ne
w przed szko lach i szko łach, bo tam jest
je go wła ści we miej sce.

Źró dło: KA TE CHE TY KA.EU

W myśl więc art. 12 ust. 1
Kon kor da tu na ucza nie
re li gii w przed szko lu
i szko le wy da je się być
prze są dzo ne. Je go gwa -
ran tem są umo wy mię -
dzy na ro do we a jest to
jed no z naj moc niej szych
umo co wań praw nych ja -
kie ist nie ją.
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L
a ta 50. ze szłe go stu le cia to czas
wiel kiej pró by dla Ko ścio ła
w Pol sce, pod da ne go prze śla do -
wa niom ko mu ni stycz ne go pań -

stwa, któ re wy pi sa ło na swo ich
sztan da rach ate izm i wal kę z re li gią. Ko -

ściół wy szedł zwy cię sko z tej pró by
dzię ki nie złom nej po sta wie uwię zio ne -
go przez ko mu ni stów księ dza kar dy na -
ła Ste fa na Wy szyń skie go, Pry ma sa
Pol ski, oraz głę bo kiej re li gij no ści Po la -
ków. Po okre sie sta li now skich re pre sji,

w 1956 r. przy szedł czas krót ko trwa łej
„od wi lży”. Po tem ko mu ni ści zno wu
„przy krę ci li śru bę”, a le już ni gdy wal -
ka z Ko ścio łem nie przy ję ła tak bru tal -
nych form, jak w pierw szej po ło wie
ze szłe go stu le cia. Prze śla do wa nia, pa ra -
dok sal nie, wzmoc ni ły Ko ściół pol ski.
Wzro sła po bo żność wier nych. Świą ty -
nie by ły peł ne, na ro dzi ło się wie le no -
wa tor skich ini cja tyw dusz pa ster skich. 

***
Ks. Jan Pan cerz do se mi na rium tar -

now skie go wstą pił w 1956 r. Pa mię ta
„pol ski paź dzier nik” i Po wsta nie Wę gier -

skie. – Po sze ściu la tach se mi na rium po -
szli śmy na pa ra fie. Nic wte dy nie wol no
by ło ro bić, ko mu ni ści chcie li za mknąć
wier nych w kruch cie. Re li gię wy rzu co no
ze szko ły, nie wol no by ło or ga ni zo wać się
w sto wa rzy sze nia przy ko ściel ne ani zrze -
szać mło dzie ży. Czy mie li śmy spu ścić
gło wy i cze kać co się bę dzie dzia ło? Nie!
– po wie dział twar do ks. Pan cerz. Po trze -
bą chwi li by ło zor ga ni zo wa nie ka te chi -
za cji uczniów po za szko łą. Dzie ci uczy ły
się re li gii w za kry stiach, na wie żach ko -
ściel nych, w do mach pry wat nych. Je że li
ktoś wy na jął izbę na ka te chi za cję mło -
dzie ży, to był pod szcze gól ną „ku ra te lą”
władz. Ks. Pan cerz pra co wał wte dy w pa -
ra fii św. Mał go rza ty w No wym Są czu.

W dniach 6-7 grud nia w No wym Są czu i Ni sko wej od by ło się sym po zjum pt. „Ks. pro fe sor Bo le sław
Ku mor na tle epo ki”, zor ga ni zo wa ne przez Fun da cję Są dec ką w pią tą rocz ni cę śmier ci wy bit ne go
hi sto ry ka Ko ścio ła. Po ni żej za pis jed nej z de bat za ty tu ło wa nej „Du chow ni die ce zji tar now skiej
w po ło wie XX wie ku”, któ ra uka za ła się w po kon fe ren cyj nej pu bli ka cji, wy da nej przez FS. 

W dys ku sji, mo de ro wa nej przez Hen ry ka Szew czy ka, uczest ni czy li: ks. pra łat Jó zef Ba bicz, ks. pra łat Ma rian Ste pień, ów cze sny pro -
boszcz Trze trze wi ny, ks. Je rzy Krza now ski z Po de gro dzia i nie ży ją cy już ks. pra łat Jan Pan cerz, eme ry to wa ny pro boszcz pa ra fii św.
He le ny w No wym Są czu.

Myśmy 
tej sprawy 
nie przegapili!

– Re li gię wy rzu co no ze
szko ły, nie wol no by ło or -
ga ni zo wać się w sto wa -
rzy sze nia przy ko ściel ne
ani zrze szać mło dzie ży.
Czy mie li śmy spu ścić
gło wy i cze kać co się bę -
dzie dzia ło? Nie!

KS. PRAŁAT JAN PANCERZ
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Uczył dzie ci re li gii na wie ży ko le gia ty.
Po 5, 6 raz dzien nie wy pro wa dzał w gó -
rę i spro wa dzał w dół swo je kla sy.
Po dro dze trze ba by ło po ko nać kil ka set
krę tych, stro mych scho dów. Na le ża ło
bar dzo uwa żać. Na szczę ście żad ne mu
ucznio wi ni gdy nic złe go się nie sta ło.
Gdy póź niej ks. Pan cerz pra co wał w Tar -
no wie, to ka te chi zo wał uczniów w Tech -
ni kum Me cha nicz ne go na dru gim, niż
szko ła, koń cu mia sta. – Przy cho dzi li
na re li gię po lek cjach w szko le, kie dy im
się już chcia ło iść do do mu, a mi mo to

przy cho dzi li. Na wet nie mu sia łem spraw -
dzać obec no ści. Kto był w szko le, był
i na ka te che zie – wspo mi nał ka płan.
W na stęp nych la tach roz po czął się ruch
oa zo wy, sól w oku wła dzy ko mu ni stycz -
nej. Na Są dec czyź nie, w do li nie Po pra du
i dol nie Du naj ca, prze by wa ło la tem wie -
le grup oa zo wych. Mło dzież mia ła dzień

wy peł nio ny mo dli twą i wy po czyn kiem
wg wska zań za ło ży cie la Ru chu „Świa tło
ży cie”, księ dza Fran cisz ka Blach nic kie -
go, obec nie kan dy da ta na oł ta rze. Cen -
trum ru chu znaj do wa ło się na Ko piej
Gór ce w Kro ścien ku. Oa zo wi cze kwa te -
ro wa li po sta rych ple ba niach, or ga ni -
stów kach, do mach pry wat nych. Gdy
wła dze urzą dza ły „na lo ty”, pod po zo rem

kon tro li le gal no ści ta kich „obo zów”
i „ko lo nii”, to dziew czę ta i chłop cy cho -
wa li się do la su. – Zaw sze ja kaś do bra
du sza w po rę nas ostrze gła, czę sto by ło
to soł tys wsi, gdzie prze by wa li śmy. Wła -
dze na cho dzi ły soł ty sów i roz py ty wa ły
o nas, ale w soł ty sach mie li śmy sprzy mie -
rzeń ców – uśmiech nął się do wspo mnień
ks. Pan cerz. Nie przy po mi na so bie żad -
ne go nie szczę śli we go wy pad ku na pro -
wa dzo nych przez sie bie oa zach, po mi mo
pa nu ją cych tam spar tań skich wa run ków.
– My śmy tej spra wy, pra cy z mło dzie żą
nie prze spa li, nie prze ga pi li! – za koń czył
z du mą eme ry to wa ny pro boszcz pa ra fii
św. He le ny w No wym Są czu.

***
Ks. Jó zef Ba bicz, pro boszcz pa ra fii

w Mar cin ko wi cach, opo wie dział, jak je -
go po przed ni ko wi, a za ra zem wu jo wi,
ks. pra ła to wi Ja no wi Gó rze, uda ło się
wraz z pa ra fia na mi wy bu do wać pięk ny
ko ściół w naj czar niej sza noc sta li now -
ską (1952). To by ła ge hen na. Je że li pro -
boszcz do stał po zwo le nie na bu do wę
ko ścio ła, to nie zna czy ło, że do stał ze -
zwo le nie na ma te ria ły bu dow la ne. Pa no -
wał wów czas sys tem asy gnat.
Na bu do wę ko ścio ła asy gna ty nie przy -
słu gi wa ły. – Nasz ko ściół bu do wa no

– Przy cho dzi li na re li gię
po lek cjach w szko le, kie -
dy im się już chcia ło iść
do do mu, a mi mo to przy -
cho dzi li. Na wet nie mu -
sia łem spraw dzać
obec no ści. 

KS. PRAŁAT JAN PANCERZ

Ks. prałat Jan Pancerz
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na spo sób mrów czy – mó wił ks. Ba bicz
i za raz wy ja śnił, co to zna czy. Pa ra fia nie
do sta wa li asy gna ty na ma te riał bu dow -
la ny w ce lu po sta wie nia staj ni lub sto -
do ły i zdo by ty w ten spo sób ce ment,
wap no, drut zbro je nio wy zno si li pro -
bosz czo wi. „Nie le gal ny” ma te riał ukry -
wa no w ró żnych miej scach. Or mow cy
nie spa li, na szczę ście pa ra fia by ła
„zgra na”. – Opo wia dał mi je den z nie -
ży ją cych już go spo da rzy – cią gnął swo -
ją opo wieść ks. Ba bicz – jak raz wiózł
fur man ką z No we go Są cza ma te riał
na ko ściół. Zo stał ostrze żo ny, że
w Rdzio sto wie cze ka na nie go mi li cja.
Zaw ró cił ko nia, prze je chał ca łe mia sto
i przez Za wad kę, okrę żną dro gą szczę -
śli wie do je chał do Mar cin ko wic. 

Bu do wa ko ścio ła raz po raz by ła
wstrzy my wa na, a wła dza na kła da ła
grzyw ny na pro bosz cza. Ks. Gó ra kar
pie nię żnych nie pła cił, bo nie miał z cze -
go. Skoń czy ło się to wi zy tą ko mor ni ka,
któ ry za jął wszyst kie me ble na ple ba nii.
Wte dy ks. Gó ra po pro sił pa ra fian o na -
cię cie su ro wych pnia ków i ka zał je roz -
sta wić w po ko ju go ścin nym. – Ta
osten ta cja hań bi ła wła dze – uwa ża ks.
Ba bicz. Gdy prze jął pa ra fię na po cząt ku
lat 90. ub. wie ku i za brał się za bu do wę
Do mu Pa ra fial ne go im. Księ dza Je rze go
Po pie łusz ki, to się oka za ło, że ko ściół
jest „nie le gal ny”. W po ło wie za bu do wa -
nia ko ściel ne sta ły na grun cie skar bu
pań stwa. Dłu go trwa ło wy pro sto wa nie
ab sur dów z prze szło ści.

Ks. Jan Pan cerz bu do wał ko ściół pw.
Krzy ża Świę te go na He le nie w No wym
Są czu w lep szych cza sach. To by ły już
la ta 80. ze szłe go stu le cia, ale też lek ko
nie miał. – By ło po zwo le nie na bu do wę,
ale ma te ria łów nie by ło. Nie by ło też
pie nię dzy, ale Pan Bóg był! – oświad -
czył trium fal nie. Gdy pew ne go ra zu pro -
bosz cza bie da do ci snę ła – mu siał
za pła cić w ter mi nie wy ko naw cy więk -
szą kwo tę pie nię dzy, a ka sa pa ra fial -
na świe ci ła pust ka mi – to go rą co się
mo dlił o wyj ście z tej mat ni. Nie ocze ki -
wa nie, w drzwiach ple ba nii po ja wił się
zna jo my ksiądz, sta ru szek, i wrę czył go -
spo da rzo wi oszczęd no ści ca łe go ży cia.
Bo je mu już są nie po trzeb ne. Do kład nie
ta ką kwo tę pie nię dzy, ja ką bu dow ni czy
ko ścio ła po trze bo wał. – Skąd on wie -
dział, że w ta kich je stem ta ra pa tach. Hi -

sto ria nie do uwie rze nia, ale tak by ło!
– stwier dził ks. Pan cerz. 

*** 
W cza sach PRL po wo ły wa nie kle ry -

ków do woj ska by ło jed ną z form wal ki
z Ko ścio łem. Do świad czył te go na so -
bie ks. Jó zef Ba bicz. Ist nia ły trzy jed -
nost ki kle ryc kie i ró żne tak ty ki
po stę po wa nia z alum na mi w mun du -
rach. W Brze gu „roz mięk cza no” kle ry -
ków cie plar nia ny mi wa run ka mi.
W Bar to szy cach, gdzie od słu gi wał woj -
sko ks. Je rzy Po pie łusz ko, po sta wio no
na su ro wy re żim i go łą si łę. W Szcze ci -
nie, gdzie tra fił ks. Ba bicz, ja ko
alumn I ro ku se mi na rium tar now skie go,
też ostro po stę po wa no z kle ry ka mi.

– Mie li śmy naj gor sze je dze nie, nie do -
sta wa li śmy urlo pów w na gro dę, nie by -
ło mo żli wo ści awan su. Je że li kle ryk
wró cił z woj ska z bel ką, to zna czy ło, że
po szedł na współ pra cę. Na czter na stu
kle ry ków z Tar no wa, tyl ko je den się zła -
mał – za pa mię tał ks. Jó zef. Kle ry kom
urzą dza no mnó stwo za jęć po li tycz nych.
Oglą da nie dzien ni ka te le wi zyj ne go by -
ło obo wiąz ko we, ka pral pil no wał, że by
nikt nie spał. „Pra nie mó zgu” nie da ło
żad nych efek tów, rów nież dla te go, że
ka dra po li tru ków sta ła na bar dzo ni skim
po zio mie. – Wró ci li śmy z woj ska roz mo -
dle ni, ko sza ry bar dzo wy ide ali zo wa ły
se mi na rium – wspo mi na ks. Ba bicz. Ma
żal, że dziś nikt już nie pa mię ta o kle ry -

Ks. prałat Marian Stępień Ks. prałat Józef Babicz
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kach na dwa la ta „wię zio nych” w jed -
nost kach woj sko wych. 

Kie dy re żim sta li now ski był w roz -
kwi cie, bez pie ka sza la ła, ty sią ce naj lep -
szych Po la ków, nie wy łą cza jąc księ ży,
sie dzia ło w wię zie niach, to se mi na rium
tar now skie pę ka ło w szwach. W 1952
ro ku zgło si ło się 70 kan dy da tów do ka -
płań stwa, w 7 lat póź niej teo lo gię i fi lo -
zo fię stu dio wa ło w Tar no wie 184
alum nów. 

Ks. Je rzy Krza now ski z Po de gro dzia
za sta na wiał się nad fe no me nem po wo -
łań ka płań skich w die ce zji tar now skiej,
na zy wa nej zie mią ka płań ską. – Od po -
wiedź na to py ta nie le ży w tej zie mi
i w tych ro dzi nach – mó wił. – To są ro -
dzi ny ka to lic kie, któ re są zwią za ne zie -

mią. Wła sność zie mi, na wet nie wiel kie -
go skraw ka grun tu, ma ogrom ne zna cze -
nie dla re li gij no ści i pa trio ty zmu. Pra ca
na ro li za le żna jest od Bo ga i prze bie ga
w rytm cy klu przy ro dy. Z głę bo ka wia -
rą re li gij ną, uwa ża ks. Krza now ski,
zwią za ny jest ta kże sza cu nek dla ro dzi -
ców i tra dy cji, bo jed no z dru gie go wy -
ni ka. Wia ra sta no wi o sta ło ści ro dzin
i ma łżeństw. – U nas cią gle no tu je się
naj mniej szą licz bę roz wo dów. Ro dzi -
na jest o wie le zdrow sza, niż w in nych
re gio nach kra ju, gdzie lu dzie się za gu -
bi li. Wy rwa ni ze swo ich ko rze ni, stra ci li
kon takt z kul tu rą i tra dy cją – tłu ma czył
ks. Je rzy. Uwa ża, że licz ne po wo ła nia
ka płań skie są owo cem pra cy po ko leń
księ ży, któ rzy wcze śniej tu pra co wa li.
To przede wszyst kim za słu ga wiel kie go
ar cy bi sku pa Le ona Wa łę gi, któ ry
przed I woj ną świa to wą za ło żył w Tar -
no wie Ma łe Se mi na rium dla mło dzie ży
chłop skiej, któ rych ro dzi ców nie by ło
stać na opła ce nie na uki sy na w gim na -
zjum. – Z dusz pa ster stwem jest jak z la -
sem, któ ry się sa dzi. Do pie ro dzie ci
i wnu ki te go, któ ry sa dził las, mo gą ko -
rzy stać z je go uro ków – stwier dził mów -
ca. 

Ks. Ma rian Ste pień, pro boszcz pa ra -
fii w Trze trze wi nie, w tym sa mym ro ku
co ks. Jan Pan cerz wstą pił do se mi na -
rium tar now skie go. Opo wia dał, jak
wiel kim sza cun kiem kle ry cy da rzy li
swo ich pro fe so rów i wy cho waw ców.

Za wią za na w se mi na rium ser decz -
na więź prze trwa ła la ta. – Za pra sza li śmy
ich na na sze zjaz dy ko le żeń skie, pó ki ży li
– mó wił. – Pa mię ta my o nich w mo dli -
twach, ab so lut nie pro fe so ro wie se mi na -
ryj ni nie zni kli z na szej świa do mo ści.
Więk szość z nich mia ła za so bą cię żkie
prze ży cia wo jen ne, nie któ rzy obóz
w Da chau. Prze wod nik trze trze wiań -

skiej wspól no ty pa ra fial nej wska zał ta -
kże na ko lo sal ne ró żni ce w wa run kach
pra cy dusz pa ster skiej po ko le nia księ ży
z po ło wy ubie głe go wie ku, z ty mi ja kie
ma ją dzi siej si ka te che ci. – Wte dy nie by -
ło kse ro – tłu ma czył. – Bra ko wa ło pa -
pie ru ma szy no we go, nie by ło żad nych
po mo cy ka te che tycz nych, wszyst ko trze -
ba by ło przy go to wać ręcz nie. Dziś na -
wet li sty dusz pa ster skie ksiądz bi skup
prze sy ła na pa ra fie po przez In ter net.

– U nas cią gle no tu je się
naj mniej szą licz bę roz -
wo dów. Ro dzi na jest
o wie le zdrow sza, niż
w in nych re gio nach kra -
ju, gdzie lu dzie się za gu -
bi li. Wy rwa ni ze swo ich
ko rze ni, stra ci li kon takt
z kul tu rą i tra dy cją.

KS. JERZY KRZANOWSKI

Ks. Jerzy Krzanowski
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T
en wy bit ny la ryn go log otrzy -
mał 31 mar ca naj wy ższe od zna -
cze nie Ślą skiej Izby Le kar skiej,
któ ra tą na gro dą do ce nia nie tyl -

ko wie dzę i wie lo let nią prak ty kę za wo -
do wą, ale ta kże po sta wę ży cio wą
i etycz ną. Waw rzy ny Le kar skie otrzy -
mu ją oso by, któ re na le żą do naj lep szych
spe cja li stów w swych dzie dzi nach, ale
są też na uczy cie la mi i mi strza mi dla ko -
lej nych po ko leń le ka rzy.

Prof. An drzej Łęp kow ski 16 sierp nia
skoń czy już 90 lat. Jest au to rem wspo -
mnień obo zo wych: „Tak by ło...”. Był
bo wiem więź niem KL Au schwitz. Nu -
mer obo zo wy 95845. Do tej po ry nie
wy blakł.

Z NO WE GO SĄ CZA
NA WOJ NĘ

Uro dził się w 1922 ro ku w No wym
Są czu. – Do wy bu chu II woj ny świa to -

wej ukoń czy łem I kla sę li ceum i w mun -
du rze Przy spo so bie nia Woj sko we go
wy ru szy łem na woj nę. 17 wrze -
śnia 1939 r. wraz z gru pą żoł nie rzy, ofi -
ce rów i po li cjan tów zo sta li śmy
aresz to wa ni przez ar mię ra dziec ką
w Sta rym Gwoźd cu ko ło Ko ło myi
– opi su je swój ży cio rys au tor „Tak by -
ło…”. – Z wię zie nia w Ko ło myi
zwol nio no mnie po trzech ty go dniach.
W grud niu prze do sta łem się przez „zie -
lo ną gra ni cę” do No we go Są cza w Ge -
ne ral nym Gu ber na tor stwie. Tam
spo tka łem się z ro dzi ca mi i bra tem.
W ma ju 1942 ro ku zo sta łem wraz z ro -
dzi ną aresz to wa ny przez ge sta po, w ra -
mach ak cji wy mie rzo nej prze ciw
pol skiej in te li gen cji oraz człon kom
Związ ku Wal ki Zbroj nej – do da je.

Z wię zie nia w Tar no wie Niem cy
prze wieź li ca łą ro dzi nę do obo zu kon -
cen tra cyj ne go. Mat ka zmar ła po kil ku
ty go dniach po by tu w Au schwitz, oj ciec
i bra cia prze ży li obóz, choć mło dy An -
drzej był kil ka krot nie o krok od śmier -
ci. Pod ko niec woj ny bra li udział w tzw.
mar szu śmier ci, ewa ku acji z nie miec -
kich obo zów kon cen tra cyj nych na za -
chód, któ rą za rzą dza li hi tle row cy gdy
zbli żał się front. Oj ciec i brat zo sta li
na emi gra cji.

Łęp kow ski w 1945 r. wró cił do No -
we go Są cza. Prze szedł skró co ny kurs
ma tu ral ny, zdał eg za min doj rza ło ści oraz
wstęp ny na Wy dział Le kar ski Uni wer -
sy te tu Ja giel loń skie go. Wte dy tra fił w ła -
py dru gie go re żi mu. W wię zie niu spę dził
trzy mie sią ce. – Po ukoń cze niu pierw sze -
go ro ku zo sta łem aresz to wa ny przez
Urząd Bez pie czeń stwa za pró bę po mo cy
w uciecz ce ko le dze z Oświę ci mia, oska -
rża ne mu o współ pra cę z „Ogniem”, ma -
jo rem Jó ze fem Ku ra siem. Obaj
po cho dzi li z Pod ha la i miesz ka li w No -
wym Tar gu – wspo mi na Łęp kow ski.

Był tam, gdzie ludz kie
ży cie nic nie zna czy ło
Są de cza nin prof. An drzej Łęp kow ski zo stał uho no ro wa ny Waw -
rzy nem Le kar skim. Je go ży cio rys to wzru sza ją ca po wieść, sam
spi sał swe naj bo le śniej sze wspo mnie nia. Był więź niem KL Au -
schwitz, po woj nie aresz to wa ła go UB za po moc ko le dze zwią -
za ne mu z ma jo rem Ku ra siem „Ogniem”... Uro dzo ny w No wym
Są czu swe ży cie za wo do we zwią zał ze Ślą skiem.

SADECZANIN maj 2012_SADECZANIN 5.2012  25-04-2012  07:15  Strona 41



MAJ 201242 SĄDECZANIE
WWW.SADECZANIN.INFO

W wy wia dzie dla pi sma „Pro Me di ca”
opo wia dał o aresz to wa niu z wiel kim
smut kiem: – Kie dy nas wieź li, trzy ma li
no gi na na szych cia łach. Po wie dzia łem
im wte dy: je ste ście gor si od hi tle row ców.
A oni: tak, je ste śmy gor si. By li bez -
względ ni. Jak nas z te go wię zie nia w koń -
cu wy pu ści li, ku pi li śmy z ko le ga mi pół
li tra, wy pi li śmy i po szli spać. Dra ma tem
dla mnie by ło to, że po woj nie ze tkną łem
się zno wu z na stęp nym fa szy zmem. Je -
stem an ty fa szy stą od stóp do głów.

W li sto pa dzie zo stał zwol nio ny z wię -
zie nia i dzię ki życz li wo ści ów cze sne go
dzie ka na prof. Glat zla przy ję to go na dru -
gi rok stu diów. Dy plom le ka rza uzy skał
w 1952 ro ku. Po stu diach pra co wał w kli -
nicz nych ośrod kach aka de mic kich
na Ślą sku. Po mógł mu bo wiem, ścią ga -
jąc do pra cy, prof. Ta de usz Cey pek, wów -
czas szef Kli ni ki La ryn go lo gicz nej
Ślą skiej Aka de mii Me dycz nej w Za brzu.
– W cza sie wę dró wek po Ta trach spo tka -
łem pro fe so ra Ta de usza Ceyp ka. Dzię ki
je go pro tek cji i mi mo sprze ci wu Ko mi sji
Przy dzia łu Pra cy, zo sta łem asy sten tem
w kli ni ce. W Ślą skiej Aka de mii Me dycz -
nej prze pra co wa łem 50 lat. Ko lej no
obro ni łem dok to rat, póź niej ha bi li ta cję,
a w 1988 r. zo sta łem mia no wa ny pro fe -
so rem – opi su je la ryn go log.

Or ga ni zo wał m.in. III Ka te drę i Kli -
ni kę La ryn go lo gii w Ka to wi cach–

Ochoj cu i kie ro wał nią do eme ry tu ry,
na któ rą prze szedł w 1992 r. Jesz cze 10
lat pra co wał póź niej w po rad ni przy szpi -
tal nej. Był prze wod ni czą cym Od dzia łu
Ślą skie go Pol skie go To wa rzy stwa Oto -
la ryn go lo gicz ne go, człon kiem Pol skiej
Aka de mii Na uk, wo je wódz kim kon sul -
tan tem ds. la ryn go lo gii. W je go do rob ku

na uko wym znaj du ją się pio nier skie pra -
ce do ty czą ce ura zu aku stycz ne go.

Miesz ka w Za brzu. Ma sy na i cór kę,
któ ra miesz ka w Szwe cji. Wnuk pro fe -
so ra, Emil, rów nież wy brał me dy cy nę.

Od ro dzin nych stron prof. An drzej
Łęp kow ski się od da lił, po zo stał jed nak
mi ło śni kiem gór. Uwiel bia wę drów ki,

zwłasz cza ta trzań skie. Jest mi ło śni kiem
nar ciar stwa al pej skie go, ale też te ni sa
i przede wszyst kim – ksią żek.

PRZEŻYŁEM, BO NIE
MIAŁEM W SOBIE ZŁOŚCI

Na eme ry tu rze wy dał swo ją au to bio -
gra fię. – Opi su jąc mo je wspo mnie nia
i roz my śla nia nad wy da rze nia mi, ja kie
mia ły miej sce w obo zie, przed sta wi łem
to, co sam prze ży łem i wi dzia łem. Cho -
dzi ło mi tyl ko o to, że by na pi sać i wy dru -
ko wać to, co tkwi ło we mnie ty le lat,
że by zo stał do wód, przed sta wio ny przez
czło wie ka, któ ry tam był – pod kre ślał.

Wspo mnie nia skła da ją się z trzech
czę ści: W pierw szej z nich, za ty tu ło wa -
nej „Bir ke nau – obóz za gła dy”, pro fe sor
opi sał dro gę do Au schwitz–Bir ke nau,
pra cę przy bu do wie kre ma to riów, głód,
cho ro by, mal tre to wa nie przez es es ma -
nów i nie któ rych więź niów funk cyj -
nych, ale też przy kła dy wspie ra nia się
więź niów i po mo cy więź niów, dzię ki
któ rej prze żył. W tej czę ści znaj du je się
ta kże opis m.in. za gła dy Ży dów, li kwi -
da cja fa mi lij ne go obo zu cy gań skie go
oraz dla Ży dów z get ta w The re sien -
stadt. Na ko niec au tor wspo mi na po byt
w obo zie Bu chen wald, gdzie go ewa ku -
owa no, uciecz kę wraz z gru pą więź niów
z obo zu Le it me ritz (Li to mie rzy ce) i po -
moc, ja kiej udzie li li im Cze si.

W wy wia dzie, któ re go udzie lił Gra -
ży nie Ogro dow skiej dla pi sma Ślą skiej
Izby Le kar skiej „Pro Me di co” po wie -
dział: – Zdu mie wa mnie, że mia łem ty -
le szczę ścia.

Po god ny i życz li wy, opo wia dał
o swo ich prze ży ciach bez zło ści i ża lu.
Dziś, jak mó wi, cho dzi so bie po wo lut -
ku tyl ko ko ło do mu, ale kie dyś re gu lar -
nie jeź dził do KL Au schwitz–Bir ke nau.
– Mo ja mat ka zmar ła tam już po trzech
ty go dniach obo zu. Co ro ku przez la ta
jeź dzi łem pod ru iny kre ma to rium, ale
tak na praw dę nie wiem, w któ rym ją
spa li li. Nie wy trzy ma ła psy chicz nie. Ja
mam bar dzo moc ną psy chi kę, to jest po -
wód, że tak dłu go ży ję – tłu ma czy so bie.

Obóz śnił mu się dłu go. Ta ka cho ro -
ba po obo zo wa. Po tem prze szło. Po mo -
gła na uka, zdo by wa nie wie dzy to był
re laks. – Fil tro wa łem to jed nak w so bie
przez ca łe dłu gie la ta. We wspo mnie -
niach opi sa łem tyl ko to, co naj wa żniej -

– Kie dy nas wieź li, trzy -
ma li no gi na na szych cia -
łach. Po wie dzia łem im
wte dy: je ste ście gor si
od hi tle row ców. A oni:
tak, je ste śmy gor si. By li
bez względ ni. Jak nas
z te go wię zie nia w koń cu
wy pu ści li, ku pi li śmy
z ko le ga mi pół li tra, wy -
pi li śmy i po szli spać.
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sze, co utkwi ło naj głę biej i ra ni ło. Dla
mnie to był wstrząs. Z nor mal ne go, tzw.
do bre go do mu, zna la złem się pro sto
w pie kle – mó wił.

Pa mię ta, jak blo ko wy, wię zień po li -
tycz ny, rot mistrz ka wa le rii, ko ło pie ca
w ba ra ku za bił in ne go więź nia za to, że
ten ukradł chleb. To był sa mo sąd, bo bez
chle ba nie mógł prze żyć ten, ko go
okradł. Pa mię ta, jak więź nio wie za ata -
ko wa li tra ga rzy nio są cych ko tły z zu pą,
prze wró ci li ko cioł i po rwa li ka wał koń -
skiej ko ści, dzi ko bi li się o nią, zli zy wa li
z zie mi reszt ki zu py zmie sza ne z bło -
tem. Niem cy za bi li wszyst kich. A gdy
przy je cha ły trans por ty z Za cho du, wie -
lu więź niów rzu ca ło się na dru ty, wo le li
po peł nić sa mo bój stwo.

On sam ni gdy o tym nie my ślał:
– Prze ży łem te wa run ki obo zo we, bo nie
mia łem w so bie żad nej zło ści. Za to mia -
łem na dzie ję. Przy po mi nam so bie, jak
kie dyś z ko man da prze nie śli mnie
na pry czę, cię żko po bi te go przez ka po,

wy czer pa ne go ty fu sem, by łem tak sła by,
że tra ci łem przy tom ność. I na gle coś
mnie na tchnę ło: mu szę się ra to wać!
Z tru dem do wlo kłem się do blo ku, gdzie
pra co wał wie lo let ni wię zień Au schwitz,
do bry zna jo my na szej ro dzi ny, Ma ro sza -
ni. (Był przed woj ną dy rek to rem uzdro -
wi ska w Szczaw ni cy – przyp. red.).
Ta kich „mu zuł ma nów” jak ja, ob le pio -
nych bło tem, sła nia ją cych się, do blo ku
nie wpusz cza no, ale uda ło się. On mi
po mógł. Ta ka si ła jest w czło wie ku.

NA WET W PIE KLE MO ŻNA
PO MA GAĆ

Dru ga część wspo mnień no si zna -
mien ny ty tuł „Le ka rze SS”. Bę dąc jesz -
cze w Bir ke nau, przy szły wy bit ny le karz
dzię ki po mo cy współ więź nia do stał się
do pra cy w ko man dzie Auf nah me schre -
ibe rów (więź niów wy peł nia ją cych kar -
ty oso bo we no wych do re je stra cji).
Po tem sprzą tał w am bu la to rium i szpi -
ta lu obo zo wym, był więc świad kiem
m.in. se lek cji Ży dów na śmierć. Co -
dzien nie ob ser wo wał ich po chód do ko -
mór ga zo wych, w ksią żce za mie ścił
re la cje więź niów Son der kom man da
oraz le ka rzy -więź niów, wzy wa nych nie -
kie dy na te ren kre ma to riów. Łęp kow ski
na kre ślił syl wet ki nie któ rych me dy -
ków–więź niów (m. in. dra Ro ma -
na Zenk tel le ra) oraz le ka rzy SS:
Er wi na Hel mer se na, He in za Thi lo i te -
go naj gor sze go – Jo se fa Men ge le.

To by li le ka rze – ka ci. – Jo se fa Men -
ge le wi dzia łem tak, jak Pa nią. Co dzien -
nie ra no pod czas ape lu zda wa łem mu
ra port o sy tu acji na od dzia le szpi tal nym
– mó wił Ogro dow skiej. – Zu peł nie do -
brze zna łem nie miec ki, to po mo gło mi
w obo zie. Był tam Hel mer sen, but ny
i aro ganc ki, sła by chi rurg z ogrom ny mi
am bi cja mi, wie lu je go ope ro wa nych
umie ra ło. Był He inz Thi lo – kie ru jąc
więź nia do ga zu wy gła szał for muł kę: sta -
tus gra vis si mus, chciał pew nie za cho wać
po zo ry le gal no ści. Oni by li zwar tą ma są
na zi stów, ale do no si li na sie bie, wie le ro -
bi li ze stra chu, je den przed dru gim. Je że li
mie li ja kieś we wnętrz ne prze ży cia – nie
po ka zy wa li te go. W tej zwar tej ma sie nie
by ło hu ma ni zmu żad ne go, czło wie czeń -
stwa, nic. Wie le ra zy za sta na wia łem się
nad tym. My ślę, że gdy by nie woj na, by -
li by po pro stu le ka rza mi.

Wspo mi nał, jak owi „le ka rze” da wa li
śmier tel ne za strzy ki fe no lem naj słab -
szym, dla za ba wy wrzu ca li cho rych
więź niów do do łów z eks kre men ta mi.
Łęp kow ski do stał bie gun ki obo zo wej,
nie wie dział co ro bić. – Czu łem, że słab -
nę i umie ram. Ktoś po ra dził mi po pro -
stu przy pa lać chleb. I ta kie „le kar stwo”
wy star czy ło, bie gun ka ustą pi ła. Nie wie -
le czło wie ko wi po trze ba, że by umrzeć
i nie wie le, że by prze żyć – mó wi.

W trze ciej czę ści ksią żki, pt. „Okru -
chy”, An drzej Łęp kow ski opi sał swo je
od wie dzi ny w by łym obo zie w Brze zin -
ce w 1946 r. Obóz był pod kon tro lą
władz so wiec kich, trzy ma no tu jeń ców

nie miec kich. Łęp kow ski opu ścił ba ra ki
rok wcze śniej w trans por cie ewa ku acyj -
nym do KL Bu chen wald, cho dząc po te -
re nie – wspo mi na.

Na pi sał, że „był tam, gdzie ży cie
ludz kie nie zna czy ło nic”. A po tem wy -
brał za wód, w któ rym ży cie zna czy
wszyst ko. Jak są dzi, w wy bo rze po mo -
gło mu to, że dzia dek był le ka rzem.
– Zaw sze by łem po god nym czło wie kiem.
A w obo zach kon cen tra cyj nych zo ba czy -
łem, że na wet tam, w pie kle, mo żna lu -
dziom po ma gać.

Zdję cia z pro mo cji ksią żki prof. Łęp -
kow skie go udo stęp ni ła nam Bi blio te ka
Ślą ska.

BER NA DE TA WASZ KIE LE WICZ
Źró dło: www.ksie gar nia.e–oswie cim.pl,

www.te re zin.eu ro pa–au schwitz.pl,
www.izba–le kar ska.org.pl, PAP

Na pi sał, że „był tam,
gdzie ży cie ludz kie nie
zna czy ło nic”. A po tem
wy brał za wód, w któ rym
ży cie zna czy wszyst ko.
Jak są dzi, w wy bo rze po -
mo gło mu to, że dzia dek
był le ka rzem. – Zaw sze
by łem po god nym czło -
wie kiem. A w obo zach
kon cen tra cyj nych zo ba -
czy łem, że na wet tam,
w pie kle, mo żna lu dziom
po ma gać.
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Jak dłu go zaj mu je się Pan mu zy ką?
Czy to tra dy cja ro dzin na?

– Gram już dość dłu go, po nad 30 lat
i to za spra wą mo ich ro dzi ców, a głów -
nie ta ty. Kie dy tyl ko akor de on po ja wił
się w na szym do mu, to on za czął na nim
pierw szy grać i tak to się za czę ło.
Pa na dzie ci też już gra ją?

– Za wcze śnie o tym mó wić, ale kto
wie… Czas po ka że.
Jest Pan mu zycz nym sa mo ukiem.
Pro szę po wie dzieć jak roz wi ja ło się
to za mi ło wa nie?

– Po raz pierw szy akor de on mia łem
na so bie w wie ku 6 lat. Po cząt ko wo by -
ło to zwy kłe pod gry wa nie do czy je goś
śpie wu, lub za sły sza nej me lo dii. W okre -
sie szko ły pod sta wo wej w Ptasz ko wej
po bie ra łem lek cje u nie ży ją ce go już Cze -
sła wa Świę sa, któ ry tak na praw dę za -
szcze pił we mnie mi łość do mu zy ki
kla sycz nej i fran cu skiej. Je go my śle nie
opie ra ło się na za ło że niu, że po łą cze nie
gam i pa sa ży z mu zy ką fran cu ską, któ ra
jest tech nicz na, za pro cen tu je i po mo że
speł nić w przy szło ści mo je ocze ki wa -
nia. I to się uda ło – zo sta ło to u mnie
do dzi siaj i mam na dzie ję, że tak bę dzie
do pó ki mi si ły na to po zwo lą.
Ja ką mu zy kę Pan pre fe ru je – kla -
sycz ną, czy mo że lu do wą?

– Po wiem tak – lu bię to i to. Gry wam
na bie sia dach, więc prze wa żnie by wa to
mu zy ka z ele men ta mi lu do wo ści, ale
w wol nych chwi lach się gam z chę cią

rów nież po Cha cza tu ria na, czy Ros si -
nie go. Bar dzo czę sto gram po pro stu ze
słu chu, choć oczy wi ście umiem czy tać
nu ty – tak jest ła twiej i za wsze to ja kaś

pod po wiedź, jak coś na le ży za grać czy
zin ter pre to wać.
Co znaj du je się na „Akor de ono wych
im pre sjach”?

– Na mo jej pły cie zna la zły się czte ry
kom po zy cje Bie ża na, są ta kże utwo ry,
któ re kie dyś gra łem u Cze sia Świę sa,
lub za sły sza łem na ka se tach, a oprócz
te go tro chę mu zy ki fran cu skiej – wal ce,
czy tan ga. Z pew no ścią nie któ re utwo -
ry nie są do kład nym od zwier cie dle niem
pier wo wzo ru, ale za gra łem je pod czas
se sji tak, jak czu łem.
Jak prze bie ga ła pra ca nad tym al bu -
mem?

– Ten po mysł zro dził się z in spi ra cji
Ryś ka Po ra dow skie go, człon ka Za rzą du
Po wia tu no wo są dec kie go, a ca łość na -
gry wa łem w Sta rym Są czu przy po mo -
cy Zbysz ka Kacz mar skie go, po trzy
go dzi ny w dwie nie dzie le.

Nie dzie la tak na praw dę by ła je dy nym
dniem, kie dy mo głem to zro bić – co dzien -
ne obo wiąz ki i pra ca w Ne wa gu ra czej nie
po zwa la ły mi na wy go spo da ro wa nie kil -
ku wol nych go dzin w cią gu ty go dnia. To
był je dy ny dzień, kie dy uda ło mi się od te -
go na mo ment ode rwać.
Ma Pan już ja kieś pla ny na ko lej ne
przed się wzię cia mu zycz ne po tym
wiel kim wy ró żnie niu?

– Czu ję się ogrom nie wy ró żnio ny
i za szczy co ny, po nie waż tak na praw dę
nie uwa żam sie bie za ja kąś in dy wi du al -
ność. Wo kół nas jest ty lu świet nych mu -
zy ków, któ rzy ma ją ode mnie wię cej
do po wie dze nia i za gra nia. Ja so bie tyl -
ko gram, ale mam na dzie ję, że mo że
jesz cze kie dyś uda się coś ta kie go zre -
ali zo wać. Pla nów kon kret nych jesz cze
nie mam, choć wie le po my słów już jest.
Na pły cie są kom po zy cje zna nych
mu zy ków, a czy lu bi Pan so bie po im -
pro wi zo wać?

– Oczy wi ście, głów nie na ma te ria le
lu do wym, ale na pły cie nie ma mo ich
au tor skich kom po zy cji.
A gdzie mo żna jesz cze Pa na usły szeć?

– Gram z brać mi na we se lach, choć
oczy wi ście re per tu ar jest tam zu peł nie in -
ny, niż na mo im al bu mie, bo gra się tam
mu zy kę ta necz ną. Wy stę py na sze go ze spo -
łu to oczy wi ście in na mu zy ka niż kla sycz -
na, ale gra jąc „naży wo”, bez ja kich kol wiek
pły tek – przy no si sa tys fak cję.

Roz ma wiał JA NUSZ BO BREK

Artystą 
nie jestem, 
lubię sobie pograć
„Akor de ono we im pre sje” Zbi gnie wa Sie dla rza to 103. pły ta Po -
wia to wej Fo no te ki. Tan ga, wal ce i po lki na gra ne zo sta ły w Po -
wia to wym Mło dzie żo wym Dom Kul tu ry w Sta rym Są czu. Ze
Zbi gnie wem Sie dla rzem roz ma wia my o je go mu zycz nej pa sji
oraz ge ne zie „Akor de ono wych im pre sji”.
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Wa len ty Fiut, hi ma la ista z No -
we go Są cza, sta nął kil ka ty go -
dni te mu na Le na na Pe ak,
jed nym z trzech wierz choł ków
ma sy wu Mo unt Ke nia. 

D
la te go „czło wie ka gór”, ma -
ją ce go za so bą wej ścia na ma -
je sta tycz ne ośmio ty sięcz ni ki
m.in. Bro ad Pe ak w Ka ra ko -

rum w Pa ki sta nie, uczest ni czą ce go
w wy pra wach na Lhot se, Mo unt Eve -
rest, Dhau la gi ri, wej ście na pię cio ty -

sięcz ny szczyt nie by ło ra czej więk szym
pro ble mem, mi mo, że 64-let ni al pi ni sta
na tą wspi nacz kę zde cy do wał się po 25
la tach od ostat niej du żej wy pra wy. By -
ło to no we wy zwa nie i jed no cze śnie du -
że prze ży cie.

Sto jąc 16 stycz nia br. na szczy cie Mt
Ke nia, chło nąc roz po ście ra ją cą się stam -
tąd wy jąt ko wą pa no ra mę, mó wił so bie
w du chu: „Uda ło się”. Wa len ty Fiut,
wspi na ją cy się w tzw. zło tym okre sie
pol skie go hi ma la izmu z czo łów ką al pi -
ni stów m. in. Krzysz to fem Wie lic kim,
Je rzym Ku kucz ką Ry szar dem Sza fir -

skim, An drze jem Czo kiem, Ja nem Wol -
fem, Lesz kiem Ci chym i Woj cie chem
Kur ty ką, po pro wa dził te raz na szczyt Mt
Ke nia swo ją ro dzi nę. W kil ku dnio wą
wspi nacz kę ra zem z oj cem wy bra ła się
cór ka Ka ro li na i jej mąż, Cy pryj czyk
– Avgo usti nos. Obo je pra cu ją ja ko wo -
lon ta riu sze z dzieć mi w sto li cy Ke nii
-Na iro bi. Dla Wa len te go Fiu ta ta wy pra -
wa by ła przede wszyst kim swo iste go ro -
dza ju spraw dze niem się. Od cza su
wy pad ku, któ re go do znał ćwierć wie ku
te mu, w 1987 ro ku pod czas po dej ścia
do pierw sze go obo zu na po łu dnio wej

Piękno
gór usidla
alpinistę
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ścia nie Lhot se, nie wspi nał się tak wy -
so ko. Po dej ście uwa ża ne za sto sun ko wo
bez piecz ne dla nie go, Cześ ka Ja kie la, le -
ka rza wy pra wy, i jesz cze jed ne go ko le -
gi z Włoch oka za ło się ja kże
brze mien ne w skut kach. Wów czas
z ogrom ną pręd ko ścią i hu kiem ze szła
ścia na śnie żne go py łu, bę dą ce go bocz -
nym po dmu chem pę dzą cej la wi ny i po -
chło nę ła wspi na czy. Cze siek zgi nął.
Wa len ty Fiut miał po zry wa ne wszyst kie
wię za dła w ko la nie, pęk nię tą mied ni cę,
uraz gło wy. Ży cie ura to wa li mu ko le dzy,
któ rzy szyb ko go od na leź li i udzie li
pierw szej po mo cy. Kask, któ ry miał
na gło wie był po pę ka ny. Po tem by ły
skom pli ko wa ne ope ra cje i bar dzo dłu ga
re ha bi li ta cja. Lhot se–gó ra pięk na, ale
nie do stęp na i de mo nicz na, po dzi wia -
na przez tu ry stów, ale tra gicz na, za koń -
czy ła je go przy go dę z ma je sta tycz ny mi
ośmio ty sięcz ni ka mi. Wów czas od sta wił
ra ki i cze kan, ale nie zre zy gno wał ze
zdo by wa nia mniej szych szczy tów, nie
zre zy gno wał z za pusz cza nia się w ko -
lej ne pa sma gór skie, nie tyl ko w kra ju,
ale w ró żnych za kąt kach świa ta, bo
pięk no gór usi dla, a szczy ty trzy ma ją
w szpo nach przez ca łe ży cie. Do sko na -
le wie dzą o tym al pi ni ści.

***
Po mysł, by jesz cze raz spró bo wać

swo ich sił, tym ra zem w sa mym ser cu
Afry ki zro dził się spon ta nicz nie. Wy bór
padł na Mt Ke nia, naj wy ższy ma syw
rów ni ko wej Ke nii

– Z za ło że nia nie mia ła to być wspi -
nacz ka, ale wy pra wa trek kin go wa i ta -
ka by ła – opo wia da Wa len ty Fiut. – To
nie by ło tak, że bu ty do wspi nacz ki gór -
skiej wi sia ły na koł ku przez ćwierć wie -
ku. Przez te la ta du żo cho dzi łem
tu ry stycz nie, czy wła śnie trek kin go wo
na ró żne wznie sie nia m.in. ta kie
do trzech, a na wet po wy żej trzech ty się -
cy m n. p m. Po my śla łem, że war to by -
ło by wspiąć się wy żej. Ma syw Mt Ke nia
mnie po pro stu cie ka wił i zde cy do wa łem

się tam po je chać i speł nić jed no z ma -
rzeń. Do ko op to wa łem do ze spo łu mo ją
cór kę i zię cia, któ rzy od kil ku mie się cy
są wo lon ta riu sza mi w tym kra ju.

Wa len ty Fiut, z bi le tem, pasz por tem
w rę ku i ple ca kiem wy peł nio nym nie -
zbęd nym ekwi pun kiem 28 grud nia ubie -
głe go ro ku wy le ciał z Pol ski do ser ca
Afry ki na pół to ra mie sią ca. Po kil ku go -
dzi nach pod ró ży z mię dzy lą do wa niem
w Tur cji zna lazł się w sto li cy Ke nii
– Na iro bi. 

– Ce lem na szej wy pra wy by ło przej -
ście te go ma sy wu ze wscho du na za chód
– opo wia da. – Od po wied nio wy po sa że -

ni i wy ekwi po wa ni w żyw ność, odzież,
wo dę wy ru szy li śmy 11 stycz nia z miej -
sco wo ści Czo go ria i w pierw szym dniu
przez kil ka go dzin szli śmy przez las tro -
pi kal ny, ota cza ją cy ma syw Mt Ke nia.
Le ży on prak tycz nie na rów ni ku i jest
włą czo ny do par ku na ro do we go o tej sa -
mej na zwie. Dzię ki te mu ten las mo żna
oglą dać jesz cze sto sun ko wo w dzi kiej
for mie. Po tem, w mia rę po ko ny wa nia
ko lej nych ki lo me trów, na dro dze
do szczy tu buj na ro ślin ność sta wa ła się
co raz bar dzie ubo ga. Mnie za chwy ci ły
ro śli ny: lo be lie, osią ga ją ce na wet
do sze ściu me trów wy so ko ści i in ne na -
zy wa ne star ca mi, do cho dzą ce do dwóch
me trów. Obie ma ją de li kat ne li ście
i gro ma dzą du żo wo dy. Chęt nie prze sia -
du ją na nich pta ki 

Wspi nacz ka trwa ła sie dem dni. Mie -
li śmy sześć bi wa ków, w tym je den,
po stro nie za chod niej, gdy scho dzi li śmy
ze szczy tu. 

Tu ry ści i wspi na cze pra gną cy przejść
przez ma syw Mt Ke nia mu szą się li czyć
z opła ta mi za po byt na te re nie Par ku Na -
ro do we go Mt Ke nia. 

– Ła two, wbrew po zo rom nie by ło
– wspo mi na nasz bo ha ter. – Wy so ka
tem pe ra tu ra w ni ższych par tach ro bi ła
swo je. Oso bi ście nie mia łem pro ble mów
z akli ma ty za cją. Cór ka i zięć też nie na -
rze ka li na tru dy wspi nacz ki, cho ciaż
w ostat nim jej eta pie bo la ła ich gło wa,
a by ło to zwią za ne z wy so ko ścią. Sta ra -
li śmy się rów no mier nie roz kła dać si ły.

Ży cie ura to wa li mu ko le -
dzy, któ rzy szyb ko go od -
na leź li i udzie li pierw szej
po mo cy. Kask, któ ry miał
na gło wie był po pę ka ny.
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Po bi wa ku na wy so ko ści 4700 m n. p. m.
ru szy li śmy na szczyt Le na na Pe ak znaj -
du ją cy się na wy so ko ści 4985 m n. p. m.
Gdy sta nę li śmy na nim spo wi ja ły go
chmu ry, le żał śnieg, choć ma syw znaj -
du je się pra wie na rów ni ku. Na wet nie
uda ło się zro bić zdjęć. Sa tys fak cja by ła
jed nak ogrom na. Pod czas po dej ścia
na szczyt w od da li po ły ski wa ły je zior ka
po lo dow co we. Na praw dę war to by ło
od być tę wy pra wę.

***
Dla Wa len te go Fiu ta, hi ma la isty

i pod ró żni ka wy pra wa do Ke nii by ła

rów nież oka zją do po zna nia te go kra ju.
W to wa rzy stwie cór ki i zię cia zwie dził
spo ro pod czas te go pół to ra mie sięcz ne -
go po by tu w ser cu Afry ki. By li nad Je -
zio rem Wik to rii i w kil ku ke nij skich
par kach na ro do wych, w któ rych dzi kie
zwie rzę ta mo żna by ło oglą dać do słow -
nie na wy cią gnie cie rę ki.

– Ke nia jest kra jem wiel kich kon tra -
stów – mó wi. – Za chwy ca ją jesz cze sto -
sun ko wo dzi kie la sy tro pi kal ne,
mno gość zwie rzy ny. Du żym plu sem jest
to, że pań stwo chro ni fau nę i flo rę, dzię -
ki two rze niu par ków na ro do wych. Ke -
nia to kraj czte rech pór ro ku, ale ta kże
nie po rów ny wal nej bie dy i bo gac twa. To
się rzu ca w oczy. Bie dy nie trze ba szu -
kać. Wi dzi się ją m.in. w sto li cy Ke nii–
Na iro bi. Lu dzie ży ją cy w slum sach
miesz ka ją w bla sza nych bu dach. By wa,
że na trzech me trach kwa dra to wych
miesz ka dzie sięć osób. Nie ma tam prą -
du, bie żą cej wo dy, ka na li za cji. Do Na -
iro bi przy je żdża wie le lu dzi z ró żnych
czę ści kra ju w po szu ki wa niu pra cy. Wie -
rzą, że uda się im od mie nić los. Tym cza -
sem zde rza ją się z przy krą
rze czy wi sto ścią. Nie ma jąc sta łej pra cy
sys te ma tycz nie po więk sza ją gro no „lu -
dzi slum sów”. Z dru giej stro ny mo żna
zo ba czyć re zy den cje za mo żnych miesz -
kań ców: biz nes me nów, plan ta to rów. Ich
po sia dło ści, ukry tych za wy so ki mi mu -
ra mi strze gą uzbro je ni ochro nia rze. 

Ke nia pach nie ka wą i her ba tą. W nie -
któ rych re gio nach cią gną się ol brzy mie
plan ta cje, któ re za stą pi ły la sy. Ka wa
i her ba ta to głów ne używ ki eks por to we
te go kra ju. Ke nia pach nie też po ma rań -
czą, cy try ną, zio ła mi, ro dzi my mi przy -
pra wa mi m.in. im bi rem. 

Elżbie ta, żo na są dec kie go wspi na cza,
trzy ma ła kciu ki za po wo dze nie wy pra -
wy. Zaw sze wspie ra mę ża, gdy tyl ko
wy ru sza on na ko lej ną gór ską eska pa dę,
nie ko niecz nie na ma je sta tycz ne ośmio -
ty sięcz ni ki. 

***
W No wym Są czu ma ło, kto wie, że

Wa len ty Fiut zna gó ry, jak ma ło kto. Ten
skrom ny, nie wy so ki, ale sil ny mę żczy -
zna w zło tym okre sie pol skie go hi ma la -
izmu zdo by wał naj wy ższe gó ry świa ta.

– Mó wi my o okre sie, gdy o pol skim
hi ma la izmie i do ko na niach Je rze go Ku -
kucz ki, An drze ja Za wa dy, Lesz ka Ci che -

go, Wan dy Rut kie wicz, Krzysz to fa Wie -
lic kie go, Woj cie cha Kur ty ki, An drze ja
Czo ka by ło gło śno – wspo mi na pan Wa -
len ty. – To był czas, któ ry, dał by Bóg
– chciał bym, aby się po wtó rzył.
Koń ców ka lat 70, 80. i po czą tek 90.

ubie głe go wie ku to by ła na praw dę
wspa nia ła era pol skie go hi ma la izmu. 

Pa sję do cho dze nia po gó rach, któ ra
dość szyb ko prze ro dzi ła się w pro fe sjo -
nal ne wspi na nie się przez du że „W” po -
mógł od kryć są dec kie mu al pi ni ście je go
ko le ga, z któ rym słu żył w woj sku
w Bar to szy cach. Pod su wał mu do czy -
ta nia li te ra tu rę ta ter nic ką. Po tem by ły
pierw sze wy pra wy w Ta try i nie tyl ko.
Gó ry pięk ne, ma je sta tycz ne co raz bar -
dziej wcią ga ły, ku si ły, aby po ko ny wać
co raz trud niej sze skal ne dro gi. Wa len ty
Fiut do sko na lił swo ją tech ni kę wspi -
nacz ko wą, uczył się po słu gi wać cze ka -
nem, do sko na lił spo so by cho dze nia
w rakch, uczył się pa trzeć, jak ta ter nik
na da ną ścia nę. Uczył się ob co wać z ry -
zy kiem. W 1973 ro ku wy ru szył
na pierw szą swo ją wy pra wę wspi nacz -
ko wo -spe le olo gicz ną do Pe ru w Ame -

Dla Wa len te go Fiu ta, hi -
ma la isty i pod ró żni ka
wy pra wa do Ke nii by ła
rów nież oka zją do po zna -
nia te go kra ju.
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ry ce Po łu dnio wej. Ce lem gru py wspi -
nacz ko wej był m.in. Hu asca ran Pół noc -
ny – gó ra bli sko sied mio ty sięcz na,
nie zdo by ta do tej po ry przez Po la ków.
Po tem by ły in ne szczy ty, w tym jed -
na z naj pięk niej szych gór w An dach
– Al pa mayo. Za pusz czał się nie tyl ko
na szczy ty, ale eks plo ro wał ta kże ja ski -
nie przy źró dłach Ama zon ki. W 1974
ro ku zszedł z ko le ga mi do ja ski ni Gar -
ma Cie ga w Hisz pa nii na głę bo kość 970
me trów. Prze wę dro wał wszyst kie eu ro -
pej skie pa sma gór skie, był w An dach,
pół noc no ame ry kań skich Kor dy lie rach,
na wul ka nach mek sy kań skich, w Al -
pach, na Kau ka zie i Pa mi rze. Osiem ra -
zy w Hi ma la jach. Wspi nał się z ca łą
czo łów ką pol skie go al pi ni zmu i hi ma la -
izmu m.in. ze wspo mnia nym już
Krzysz to fem Wie lic kim, Ry szar dem
Sza fir skim, Je rzym Ku lucz ką, Ja nem
Wol fem, An drze jem Czo kiem, Lesz -
kiem Ci chym, Woj cie chem Kur ty ką.
Uczest ni czył w pierw szej pol skiej wy -
pra wie zi mo wej na Mo unt Eve rest
w 1980 ro ku zor ga ni zo wa nej przez An -
drze ja Za wa dę. Pod czas te go wej ścia
na wy so ko ści 8 tys. me trów za kła dał
czwar ty obóz. Na szczy cie sta nę li wów -
czas: Le szek Ci chy i Krzysz tof Wie lic -
ki. W 1984 ro ku Wa len ty Fiut zdo był

szczyt Bro ad Pe ak (8046 m) w Ka ra ko -
rum w Pa ki sta nie. 

Nie za wsze uda wa ło mu się dojść
do ce lu. Dhau la gi ri – gru pie wspi na czy
wśród, któ rych był są dec ki hi ma la ista
po ka za ła groź ne ob li cze.

– Z Wojt kiem Kur ty ką po ko ny wa li -
śmy no wą dro gą wschod nią ścia nę
Dhau la gi ri. Na gle przy szło gwał tow ne
za ła ma nie po go dy. Mie li śmy al ter na ty -
wę: al bo ry zy ku je my, al bo scho dzi my.
Wy bra li śmy to dru gie, po mi mo, iż mie -
li śmy bar dzo do brą akli ma ty za cję
na wy so ko ści oko ło 8 ty się cy me trów
na pół noc nej gra ni tej gó ry. Tak by wa
cza sa mi pod czas wspi nacz ki.

A póź niej by ło jesz cze po dej ście
na po łu dnio wą ścia nę Lhot se. Ona za -
koń czy ła przy go dę są de cza ni na z wiel -
ki mi gó ra mi. Na tej ma je sta tycz nej
gó rze dwa la ta póź niej zgi nął Je rzy Ku -
kucz ka.

– Po dłu giej re ha bi li ta cji przy szedł
mo ment, że znów za ło ży łem bu ty
do wspi nacz ki. Ośmio ty sięcz ni ki za mie -
ni łem na nie co ni ższe gó ry, po któ rych
cho dzi łem bar dziej trek kin go wo. Od wie -
dza łem ró żne za kąt ki świa ta. Zwie dzi -
łem więk szość par ków na ro do wych
w Sta nach Zjed no czo nych, Skan dy na -
wię, aż za ko ło pod bie gu no we.

Wa len ty Fiut, choć już za so bą ma ra -
czej te spek ta ku lar ne wspi nacz ki ki bi cu -
je wszyst kim pol skim hi ma la istom,
któ rzy zdo by wa ją, al bo bę dą zdo by wać
te wiel kie, jak kie dyś on szczy ty.

– Na tu ral nie ki bi cu je Ar tu ro wi Haj -
ze ro wi, któ ry wy szedł z pla nem do koń -
cze nia zi mo wych wejść przez Po la ków

na wszyst kie ośmio ty sięcz ni ki. Jest to re -
ali zo wa ne w ra mach pro gra mu „Pol ski
hi ma la izm zi mo wy”. Strasz nie się cie -
szy łem, gdy 9 mar ca te go ro ku Adam
Bie lec ki i Ja nusz Go łąb do ko na li pierw -
sze go zi mo we go wej ścia na Ga sher -
brum I (8068m n. p. m.) w Ka ra ko rum,
w Pa ki sta nie. Kie row ni kiem wy pra wy
był wła śnie mój ko le ga Ar tur, z któ rym
się też wspi na łem. Wię zi, któ re przez te
wszyst kie la ta się na wią za ły mię dzy na -
mi -hi ma la ista mi po zo sta ły do dzi siaj.

IGA MI CHA LEC

Uczest ni czył w pierw -
szej pol skiej wy pra wie
zi mo wej na Mo unt Eve -
rest w 1980 ro ku zor ga ni -
zo wa nej przez An drze ja
Za wa dę.
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WOKÓŁ NAS

To sym bol pra co wi to ści i dą że -
nia do ce lu, po mnik i dro go -
wskaz dla nas mło dych. Tę

hi sto rię mu si my upa mięt nić, by nie za -
tarł jej czas – mó wi Ja cek Tu rek, miesz -
ka niec Zna mi ro wic, wska zu jąc
na ka mien ną bu dow lę. Dla te go za ape lo -
wał do władz gmi ny o ozna ko wa nie naj -
więk sze go na świe cie ka mien ne go
mo stu zbu do wa ne go rę ka mi jed ne go
czło wie ka. Miej sco wi o wy czy nie Ja -
na Sta cha mó wią z po dzi wem, te raz
chcą, by tę nie zwy kłą hi sto rię mo gli po -
znać rów nież tu ry ści.

Jak opo wia da Ge no we fa Ziół kow ska,
sę dzi wa miesz kan ka Zna mi ro wic, by ło
to tak:

– Daw niej to dro ga tu do go spo -
darstw by ła, na wet ko lej wą sko to ro wa

tę dy pro wa dzi ła, w koń cu dro gę za la li,
zro bi li je zio ro. Pa mię tam, mój oj ciec
miał łódź, to czę sto po ma ga li śmy Sta -
cho wi prze wo zić po mi do ry na dru gą
stro nę, jak je chał do mia sta na targ. Gdy
je zio ro od cię ło dro gę Sta cho wi, je dy nym
wyj ściem by ło, by z dro gi są sia dów ko -
rzy stać. Tym nie bar dzo to w smak by ło.
Raz jak je chał wo zem z po mi do ra mi
na targ, to się są siad ka tak za cie trze wi -
ła, że do le cia ła przed nie go i po ło ży ła
się na wznak na dro dze i nie da ła mu je -
chać da lej. Za par ła się i ty le. Jan wspo -
mi nał, że tak ostro za ha mo wał, że kar ki
kro wom nie mal wy ła mał. I wte dy uparł
się, że zbu du je so bie most – opo wia da
pa ni Ge no we fa.

I tak ka mień po ka mie niu, w dzień
i w no cy, wzno sił bu dow lę. Pra ca trwa -

ła trzy la ta, a wy kań cza nie ko lej nych
kil ka na ście. Tak po wsta ła jed na z naj -
więk szych na świe cie ka mien nych kon -
struk cji wznie sio nych przez jed ne go
czło wie ka. Most ma 16 me trów wy so -
ko ści, 12 me trów dłu go ści, i 6 me trów
sze ro ko ści. 

– Czę sto sa mi na po mi na li śmy Ja na,
że po wi nien od po cząć, a on mach nął rę -
ką, i od po wia dał, że jak idzie do pra cy
to przy my ka oczy i od po czy wa. Kie dy
przy mo ście go noc za sta wa ła, to nie raz
gdzieś pod ka mie niem przy snął, a wcze -
snym świ tem znów roz po czy nał pra -
cę I to wszyst ko po wsta ło si łą je go rąk.
Nie zwy kły czło wiek, ta kich już nie ma.
Od urzęd ni ków nie chciał nic, na wet
z ren ty zre zy gno wał, bo mó wił „wy ży wi
mnie mo ja zie mia” – wspo mi na ją są sie -
dzi.

I choć Jan Stach nie szu kał po kla sku,
bo o swo jej pra cy wy po wia dał się nie -
chęt nie, wzniósł so bie trwa ły po mnik.

– Nikt nie wie rzył, że on to do koń czy,
że ta ką bu dow lę mo że je den czło wiek
wznieść. Wszy scy krę ci li gło wa mi i on
im wszyst kim po ka zał. Te raz war to by -
ło by choć ta bli cę po sta wić, bo to nie tyl -
ko bu dow la, ale po mnik ludz kiej
pra co wi to ści i kon se kwen cji – do da je
pa ni Ge no we fa.

Jan Stach zmarł 25 grud nia ze szłe go
ro ku w wie ku 93 lat. Wkrót ce, jak za -
pew nia wójt Ło si ny Dol nej, przy ka -
mien nym mo ście sta nie ta bli ca
upa mięt nia ją ca bu dow ni cze go, a na dro -
dze do Zna mi ro wic ta blicz ki kie run ko -
we dla tu ry stów.

EDY TA ZA JĄC

Wy pro mu ją most Ja na Sta cha

Cu dze chwa li cie...
Kto przy pad ko wo tra fi na ka mien ny most nad le śnym ja rem
w Zna mi ro wi cach nie do wie się, w ja ki nie zwy kły spo sób po -
wsta ła ta bu dow la. Wkrót ce to się zmie ni, bo gmi na bę dzie pro -
mo wać naj więk szy na świe cie most ka mien ny zbu do wa ny
przez jed ne go czło wie ka. Na po czą tek zo sta nie po sta wio na ta -
bli ca in for ma cyj na.

WAR TO WIE DZIEĆ
Most Sta cha zo stał zbu do wa ny pod ko -
niec lat 60. i jest uwa ża ny za naj więk szy
na świe cie most ka mien ny zbu do wa ny
przez jed ne go czło wie ka. Że by do trzeć
do Mo stu Sta cha, na le ży w Tę go bo rzy
skrę cić w bocz ną dro gę do Zna mi ro wic,
tam z as fal to wej dro gi skrę cić i po dą żać
w dół utwar dzo ną dro gą szu tro wą, a na -
stęp nie po lną ście żką kie ro wać się w dół
wzdłuż la su. O bu dow ni czym na krę co no
w 1971 ro ku film do ku men tal ny „Wzno szę
po mnik” (reż. Je rzy Ja ra czew ski).
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P
raw do po dob nie od two rzo -
na przed wo jen na, pol ska tan -
kiet ka TKS, ga ra żu ją ca
nad po to kiem w Ła bo wej, tra fi

do jed ne go z mu ze ów w kra ju. Za in te -
re so wa ne czoł giem ła bow skim są też
pla ców ki w Po zna niu i Byd gosz czy.
Jed ną ory gi nal ną tan kiet kę TKS mo żna
dziś po dzi wiać w Mu zeum Woj ska Pol -
skie go w War sza wie. Dru gą ma w swo -
jej ko lek cji Ja cek Kop czyń ski
w Ło dzi. I to wszyst ko.

V Ogól no pol skie Sym po zjum – Hi -
sto rycz ny Roz wój Kon struk cji Po jaz dów
zor ga ni zo wał In sty tut Po jaz dów Wy -
dzia łu Sa mo cho dów i Ma szyn Ro bo -
czych Po li tech ni ki War szaw skiej.

Wy stą pie nia wój ta Ła bo wej bę dą jed -
nym z atrak cyj niej szych punk tów pro -
gra mu. Ma rek Jan czak opo wia dał
w sto li cy, jak w cią gu ro ku, z po mo cą sy -
na Mar ci nam od two rzył wier ny mo del
tan kiet ki TKS, pro du ko wa nej od 1934
ro ku w Pań stwo wych Za kła dach In ży -
nie ryj nych w Cze cho wi cach pod War -
sza wą (obec nie War sza wa – Ur sus),
w na le żą cej do PZI nż fa bry ce UR SUS.

Nie za cho wa ła się do ku men ta cja tech -
nicz na po jaz du, jest tyl ko wspo mnia ny
mo del w Mu zeum Woj ska Pol skie go
w War sza wie oraz po żół kłe zdję cia i po -
roz rzu ca ne tu i tam opi sy po jaz du. Tan kiet -
ka, ob słu gi wa na przez dwóch żoł nie rzy
(kie row ca i do wód ca – ce low ni czy), wy -
po sa żo na by ła w dział ko o ka li brze 20 mm,
któ re prze bi ja ło 4-cen ty me tro wy pan cerz
z od le gło ści 200 m. Wy mia ry: 2 m dłu go -
ści, 1,80 m sze ro ko ści i 1,40 m wy so ko ści.
Tan kiet ka by ła zwrot na i jak na tam te cza -
sy szyb ka, roz wi ja ła pręd kość do 40 km/h.
Na wy po sa że niu pol skiej ar mii u pro -
gu II woj ny świa to wej by ło 262 sztuk
TKS, bo to by ła ro bo ta rze mieśl ni cza, a nie
pro duk cja ma so wa i tyl ko nie licz ne by ły
wy po sa żo ne w dział ko. Więk szość uzbro -

jo na by ła w ckm Hotch kiss wz. 1925 ka li -
bru 7,92 mm.

– Gdy by śmy mie li kil ka ty się cy ta kich
lek kich czoł gów we wrze śniu 1939 ro ku,
to być mo że ina czej po to czy ły by się lo sy
woj ny – uwa ża Ma rek Jan czak.

W 1939 tan kiet ki uzna wa ne by ły
przez pol skie wła dze woj sko we
za sprzęt prze sta rza ły, prze zna czo ny za -
sad ni czo do dzia łań roz po znaw czych.
Prze zbro je nie ich w dział ka 20 mm
na pe wien czas mo gło przed łu żyć ich
przy dat ność bo jo wą, jed nak tyl ko

Czołg wój ta Jan cza ka
Pod ko niec kwiet nia, na kon fe -
ren cji w War sza wie, wójt Ła -
bo wej Ma rek Jan czak, wo bec
znaw ców sprzę tu wo jen ne go
i hi sto ry ków woj sko wo ści, do -
ko nał pre zen ta cji fil mo wej
czoł gu, któ ry wła sno ręcz nie
zbu do wał.

Tan kiet ka, ob słu gi wa -
na przez dwóch żoł nie rzy
(kie row ca i do wód ca
– ce low ni czy), wy po sa żo -
na by ła w dział ko
o ka li brze 20 mm, któ re
prze bi ja ło 4-cen ty me tro -
wy pan cerz 
z od le głości 200 m.
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na krót ki czas. Nad nie miec ki mi czoł ga -
mi gó ro wa ły pol skie 7tp.

Wójt od lat przy wra ca spraw ność sta -
rym, po rdze wia łym mo to cy klom i sa mo -
cho dom. W swo jej ko lek cji ma m.in.
pol ski mo to cykl So kół 1000 z 1934 ro -
ku, an giel ski Ariel z 1928 ro ku z lam pą
kar bi do wą, SHL MO5 z 1954 ro ku oraz
an giel ski Roy al and Field 350 wpraw dzie
z 2003 ro ku, ale te mo to cy kle pro du ku je
się w nie zmie nio nej po sta ci od 1955 r.

Swo ją przy go dę z jed no śla da mi pan
Ma rek roz po czął w ro ku 1978 od mo to -
ro we ru Wier cho wi na o po jem no ści sil -
ni ka 50 cm3.

In te re su je się też sta ry mi sa mo cho da -
mi. Po sia da Gaz 69 z 1955 ro ku wer sja
szta bo wa i Gaz 63 z 1963 ro ku, cię ża -
rów ka, oraz cze cho sło wac ki ka brio let
Ae ro z 1934 r.

– Naj cen niej szy jest So kół, bo tych
mo to cy kli wy pro du ko wa no do wy bu chu
woj ny tyl ko trzy ty sią ce i do na szych
cza sów za cho wa ło się kil ka na ście eg -
zem pla rzy – mó wi. Pan Ma rek za pła cił
za swo je go So ko ła nie złą sum kę pew ne -
mu Sło wa ko wi, któ ry z ko lei ku pił mo -
to cykl w 1986 ro ku od żoł nie rzy
ra dziec kich, a ma szy na przy je cha ła
do Cze cho sło wa cji z… Ode ssy.

Ka żdą wol ną chwi lę wójt spę dza
w warsz ta cie sy na, lub u sie bie w ga ra -
żu. A pod czas urlo pu jeź dzi po Pol sce
na zlo ty za byt ko wych mo to cy kli. Naj -

da lej był na raj dzie Ta trzań skie go Klu -
bu Mo to ro we go w Mi li czu, kie dy prze -
je chał na mo to cy klu w 3 dni po nad 700
ki lo me trów. Nie bra ku je ni gdy Mar ka
Jan cza ka pod czas pa rad mo to cy klo -
wych w No wym Są czu.

– Je den lu bi węd ko wać, dru gi zbie ra
znacz ki, a dla mnie naj więk szą ra do ścią
jest, gdy usły szę war kot sil ni ka i prze -
ja dę się pierw szy raz od re mon to wa nym
mo to cy klem, któ ry był już prze zna czo ny

na złom – wy zna je go spo darz Ła bo wej,
któ ry za nim ob jął urząd wój tow ski, pro -
wa dził warsz tat me cha nicz ny. Skoń czył
tech ni kum me cha nicz ne, wy kształ ce nie
uzu peł nił już ja ko wójt. Za nim „po szedł
w sa mo rząd”, pro wa dził za kład me cha -
nicz ny w Ła bo wej, któ ry prze jął po tem
syn. Wy ra biał i na pra wiał tra ki, ma szy -
ny rol ni cze, trak to ry etc. – Ro bo ty by ło
nie do prze ro bie nia – wspo mi na.

To, nad czym ze spół kon -
struk to rów war szaw -
skich mo zo li się siód my
rok, pra cu jąc na znisz -
czo nym, ory gi nal nym
mo de lu, Jan czak zro bił
z po mo cą sy na w cią gu
kil ku na stu mie się cy.
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***
Przed wo jen ny mi pol ski mi czoł ga mi

Ma rek Jan czak za in te re so wał się dwa la -
ta te mu pod czas in sce ni za cji hi sto rycz -
nej, zor ga ni zo wa nej przez gru pę
re kon struk cyj ną no wo są dec kie go od -
dzia łu Pol skie go To wa rzy stwa Hi sto -
rycz ne go w Ry trze, przed sta wia ją cej atak
nie miec ki na pol ski bun kier na gó rze Po -
łom. Po stro nie „na jeźdź ców” wy stą pi ła
wte dy re pli ka czoł gu nie miec kie go wy -
sta wio na przez Fun da cję Woj sko wo ści
Pol skiej, jed na z dwóch wy ko na nych
przez Grze go rza Klim cza ka z Biel ska
Bia łej. „Na si” mu sie li się za do wo lić
gniaz dem ka ra bi nu ma szy no we go oraz
swo ją od wa gę i mę stwem.

– I wte dy ktoś po wie dział, że
przed woj ną Po la cy też mie li czoł gi,
tyl ko nic się nie za cho wa ło do na -
szych cza sów – wspo mi na Ma rek Jan -
czak. Po grze bał w ksią żkach,
prze trzą snął in ter net i zde cy do wał od -
two rzyć mo del tan kiet ki TKS z 1934.
Po to, aby w przy szło ści, pod czas ko -
lej nej in sce ni za cji hi sto rycz nej w Ry -
trze dać od pór nie miec kie mu
czoł go wi hi tle row skie mu.

To, nad czym ze spół kon struk to rów
war szaw skich mo zo li się siód my rok,
pra cu jąc na znisz czo nym, ory gi nal nym
mo de lu, Jan czak zro bił z po mo cą sy -
na w cią gu kil ku na stu mie się cy. Czołg
już jeź dzi i strze la (pe tar da mi), co za -

de mon stro wa no przed re por te rem „Są -
de cza ni na”. Tan kiet kę trze ba jesz cze
po ma lo wać w bar wy ochron ne WP
z tam te go okre su stan dar do wy, trój ko -
lo ro wy ka mu flaż, zło żo ny z nie re gu lar -
nych, wy dłu żo nych plam ko lo ru
sza ro pia sko we go i ciem no brą zo we go
na oliw ko wo zie lo nym pod ło żu, z ła -

god ny mi przej ścia mi mię dzy ko lo ra mi
– i bę dzie mo gła za da wać szy ku na wet
pod czas in sce ni za cji Bi twy nad Bzu rą.

Nie wia do mo ja ki mi dro ga mi wieść
o tan kiet ce z Ła bo wej do tar ła do Po li tech -
ni ki War szaw skiej – wójt po dej rze wa
zna jo mych, któ rzy fot ki o bu do wa nym
przez nie go czoł gu wrzu ci li do sie ci.
W ka żdym ra zie kon struk to rzy z Wy dzia -
łu Sa mo cho dów i Ma szyn Ro bo czych
ma ją Jan cza ka za part ne ra.

„Pa ni Mar ku! Mo że uda ło by się Pa -
nu przy je chać na sym po zjum z TKS -

-em. By ło by to wiel kie wy da rze nie
i oka zja do po ga da nia o współ pra cy.
Ma my go to wą do ku men ta cję wy so -
kiej kla sy – ma ilo wał do wój ta Ła bo -
wej mgr inż. Zbi gniew No wa kow ski
z ko mi te tu or ga ni za cyj ne go war szaw -
skie go sym po zjum.

– Naj wię cej pra cy wy ma ga ła bu do -
wa gą sie ni cy, to by ła cię żka, bar dzo
żmud na ro bo ta, ka żdy ele ment trze ba
by ło osob no wy to czyć. Po za tym za sto -
so wa łem sil nik dol no za wo ro wy z war -
sza wy z lat 50. o po jem no ści 2,120 li tra
i mo cy 54 KM, po dob ną moc po sia dał
sil nik Fia ta, w któ ry był wy po sa żo ny
ory gi nal ny czołg. Bla cha na wie życz ce
mo jej tan kiet ce jest tro chę cień sza, niż
w ory gi na le, aby mój czołg nie był ta ki
cię żki, a i tak wa ży ze czte ry to ny – opo -
wia da Ma rek Jan czak.

Kon struk tor tan kiet ki na pew no nie -
ba wem po ka że swo je dzie ło na ryn ku
w No wym Są czu, cze ka na do god ną
oka zję oraz na „sto pro cent”, bo już
obie cał pod czas „Dni Czcho wa”.
– Chęt nie też przyj mę za pro sze nia na in -
sce ni za cje hi sto rycz ne, aby po ka zać
pol ską, przed wo jen ną myśl tech nicz ną,
bo nie ma my się cze go wsty dzić – za -
pew nia go spo darz. Py ta ny, ile go tan -
kiet ka kosz to wa ła, tyl ko mach nął rę ką.
– Szko da ga dać, no we au to by ku pił!
– uśmiech nął się sze ro ko.

HEN RYK SZEW CZYK

To, nad czym ze spół kon -
struk to rów war szaw -
skich mo zo li się siód my
rok, pra cu jąc na znisz -
czo nym, ory gi nal nym
mo de lu, Jan czak zro bił
z po mo cą sy na w cią gu
kil ku na stu mie się cy. 
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G
łow nia sza bli po cho dzi z hu -
ty w Pas sau w Ba wa rii, a sa -
ma sza bla jest pol skiej al bo
wę gier skiej ro bo ty. Jest cię -

żka, nie no szo no jej przy pa sie, by ła
uży wa na tyl ko do wal ki z ko nia. – Rze -
czą cha rak te ry stycz ną dla sza bel pol -
skich jest, że oprócz ostrza po sia da ją tak
zwa ne pió ro. Pol ska jaz da ja ko je dy -
na cię ła z gó ry, a po tem sto so wa ła dru -
gie pod cię cie. Mi ja jąc jeźdź ca, pol ski
hu zar był jesz cze w sta nie pod ciąć pę ci -
ny je go ko nia. A jak on pa dał, to dru gi
hu zar wa lił jeźdź ca w gło wę i nie by ło
ko nia ani jeźdź ca. Dla te go by wa ło, że
w wie ku sie dem na stym dwu stu pol skich
ka wa le rzy stów roz no si ło w pył dwa ty -
sią ce jaz dy ko zac kiej – roz ma rzył się
Adam Orze chow ski.

Ta sza bla jest war ta kil ka dzie siąt ty -
się cy zło tych, lecz go spo darz nie sprze -
dał by jej za żad ne pie nią dze: – Ona nie
by ło w są dec kich rę kach. Jed na z li nii
tej ro dzi ny jest zwią za na z Są dec czy zną,
ale to jest bocz na li nia. Mo głem tę sza -
blę sprze dać, tyl ko nie chce, trak tu ję ją
ja ko pa miąt kę wiel ko ści daw nej Rzecz -
po spo li tej. Trzy mam sza blę w skle pie,
bo jest tu bez piecz niej sza niż w do mu.

***
Ale naj cen niej szą rze czą, ja ką pan

Adam po sia da w swo jej ko lek cji, jest
go tyc ka fi gu ra Mat ki Bo żej z drew na li -
po we go. Go spo darz na był ją na au kcji
in ter ne to wej, gdy w roz syp kę po szła
słyn na ko lek cji Har ri sa ze Sta nów Zjed -
no czo nych, a w ogó le rzeź ba po cho dzi

z te re nów pol skie go Spi sza (szko ła są -
dec ka). Mat ka Bo ska trzy ma w jed nej
rę ce owoc gra na tu, któ ry jest sym bo lem
do bro by tu, a w dru giej – Dzie ciąt ko Je -
zus. Wy wie zio na w la tach dwu dzie stych
ze szłe go stu le cia, wró ci ła nie daw no
na Są dec czy znę. – Po cho dzi na pew no
sprzed 1325 ro ku i jest ład niej sza
od słyn nej Ma don ny z Kru żlo wej, bar -
dziej pro por cjo nal na – uwa ża pan
Adam.

An ty kwa riusz szczy ci się rów nież
por tre tem Mau ry ce go Sa skie go, sy -
na z nie pra we go ło ża Au gu sta II, przy -
rod nie go bra ta Au gu sta III. Był
głów no do wo dzą cym ar mii pol skiej, do -
wo dził też ar mią fran cu ska: –To był
wiel ki czło wiek, wiel ki wódz, wo jow nik.
Prze pięk ny ob raz w sty lu dwor skim.

Ale to nie wszyst kie skar by Ada ma
Orze chow skie go.

– Tu taj ma my ob raz Ada ma i Ewy
– po ka zu je na ścia nę. – Ob raz po cho -
dzi z XVI wie ku, ma lo wa ny na jed nym
ka wał ku de ski ce dro wej, szko ła pół -
noc no nie miec ka, au tor nie zna ny,
osiem na sto wiecz na ra ma. Ob ra zem
do pew ne go cza su by ło za in te re so wa -

Skarby
Orzechowskiego  
– Ta sza bla by ła w po trze bie be re stec kiej. To jest sza bla ty pu
wę gier skie go. We dług tra dy cji ro dzin nej jej wła ści cie li, od któ -
rych ją od ku pi łem, ich przo dek uży wał tej sza bli w bi twy
pod Be re stecz kiem z Ko za ka mi w ro ku 1651 – po ka zu je Adam
Orze chow ski, są dec ki an ty kwa riusz, pro wa dzą cy sa lon ze sta -
ro cia mi na ro gu Ryn ku i Ja giel loń skiej.

Naj cen niej szą rze czą, ja -
ką pan Adam po sia da w
swo jej ko lek cji, jest go -
tyc ka fi gu ra Mat ki Bo żej
z drew na li po we go.
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ne mu zeum na Wa we lu, ale chy ba
z bra ku środ ków – zre zy gno wa ło. 

– Cie ka we i bar dzo rzad kie przed sta -
wie nie ra ju. Zwra ca ją uwa gę zwie rzę ta,
któ re ma ją w grun cie rze czy ludz kie
twa rze. Tro chę to na iw ne, ale pięk ne
– cmo ka z uzna niem pan Adam.

Wy cią ga jesz cze dwa „dro bia zgi”.
– To jest bu tel ka z 1706 ro ku, któ ra kie -
dyś by ła wła sno ścią kró la pol skie go
Au gu sta I Moc ne go, a obok stoi kie li szek
zro bio ny spe cjal nie na Ślą sku, na za mó -
wie nie wo je wo dy li tew skie go Lu dwi ka
Po cie ja, na słyn ną ucztę mo nar chów
w Grod nie, w 1705 ro ku. Świad czą
o tym na pi sy, mam też po twier dze nie
przez wiel kie go eks per ta nie miec kie go,
dok to ra Fi sche ra, że to jest au ten tycz ny
przed miot. Być mo że z te go kie lisz ka pił
wi no król pol ski Au gust II Moc ny, a być
mo że sam car Piotr Wiel ki.

Dla do peł nie nia efek tu go spo darz
wy cią ga ksią żkę pt. „Klej no ty daw nej
Pol ski”, na pi sa ną przez dwo je lu dzi
z Wa we lu: ku sto sza Da riu sza No wac -
kie go i dr Mag da le nę Pi woc ką.

– Na za miesz czo nej li ście oko ło 40
wła ści cie li za byt ków, pre zen to wa nych
w tej ksią żce, jest tyl ko je den pry wat ny
ko lek cjo ner. Mo je na zwi sko zna la zło się
obok Mu zeum Mor skie go w Gdań sku,
Mu zeum Ar chi die ce zjal ne go w Gnieź nie
– nie kry je sa tys fak cji są dec ki an ty kwa -
riusz. Mó wi, że oprócz te go, że je go
sklep zaj mu je się han dlem an ty ka mi, to

rów nież two rzy pew ną ko lek cję. – To są
przed mio ty, któ re na by wa na sza fir ma,
a któ re nie idą do dal szej sprze da ży, tyl -
ko zo sta ją wy co fa ne i sta no wią ma ją tek
fir my – wy ja śnia.

Pan Adam otwo rzył ksią żkę na od po -
wied niej stro nie i przy sta wił do niej dwa

ory gi na ły, któ rych fo to gra fie za miesz -
czo no w dzie le mu ze al ni ków z Wa we lu.

– To jest po zła ca na, wy sa dza na ka -
mie nia mi szpi la, słu żą ca do przy pi na nia
pió ro pu sza przy ka pe lu szu, a to srebr -
na ły żka, pa mię ta ją ca cza sy Ste fa na Ba -
to re go. Uży wam jej raz w ro ku, pod czas
wie cze rzy wi gi lij nej – ujaw nia Adam
Orze chow ski, o któ rym ca ła Pol ska
usły sza ła, kie dy kil ka lat te mu w śro do -
wi sku pol skich ju bi le rów i an ty kwa riu -
szy rzu cił myśl – i do pro wa dził ją
do skut ku – od two rze nia re ga liów Kró -
le stwa Pol skie go: ko ro ny, ber ła i jabł ka.
– Kie dyś, jak ko ro nę wie zio no, to lu dzie
klę ka li, a żoł nie rze sa lu to wa li – mó wi
są dec ki mo nar chi sta.

SZTANDAR Z KORONĄ
MATKI BOŻEJ
POCIESZENIA

Adam Orze chow ski po pie ra uchwa łę
raj ców są dec kich o ufun do wa niu sztan -
da ru mia sta, ma ją ce go za stą pić obec ny
sztan dar Ra dy Mia sta.

– W żad nym wy pad ku no wy sztan dar
nie mo że być opła co ny z bu dże tu mia sta,
tyl ko ze skła dek miesz kań ców – za strze -
ga. An ty kwa riusz uwa ża, że są de cza nie
sa mi po win ni zde cy do wać, co ma być
na sztan da rze, ale ma już je go wi zję.

– To ma być sztan dar – mó wi – któ ry
sym bo li zu je, że tu jest Rze czy po spo li ta
Pol ska, czy li mu si być na nim bia ły orzeł
z ko ro ną na czer wo nym tle i de wi za:
„Bóg, Ho nor, Oj czy na”. I to ma być
sztan dar, któ ry nie sie naj więk sze war to -
ści dla Są de czan, czy li herb mia sta,
a nad her bem umie ścił bym trzy ma ną
przez anio ły ko ro nę Pa ni Są dec kiej, czy li
Mat ki Bo żej Po cie sze nia z cu dow ne go
ob ra zu w oł ta rzu głów nym ko ścio ła św.
Du cha.

Orze chow ski przy zna je, że ma pro -
blem z na pi sem. – Czy na pi sać „Kró -
lew ski Wol ny No wy Sącz”, czy
„Kró lew skie Wol ne Mia sto No wy Sącz,
a mo że słyn ne sło wa kró la Wła dy sła wa
Ło kiet ka skie ro wa ne do Są de czan:
„Wier ni Są de cza nie”? – za sta na wia się.

Cze mu na sztan da rze ma być ko ro -
na MB Po cie sze nia z ko ścio ła oj ców je -
zu itów, a nie na przy kład ob raz

– W żad nym wy pad ku no -
wy sztan dar nie mo że
być opła co ny z bu dże tu
mia sta, tyl ko ze skła dek
miesz kań ców.

ADAM ORZE CHOW SKI
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Prze mie nie nia Pań skie go z Ba zy li ki św.
Mał go rza ty.

– Prze cież z sierp nio we go od pu stu
u fa ry sły nie Sącz w Pol sce? – za py ta li -
śmy.

– Bo to Mat ka Bo ska jest Kró lo wą
Ko ro ny Pol skiej, po za tym ten ob raz ko -
ro no wał w 1963 ro ku Pry mas Ty siąc le -
cia kar dy nał Ste fan Wy szyń ski w asy ście
przy szłe go pa pie ża, a ów cze sne go ar cy -
bi sku pa kra kow skie go Ka ro la Woj ty ły
– ar gu men tu je Orze chow ski.

W ka żdym ra zie – zda niem na sze go
znaw cy – sztan dar ma być owo cem kon -
sen su su spo łecz ne go, nie mo żna nic na -
rzu cać na si łę, tak, aby już nikt póź niej
przy nim nie „maj stro wał”. – Są de cza -
nie po win ni się uto żsa miać ze sztan da -
rem mia sta, a na co dzień po wi nien on
stać na sto ja ku w ga bi ne cie pre zy den ta,
bo pre zy dent wy bra ny w bez po śred nich
wy bo rach uosa bia su we re na, czy li
miesz kań ców No we go Są cza – uwa ża
pan Adam, któ ry nb. do fa nów Ry szar -
da No wa ka nie na le ży, ale tu cho dzi
o urząd, a nie oso bę.

A co zro bić ze sta rym, nie po trzeb -
nym już sztan da rem Ra dy Mia sta, któ -
ry to wa rzy szył są de cza nom w wie lu

hi sto rycz nych chwi lach? I na to py ta nie
an ty kwa riusz ma na tych mia sto wą od po -
wiedź: – W 1927 ro ku, kie dy uchwa lo -
no no wy herb Rzecz po spo li tej Pol skiej,
to sztan da ry zwy cię skie Woj ska Pol skie -
go ze sta rym, nie ak tu al nym her bem, z le -

gio nów, z woj ny z bol sze wi ka mi, czę sto
prze strze lo ne ku la mi nie przy ja ciół,
skrwa wio ne krwią żoł nie rza pol skie go
tra fi ły do ga bi ne tów do wód ców puł ków,
do izb pa mię ci, a na to miej sce fun do -
wa no no we sztan da ry. Tak sa mo sta ry
sztan dar Ra dy Mia sta, broń Bo że, nie
na le ży od da wać do mu zeum, lecz po wi -
nien zna leźć god ne miej sce na sta łe,
w sa li ob rad Ra dy Mia sta, naj le piej
w sto ja ku przy sto le pre zy dial nym.

(HSZ)

Sztan dar ma być owo -
cem kon sen su su spo łecz -
ne go, nie mo żna nic
na rzu cać na si łę, tak, aby
już nikt póź niej przy nim
nie „maj stro wał”.
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Ko cha gó ry i ro we ro we eska -
pa dy. Wy pa dek nie zda rzył się
jed nak na gór skim szla ku. Nie -
szczę śli wie upadł pod czas
prac w ogro dzie. Po wa żnie
uszko dził krę go słup. Te raz cze -
ka na Wa szą po moc.

A
r tur jest mę żem Iwo ny Ka mień -
skiej, dzien ni kar ki „Ga ze ty
Kra kow skiej”. Iwo na wie lo -
krot nie an ga żo wa ła się w po -

moc in nym. W swo ich tek stach pi sa ła
o lu dziach, któ rzy po trze bo wa li wspar cia.
Dzię ki jej pu bli ka cjom wie lu z nich otrzy -
ma ło po moc. Te raz po trze bu je jej Ar tur.

Wy pa dek wy da rzył się pod czas pra -
cy w ogro dzie. Ar tur spadł z nie wiel kiej
wy so ko ści, ale bar dzo nie szczę śli wie.
Do znał ura zu krę go słu pa. Po mi mo na -
tych mia sto wej po mo cy, na dal nie ma
czu cia w no gach. Ucisk na rdzeń
na szczę ście nie trwał dłu go, jest szan -
sa, że od zy ska spraw ność – pod wa run -
kiem, że szyb ko zo sta nie skie ro wa ny
na dłu gą, bar dzo in ten syw ną re ha bi li ta -

cję i kon ty nu ację le cze nia. To wy da tek
nie do udźwi gnię cia dla bli skich Ar tu -
ra. Da dzą od sie bie wszyst ko, aby opła -
cić po czą tek le cze nia, po mo gą im
życz li wi przy ja cie le, ale bę dą po trze bo -
wa li po mo cy, aby kon ty nu ować te ra pię
i wy grać wy ścig z cza sem, któ ry mo że
prze są dzić o przy szło ści nie peł no -
spraw ne go dziś czło wie ka.

– Po je dzie my na wet na ko niec świa -
ta, je śli bę dzie ta ka po trze ba. Po sta wi my
Ar tu ra na no gi – za pew nia Iwo na Ka -
mień ska. – Już de cy do wa li śmy, że chce -
my go za brać do Mo skwy, gdzie są
spe cja li ści, zaj mu ją cy się uszko dze nia mi
krę go słu pa. Je stem w kon tak cie z Mag -
dą Ko tlarz. Jej le cze nie w Mo skwie przy -
no si bar dzo do bre re zul ta ty.

Mag da le na Ko tlarz mia ła wy pa dek
sa mo cho do wy. Po ru sza się na wóz ku in -
wa lidz kim. Dzię ki spe cja li stom z Ro sji
po ja wi ła się szan sa, że sta nie na no gi.

Re ha bi li ta cja w Mo skwie jest jed nak
bar dzo kosz tow na. Ale ka żda, na wet
naj mniej sza po moc, bar dzo się tu li czy.
Wkrót ce zo sta nie uru cho mio ne kon to
dla Ar tu ra Ka mień skie go.

– Ar tu ra cze ka cię żka i dłu ga re ha bi -
li ta cja. Nie ma, co ukry wać, że i bar dzo
kosz tow na – mó wi Mar cin Ka łu żny, pre -
zes za rzą du sto wa rzy sze nia Sur sum
Cor da. – Bę dzie my się sta rać, że by za -
czął le cze nie w Gór no ślą skim Cen trum
Re ha bi li ta cji „Rep ty”. Jed ną z al ter na -
tyw jest ta kże wy jazd do Mo skwy.

– Spo tka li śmy na swo jej dro dze wie -
lu wspa nia łych lu dzi, któ rzy chcą nam
po móc. Je ste śmy zbu do wa ni po sta wą

le ka rzy, m.in. chi rur ga z Kry ni cy Jac -
ka Ślip ka, czy Ja nu sza Kel le sa, któ ry
obie cał po móc w re ha bi li ta cji – do da -
je Iwo na.

Przy ćwi cze niach trze ba być na ra zie
bar dzo ostro żnym. – Ar tur jest po ope -
ra cji. Ma wsta wio ny most ty ta no wy
w krę go słu pie, któ ry mu si zro snąć się
z ko ścią. Bę dzie wal czył – wiem to i po -
dzi wiam go – chwa li mę ża Iwo na.
– Bar dzo chcia ła bym, aby hi sto ria
Ar tu ra by ła kie dyś dla in nych, któ rzy
prze ży li po dob ny wy pa dek, in spi ra cją
jak zwy cię żyć w wal ce o spraw ność.

(MC)

Po je dzie my na ko niec świa ta,
że by Ar tur sta nął na no gi...

WARTO WIEDZIEĆ
Kon takt w spra wie ak cji oraz do dat ko we
pro po zy cje wspar cia, or ga ni za cji im prez
na le ży kie ro wać na ad res: Sto wa rzy sze -
nie SUR SUM COR DA – Or ga ni za cja Po -
żyt ku Pu blicz ne go ul. Lwow ska 1, No wy
Sącz lub pod nu me ry te le fo nów: 18 540
40 40, 18 44 11 994 i 692 115 724.

Wy pa dek wy da rzył się
pod czas pra cy w ogro -
dzie. Ar tur spadł z nie -
wiel kiej wy so ko ści, ale
bar dzo nie szczę śli wie.
Do znał ura zu krę go słu pa. 
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„RO DZIN NA PO CZE KAL NIA”
Za czę ło się w 1996 ro ku, kie dy w Pol -

sce idea nie spo krew nio ne go ro dzi ciel -
stwa za stęp cze go do pie ro racz ko wa ła.
Pań stwo Ję dru si ko wie, wte dy ro dzi ce
czwor ga dzie ci, z któ rych naj młod sza

– Iwon ka – mia ła za le d wie ro czek, po sta -
no wi li stwo rzyć „ro dzin ną po cze kal nię”.

– Za miast do do mu ma łe go dziec ka,
czy szpi ta la, ma lu chy, któ re zo sta ły od -
rzu co ne, tra fia ły do nas. Tu taj cze ka ły
na ure gu lo wa nie kwe stii praw nych

i zna le zie nie ro dzi ny ad op cyj nej, bądź
po wrót do bio lo gicz nych ro dzi ców. Cho -
dzi ło nam o to, by w cią gu pierw szych
mie się cy ży cia dziec ko oto czo ne by ło
od po wied nią opie ką, aby ktoś je przy tu -
lił, że by nie roz wi nę ła się cho ro ba sie -
ro ca – opo wia da Ja nusz.

Czas prze by wa nia ma lusz ka u pań -
stwa Ję dru si ków miał wy no sić mak sy -
mal nie 5-6 mie się cy. Pierw sza
dziew czyn ka, któ ra do nich tra fi ła, zo -
sta ła pra wie rok.

– Ania nie mia ła od ru chu ssa nia, nie
pła ka ła, nie da wa ła żad nych sy gna łów,
na wet kie dy zmo czy ła pie lusz kę. By ła

Ka żde ży cie jest da rem od Bo ga

Cha ta peł na dzie ci!
Przez ich dom prze wi nę ło się dzie się cio ro dzie ci. Nie któ re po -
wró ci ły do bio lo gicz nych ro dzin, in ne zna la zły ro dzi ców ad op -
cyj nych. Zo stał Fra nek… Pań stwo Be ata i Ja nusz Ję dru si ko wie
by li jed ną z pierw szych w No wym Są czu nie spo krew nio ną ro -
dzi ną za stęp czą. Dziś pod ich da chem funk cjo nu je ta kże Dom
Obro ny Ży cia.
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u nas przez 11 mie się cy i … wró ci ła
do swo jej bio lo gicz nej ma my, któ ra wcze -
śniej nie mo gła jej za trzy mać. Nie by ło to
ła twe. Ta ko bie ta mu sia ła udo wod nić,
jest w sta nie być mat ką dla swo jej cór ki,
że stać ją na za pew nie nie dziec ku by tu.
Ale uda ło się – mó wi Be ata.

Nie ba wem na świe cie po ja wił się
Ma te usz – pią te dziec ko Ję dru si ków.
Jed no cze śnie w ich do mu swo je miej sce
znaj do wa ły ko lej ne po rzu co ne ma lusz -
ki. Jed nym z nich był Fra nek z ze spo -
łem Do wna, któ ry osta tecz nie zo stał
w do mu.

– Już na sa mym po cząt ku zde cy do wa -
li śmy, że co kol wiek by się nie sta ło, ja -
kie kol wiek dziec ko by nie przy szło
– zdro we, czy cho re, je śli nie znaj dzie
ro dzi ców ad op cyj nych, zo sta nie u nas.
Tak też by ło z Fran kiem. Chło piec no si
na sze na zwi sko, je ste śmy je go opie ku na -
mi praw ny mi, a on jest peł no praw nym
człon kiem na szej ro dzi ny – za zna cza Ja -
nusz.

NIE BY ŁO ŁA TWO...
Ję dru si ko wie nie ża łu ją swo jej de cy -

zji, choć przy zna ją, że by wa ły bar dzo
trud ne mo men ty.

– Na po cząt ku du żym pro ble mem by -
ło to, że trze ba od dać dziec ko. Wie le
z nich kar mi łam wła sną pier sią, ka żde
by ło przez nas trak to wa ne jak wła sne…

Dłu go oswa ja łam się z my ślą, że mu szę
od dać dziec ko, ale z cza sem zro zu mia -
łam, ja kie jest na sze za da nie – wspo mi -
na Be ata.

By wa ły ta kże pro ble my ze zdro wiem
dzie ci. Ja koś tak się skła da ło, że ka żde

z nich mia ło ja kieś do le gli wo ści i wy -
ma ga ło spe cjal nej opie ki. – Jeź dzi li śmy
do spe cja li stów, na re ha bi li ta cję. Jed -
na z dziew czy nek cier pia ła na wzmo żo -
ne na pię cie mię śnio we i trze ba by ło
z nią ćwi czyć co dzien nie w do mu. Rów -
nież dla ko lej nej dwój ki dzie ci re ha bi li -
ta cja w Kra kow skim Ośrod ku
Re ha bi li ta cji Wie ku Roz wo jo we go
u dok tor Ma rii Drew niak by ła ko niecz -
na. Ale o ich zdro wie wal czy li śmy wszy -
scy ra zem – mó wi Ja nusz.

In nym kło po tem by ła też sy tu acja
miesz ka nio wa Ję dru si ków. – W 2000 ro -
ku, gdy uro dził się nasz syn Szy mon,

pod nasz dach tra fi ło ostat nie nie mow -
lę. Miesz ka li śmy wte dy na pięć dzie się -
ciu me trach kwa dra to wych w dzie więć
osób. Trzy dziew czyn ki zaj mo wa ły je den
po kój, chłop cy spa li w kuch ni, a w sy -
pial ni my z dwój ką ma lu chów – opo wia -
da Be ata.

Ję dru si ko wie chcie li ku pić więk szy
dom, ale mi mo że zna leź li ta ki, któ ry by
im od po wia dał, nie uzy ska li kre dy tu.
Bóg miał wo bec nich in ne pla ny, a swo -
je za mia ry od krył rok póź niej.

– Ja koś tak się zło ży ło, że kwo ta
do któ rej mie li śmy zdol ność kre dy to wą
po zwo li ła nam na roz bu do wę do tych cza -
so we go miesz ka nia. Od czy ta łam to ja ko
dar Bo ży. Roz bu do wa do mu to by ło pra -
gnie nie mo je go ży cia. Wresz cie wszyst kie
dzie ci mia ły swo je miej sce. Do szli śmy
do wnio sku, że jest tu miej sce jesz cze dla
ko goś, kto mo że nas po trze bo wać, że te
wol ne po miesz cze nia mo gą po słu żyć in -
nym, któ rzy nie ma ją mo żli wo ści, że by
zwy czaj nie, w spo ko ju po ło żyć się w swo -
im po ko ju i po my śleć. Po czuć się spo koj -
nie i bez piecz nie – do da je Be ata.

I tak w roz bu do wa nym do mu Ję dru -
si ków po wstał Dom Obro ny Ży cia.

DOM DLA MA MY I DZIEC KA
Dla Ję dru si ków Dom Obro ny Ży cia

to kon ty nu acja te go, co roz po czę li
w 1996 ro ku.

Dom Obrony Życia to
miejsce przeznaczone
dla kobiet z Nowego
Sącza, które oczekują
na urodzenie dziecka i są
w trudnej sytuacji
życiowej.
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– Po cząt ko wo miał to być dom sa mot -
nej mat ki, ale ta na zwa nie za bar dzo
pa so wa ła do te go, co chcie li śmy tu taj
zro bić. Kie dyś tra fi li śmy do Ła giew nik,
na na bo żeń stwo w in ten cji obro ny ży cia
po czę te go i wte dy mnie na tchnę ło. Nasz
dom na zwa li śmy osta tecz nie Do mem
Obro ny Ży cia – wspo mi na Be ata.

Dom Obro ny Ży cia to miej sce prze -
zna czo ne dla ko biet z No we go Są cza,
któ re ocze ku ją na uro dze nie dziec ka i są
w trud nej sy tu acji ży cio wej.

– Nie oce nia my ich, ale mu si my wie -
dzieć, dla cze go się u nas po ja wi ły. Cza -
sa mi pro wa dzi my roz mo wy, jak
roz wią zać trud ną sy tu ację, dzię ki cze mu
nie któ re dziew czy ny mo gą wró cić
do swo ich śro do wisk. Tym, któ re do nas
tra fia ją, da je my szan sę, aby na spo koj -
nie prze my śla ły i doj rza ły do od po wied -
niej de cy zji. Ko bie ty, któ re chcą być
z na mi, do sta ją swój po kój z ła zien ką,
ale po dej mu ją ży cie w na szej ro dzi nie,
na ta kich wa run kach, jak wszy scy do -
mow ni cy – wy ja śnia Ja nusz.

Do Do mu Obro ny Ży cia tra fia ją ró żne
dziew czy ny. Ka żda ma in ne do świad cze -
nia ro dzin ne, in ne przy zwy cza je nia.
– Nie uczy my ich ży cia na wzór na szej
ro dzi ny, ale uczy my, po dob nie jak i na -
sze dzie ci, mi ło ści i od po wie dzial no ści
za sie bie na wza jem – do da je Be ata.

– Nasz Dom jest otwar ty dla wszyst -
kich cię żar nych dziew czyn, któ re są
pod pre sją oto cze nia, któ rym ró żne rze -
czy przy cho dzą do gło wy. Naj wa żniej -
sze, by chro ni ły ży cie! – mó wi Ja nusz.

To naj praw do po dob niej je dy na ta ka
pla ców ka w ca łym re gio nie. Ję dru si ko -
wie ma ją jed nak na dzie ję, że nie ostat -
nia. – Bar dzo by śmy chcie li, aby zna leź li

się lu dzie, któ rzy w idei wspo ma ga nia
mło dych ko biet w cią ży, od naj dą sens
swo je go ży cia – do da ją ma łżon ko wie.

SI ŁA OD BO GA
Be ta i Ja nusz Ję dru sik ma ją ośmio -

ro wła snych dzie ci: Agniesz kę (25),
Mi cha ła (24), Ju sty nę (22), Iwo nę (17),
Ma te usza (15), Szy mo na (12), Ku bę
(8) i Mo ni kę (4). Pod ich opie ką po zo -
sta je ta kże Fra nio (13). Po nad to sta no -
wią ro dzi nę za stęp czą dla 3-let nie go
Ka mil ka, któ ry w ich do mu prze by wa
ra zem ze swo ją ma mą Bo że ną (20). Jak
mó wią, ka żde dziec ko uczy ich cze goś
no we go, ka żde da je po czu cie ra do ści
i speł nie nia.

– Wie rzy my, że ka żde dziec ko jest
bło go sła wień stwem Bo żym, choć zda je -
my so bie spra wę, że ko bie ta, któ ra ma
uro dzić czwar te, czy pią te, mo że być
w trud nej sy tu acji. Wte dy po trzeb ny jest
jej ktoś, kto po mo że jej utwier dzić się
w prze ko na niu, że co kol wiek by się nie
sta ło, mo że się czuć bez piecz na – ona
i jej dziec ko. Je śli na to miast nie bę dzie
w sta nie za jąć się ma lusz kiem, to wte dy
przy gar ną go in ni. Wdzięcz ność ro dzin
ad op cyj nych dla ma tek, któ re po zwo li ły
im stać się ro dzi ca mi, jest na praw dę
wiel ka. Naj wa żniej sze w tym wszyst kim
jest to, aby po zwo lić ży ciu żyć – pod kre -
śla ją Ję dru si ko wie.

A skąd czer pią tak ogrom ne si ły,
ener gię i za pał do pra cy? – Czu je my, że
Bóg jest nad na mi i czu wa nad wszyst -
kim co ro bi my. My tyl ko pró bu je my jak
naj le piej strzec Je go da ru – da ru ży cia
– od po wia da ją.

KIN GA BED NAR CZYK

WARTO WIEDZIEĆ
Po byt ko biet w Do mu Obro ny Ży cia,
do 2011 ro ku fi nan so wa ny był w ra mach
pro jek tu Sto wa rzy sze nia Ro dzi ciel stwa
Za stęp cze go „Be tle jem” wspól nie
z Ośrod kiem Ad op cyj no – Opie kuń czym
w No wym Są czu. Od 2012 ro ku „Be tle jem”
two rzy go wraz z Ośrod kiem Wspar cia
Ro dzin. Mo żna go wspo móc wpła ca jąc
do wol ną kwo tę na kon to Sto wa rzy sze -
nia: 45 8805 0009 0000 5845  2008 0001
z do pi skiem „Dom Obro ny Ży cia”.
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S
te fa nia i Mi chał Sro ko wie to
miesz kań cy Że leź ni ko wej
w gmi nie Na wo jo wa. W ubie -
głym ro ku ob cho dzi li ju bi le -

usz 62 lat po ży cia ma łżeń skie go. Ma ją 9
dzie ci, 42 wnu cząt i 45 pra wnu cząt.
Na świę ta dom za wsze jest peł ny.
– Dzie ci ma my ko cha ne, są bli sko Bo -
ga. Zaw sze o nas pa mię ta ją. Two rzy my
praw dzi wą ro dzi nę – mó wi z prze ko na -
niem pa ni Ste fa nia. – Kie dy był Dzień
Bab ci i Dziad ka, dzie ci nie mo gły się
po mie ścić w do mu. Na sze świę to trwa -
ło chy ba ze dwa ty go dnie.

W Wiel ką Nie dzie lę bę dą chrzci ny.
– W Na wo jo wej i Bie go ni cach. A dwo je
ko lej nych pra wnu cząt jest w dro dze.
Mam na dzie ję, że do ży je my ta kże pra -

pra wnu ków. Nasz 18-let ni pra wnuk ma
już dziew czy nę – uśmie cha się.

Ma łżon ko wie ma ją za so bą dia men -
to we go dy, ale pan Mi chał jest na dal
wpa trzo ny w żo nę jak w ob ra zek. Jak by
do pie ro ją po znał. Kie dy ona opo wia da
o woj nie – on słu cha z za cie ka wie niem.
Kie dy mó wi on – ona tyl ko przy ta ku je.

– Pod czas jed nej z rocz nic ma łżeń -
skich ksiądz za py tał, jak nam się ży je.
W od po wie dzi pa trząc na mę ża za śpie -
wa łam:

„Prze ży łam z to bą ty le lat, 
Choć w oczy wiał mi nie raz wiatr. 
Przy to bie się na uczy łam żyć, 
Przy to bie śni łam swo je sny. 
Prze ży łam z to bą ty le lat 
Od da łam ci swój ca ły świat 

I cho ciaż wiem, jak sma ku ją łzy, 
Dziś nie żal mi prze ży tych dni”.
Nie trze ba do da wać, że po tak wzru -

sza ją cym wy ko na niu, roz le gły się bra -
wa. – Dzię ku ję Bo gu za ka żdy dzień
z nią prze ży ty i pro szę o na stęp ne – do -
da je pan Mi chał.

Pa ni Ste fa nia do brze pa mię ta cza sy
woj ny i po wo jen nej „opie ki” żoł nie rzy ra -
dziec kich. – By łam naj dziel niej sza z ro -
dzeń stwa. Po sy ła li mnie z bań ką
do mle czar ni. Pa mię tam, że już po woj nie
przy szli do nas Ro sja nie. Za czę li prze cze -
sy wać ca ły dom. Prze wró ci li go do gó ry
no ga mi. Uda ło mi się ura to wać kil ka
ubrań z ku fra. Wy szar pa łam je żoł nie rzo -
wi z rę ki. Spoj rzał na mnie, ale od pu ścił…

Pan Mi chał od 1945 do 1948 r. był
w woj sku. – Tuż po woj nie szli śmy
za fron tem pod kie run kiem ro syj skich
żoł nie rzy i roz mi no wy wa li śmy te ren. Był
wy buch. Zo sta łem ran ny w gło wę.

Dwa mie sią ce le żał w szpi ta lu. Kie -
dy wy zdro wiał, za czął pra cę w ce giel ni.
W wie ku nie speł na 50 lat do stał ren tę.

Ra zem z żo ną zbu do wa li dom. Ma ją
dwa po ko je, ła zien kę i kuch nię. – Ga zo -
wej ku chen ki nie pusz czę. Mam swój
piec uko cha ny, ka flo wy. Ma 60 lat
i jesz cze nie był wy mia ta ny – chwa li
Ste fa nia Sro ka.

Ma łżeń stwo jest bar dzo go ścin ne.
Kie dy zja wia my się u nich, stół jest su -
to za sta wio ny. Cze ka ryb ka w so sie
grec kim, ma ry na ty, chleb do mo wej ro -
bo ty i prze pysz ne wy pie ki. – A mo że
wó decz ki się na pi je cie – py ta go spo dy -
ni. – Mam też wi no, któ re przy wiózł mi
wnuk z Izra ela, z Ka ny Ga li lej skiej,
gdzie Je zus wo dę w wi no prze mie nił…

O ma łżeń stwie pań stwa Sro ków opo -
wie dział nam rad ny gmi ny Na wo jo wa.
Mi chał Le li to i se kre tarz gmi ny Ja nusz
Ca bak od wie dzi li z na mi pa nią Ste fa nię
i pa na Mi cha ła przed świę ta mi Wiel kiej
No cy.

MAŁ GO RZA TA CET NA RO WICZ

On wpa trzo ny w nią jak w ob ra zek

Mi łość po 62. la tach...

Po zna li się w kwiet niu 1948 ro ku na we se lu. Do tań ca za pro sił ją
przy szły teść. Nie mógł się na dzi wić, ja ka ona ład na i ru mia na.
Na dru gi dzień do drzwi za pu kał przy szły mąż. – Przy szedł i za -
brał mnie na po pra wi ny – wspo mi na Ste fa nia Sro ka. – Za lo ty nie
trwa ły dłu go. We wrze śniu te go sa me go ro ku wzię li śmy ślub.
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OL GA BOŃ CZYK
Ak tor ka i wo ka list ka na Fe sti wa lu „Pa mię taj cie

o Ogro dach” za wi ta ła z pio sen ka mi wy ko ny wa ny mi
nie gdyś przez Ka li nę Ję dru sik. – Skon fron to wa nie się
z ty mi le gen dar ny mi wy ko na nia mi by ło za wsze wy -
zwa niem dla śpie wa ją cych ak to rek – po wie dzia ła Ol -
ga Boń czyk. – To kom po zy cje pięk ne, ale trud ne.
Pio sen ki Ka li ny na praw dę sta wia ją po przecz kę wy -
so ko. Na po zór to wszyst ko opo wia da o mi ło ści, jed -
nak trze ba ży cio wej doj rza ło ści, że by je do brze
wy ko nać – do da ła. Ze sce ny usły szeć mo żna by ło m.
in.: „Cie płą wdów kę”, „Ka li no we ser ce”, „Nie po ża -
łu je pan”, „La val se du mal” (rok te mu re we la cyj nie
w No wym Są czu śpie wa ła tę pio sen kę Mag da
Umer), „W ka wia ren ce Suł tan”, „S. O. S.”. Wy ko na -
nia Boń czyk są sub tel ne i li rycz ne. Co wa żne, nie
sku pia ją się tyl ko na wo ka lu, ale do sko na le wpi su ją
się w ryt micz ne i na stro jo we ara nża cje. Trój ka zna -
ko mi tych, zna nych z wie lu pro jek tów mu zycz nych,
in stru men ta li stów: pia ni sta Ja cek Pi skorz, per ku si sta
Krzysz tof Szmań da i kon tra ba si sta An drzej Święs
wraz z Ol gą Boń czyk „wy nie śli pio sen ki po -
nad tekst”.

Z ra cji wi zy ty An drze ja Świę sa kon cert na brał do -
dat ko we go zna cze nia, bo kon tra ba si sta to ro do wi ty
no wo są de cza nin, a obec nie je den z naj zdol niej szych
jaz zo wych akom pa nia to rów. 

DWIE DE KA DY Z PIÓ REM
W Świa to wy Dzień Po ezji w piw ni cach Są dec kiej

Bi blio te ki Pu blicz nej zor ga ni zo wa no spo tka nie
z Woj cie chem Ku dy bą, po świę co ne je go twór czo ści
po etyc kiej.

O po ezji Ku dy by roz ma wia li: Ta de usz Ba sia ga,
Sta ni sła wa Wi dom ska, Ja nusz Je dy nak, Da nu ta Suł -
kow ska, Grze gorz Rap cia, Wan da Łom nic ka -Du lak
i Bar ba ra Pa lu cho wa. Za pro sze ni go ście oma wia li
wszyst kie do tych czas wy da ne przez nie go to mi ki.
By ło to sześć ko le żeń skich re flek sji po etów o po ecie,
nie li cząc Grze go rza Rap ci, któ ry pi sa rzem nie jest.
Człon ko wie Gru py Li te rac kiej „Są dec czy zna” mó -
wi li o ko lej nych to mi kach au to ra „Gor ców Pa na”
– od de biu tanc kie go „Wier ność w ma łej rze czy”
do naj now sze go „Oj ciec się zmie nia”. Ka żdy z nich
czy tał też wy bra ne przez sie bie wier sze. Ta de usz Ba -
sia ga pod kre ślił, że dla Ku dy by po ezja to świa do my
wy bór, świę ta dro ga i dro ga do jej osią ga nia. Ja nusz
Je dy nak, dzie lą cy się swo ją re flek sją na te mat „Wier -
szy dla księ dza Ja na i in nych bli skich osób”, pod kre -
ślił, że po ezja z trze cie go to mi ku to dia log z wa żny mi
dla po ety po sta cia mi, któ ry stop nio wo prze kształ ca
się mo no log we wnętrz ny.

Da nu ta Suł kow ska, po et ka ze Sta re go Są cza, któ -
rej na wie czo rze przy pa dła ro la go spo da rza, przy bli -
ży ła po ety kę i na strój zbior ku „Ty szow ce i in ne
mia sta”, w któ rym Ku dy ba pi sze o swo im ro dzin nym

mie ście, a póź niej ob ra zu mia sta lat dzie cin nych szu -
ka w in nych me tro po liach.

RY SUN KI BO JAR CZU KA
Tłu my są de czan przy cią gnął wer ni saż prac

Krzysz to fa Bo jar czu ka, są dec kie go ma la rza i ry sow -
ni ka. – Po pię ciu la tach od ostat niej du żej wy sta wy
Krzysz tof zno wu za zna czył swo ją obec ność w No wym
Są czu. By łam bar dzo za sko czo na, kie dy przed wy sta -
wą zo sta łam za pro szo na do je go pra cow ni. Zo ba czy -
łam tam set ki upo rząd ko wa nych ry sun ków i ty sią ce
po my słów. Je że li w tej wy sta wie uda ło się nam po ka -
zać wiel ką pra co wi tość i kon se kwen cję w dą że niu
do ce lu, to jest ona tym, co po win no się zda rzyć te -
raz – po wie dzia ła Ewa Rams, ku ra tor eks po zy cji.
Wy sta wa by ła do brą oka zją do od zna cze nia Krzysz -
to fa Bo jar czu ka. Ar ty sta otrzy mał od pre zy den ta Ry -
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szar da No wa ka oraz prze wod ni czą ce go Je rze go Wi tu szyń -
skie go gra wer ton. – Wy ró żnie nie to jest nie tyl ko za dzia łal -
ność ar ty stycz ną, ale ta kże za dzia łal ność pe da go gicz ną
i spo łecz ną – po wie dział Wi tu szyń ski. Prze wod ni czą cy przy -
po mniał, że to wła śnie Bo jar czuk był pro jek tan tem po mni ka
So li dar no ści.

Wy sta wa Bo jar czu ka to nie zwy kły świat ty się cy ko lo ro -
wych kre sek, pod róż przez abs trak cyj ne kra iny i pró ba oswo -
je nia prze mi ja nia.

ESE JE KU DY BY
„Wier sze wo bec In ne go” to zbiór kil ku na stu ese jów po świę -

co nych współ cze snym wier szom pol skich po etów. O naj now -
szej pu bli ka cji Woj cie cha Ku dy by z jej au to rem dys ku to wa li:
Wi told Ka liń ski – go spo darz wie czo ru, Grze gorz Rap cia i Pa -
weł Zię ba.

– Ta ksią żka mia ła wie le szczę ścia, bo zna lazł się wy daw -
ca. Hu ma ni ści nie ma ją szczę ścia do wy da wa nia ksią żek, a tu
zda rzył się cud – zwró ci ła się do mnie re dak cja dwu mie sięcz -
ni ka „To pos”, z któ rym współ pra cu ję – przy bli żył po wsta nie
„Wier szy wo bec In ne go” pro fe sor. Pro po zy cja pa dła w ma ju,
a sa ma ksią żka po wsta ła mię dzy 20 lip ca a 8 wrze śnia, kie dy
Ku dy ba „za mknął się w po ko ju” i two rzył, kom pi lo wał wcze -
śniej po wsta łe szki ce, za głę biał się w sa me utwo ry i li te ra tu -
rę po moc ni czą.

– Chcia łem na pi sać ta ką ksią żkę, któ rą da ło by się czy tać,
któ ra nie by ła by uczo ną dy ser ta cją – mó wił Ku dy ba. Roz ma -
wia jąc z trze ma rów nież po lo ni sta mi, sta rał się przy bli żyć
swo je ro zu mie nie „in no ści”, ja ko np. spo tka nia z dru gim czło -
wie kiem, oraz na kre ślał dro gę do cho dze nia do nie któ rych
wnio sków. Swo ją pra cę po rów nał z dzia ła nia mi de tek ty wa,
któ ry dą ży do roz wią za nia za gad ki, roz wi kła nia wiel kiej bądź
nie ta jem ni cy.

STU DEN CI W NA TAR CIU
W foy er Miej skie go Ośrod ka Kul tu ry od był się wer ni saż

wy sta wy prac stu den tów edu ka cji ar ty stycz nej w za kre sie
sztuk pla stycz nych Pań stwo wej Wy ższej Szko ły Za wo do wej
w No wym Są czu. Za pre zen to wa ne zo sta ły pra ce stu den tów
po wsta łe w ra mach przed mio tów kie run ko wych w bie żą cym

ro ku aka de mic kim, a ta kże człon ków Ko ła Na uko wo -Ar ty -
stycz ne go „Pie kar nia”. W wer ni sa żu wy sta wy wzię li udział
za rów no go spo da rze MOK, jak rów nież stu den ci, wy kła dow -
cy i dy rek cja In sty tu tu Pe da go gicz ne go.

– Wy sta wa, zor ga ni zo wa na dzię ki uprzej mo ści Miej skie go
Ośrod ka Kul tu ry, któ ry nas tu taj za pro sił, pre zen tu je pra ce
stu den tów edu ka cji ar ty stycz nej w za kre sie sztuk pla stycz nych
oraz Ko ła Na uko wo -Ar ty stycz ne go „Pie kar nia” – po wie dzia -
ła dr Iwo na Bu gaj ska -Bi gos. –Znaj dzie my tu ma lar stwo, fo -
to gra fię, gra fi kę i wie le, wie le in nych.

„Pie kar nia” zrze sza stu den tów i ab sol wen tów kie run ków
ar ty stycz nych są dec kiej uczel ni. Głów nym za da niem ko ła jest
pro pa go wa nie twór czo ści ar ty stycz nej i za in te re so wań wśród
stu den tów.

„FO KUS 2012”
Fe sti wal Kul tu ry Stu denc kiej „Fo KuS” po raz trze ci zor -

ga ni zo wa ny zo stał przez stu den tów Pań stwo wej Wy ższej

„Pie kar nia” zrze sza stu den tów i ab sol -
wen tów kie run ków ar ty stycz nych są -
dec kiej uczel ni. Głów nym za da niem ko ła
jest pro pa go wa nie twór czo ści ar ty stycz -
nej i za in te re so wań wśród stu den tów.
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Szko ły Za wo do wej w No wym Są czu i Wy ższej Szko ły Biz -
ne su – Na tio nal -Lo uis Uni ver si ty. Udział w nim wzię li przede
wszyst kim: stu den ci wszyst kich są dec kich uczel ni, ośrod ków
aka de mic kich w Kra ko wie oraz li ce ali ści z No we go Są czą.
Na gro dy Grad Prix po wę dro wa ły w rę ce: To ma sza Sła wiń -
skie go za rzeź bę „Ma don na” oraz ze spo łu Walk Man.

Na fe sti wa lu osią gnię cia ar ty stycz ne w ka te go rii sztuk pla -
stycz nych i fil mo wych oce nia ło ju ry w skła dzie: An drzej Sza -
rek (prze wod ni czą cy), Piotr Droź dzik (eks pert fo to gra fii),
Ka rol Sza fra niec (eks pert fil mo wy), Ju sty na Mam carz (stu -
dent ka PWSZ), Ma ria Mar cin kow ska (PWSZ), Da riusz
Izwor ski (stu dent WSB) oraz Ta de usz Wę grzyń ski (WSB),
a w ka te go rii sce nicz nej: Ja nusz Mi cha lik (prze wod ni czą cy
ju ry), Ju sty na Mam carz (stu dent ka PWSZ), Ja cek Ma za nec
(PWSZ), Mar cin Le śniak (stu dent WSB) i Na ta lia Ćwik
(WSB).

W pierw szym dniu ar ty stycz nych zma gań stu den tów od -
był się wer ni saż prac pla stycz nych oraz Prze gląd Fil mów Bar -
dzo Krót kich. Dru gie go dnia stu den ci pró bo wa li swo ich sił
w ry wa li za cji sce nicz nej – mu zy ka (so li ści i ze spo ły) oraz ka -
ba ret. Ostat nie go dnia „Fo Ku Sa” w sa li wi do wi sko wej Miej -
skie go Ośrod ka Kul tu ry wy stą pi li wszy scy ar ty ści
za kwa li fi ko wa ni do fi na łu, na stęp nie od by ło się wrę cze nie
no mi na cji – wraz z pa miąt ko wą ma szyn ką do mie le nia, wy -
ró żnień i przede wszyst kim Grand Prix, a na ko niec wy stą pi -
ła for ma cja Po si ti ve Mes sa ge.

DWA BIE GU NY
Wy sta wa fo to gra fii Ka ta rzy ny Waś ko to ostat nia część cy -

klu FO -TO De biu ty. „Kłam stwa i przej ścia”, czy li po nad 30
czar no -bia łych fo to gra fii. – To dia log my śli i sko ja rzeń na te -
mat dwu bie gu no wo ści ota cza ją cej nas rze czy wi sto ści. Jed no -
cze śnie są to ob ra zy uka zu ją ce re al ne prze strze nie w po sta ci

kłamstw, prze ina czeń i nie do mó wień, któ re zmie nia ją ich zna -
cze nie, ja kość, spo sób od bio ru – po wie dzia ła au tor ka, Ka ta -
rzy na Waś ko.

„Kłam stwa i przej ścia” ma ją spró bo wać od po wie dzieć na py -
ta nie, w ja kim stop niu ma my wpływ na po strze ga nie rze czy wi -
sto ści, a na ile sa ma rze czy wi stość po zwa la nam się do strzec,
zro zu mieć i ode brać w okre ślo ny spo sób. Au tor ka po wta rza ka -
dry, prze su wa i ro tu je, two rzy po zy ty wy i ne ga ty wy.

FO -TO De biu ty to 9 wy staw fo to gra ficz nych, pod czas któ -
rych pre zen to wa ne są pra ce mi ło śni ków i ama to rów fo to gra -
fii ar ty stycz nej, wy ło wio nych okiem są dec kich fo to gra fi ków
– An drze ja Na ści szew skie go i To ma sza Olek se go.

CHA SY DZI W DAW NEJ SY NA GO DZE
Wy sta wa „Cha sy dzi. Za gi nio ny świat” au tor stwa są dec kie -

go fo to gra fi ka – Pio tra Droź dzi ka – przed sta wia piel grzym ki
cha sy dów do miejsc dla nich naj wa żniej szych – miejsc po -
chów ków ca dy ków. Le żajsk, No wy Sącz, Ry ma nów to miej -
sca, gdzie w rocz ni cę ich śmier ci rok rocz nie zja wia ją się
ty sią ce or to dok syj nych Ży dów.

– Ża łu ję, że nie je stem an tro po lo giem kul tu ry lub hi sto ry -
kiem, bo wte dy za pew ne zro bił bym wy sta wę, któ ra opo wia da -
ła by o ca łej hi sto rii cha sy dy zmu na te re nach II Rze czy po spo li tej
i na pew no do wie dzie li by ście się z niej wię cej. Mo ja wy sta wa
ma in ny cel. Chciał bym po przez nią przy po mnieć, że w No wym
Są czu do 1939 ro ku co trze ci oby wa tel był ży dow skie go wy zna -
nia – mó wił Piotr Droź dzik do tłum nie przy by łych na wer ni -
saż go ści.

Wy sta wa w za my śle au to ra od sła nia „za gi nio ny świat”,
choć nie są to ma te ria ły ar chi wal ne, ale współ cze sne zdję cia.
Czar no -bia ła ko lo ry sty ka na da je im jed nak kli mat jak na fo -
to gra fiach z od le głej prze szło ści. Cha sy dzi nie miesz ka ją już
w daw nej Ga li cji. Od wie dza ją swo je świę te miej sca, co ro ku
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przy la tu jąc z USA, Izra ela czy ze Szwe cji i. Piotr Droź dzik
sta ra się do ku men to wać ich wi zy ty. Po ka zy wać ich za mknię -
ty dla nas świat. Jest z bo ku, nie wy cho dzi przed mo dlą cych
się, nie prze szka dza im. Cha sydz kie ry tu ały wi dzi my z ty łu,
z bo ku, rzad ko ktoś ze sku pio nych Ży dów pa trzy w obiek tyw.
Na fo to gra fiach zo ba czy my peł ne pla ny, ale też de ta le, po dej -
rza ne cza sa mi z „ukry cia”. Za gi nio ny, ale i od na le zio ny świat
pięk nej tra dy cji.

Wy sta wę przy go to wa no w ra mach pro jek tu „SCAN sen
– współ cze sne mo żli wo ści do ku men to wa nia tra dy cji”, zre ali -
zo wa ne go przy wspar ciu fi nan so wym Mi ni ster stwa Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go.

KSIĄ ŻKA O KACZ MAR SKIM
Piotr Wi roń ski spo tkał się z czy tel ni ka mi w piw ni cach Są -

dec kiej Bi blio te ki Pu blicz nej. Au tor pu bli ka cji „Wbrew, po -
mi mo i dla te go” opo wia dał o swo jej fa scy na cji Jac kiem

Kacz mar skim i je go twór czo ścią. Po lo ni sta, dok tor na uk hu -
ma ni stycz nych, swo je pierw sze spo tka nie z Kacz mar skim
prze żył jesz cze ja ko 14-la tek w 1992 ro ku, kie dy uda ło mu
się prze pro wa dzić z bar dem wy wiad do szko lo nej ga zet ki.

– Mia łem wte dy wra że nie, że z tym czło wie kiem bym się nie
za przy jaź nił – po wie dział w roz mo wie z Ka ta rzy ną Hnat,
dzien ni kar ką Ra dia Zło te Prze bo je, któ ra pro wa dzi ła spo tka -
nie. Jed nak bli ższe ze tknię cie z ido lem po głę bi ło je go za in te -
re so wa nie twór czo ścią au to ra „Po chwa ły ło tro stwa”, co
za owo co wa ło wy da ną w „Księ gar ni Aka de mic kiej” ksią żką.

„Wbrew, po mi mo i dla te go” to ana li za 115 pio se nek Jac ka
Kacz mar skie go z po nad 600, ja kie ten na pi sał, któ re au tor po -
gru po wał te ma tycz nie w mo ty wy.

– Chcia łem na pi sać ksią żkę dla uni wer sal ne go od bior cy,
po któ rą się gnie za rów no pa sjo nat Kacz mar skie go, jak i ktoś,
kto chciał by je go twór czość do pie ro po znać – mó wił Wi roń -
ski, któ ry ce lo wo zre zy gno wał z aka de mic kie go dys kur su

na rzecz po sze rze nia krę gu od bior ców swo jej pu bli ka cji. Nie
chciał rów nież pi sać bio gra fii ani mo no gra fii o au to rze „Na -
szej kla sy”. „Wbrew, po mi mo i dla te go” jest je go su biek tyw -
nym wy bo rem tek stów, któ re prze ana li zo wał, wy ko rzy stu jąc
kon tek sty hi sto rycz ne, li te ra tu ro znaw cze i pla stycz ne.

ABS TRAK CJE BĘ CA
– Su ma na szych za chwy tów nad ma lar stwem Bę ca jest tak

du ża, że trze ba to ja koś wy ko rzy stać – po wie dział na otwar -
ciu wy sta wy prof. An drzej Sza rek i kla ska niem uru cho mił...
pie ją ce go ko gu ta. Kra ko wia nin Ire ne usz Bęc pre zen to wał
swo je pra ce wcze śniej w Ma łej Ga le rii wio sną 1994 ro ku.

– Mó wi się po pu lar nie, że ar ty ści mie wa ją od lo ty. Tak też
jest z Ire ne uszem Bę cem, tyl ko że on po tra fi z tych od lo tów
po wra cać i po ka zu je nam, co wi dział, co prze ży wał i co czuł.
Ja ko ma larz speł nił się nie zwy kle wspa nia le, po mi strzow sku
speł nił się w ko lo rze – po wie dział pod czas wer ni sa żu An drzej
Sza rek.

Ire ne usz Bęc jest ab sol wen tem Li ceum Sztuk Pla stycz nych
im. A. Ke na ra w Za ko pa nem. Stu dio wał na Aka de mii Sztuk
Pla stycz nych w Kra ko wie. Dy plom otrzy mał w 1985 ro ku
w pra cow ni prof. Je rze go No wo siel skie go. Zaj mu je się ma -
lar stwem, miesz ka i pra cu je w Kra ko wie. Jest na uczy cie lem
w Ze spo le Sztuk Pla stycz nych im. A. Ke na ra w Za ko pa nem.
Obec nie ar ty sta fi na li zu je prze wód dok tor ski, ale – jak wska -
zał An drzej Sza rek – dla nie go Bęc już jest pro fe so rem.

– Mo je ma lar stwo nie jest mod ne, ale na dal przy nim po -
zo sta ję. To we mnie gra i dla te go to po ka za łem – po wie dział
krót ko o swo jej wy sta wie Ire ne usz Bęc.

JA NUSZ BO BREK

– Mia łem wte dy wra że nie, że z tym
czło wie kiem bym się nie za przy jaź nił
– po wie dział w roz mo wie z Ka ta rzy ną
Hnat, dzien ni kar ką Ra dia Zło te Prze bo -
je, któ ra pro wa dzi ła spo tka nie. 
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A
n drze ja Sta siu ka w za sa dzie ni -
ko mu sze rzej nie trze ba przed -
sta wiać. Wy bit ny pro za ik,
po eta, ese ista i dra ma turg – na -

gro dzo ny m.in. Na gro dą Fun da cji im.
Ko ściel skich (1995) za po wieść „Bia ły
kruk” oraz Na gro dą Li te rac ką Ni ke
w 2005 ro ku za po wieść „Ja dąc do Ba -
ba dag”. Au tor m. in.: „Mu rów He bro nu”
(1992), „Opo wie ści ga li cyj skich (1995),

„Fa do” (2006), „Tak sim” (2009). Je go li -
te ra tu ra wy ty cza no we szla ki, me ta fo -
rycz nie i do słow nie, bo zwią za na jest
czę sto z kon kret ny mi miej sca mi na ma -
pie i po tej ma pie po dą ża.

Wspól nie z żo ną, Mo ni ką Sznaj der -
man, pro wa dzi Wy daw nic two Czar ne,
spe cja li zu ją ce się w li te ra tu rze środ ko -
wo eu ro pej skiej. Miesz ka w Wo łow cu
w Be ski dzie Ni skim.

***
Jak pod ró żu je An drzej Sta siuk? Czy
tak jak bo ha te ro wie je go ksią żek?
Czy tak jak oni pod ró żo wał przed la -
ty, a te raz ro bi to zu peł nie ina czej?

– Cóż, ja je stem bar dzo sta ry i na pi -
sa łem wie le ksią żek...
Np. jak nar ra tor w„Ja dąc doBa ba dag”...

– Ró żnie się pod ró żu je, np. ja dąc
na ro we rze. Ka żde wyj ście z do mu to ja -
kaś pod róż. W tym ro ku, jak po raz
pierw szy wsia dłem na ro wer i pod je cha -
łem pod kil ka gór, my śla łem, że umrę,
ale nie umar łem...
A lu bi Pan w ogó le pod ró żo wać, bo
jak się o Pa nu czy ta in for ma cje, to
wy da je się, że jest Pan do ma to rem?

– Naj le piej dom sma ku je, jak się
do nie go wra ca. Ja lu bię jeź dzić. To sło -
wo jest bar dziej zwró co ne do rze czy wi -
sto ści. Sło wo pod ró żo wać ma w so bie
du ży ła du nek, ko ja rzy się z czymś po -
wa żnym, a ja po pro stu lu bię jeź dzić.
Cza sa mi za je żdżam gdzieś da le ko.
Jeź dzić, tzn. wsiąść w au to i prze być
kil ka dzie siąt, kil ka set ki lo me trów?

– Kil ka na ście, kil ka dzie siąt... Wczo -
raj po je cha łem so bie na przy kład
do Żmi gro du i ob sze dłem tam tej szy ry -
nek. Tak bez żad ne go pla nu. Po sze dłem
na au to bus w Gor li cach i po je cha łem.
By ła pięk na po go da, a przede wszyst -
kim pięk ne kra jo bra zy.
A ja ki kie ru nek tras Pan naj czę ściej
wy bie ra?

– Mia łem ból, jak się tu wy bie ra łem,
bo naj bar dziej lu bię jeź dzić na Wschód.
Je że li mia łem wy bór je chać do No we go

Faj nie jest gdzieś 
wy je chać, a po tem wró cić

An drzej Sta siuk był go ściem spe cjal nym pierw sze go dnia Fe sti -
wa lu Pod ró ży i Przy go dy Bo na wen tu ra. Ko rzy sta jąc z wi zy ty pi -
sa rza w Sta rym Są czu, roz ma wia my z nim na te ma ty ogól nie
zwią za ne z pod ró żo wa niem lub – jak on wo li – prze miesz cza -
niem się. Nie prze pa da za za chod nią Eu ro pą, cho ciaż by wa
w Ber li nie i mia sto to mu się po do ba. Był w Lon dy nie, ale, jak
twier dzi, bar dzo się zmę czył. Wo li ra czej kie ru nek po łu dnio wo -
-wschod ni i wschod ni.

Je że li mia łem wy bór je -
chać do No we go Są cza
czy Kro sna, to za wsze
wo la łem wy brać to mia -
sto bar dziej za py zia łe.
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Są cza czy Kro sna, to za wsze wo la łem
wy brać to mia sto bar dziej za py zia łe.

Lu bię je chać w te stro ny, przy któ -
rych gra ni cy miesz kam, czy li kie ru nek
po łu dnio wo -wschod ni. Te raz tak się zło -
ży ło, że na Wschód i to bar dzo da le ko.
Rok po ro ku co raz da lej.
Pol ska, Sło wa cja, Wę gry, Ru mu nia
i w stro nę Bał ka nów... Co łą czy
miesz kań ców tych państw, w któ -
rych to wa rzy stwie Pan się do brze
czu je?

– Spa dek Au stro wę gier, spa dek ko -
mu ni zmu... pew na dru go ga tun ko wość,
po czu cie mar gi nal no ści, któ rą so bie bar -
dzo ce nię. Ła twiej się do ga dać z czło -
wie kiem z Bał ka nów, niż z Fran cji.
W ogó le na Bał ka nach ła two się do ga -
dać, bo oni są ta cy strasz nie otwar ci.
Chcą ga dać, przy jaź nić się. Cza sa mi są
wręcz na chal ni.
A co z re gio nem nie opo dal Pa na Be -
ski du Ni skie go? Lu bi Pan Są dec czy -
znę? Np. Sta ry Sącz, w któ rym te raz
je ste śmy?

– Nie jest tak, że nie lu bię, więc to już
coś. Lu bię, cho ciaż bar dzo rzad ko tu taj
by wam. Ni gdy nie jest mi tu po dro dze,
więc nie by wam czę sto w Sta rym Są czu.
Nie raz jest tak, że przy je żdża ktoś

do mnie z za gra ni cy, wte dy ich tu przy -
wo żę, że by po ka zać im ka wa łek ład nej
Pol ski.

Usia dłem so bie w Sta ro miej skiej
na ka wie i pa trzę przez okno, a tu ciem -
no na tym ryn ku. Pięk nie, ta ka wy rwa
ciem no ści, tyl ko się la ta ren ki pa lą,

a w środ ku ta ki sze ścian ciem no ści i tyl -
ko chło pa ki w bry kach sie dzą i się na ra -
dza ją, pla nu ją, co zro bić z wol nym
piąt kiem. Week end się zbli ża...
Sko ro Pan tak ład nie ry su je prze -
strzeń mia sta, do kład nie sta ro są -
dec kie go ryn ku, to spy tam
z cie ka wo ści o in ne nie da le kie miej -
sce. Czy wy mar łe mia sto z „Tak sim”
to Gor li ce?

– Nie... (śmiech) to jest mia sto
z „Tak sim”. Po przed ni gor lic ki bur -
mistrz mnie prze klął, bo ten obec ny jest
w po rząd ku, ksią żki czy ta. Tam ten mnie

prze klął: „Czy ten Sta siuk nie wi dzi, że
czte ry sta ki lo me trów ka na li za cji zro bi -
li śmy?!”.
To jest fik cja zro bio na z ró żnych ka -
wał ków mia sta. Gor li ce wy mar łe?
Pan wy ba czy...

– Miesz kam od kil ku lat w No wym
Są czu. To mia sto też jest wy mar łe...

Pro szę so bie po je chać na Sło wa cję,
tam to są do pie ro faj ne wy mar łe mia sta.
Wszy scy Sło wa cy za mknię ci sie dzą
w do mu. Coś jest na rze czy.

Na Sło wa cji, gdy się tro chę po błą dzi,
mo żna tra fić na cy gań skie wio ski, gdzie
dzie ci przy uli cy sto ją na gie. To jest do -
pie ro dziw ny świat, a tuż obok.

Sto ją go łe, bo im go rą co jest. To nie
jest dziw ny świat, to cy gań ski świat,
do któ re go nie je ste śmy przy zwy cza je ni.
A Pa na ta ki świat urze ka?

– Urze ka? Po pro stu ist nie je, a ja go
opi su ję. Jak by mnie urze kał, to bym zo -
stał Cy ga nem. Ro mo wie są pew nym
ele men tem sło wac kie go kra jo bra zu. Do -
brze wy pa da ją w ksią żkach.
Co z pod ró ża mi po za Eu ro pę, bo na Fe -
sti wa lu Bo na wen tu ra bę dzie Pan mó -
wił o mon gol skiej przy go dzie?

Mon go lia, Da le ki Wschód po gra ni -
cze ro syj sko -chiń skie. Za czą łem tam
jeź dzić, bo ta Eu ro pa ja kaś ta ka cia sna
się zro bi ła. Ile mo żna jeź dzić na Bał ka -
ny. Ja kimś ta kim na tu ral nym kie run -
kiem jest Azja.
Ex Orient lux?

– Nie ko niecz nie. Mnie po cią ga ją kra -
je apo ka lip tycz ne. Te groź ne, po twor ne
i któ re coś prze ży ły wiel kie go. Dla te go
je żdżę do Ro sji.
Po przy go dę? Po wie dział Pan „kra je
groź ne”...

Nie w sen sie, że ci tu w łeb da dzą, ale
w sen sie hi sto rii. Jak się pa trzy na hi sto -
rię ro syj ską i na ogrom te go kra ju, to ro -
bi wra że nie. To nie jest Be ne lux, to nie
jest na wet Pol ska.

Pro szę być spo koj nym, nie je żdżę,
że by mi po mor dzie da li. Nie w ta ki spo -
sób są groź ni.

A w tym ro ku mo że do Chin po ja dę.
Tam są do pie ro po cią ga ją ce rze czy.
I co, ja kieś chiń skie mo ty wy po ja -
wią się w ksią żkach?

Nie wiem. Zo ba czy my. To jest tak
– czło wiek strze la, a Pan Bóg ku lę no si...

Roz ma wiał JA NUSZ BO BREK

Mnie po cią ga ją kra je
apo ka lip tycz ne. Te groź -
ne, po twor ne i któ re coś
prze ży ły wiel kie go. Dla -
te go je żdżę do Ro sji.
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R
oz sta nie nie jest ak sa mit ne, tyl -
ko peł ne wza jem nych pre ten -
sji, co wpy cha stro ny
w sy tu ację bez wyj ścia. Dy rek -

tor Bo gu sław Ka czyń ski i im pre sa riat
ar ty stycz ny Ca sa Gran de przed Wiel ką
No cą ogło si li na stro nie in ter ne to wej:
„Po dłu gim na my śle i li cze niu fun du szy
zmu sze ni je ste śmy pod jąć de cy zję o od -
wo ła niu Eu ro pej skie go Fe sti wa lu im.
Ja na Kie pu ry, któ ry miał od być się
w dniach 11–25 sierp nia 2012 r. Po -

wód: 100 ty się cy stra ty na ze szło rocz -
nych kon cer tach, fir ma nie mo że po -
nieść po dob ne go ry zy ka po now nie, bo
to gro zi jej ka ta stro fą”.

Ku rort nie ukry wał zdzi wie nia i roz -
pa czy, pierw szy raz w swej hi sto rii fe sti -
wal miał się nie od być. Bo gu sław
Ka czyń ski miał pa rę trud nych roz mów
z ko lej ny mi bur mi strza mi, ale tak na pię -
tej sy tu acji i tak da le ko idą cych de kla -
ra cji jesz cze nie by ło. Pa dło na wet
moc ne ostrze że nie: „Cze kaj my na lep -

sze cza sy, któ re – ma my na dzie ję – kie -
dyś na dej dą. Pro szę być z na mi w kon -
tak cie i ocze ki wać wia do mo ści o no wej
edy cji i miej scu Eu ro pej skie go Fe sti wa -
lu im. Ja na Kie pu ry”. No wym miej scu!
Me dia su ge ro wa ły, że o fe sti wal sta ra się
wie le miej sco wo ści, w tym mia sto,
gdzie uro dził się le gen dar ny „Chło piec
z So snow ca” …

– Na pew no nie! So sno wiec nie dys -
po nu je od po wied nią sa lą, in fra struk tu -
rą. Je śli w ja kimś mie ście po ja wi się
fe sti wal imie nia Kie pu ry, to bę dzie my
kon ku ro wać, ale mam na dzie ję, że
po tym roz sta niu pan Ka czyń ski nie bę -
dzie dzia łał prze ciw ko nam – de kla ro wał
Da riusz Reś ko, bur mistrz Kry ni cy -
-Zdrój. I rów nież się gnął po sta now cze
obiet ni ce: Fe sti wal im. Ja na Kie pu ry od -
bę dzie się na pew no w tym ro ku
i na pew no w Kry ni cy -Zdro ju. Z Bo gu -
sła wem Ka czyń skim, czy bez.

W NA RO ŻNI KACH
PRE TEN SJI

Po sy pa ły się pre ten sje i oska rże nia.
Bo gu sła wa Ka czyń skie go, że na sy gna -
ły o ich pro ble mach wła dze Kry ni cy
„gro bo wo mil cza ły”, do ta cje po zy ska ne
i za de kla ro wa ne przez bur mi strza nie
star cza ją, a ogra ni cze nie przez straż po -
żar ną licz by miejsc za po wia da dra stycz -
ne zmniej sze nie wpły wów z bi le tów.

„Przez trzy dzie ści bez ma ła lat przy zwy -
cza iłem miesz kań ców Kry ni cy - Zdro ju
do te go, że przy wo żę z so bą „wy że bra -
ny” w War sza wie wo rek pie nię dzy, ar ty -
stów i te atry, a ta kże te le wi zję, ra dio,
czo ło wych dzien ni ka rzy oraz po tra fię
za pro sić dzie siąt ki ty się cy wi dzów”
– ubo le wał Ka czyń ski, od po wie dzi bur -
mi strza uzna jąc za „non sza lanc kie
i aro ganc kie”.

Z ko lei Da riusz Reś ko stwier dził, że
ko lej ny rok z rzę du prze ży wa po dob ny

Bogusław
Kaczyński żegna
się z Krynicą
Ta kie za gro że nie do tąd tyl ko by wa ło, dziś wy da je się fak tem: ko -
niec Eu ro pej skie go Fe sti wa lu im. Ja na Kie pu ry w uzdro wi sku
pod Gó rą Par ko wą. Epo ka Bo gu sła wa Ka czyń skie go w są dec -
kim ku ror cie mi ja, ale bur mistrz Kry ni cy -Zdrój mó wi ja sno, że
mia sto chce „od zy skać” swój fe sti wal.

Bo gu sław Ka czyń ski
miał pa rę trud nych roz -
mów z ko lej ny mi bur mi -
strza mi, ale tak na pię tej
sy tu acji i tak da le ko idą -
cych de kla ra cji jesz cze
nie by ło.

Dariusz ReśkoBogusław Kaczyński
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„szan taż”. Jak mó wi, zna lazł w su -
mie 425 ty się cy zło tych do fi nan so wa -
nia, a gdy by or ga ni za tor w ze szłym ro ku
sko rzy stał ze wszyst kich form wspar cia,
ja kie mu pro po no wa no, to stra ty by nie
po niósł.

W Wiel ki Pią tek Bo gu sław Ka czyń -
ski przy słał mu pi smo, w któ rym de fi ni -
tyw nie zre zy gno wał z or ga ni zo wa nia
fe sti wa lu.

Stro ny za brnę ły więc da le ko, a Da -
riusz Reś ko osta tecz nie nie ukry wał, że
choć wciąż li czy na zmia nę de cy zji
przez Ka czyń skie go, to zde cy do wa ny
jest na zmia nę for mu ły fe sti wa lu.
– Chcia łem, by jesz cze w tym ro ku, Ro -
ku Kie pu row skim, po pro wa dził fe sti wal.
To się na le ży Kry ni cy, tra dy cji, oso bie
Ja na Kie pu ry i wy bit nej po sta ci pa -
na Bo gu sła wa Ka czyń skie go, ho no ro -
we go oby wa te la mia sta, to też do cze goś
zo bo wią zu je – mó wił, da jąc jed nak
do zro zu mie nia, że czas na po ro zu mie -
nie jest krót ki: do koń ca kwiet nia, w ma -
ju trze ba już ścią gać ar ty stów,
pod pi sy wać umo wy i pro mo wać „od no -
wio ny” fe sti wal.

OD NA WIA NIE KO RZE NI
Bo im pre za ma zo stać „zre wi ta li zo -

wa na”, wra ca jąc jed no cze śnie do ko rze -
ni. – Fe sti wal jest wła sno ścią mia sta
i do tej for mu ły, któ ra pa no wa ła do 2003
ro ku, wra cam. Pó ki ja je stem bur mi -
strzem, tak bę dzie. No wa for mu ła oka za -
ła się bo wiem nie sku tecz na i prze ro dzi ła
się w dyk tat Ca sa Gran de – za zna cza
bur mistrz.

Fe sti wal Kie pu row ski to naj więk sza
let nia im pre za kul tu ral na te go ty pu
w Ma ło pol sce, a Kry ni ca jest z nią
moc no uto żsa mia na. Po nie waż wer sję
pod na zwą Eu ro pej ski Fe sti wal
od 2003 ro ku or ga ni zu je Bo gu sław Ka -
czyń ski, mia sto chce wró cić do star sze -
go ty tu łu: Fe sti wal im. Ja na Kie pu ry
w Kry ni cy -Zdro ju. Daw niej był też na -
zy wa ny Fe sti wa lem Arii i Pie śni im.
Ja na Kie pu ry.

Alek san der Pół chło pek wy li cza: Bo -
gu sław Ka czyń ski pro wa dził 28 fe sti wa -
li (od 1984 ro ku), obec ny był na 29
i te go rocz ny był by je go trzy dzie stym,
ale w Kry ni cy zor ga ni zo wa no już 45
edy cji tej im pre zy. Kry ni cza nin pre zen -
tu je pro gram pierw sze go fe sti wa lu, któ -
ry od był się we wrze śniu 1967 ro ku, rok
po śmier ci słyn ne go te no ra. De dy ka cję
dla oj ca Alek san dra – Ste fa na Pół chłop -
ka, któ ry or ga ni zo wał ten fe sti wal – na -
pi sa ła na okład ce żo na śpie wa ka Mar ta
Eg gerth -Kie pu ra.

Kon cer ty od by wa ją się w Kry ni cy,
gdzie znaj du je się „Pa tria”, przed wo je -

na luk su so wa bu dow la, któ ra by ła je dy -
nym pol skim do mem Ja na Kie pu ry. Tu
przy je żdżał z naj od le glej szych za kąt -
ków świa ta, spę dza jąc wol ne chwi le
z ro dzi ną. Czę sto przed wil lą gro ma dzi -
ły się tłu my en tu zja stów gwiaz do ra pro -
sząc, by po ja wił się na bal ko nie
i za śpie wał: „Bru net ki, blon dyn ki” czy
„Ni non”. Mod ne prze bo je po pu la ry zo -
wa ne przez je go fil my. Tłum skan do wał:
„Ja siu śpie waj!”. I co ja kiś uwiel bia ny
śpie wak speł niał ich ocze ki wa nia.

Pierw sze fe sti wa le od by wa ły się
na Dep ta ku i w sa li te atral nej Sta re go
Do mu Zdro jo we go. Wy stę po wa li śpie -

Nie ule ga wąt pli wo ści: 
to Ka czyń ski roz pro pa -
go wał Fe sti wal Kie pu -
row ski, był od dzie sią tek
lat je go mo to rem i bo ha -
te rem, ścią gał gwiaz dy,
me dia i sam błysz czał.
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wa cy o mię dzy na ro do wej ran dze, ta cy
jak Del fi na Am bro ziak, Kry sty na Szcze -
pań ska, Wie sław Ochman, An drzej
Hiol ski, Ro man Wę grzyn, póź niej Bar -
ba ra Nie man, Han na Ru mow ska, Po la
Li piń ska. Kon cer ty pro wa dzi ły rów nież
sła wy: Je rzy Wal dorff, Je rzy Ka tle wicz,
Woj ciech Dzie du szyc ki. Rów no le gle od -
by wa ły się kon kur sy dla ab sol wen tów
szkół mu zycz nych i ama to rów.

GWIAZ DA GWIAZD
Za spra wą Bo gu sła wa Ka czyń skie go

fe sti wal stał się wy da rze niem o du żym
za się gu. Wy stę po wa ły na nim m. in.: ze -

spo ły oper Ślą skiej i Kra kow skiej, ope -
re tek Wro cław skiej i Gli wic kiej, Ma -
zow sze Mi ry Zi miń skiej -Sy gie tyń skiej
czy Śląsk Sta ni sła wa Ha dy ny. Gwiaz dą
wie lu edy cji by ła so pra nist ka Gra ży -
na Bro dziń ska.

Nie ule ga wąt pli wo ści: to Ka czyń ski
roz pro pa go wał Fe sti wal Kie pu row ski,
był od dzie sią tek lat je go mo to rem i bo -
ha te rem, ścią gał gwiaz dy, me dia i sam
błysz czał. Jed ni mie li pre ten sje, że ocze -
ku je spe cjal ne go trak to wa nia, in ni cie -
szy li się z klien tów pen sjo na tów,
knaj pek, usług…. Bu dził po dziw, ale
ostat nio też za rzu ty o ru ty nę, sta ły ze -
staw pro po zy cji, brak ofer ty, któ ra wy -
kre owa ła by no wych fa nów.

Wraz z Ka czyń skim odej dzie część
wi dow ni przy zwy cza jo na do je go re -
per tu aru, mia sto zaś za mie rza za bie gać
nie tyl ko o za trzy ma nie jak naj więk -
szej wi dow ni 50+, ale też ku sić lu dzi
mło dych.

– Mam świa do mość, że część pu blicz -
no ści mo że się czuć nie usa tys fak cjo no -
wa na, ale mo że to do bry mo ment
do od świe że nia, od mło dze nia im pre zy
– przy znał bur mistrz. – Fe sti wal nie po -
wi nien się opie rać na jed nej oso bie.
Bo gu sław Ka czyń ski jest bar dzo wa żny
w świe cie ar ty stycz nym, ale nie tyl ko
tam ta for mu ła jest do za ak cep to wa nia
przez szer szą wi dow nię – uwa ża.

– Mo że do brze się sta ło, fe sti wal wy -
ma gał od ku rze nia – są dzi Alek san der
Ła dysz, ar ty sta ope ro wy miesz ka ją cy
od nie daw na w Kry ni cy. Jest w gro nie
tych, któ rzy uzna ją, że oso bo wość Ka -
czyń skie go zdo mi no wa ła fe sti wal. Zna -
ny kry nic ki fo to gra fik Je rzy Żak uwa ża
wręcz, że fe sti wal był ostat nio za własz -
cza ny przez or ga ni za to ra.

W no wej for mu le mi ni mum je den
kon cert za gra Kry nic ka Or kie stra Zdro -
jo wa, wi zy tów ka uzdro wi ska o 137-let -
niej tra dy cji. W ko lej nych edy cjach
mia sto chce też wró cić do or ga ni zo wa -
nia kon kur sów dla mło dych ta len tów.
Głów nym or ga ni za to rem im pre zy ma
się stać Cen trum Kul tu ry w Kry ni cy.
Bur mistrz roz wa ża też za an ga żo wa nie
agen cji ar ty stycz nej, bo otrzy mał kil ka
pro po zy cji. Swo ją ofer tę wy sła ło też
Kry nic kie To wa rzy stwo Kul tu ral ne im.
Ja na Kie pu ry. Zgod nie z du chem od mła -
dza nia za wie ra też pro po zy cje ta kich
kon cer tów, jak w ra mach „Kry nic kich
De biu tów” ze spo łu Au dio Fe els (lau re -
at pro gra mu „Mam ta lent”, ze spół wo -
kal ny, gło sy imi tu ją też in stru men ty
mu zycz ne) czy Sta ni sła wa Soj ki pod ha -
słem „Mu zy ka (Nie) Po wa żna”.

Bo gu sła wa Ka czyń skie go bur mistrz
za mie rza za pro sić na fe sti wal „w uzna -
niu za sług” ja ko go ścia.

BER NA DE TA WASZ KIE LE WICZ
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W
tym ro ku przy pa da 110.
rocz ni ca uro dzin słyn ne -
go pol skie go te no ra, któ -
ry ko chał Kry ni cę,

a set ne uro dzi ny ob cho dzi Mar ta Eg -
gerth -Kie pu ra. – Ży je i miesz ka w No -
wym Jor ku! Za pro po no wa łem więc
w sta ro stwie, by wy słać jej ży cze nia
uro dzi no we – mó wi Ma rian Ry ba, rad -
ny po wia to wy z Kry ni cy -Zdro ju.

Wła dze po wia tu no wo są dec kie go
przy kla snę ły po my sło wi i wy sła ły śpie -
wacz ce kart kę: „Z wy ra za mi wiel kiej
du my oraz sza cun ku pra gnie my Pa ni
zło żyć naj szczer sze ży cze nia z oka zji
set nej rocz ni cy uro dzin. Ten do stoj ny
Ju bi le usz to dla nas wy jąt ko wa oka zja

ku te mu, by zło żyć Pa ni ser decz ne gra -
tu la cje oraz ży cze nia do bre go zdro wia,
bo wiem jest ono naj cen niej sze. Ży czy -
my Pa ni ko lej nych, spo koj nych, po god -
nych i szczę śli wych lat w kli ma cie
życz li wo ści i wdzięcz no ści ludz kiej”.

***
Mar ta Eg gerth uro dzi ła się 17 kwiet -

nia 1912 w Bu da pesz cie. Śpie wacz ka
ope ret ko wa (so pran ko lo ra tu ro wy) by ła
uwa ża na za cu dow ne dziec ko – ma -
jąc 10 lat już wy stę po wa ła z Te atrze
Wę gier skim, w 1923 wy stę po wa ła
w Wę gier skiej Ope rze Pań stwo wej,
a w la tach dwu dzie stych XX w. po ja -
wia ła się na de skach wszyst kich wa -
żniej szych oper eu ro pej skich. Mi łość

do mu zy ki prze ka za li jej ro dzi ce: oj ciec,
dy rek tor ban ku, był uzna nym ko ne se -
rem mu zy ki, zaś mat ka, Til ly He rzog,
uczy ła śpie wu na Aka de mii Mu zycz nej
w Bu da pesz cie.

W 1927 Eg gerth otrzy ma ła z Ber li -
na pro po zy cję wy stą pie nia w fil mie i tak
roz po czę ła się jej ka rie ra fil mo wa. Za gra -
ła głów ną ro lę w pierw szym wę gier skim
fil mie dźwię ko wym „Je dy na pan -
na na świe cie”. Gra ła w Lon dy nie, po tem
zwią za ła się z ber liń ską wy twór nią fil mo -
wą UFA, dzię ki któ rej po zna ła świa to wej
sła wy pol skie go te no ra.

W 1936 wzię li z Ja nem Kie pu rą ślub.
Czę sto wy stę po wa li ra zem, choć Eg -
gerth po zo sta wa ła ra czej w cie niu swe -
go słyn ne go mę ża. By li wów czas jed ną
z naj bar dziej zna nych par mi ło snych.
Ra zem przy je żdża li do Kry ni cy.
W 1938 prze pro wa dzi li się na po łu dnie
Fran cji, po tem wy emi gro wa li do Sta -
nów Zjed no czo nych. Wy stą pi ła w hol -
ly wo odz kich pro duk cjach m.in. z Ju dy
Gar land i Ge ne’m Kel ly.

Kie pu ro wie mie li dwóch sy nów – Ja -
na Ta de usza i Ma ria na. Jan Kie pu ra
zmarł 15 sierp nia 1966. Mar ta Eg gerth
od 1939 ro ku nie od wie dzi ła oj czy stych
Wę gier.

(BW)
Źró dło: wła sne, Wi ki pe dia

Mar ta Eg gerth -Kie pu ra ma 100 lat!

Życzenia sądeczan
Ko lej nych, po god nych i szczę śli wych lat w kli ma cie życz li wo ści
i wdzięcz no ści ludz kiej – ta kie ży cze nia wy sła li do Mar ty Eg -
gerth, śpie wacz ki i ak tor ki, sta ro sta no wo są dec ki Jan Go lon ka
oraz prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Wie sław Ba sta. 17 kwiet nia
żo na Ja na Kie pu ry skoń czy ła sto lat.
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Dom Go tyc ki, ul. Lwowska 3
Do 27 ma ja – kon ty nu acja wy sta wy
CZAS KONFLIKTÓW
– RZECZPOSPOLITA I MOSKWA
NA PRZEŁOMIE XVI I XVII W.” 

Wy sta wa jest re ali zo wa na w ra mach „La bi ryn tu
hi sto rii” we współ pra cy z Fun da cją „No mi na Ro sae
– Ogród Kul tu ry Daw nej”. Po za mo żli wo ścią zo ba -
cze nia in te re su ją cych obiek tów z Mu zeum Na ro do -
we go w Kra ko wie i z Pań stwo wych Zbio rów Sztu ki
na Wa we lu, bę dzie też oka zja do wy słu cha nia wy -
kła du au tor ki sce na riu sza dr Be aty Bie droń skiej
– Sło to wej z Mu zeum Na ro do we go w Kra ko wie
i za po zna nia się z mo dą prze ło mu szes na ste go i sie -
dem na ste go stu le cia w opar ciu o re kon struk cje ko -
stiu mo we Fun da cji „No mi na Ro sae – Ogród Kul tu ry
Daw nej”.

Do 31 ma ja – kon ty nu acja wy sta wy
MA LAR STWO RO MU AL DA RE GU ŁY

31 ma ja – 1 lip ca
MO JA PRZY GO DA W MU ZEUM

Wy sta wa prac pla stycz nych lau re atów re gio nal nej
edy cji Mię dzy na ro do we go Kon kur su Pla stycz ne go
dla dzie ci i mło dzie ży – edy cja 2011/2012.

Są dec ki Park Et no gra ficz ny i Mia stecz ko Ga li cyj skie, 
ul. Lwow ska 226 
Do 8 ma ja – kon ty nu acja wy sta wy

PER ŁY SĄ DEC C ZYZ NY
Wy sta wa zor ga ni zo wa na jest 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, or ga ni zo wa nym przez II Li -
ceum Ogól no kształ cą ce w No wym Są czu
przy współ pra cy Mu zeum Okrę go we go w No wym
Są czu – re ali zo wa nym w ra mach pro jek tu pre zen ta -
cji do ko nań ar ty stycz nych mło dzie ży pn.”De biu ty”.

Do 13 ma ja – kon ty nu acja wy sta wy
KAR PAC KIE ECHA”- WY STA WA
PRAC 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.

Do 15 wrze śnia – kon ty nu acja wy sta wy
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. Eks po zy cja pro po no wa na na otwar -
cie se zo nu w SPE, a póź niej bę dą ca tłem dla
po kon kur so wej wy sta wy z oka zji Dnia Dziec ka
w Skan se nie pn. „Do bie dron ki przy szedł żuk..”.

1 ma ja
MA JÓW KA 2012

Ofi cjal ne otwar cie se zo nu w Są dec kim Par ku Et -
no gra ficz nym i Mia stecz ku Ga li cyj skim. Im pre -
za ple ne ro wa in au gu ru ją ca se zon tu ry stycz ny,
w trak cie któ rej od bę dzie się m.in. bie sia do wa nie
i wspól ne śpie wa nie przy akom pa nia men cie ka pe li,
de gu sta cja pod pło my ków pro sto z chle bo we go pie -
ca w cha łu pie la chow skiej, sfo to gra fo wa nie się z uko -
cha ną ubra ną w strój lu do wy oraz wie le in nych
atrak cji. Po nad to od bę dzie się kier masz, a w am fi te -
atrze le śnym i Mia stecz ku Ga li cyj skim wy stę py ar -
ty stycz ne. Ma jów ka od bę dzie się w sce ne rii daw ne go
mia stecz ka i są dec kiej wsi.

3-4 ma ja
PIK NIK URO DZI NO WY

Im pre za ple ne ro wa, w trak cie któ rej od bę dzie się
m.in. in sce ni za cja ob rzę du ocze pin w wy ko na niu ko -
ła go spo dyń, pro mo cja i de gu sta cja win reń skich,
wspól na za ba wa oraz wie le in nych atrak cji.

8 ma ja – 11 wrze śnia
GALICJA NA STAREJ I NOWEJ
TAŚMIE FILMOWEJ

Pierw sza z cy klu pię ciu ple ne ro wych pro jek cji
w ra mach pro jek tu „SCAN sen – współ cze sne mo żli -
wo ści do ku men to wa nia tra dy cji”, re ali zo wa ne go
wspól nie z Mi ni ster stwem Kul tu ry i Dzie dzic twa Na -
ro do we go.

Pro jekt przed sta wia szer sze mu gro nu wi dzów fil -
my fa bu lar ne, któ rych ak cja zwią za na jest z Ga li cją,
lub te ma ta mi od no szą cy mi się do niej. Nie cho dzi tu
tyl ko o od nie sie nie do daw nych ziem za bo ru au -
striac kie go, zwa nych Ga li cją, ale do pew ne go sym -
bo lu, któ ry sta no wi Ga li cja dla Po la ków (i nie tyl ko)
po dziś dzień. In spi ra cje te ma ty ką ga li cyj ską by ły i są

„Hołd ca rów Szuj skich”, Jan Szwed kow ski
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czę sto spo ty ka ne w li te ra tu rze (np. XX–le cia mię dzy wo jen -
ne go) jak rów nież ma lar stwie, rzeź bie i in nych dzie dzi nach
sztu ki. Nad szedł rów nież czas, aby po ka zać, jak bar dzo ga li -
cyj skość i wszel kie spra wy łą czą ce się z nią za in spi ro wa ły
twór ców fil mo wych.

Fil my wy świe tla ne bę dą na ryn ku Mia stecz ka Ga li cyj skie -
go od ma ja do wrze śnia 2012 ro ku. Ter mi ny po ka zów:

8 ma ja – Do bry wo jak Szwejk (1956) – reż. Ka rel Steklý, Jiří Trn ka
12 czerw ca – Aria dla atle ty (1979) – reż. Fi lip Ba jon
10 lip ca – Au ste ria (1982) – reż. Je rzy Ka wa le ro wicz
7 sierp nia – Ko lo ry Ko cha nia (1988) – reż. Wan da Ja ku bow ska
11 wrze śnia – Zna chor (1981) – reż. Je rzy Hof f man

12-13 ma ja
MA JO WE MU ZY KO WA NIE

19-20 ma ja
NOC MU ZE ÓW 2012

Noc na od sło na sztu ki: zwie dza nie wy staw sta łych i cza so -
wych, ma gicz ne opo wie ści, dzia ła nie twór cze i warsz ta ty ma -
lo wa nia, spe cjal ne po ka zy, pro jek cje fil mów, gry, kon kur sy
i wie le in nych nie spo dzia nek.

26-27 ma ja
XIV MA ŁO POL SKIE DNI DZIE DZIC TWA
KUL TU RO WE GO

Ko lej na edy cja jed ne go z naj więk szych wy da rzeń pro mu -
ją cych bo gac two kul tu ro we Ma ło pol ski. Bę dzie mo żna po -
znać ró żno rod ność drew nia nej ar chi tek tu ry: od chłop skiej
za gro dy, po przez dwo ry, drew nia ne za byt ki tech ni ki, aż
po obiek ty sa kral ne trzech wy znań (m. in. kon cert or ga no wy,
na bo żeń stwo eku me nicz ne w zbo rze ewan ge lic kim ze Sta deł,
gieł da sta ro ci).

26 ma ja-28 sierp nia
SKARBY MAŁOPOLSKI2012–WOKÓŁ
RATUSZA, WCIENIU RYNKOWYCH KAMIENIC

Po kon kur so wa wy sta wa fo to gra fii lau re atów XII edy cji
kon kur su or ga ni zo wa ne go w ra mach XIV Ma ło pol skich Dni
Dzie dzic twa Kul tu ro we go.

Ga le ria Daw na Sy na go ga, ul. Berka Joselewicza 12
Do 15 lip ca – kon ty nu acja wy sta wy
CHA SY DZI

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,
miejsc po chów ków swo ich ca dy ków: Le żajsk, No wy Sącz,
Ry ma nów.

Galeria Marii Ritter i Stare Wnętrza Mieszczańskie, ul. Rynek 2
19-20 ma ja
NOC MU ZE ÓW 2012

Noc na od sło na sztu ki: zwie dza nie wy staw sta łych i cza so -
wych, ma gicz ne opo wie ści, dzia ła nie twór cze i warsz ta ty ma -
lo wa nia, spe cjal ne po ka zy, gry, kon kur sy i wie le in nych
nie spo dzia nek.

KRYNICA-ZDRÓJ 
Mu zeum Ni ki fo ra, Bul wa ry Die tla 19 
Do 3 czerw ca – kon ty nu acja wy sta wy
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
– po mni ki na szej prze szło ści.

25 ma ja
MOJA ŁEMKOWSZCZYZNA – AKCJA
WISŁA NA ŁEMKOWSZCZYŹNIE
– PRZYWOŁANIE PAMIĘCI

Pią te z cy klu spo tkań or ga ni zo wa nych w ra mach pro jek tu
„Via Ga li cia”. Ce lem spo tka nia jest przy po mnie nie wy da rzeń
z 1947 r. i pod kre śle nie ich kon se kwen cji. Wpro wa dze nie na -
uko we spe cja li sty uzu peł nią re la cje świad ków i uczest ni ków
wy sie dle nia Łem ków.
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Z
a wie ra ją one na zwi ska Są de -
czan, ota cza jąc pła sko rzeź bę
Mat ki Bo żej Ka tyń skiej.
Umiesz czo na po ni żej wnę ka

za wie ra zie mię z Ka ty nia, Mied no je
i Char ko wa w urnach wy ko na nych z łu -
sek ar mat nich po ci sków. Osiem lat póź -
niej, w 71. rocz ni cę agre sji ZSRR
na Pol skę, do da no ko lej ną ta bli cę, za -
wie ra ją cą na zwi ska za mor do wa nych,
o któ rych wcze śniej nie wie dzia no. Po -
świę cił ją bi skup Wła dy sław Bo bow ski.

Po my sło daw ca mi uczcze nia pa mię ci
Są de czan za mor do wa nych na „nie ludz -
kiej zie mi” by li Jó zef Bie niek, Je rzy Gi -
za i Bog dan Se ku ła. Ich ini cja ty wę

po parł ów cze sny pro boszcz ko ścio ła św.
Ka zi mie rza ks. pra łat Sta ni sław Cza -
chor. Tak No wy Sącz do łą czył do miej -
sco wo ści, w któ rych pa mięć o zbrod ni
ka tyń skiej zy ska ła re al ny wy miar.
Z cza sem na Cmen ta rzu Ko mu nal nym
usta wio no obe lisk ku czci Sy bi ra ków,
ale ta kże za mor do wa nych wio sną 1940
ro ku. No i wy ry to ich na zwi ska (nie
wszyst kie, nie ste ty) na frag men cie po -
mni ka po le głych w II woj nie świa to wej
(pier wot nie po my śla ne go ja ko wy raz
czci żoł nie rzy wrze śnia 1939 r.).

Bio gra fie „ka tyń czy ków” pra co wi cie
ze sta wił Je rzy Gi za, w po cząt ko wej fa -
zie ko rzy sta jąc z po mo cy Bog da na Se -

ku ły. Tak po wsta ła „No wo są dec ka li sta
ka tyń ska”, dwu krot nie już wy da na,
a i mo żna ży wić na dzie ję, że nie dłu go
uka że się ko lej na wer sja, uzu peł nio -
na o na zwi ska choć by z tzw. „li sty bia -
ło ru skiej”, któ rej do tąd nie od na le zio no.

***
Za czę ło się 13 kwiet nia 1943 r., kie -

dy nie miec kie ra dio ogło si ło ko mu ni kat:
„Ze Smo leń ska do no szą, że miej sco wa
lud ność wska za ła wła dzom nie miec kim
miej sce taj nych eg ze ku cji ma so wych,

wy ko ny wa nych przez bol sze wi ków
i gdzie GPU wy mor do wa ło 10.000 pol -
skich ofi ce rów. [...] By li oni w peł nych
mun du rach woj sko wych, czę ścio wo po -
wią za ni i wszy scy mie li ra ny od strza -
łów re wol we ro wych w ty le gło wy”.

Dziś wie my, że w Ka ty niu, a ta kże
w in nych miej scach za gła dy, zgła dzo no
ok. 22 tys. Po la ków: ofi ce rów, praw ni -
ków, na ukow ców, pra cow ni ków ad mi -
ni stra cji pań stwo wej, po li cjan tów,
na uczy cie li, ar ty stów – sło wem tych,
któ rzy w wo jen nych wa run kach mo gli
być or ga ni za to ra mi nie pod le gło ścio wej
kon spi ra cji.

By li wśród nich ta kże Są de cza nie.
Np. por. Jó zef Do mo sław ski, uro dzo -

ny się w pod są dec kiej Dą brów ce
w 1909 ro ku. 8 paź dzier ni ka 1939 r. zo -
stał aresz to wa ny przez NKWD w Dro -
ho by czu. Tak pi sał z Ostasz ko wa
do ro dzi ny: „Są dzę, że nic złe go nam się
nie sta nie. So wie ty krzyw dy nie win nym
lu dziom nie ro bią, a zwłasz cza nam, sy -
nom ro bot ni czym...”.

Jed nak zro bi li. Roz strze la no go
w kwiet niu 1940 r. 

Por. Je rzy Kas subé, uro dzo ny w Sę -
ko wej, miał jesz cze in ne na dzie je: „Je -
śli cór kę ma my, to niech bę dzie Kry sia,
a je śli syn, to sa ma wy bierz imię...” – pi -
sał do żo ny z Ko ziel ska. Rze czy wi ście,
uro dzi ła się Kry sia. Ni gdy nie zo ba czy -
ła oj ca, za bi te go w Ka ty niu.

Ka tyń – ciąg
dal szy na stą pi
16 ma ja 1992 w ko ście le p. w. św. Ka zi mie rza w No wym Są czu
od sło nię to ta bli ce pa miąt ko we, po świę co ne roz strze la nym
w Ka ty niu, Mied no je i Char ko wie. W uro czy sto ści wziął udział
m.in. bi skup po lo wy WP gen. bryg. Le szek Sła woj Głódź oraz bi -
skup Jó zef Gu cwa.

Po my sło daw ca mi
uczcze nia pa mię ci Są de -
czan za mor do wa nych
na „nie ludz kiej zie mi” by -
li Jó zef Bie niek, Je rzy Gi -
za i Bog dan Se ku ła.Od sło nię cie ta bli cy ka tyń skiej w 1992 r.
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Je rzy Gi za w swo jej ksią żce cy tu je
po ru sza ją cy list Ma rii Zna mi row skiej -
-Le gut ko, cór ki kpt. Woj cie cha Zna mi -
row skie go, jeń ca Ko ziel ska. Jej mat ka
w mar cu lub kwiet niu 1940 r. mia ła wi -
dze nie: „Ma ma peł na nie po ko ju o lo sy
oj ca, mo dli ła się do ryn gra fu Mat ki Bo -
skiej Czę sto chow skiej, któ ry to wa rzy -
szył nam w dro dze na wschód
i z po wro tem do Sta re go Są cza. Pro si ła
o wia do mość lub ja kiś znak czy oj ciec
ży je, W pew nym mo men cie świa tło
lamp ki prze sło ni ła po stać żoł nie rza
w dłu gim płasz czu i gru bych żoł nier -
skich bu tach, moc no za bło co nych. Po -
stać bez gło wy, prze chy la ła się raz
w pra wo, raz w le wo za sła nia jąc świa -
tło. Wi dok ten bar dzo wy raź nie trwał
kil ka se kund [...]”.

In ne mu są de cza ni no wi, Sta ni sła wo -
wi Ro li, tra gicz ny los wy wró ży ła Cy -
gan ka: „W to bie ko cha się star sza
ko bie ta, ale cię nie do sta nie, cie bie żad -
na nie do sta nie, bo tra gicz ną śmier cią
zgi niesz”. Pew nej no cy 1940 ro ku do -
mow ni ków obu dził krzyk je go mat ki:
„Sta siu! Dziec ko mo je! Jak oni cię
strasz nie mor du ją!”. Roz bu dzo na opo -
wia da ła swój sen: „W le sie mor du je go
woj sko, któ re go nie znam”.

Wę dru jąc po są dec kich cmen ta rzach
mo żna spo tkać spo ro ta bli czek upa mięt -
nia ją cych tych „strasz nie mor do wa -
nych”. To oczy wi ście sym bo licz ne

gro by. Oni spo czy wa ją tam, gdzie do pa -
dła ich okrut na śmierć: w Ka ty niu,
Char ko wie, Twe rze, By kow ni... I kto
wie, gdzie jesz cze?

***
16 kwiet nia te go ro ku Try bu nał Praw

Czło wie ka ogło sił w Stras bur gu orze cze -
nie w spra wie, wy to czo nej przez kil ku -
na stu krew nych ofiar prze ciw ko Ro sji.
Try bu nał uznał, że ma so wy mord do ko -
na ny na pol skich więź niach mo żna trak -
to wać ja ko zbrod nię wo jen ną. Skar cił
ta kże Ro sję za nie prze pro wa dze nie sku -
tecz ne go śledz twa w spra wie zbrod ni ka -
tyń skiej oraz utaj nie nie do ku men tów,
w tym de cy zji pro ku ra tu ry woj sko wej
o za koń cze niu do cho dze nia i po gar dli we
trak to wa nie Po la ków do ma ga ją cych się
ujaw nie nia peł nej praw dy..

I co? Praw do po dob nie nic. Ro sja pa -
nicz nie boi się, że je śli prze gra z Ro dzi -
na mi Ka tyń ski mi, na Kreml ru nie
la wi na li stów od Ro sjan, Ukra iń ców, Li -
twi nów, Ka za chów, Sy bi ra ków itp. do ma -
ga ją cych się re ha bi li ta cji sta li now skich
ofiar, a ta kże od szko do wa nia. To rze czy -
wi ście mo że być kło po tli we, zwa żyw szy,
że ilość Po la ków za mor do wa nych
w 1940 r. oce nia się na 22 ty sią ce. Tym -
cza sem hi sto ry cy uwa ża ją, że sta li nizm
kosz to wał ży cie ok. 30 mi lio nów lu dzi.
Nie li cząc tych, któ rzy kil ka lub kil ka na -
ście lat prze ży li w ła grach, trak to wa ni jak
nie wol ni cy.

***
A opraw cy? Jak któ rzy...
18 stycz nia 1948 r. Piotr Kar cew, je -

den z uczest ni ków mor du ka tyń skie go,
po peł nił sa mo bój stwo. Wg re la cji je go
cór ki, Ta tia ny Łu kja no wej, „Na dział -
kach re kre acyj nych Za rzą du KGB w Le -
sie Ka tyń skim po ka zał mi miej sce
po grze ba nia roz strze la nych ofi ce rów
pol skich, po ło żył się tam i dłu go pła kał”.

Wie lu z nich nie mo gło unieść te go cię -
ża ru. Ofia ry śni ły się im po no cach. Wód ka
prze sta ła po ma gać. Wte dy po ma gał słu żbo -
wy pi sto let, za cho wa ny na pa miąt kę.

Ale nie wszy scy go po trze bo wa li.
Gen NKWD Wa si lij Bło chin, wy ko ny -
wał wy ro ki śmier ci od sierp nia 1924
do mar ca 1953 ro ku. Po dob no ta kże
w Ka ty niu. Za bi jał nie mal co dzien nie.
Ro syj scy hi sto ry cy sza cu ją, że wła sno -
ręcz nie za strze lił 10-15 tys. osób. To on
za bił mar szał ka Mi cha iła Tu cha czew -
skie go, by łe go sze fa NKWD Ni ko ła ja
Je żo wa i pi sa rza Iza aka Ba bla.

Po śmier ci Sta li na prze szedł na eme -
ry tu rę. Po chwa łą za nie na gan ną słu żbę
że gnał go Ław ren tij Be ria. Bło chin
zmarł w lu tym 1955 ro ku. Ostat nio do -
cze kał się no we go, oka za łe go na grob ka.

Nie pręd ko bę dzie mo żna prze stać
mó wić i pi sać o Ka ty niu. I jesz cze przez
dłu gi czas tek sty o nim bę dą koń czy ły
sło wa: „Ciąg dal szy na stą pi”.

JA CEK ZA REM BA

Mord ka tyń ski – nie miec ki afisz pro -
pa gan do wy
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NA ZWA NO JE GET TEM
WIEJ SKIM

Pra wie od sa me go po cząt ku oku pa cji
wła dze nie miec kie re ali zo wa ły swo ją
za pla no wa ną po li ty kę w sto sun ku
do lud no ści ży dow skiej. Istot nym jej
ele men tem by ło or ga ni zo wa nie gett,
któ rych za da niem by ło cał ko wi te od izo -
lo wa nie Ży dów od Po la ków oraz kon -
cen tra cja w du żych sku pi skach, bę dą ca
uła twie niem przy póź niej szych de por ta -
cjach do obo zów za gła dy.

Pierw sze get to w Ge ne ral nym Gu ber -
na tor stwie po wsta ło już w paź dzier ni -
ku 1939 r. w Piotr ko wie Try bu nal skim,
naj więk sze w War sza wie we wrze -
śniu 1940 r. Po wsta wa ły we wszyst kich
więk szych mia stach, w dziel ni cach naj -

bar dziej za nie dba nych, po zba wio nych
prą du, ga zu, ka na li za cji. Wa run ki
w nich by ły ró żne; ge ne ral nie im więk -
sze get to, tym gor sze.

No wo są dec kie get to po wsta ło zgod -
nie za rzą dze niem „O utwo rze niu dziel -
ni cy ży dow skiej w No wym Są czu”
z dnia 12 lip ca 1940 r. Po dzie lo no je
na część: dla pra cu ją cych – na Pie kle
– oraz dla po zo sta łych w cen trum mia -
sta. Już w 1940 r. oku pant za czął
wy sie dlać Po la ków z Pie kła, przy go to -
wu jąc tym sa mym grunt pod get to dla
pra cu ją cych.

Przed woj ną Pie kło by ło dziel ni cą
No we go Są cza, gdzie obok pięk nych
ka mie nic by ły li che chat ki, po la upraw -
ne i sa dy. Ty po wy sztetl – wspól ne pol -

sko -ży dow skie mia stecz ko. Gra ni cę tej
czę ści get ta wy zna cza ły: na po łu dniu
oraz za cho dzie rze ka Ka mie ni ca,
na wscho dzie ul. Pa de rew skie go,
a na pół no cy uli ce Zdro jo wa i Gło wac -
kie go. Z ra cji, iż znaj do wa ło się tu taj
spo ro sa dów i pól upraw nych, na zwa no
je po gar dli we wiej skim get tem. Ma łe,
drew nia ne dom ki bę dą ce cha rak te ry -
stycz nym ele men tem kra jo bra zu przed -
wo jen ne go Pie kła, nie sprzy ja ły ich
lo ka to rom. Wil goć, prze lud nie nie i in ne
czyn ni ki po wo do wa ły wie le cho rób, co
w kon se kwen cji wią za ło się z du żą
śmier tel no ścią jej miesz kań ców.

Jed nak w tej czę ści get ta ła twiej by ło
prze żyć. Ży dzi pra co wa li, więc by li
przy dat ni. Sa mu el Kau fer wspo mi nał, że
Niem cy na po cząt ku mor do wa li tych
Ży dów, któ rzy nie by li po ży tecz ni:
„Na pierw szy ogień idą za sad ni czo ci,
któ rzy nie są w sta nie wy ka zać się „Zu -
we isun giem”, tj. le gi ty ma cją, stwier dza -
ją cą, że da na jed nost ka po zo sta je
w sta łym sto sun ku pra cy”. Ży dzi pra co -
wa li głów nie przy ko pa niu ro wów, pra -
cach me lio ra cyj nych i lo kal nym
prze my śle dzia ła ją cym na usłu gach oku -

R E K L A M A

Get to dla pra cu ją cych (1940-1943)

Pie kło wy bru ko wa ne
na dzie ja mi
Get to w no wo są dec kiej dziel ni cy Pie kło dzi siaj jest już pra wie
za po mnia ne. Być mo że dla te go, że nie by ło tu taj mu rów i za -
sie ków, nie prze la ło się tu taj ty le krwi, ile w za mknię tej dziel ni -
cy w cen trum mia sta. W cza sie woj ny miesz ka li tu taj lu dzie
ener gicz ni, zdol ni do pra cy. Tyl ko ta cy mo gli być przy dat ni.
Dla te go zna leźć się w tej czę ści get ta by ło ma rze niem wie lu
no wo są dec kich Ży dów.
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pan ta. Wy ko ny wa li to, co po tra fi li, lub
cze go się szyb ko na uczy li: szy li, zaj mo -
wa li się sto lar ką, szczot kar stwem, pa -
pier nic twem. Pra co wa li ta kże
przy ko lei, wy ła do wu jąc i za ła do wu jąc
to wa ry na po cią gi. Przy uli cy Po przecz -
nej 25 (dziś ul. Si kor skie go), po wstał
w get cie Ver band der Ju di schen Han -
dwer ken Neu San dez (Zwią zek Rze -
mieśl ni ków Ży dow skich). W 1942 r.
na le ża ło do nie go aż 800 osób,
w tym 323 prze my słow ców. Wie lu
miesz kań ców get ta pra co wa ło w obo -
zach pra cy w Li piu i Ro żno wie, gdzie
bu do wa no za po rę wod ną.

Z bie giem cza su kar ty pra cy sta wa ły
to wa rem na wa gę ży cia. Bez względ nie
wy ko rzy sty wa li to ży dow scy urzęd ni cy
„Ar be it sam tu” Mo zes Grün i Iza ak Rop -
per, któ rzy żą da li za nie ła pów ki. Aby
prze żyć, zo stać w get cie na Pie kle i móc
otrzy mać środ ki na prze trwa nie, trze ba
by ło mieć ta ki do ku ment. Sa mu el Kau -
fer tak opi su je chwi lę przed se lek cją
do get ta za mknię te go: „Ma rze niem ka -
żde go jest otrzy mać pie cząt kę Zeh -
mann. Ka żdy sta ra się wy glą dać mło do,
zdro wo. Fry zjer nie prze peł nio ne. Peł no
w nich mę żczyzn go lą cych swe bro dy,
peł no ko biet far bu ją cych si we, czę sto
przed wcze śnie po si wia łe wło sy”. Se lek -

cja w 1942 r. od by wa ła się przed szko łą
na ul. Ko cha now skie go. Jak przed są -
dem osta tecz nym, przed ko mi sją le kar -
ską mu si sta nąć ka żdy.

W 1942 r., po sierp nio wej ak cji de -
por ta cyj nej, na Pie kle umiesz czo no po -
zo sta łych, wy bra nych, któ rych szef
ge sta po Ha mann uznał za jesz cze przy -
dat nych. We dług Her sza Herz ber ga,
miesz ka li oni na uli cy Kra szew skie go.
Spo śród tych oca lo nych osób, czte ry sta

mia ło pra co wać w za kła dach ku śnier -
skich i kra wiec kich. Do paź dzier ni -
ka 1942 r. więk szość z nich wy wie zio no
do obo zów pra cy w Tar no wie, Li piu,
Pust ko wie i Rab ce. Po zo sta li sprzą ta li
get to. W 1943 r. sie dem dzie siąt osób
wy sła no do obo zu w Szeb ni, zaś po zo -
sta łe 37 osób na dal sprzą ta ło get to. Jesz -
cze te go sa me go la ta po zo sta łych
wy wie zio no do Szeb ni. Mia sto sta ło się
wol ne od Ży dów – Ju den frei.

UMRZEĆ ŚMIERCIĄ
NATURALNĄ, 
BO Z GŁODU…

Get to na Pie kle nie omi nę ły sza leń -
stwa i zbrod nie ge sta po. To stąd, z uli cy
Gwar dyj skiej 38 w 1941 r. wy wie zio no
do Au schwitz pierw sze go są dec kie go
Ży da, Hen ry ka Korn ha su era. Zmarł tam
po mie sią cu na rze ko me „za pa le nie
płuc”, co wy wo ła ło ogrom ne po ru sze -
nie. Dziel ni cę dla pra cu ją cych do tknę ła
ta kże ak cja ge sta po w kwiet niu 1942 r.
Ofia ry tej zbrod ni to głów nie mło dzi lu -
dzie, któ rzy tu taj miesz ka li.

Wie lu sta le prze by wa ją cych na Pie -
kle Ży dów by ło zmu szo nych wy ko ny -
wać pra ce na rzecz ge sta po. Jed nym
z nich był Mo jżesz Gin ter, któ ry wspo -
mi na, że je go ko le ga z pra cy, ma larz
Klu ger, wy cho dząc do pra cy zmarł
na atak ser ca. Tak nie bez piecz na by ła to

pra ca. Ja ko sto larz Gin ter wy ko ny wał
czę sto trum ny dla ofiar be stial stwa
Niem ców. Co dzien nie wy cho dząc z do -
mu do pra cy że gnał się z ro dzi ną.

Naj więk sze tra ge die roz gry wa ły się
na uli cach. W lip ca 1942 r. ge sta pow cy
Jo han i Edward Stu ber za mor do wa li Ra -
che le Fe rer grun tyl ko za to, że nio sła
dwie ku ry na obiad dla dzie ci. W sierp -
niu te go ro ku na Lwow skiej za strze lo -
no, od tak, bez po wo du, Ba ru cha

Gra ni cę tej czę ści get ta
wy zna cza ły: na po łu dniu
oraz za cho dzie rze ka Ka -
mie ni ca, na wscho dzie
ul. Pa de rew skie go,
a na pół no cy uli ce Zdro -
jo wa i Gło wac kie go.

Ulica Lwowska w czasie wojny. Pierwszy po lewej budynek to Judenrat

Żydówka na ulicy Poprzecznej (dziś
Sikorskiego) w getcie na Piekle
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Ber li ne ra (pre ze sa Miej skie go Ko mi te -
tu Ży dow skie go) i He le nę We nzen berg.
Cia ło in nej za strze lo nej, He le ny, Hoch -
ber ger, le ża ło dwa dni na uli cy Lwow -
skiej, tuż pod bu dyn kiem Ju den ra tu.
W kwiet niu 1942 r. w be stial ski spo sób
za mor do wa no mło dą Ży dów kę Gu stę
Bre in del fal se Fisch. Ge sta pow cy wtar -
gnę li do jej miesz ka nia przy ul. Lwow -
skiej i wy rzu ci li ją przez okno.

Ma ria Sty czyń ska – But scher wspo -
mi na ła: „Do be stial skiej se rii za baw ge -
sta pow ców na le ża ło za pa la nie
kau czu ko wych koł nie rzy ków na szy jach
Ży dów, któ re pa ląc się wta pia ły się
w cia ła, nie po zwa la jąc na wet na ich
zdję cie. Te ży we po chod nie przy bie ga -
ły do ap te ki, gdzie zde ner wo wa ny ma -
gi ster Burz usi ło wał ulżyć cier pią cym
przez za ło że nie opa trun ku, opa trze nie
ra ny i po da nie le ków”.

Niem cy mor do wa li z pro za icz nych
po wo dów. Za zna le zie nie mię sa z nie le -
gal ne go ubo ju zgi nę ła trzy oso bo wa ro -
dzi na Wald ma nów z uli cy Gło wac kie go.
Wśród ofiar tej strasz nej zbrod ni by ło
pię cio let nie dziec ko. W ma ja 1942 r. pi -
ja ni ge sta pow cy wtar gnę li do miesz ka -
nia Drech sle rów przy uli cy
Mo niusz ki 32. Wy mor do wa li ca łą ro -
dzi nę.

Tra gicz ny dla pie kiel skie go get ta był
rok 1942 r. W ma ju ge sta po za mor do -
wa ło przy ul. Ci chej ro dzi nę We in stoc -
ków – wdo wę i dzie ci, ra zem sie dem
osób. Po dob nie zgi nę li Go tlie bo wie
na Gwar dyj skiej i Rin go wie na Ży wiec -
kiej. We dług wspo mnień Emi la Ste in -
lau fa, jed ne go dnia na Gwar dyj skiej
ge sta pow cy za strze li li 35 osób, w tym
na oczach có rek ich oj ca Sa lo mo -
na Gold ber ge ra. Me chel Fisz wspo mi -
na: „Pew ne go dnia, w czerw cu 1942
ro ku wpadł Ha man i spraw dzał, czy
wszy scy Ży dzi znaj du ją cy się w tym
get cie pra cu ją, stwier dził wów czas, że
mat ka mo ja Cha na Fisz ni gdzie nie cho -
dzi do pra cy i ka zał jej prze nieść się
do dru gie go get ta. Pro si łem, aby po zwo -
lił jej po zo stać przy mnie, jed nak Ha -
mann nie chciał się zgo dzić i na mo ich
oczach za strze lił ją w miesz ka niu”. Kal -
man Hol zer wi dział w 1941 r. „jak Ha -
mann wszedł do jed ne go do mu,
do miesz ka nia Gel bów i z miesz ka nia
te go wy pro wa dził Ży dów kę w śred nim

wie ku o na zwi sku Gelb i zrzu cił ją z bal -
ko nu z pierw sze go pię tra na uli cę, a na -
stęp nie zszedł na dół i do bił ją
pi sto le tem. Ja ob ser wo wa łem to z sie ni
są sied nie go do mu. Po tym fak cie, gdy
Ha mann szedł uli cą, to za strze lił z pi sto -
le tu kil ka osób, któ re je go mi ja ły”. Hol -
zer sza cu je, że te go dnia by ło sie dem
ofiar, w tym dwie ko bie ty. In nym ra zem
idąc do pra cy wi dział jak Ha mann,
na Pie kle oso bi ście za strze lił mu zy ka
Gold ber ge ra. „Jak się póź niej do wie -
dzia łem, Gold ber ger (…) wra cał od jed -
ne go Niem ca, Swo bo dy, u któ re go grał
na imie ni nach. U te go Niem ca był też
na imie ni nach Ha mann” – wspo mi na.

Naj gor szą zmo rą get ta był brak po ży -
wie nia. Głód, ni czym ge sta po, za bie rał
ca łe ro dzi ny i za bi jał na uli cy. Z gło du
w 1941 r. zmar ła ca ła ro dzi na Gold fin -
ge rów przy ul. Czar nej, a w 1942 r. z te -
go sa me go po wo du Pes sla Da gan
przy ul. Czy stej. Na rę kach ro dzi ny
umar ła z gło du mło da Mi na Go tlieb. Ta -
ka sa ma śmierć spo tka ła po cho dzą ce go
z Li pia 78-let nie go star ca Cha skie la Fi -
scha. Gol da Gold fin ger zmar ła z gło du
prze cho dząc ul. Bar ską.

W tak cię żkich chwi lach ro dzi ły się
my śli o uciecz ce. Mi mo, iż get to nie

mia ło mu rów, nie by ło to rze czą ła twą.
Tra gicz nie za koń czy ła się uciecz ka trzy -
oso bo wej ro dzi ny Bre in dlów. W kwiet -
niu 1942 r. wy gło dze ni wy szli
po je dze nie na wieś. By ło im już wszyst -

ko jed no. Za trzy ma no ich na Prze ta ków -
ce z sze ścio ma in ny mi Ży da mi.
Bre in dlów za bi to na uli cy, zaś po zo sta -
łych w ich miesz ka niu, po czym cia ła
wy rzu co no na uli cę. Szczę śli wie za koń -
czy ła się zna na sze rzej hi sto ria ro dzi ny
Ste in lau fów. Emil Ste in lauf prze wi du jąc
wy sie dle nie z Kra sne go Po toc kie go
do No we go Są cza, już w ma ju 1941 r.
za ła twił so bie miesz ka nie w „lep szym
get cie” na Pie kle. Za brał do nie go też
kro wę, któ ra mia ła wy ży wić ro dzi nę.
W get cie pra co wał w mły nie krew ne go

Niem cy mor do wa li z pro -
za icz nych po wo dów.
Za zna le zie nie mię sa
z nie le gal ne go ubo ju zgi -
nę ła trzy oso bo wa ro dzi -
na Wald ma nów z uli cy
Gło wac kie go.
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żo ny Elia sza Eich hor na, człon ka Ju den -
ra tu. Nie ma jąc prze pust ki, co dzien nie
cho dził ukrad kiem do pra cy ry zy ku jąc
ży cie. Mu siał wy ży wić ca łą ro dzi nę.
„Ra zu pew ne go, wspo mi na, w dru gim
do mu obok na sze go miesz ka nia, przy ul.
Gwar dyj skiej, we szli ge sta pow cy Reu -
ter i La pitz ki i Jo han. Go spo dy ni pra ła
w sie ni, a mąż był w po ko ju. W po ko ju
by ła też ich sub lo ka tor ka. Ge sta pow cy
za strze li li Ży da, a sub lo ka tor ce ka za li
się po ło żyć na tru pie i twarz przy ło żyć
do je go twa rzy i tak le żeć ca łą go dzi nę”.
Po tym wy da rze niu zde cy do wał się
na uciecz kę. Po opusz cze niu get ta, ukry -
wał się z ro dzi ną w Kra snym Po toc kim,
w go spo dar stwie ro dzi ny Kró lów. Tam
prze żył woj nę

PO MOC NI CY HI TLE RA CZY
WY BA WI CIE LE ŻY DÓW?

Kie dy przej dzie my most na uli cy
Lwow skiej idąc od stro ny Ryn ku, po le -
wej stro nie mi ja my pię tro wą ka mie ni cę.
To wła śnie w tym bu dyn ku mie ści ła się
ra da ży dow ska – Ju den rat. Ten or gan
ad mi ni stra cyj ny cza sów oku pa cji był
od po wied ni kiem przed wo jen nej gmi ny
wy zna nio wej. Ge ne ral nie, więk szość
tych ko le giów pod po rząd ko wa nych ści -
śle wo li Niem ców, okry ła się złą sła wą.
Cał kiem in ny ob raz wy ła nia się z ana li -
zy nie licz nych do ku men tów do ty czą -
cych są dec kiej ra dy. Tu tej szy Ju den rat
grał z oku pan tem w otwar te kar ty, czę -
sto przy pła ca jąc to wła snym ży ciem.

Kau fer pi sze, iż do pie ro w póź niej szym
okre sie „sta no wi ska kie row ni cze do sta -
ły się w rę ce jed no stek ma ło war to ścio -
wych, któ re dla ra to wa nia swej wła snej
oso by, by ły za wsze go to we sza fo wać
krwią swych bra ci”. Wy jąt kiem, zda -
niem Kau fe ra, był Ja kub Ma rien i Men -
del Eisen. Ten pierw szy sprze ci wił się
Ha man no wi, przy pła ca jąc to śmier cią
w Au schwitz. Gin ter ze znał, że Ha mann
wy słał go do obo zu wraz z in ny mi 120
Ży da mi. Za stęp cą Ma rie na był Aron
Rin dler, rów nież do brze wspo mi na ny.
Ko lej ny mi prze wod ni czą cy mi był Bec -
ker man, Stern i Ein chorn.

Kau fer ze znał, że są dec ki Ju den rat
po wstał w 1939 r. W 1942 r. li czył on 25
człon ków, wy wo dzą cych się z ży dow -
skiej eli ty mia sta. Ra da or ga ni zo wa ła
ży cie w get cie zgod nie z wy tycz ny mi
Niem ców, by ła od po wie dzial -
na za wszyst kie spra wy zwią za ne
z funk cjo no wa niem get ta.

Ju den rat współ pra co wał z Jo ni tem
(Ame ri can Je wish Jo int Di stri bu tion
Com mit tee) i Ży dow ską Sa mo po mo cą
Spo łecz ną, nad zo ro wał dzia łal ność
wszyst kich ży dow skich pla có wek
w mie ście. Ode grał wa żną ro lę w co -
dzien nej po mo cy Ży dom. Wiel kim pro -
ble mem, z ja kim zma gał się Ju den rat,
by ły ak cje prze sie dleń cze do No we go
Są cza. Za kwa te ro wa nie i utrzy ma nie
przy by łych, mia ło być po kry wa ne z fun -
du szów Ju den ra tu. Przy ra dzie ży dow -
skiej od 1941 r. dzia ła ła je dy na w get cie

skład ni ca pocz to wa. Na bu dyn ku Ra dy
by ła skrzyn ka na li sty (dru ga by ła
na Kra szew skie go 44).

Jak ze znał Mo jżesz Horn, Ju den rat
miał obo wią zek wy sta wiać fał szy we ak -
ty zgo nu. Im bli żej li kwi da cji get ta, tym
bar dziej ra da ży dow ska by ła pod po rząd -
ko wa na oku pan to wi, a tym sa mym
szko dząc sa mej so bie.

LE KAR STWA 
NA PRZE ŻY CIE

Scho dząc uli cą Lwow ską w stro nę
Pie kła, tuż za za uł kiem z uli cą Ko cha -
now skie go, wi dzi my ap te kę. To z te go
miej sca bi ła naj więk sza na dzie ja na oca -
le nie. Ap te ka dys po no wa ła nie tyl ko le -
ka mi ra tu ją cy mi ży cie, ale rów nież
or ga ni zo wa ła uciecz ki z get ta, jak tę
z 1942 r., kie dy ucie kła dr He le na Żup -
nik z mat ką. Po uciecz ce zo sta ły wy kry -
te i roz strze la ne w Li bran to wej. Po śród
in nych ucie ki nie rów zna leź li się zna ni
le ka rze: dr Mau ry cy Körbel, dr Ja kub
Men dler i in ni.

Za rząd cą i wła ści cie lem ap te ki
od 1932 ro ku był mgr Al bin Burz, po -
stać wy jąt ko wo cie pło wspo mnia na. Był
cha rak te ry stycz ną po sta cią są dec kie go
Pie kła. Trud no by ło nie za pa mię tać po -
chy lo ne go mę żczy zny idą ce go do pra cy
z ma lut kim pie skiem. Był bar dzo
skrom ny. Wiel ki hu ma ni sta, ogrod nik
i mi ło śnik li te ra tu ry. Żo na, Zo fia i sio -
strze ni ca Bar ba ra Schau er za po moc Ży -
dom prze by wa ły kil ka ra zy w aresz cie.

Członkowie Judenratu
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Ap te karz, wy ko rzy stu jąc swo je wpły wy,
do pro wa dził do ich uwol nie nia. Burz
był człon kiem Ra dy Głów nej Opie kuń -
czej. Dzię ki nie mu otwo rzo no w get cie
ap te kę ży dow ską przy szpi ta lu na Kra -
szew skie go, do któ rej do star czał le ki
za sym bo licz ną ce nę. Na za ple czu je go
ap te ki pa ko wa ne by ły nie zli czo ne ilo ści
ap te czek pod ręcz nych dla spo dzie wa ją -
cej się de por ta cji lud no ści ży dow skiej.
Tę dy też wio dła dro ga kon tak tów Ży -
dów z lud no ścią mia sta, od da wa nie li -
stów, pa czek, żyw no ści, za ła twia nie
zle ceń itp. Burz udzie lał ta kże me dycz -
nej po mo cy Ży dom. Dzię ki je go ap te ce
Ży dzi, któ rzy przed woj ną przy ję li
chrzest, mie li kon takt z je zu ita mi. Za -
opa try wa li ich oni w ostat nią dro gę. Sty -
czyń ska – But scher na pi sa ła o Al bi nie
Bu rzu: „Nad zwy czaj ny, za wsze pe łen
opty mi zmu, po go dy i naj wy ższej życz -
li wo ści”. Praw dzi wy bo ha ter.

W get cie dla pra cu ją cych dzia ła ło
wie le in nych or ga ni za cji po ma ga ją cych
po trze bu ją cym. Na uli cy Lwow skiej 25
mie ści ła się wspo mnia na ŻSS, któ rej
prze wod ni czył w 1941 r. Izra el Fried -
man. Są dec ka ŻSS otrzy my wa ła żyw -
ność z kra kow skiej cen tra li or ga ni za cji
i od Jo in tu. Jej dzia łal ność na si la ła się
szcze gól nie w okre sie świąt ży dow -
skich. Or ga ni za cje spo łecz ne po ma ga ły
głów nie pra cow ni kom obo zów pra cy
w Li piu i Ro żno wie. Dzię ki ŻSS w get -
cie po wsta ła kuch nia dla ubo gich. Nie
bez zna cze nia by ła też dzia łal ność za -
kła dów zaj mu ją cych się dzieć mi.
Przy uli cy Zdro jo wej ist niał sie ro ci niec.
W 1941 r. do ży wiał i ubie rał aż 400
dzie ci. In sty tu cją kie ro wa ła na uczy ciel -
ka Le ono ra Re icher. 

TA JEM NI CE ŻY DOW SKIE GO
SZPI TA LA

Ży dow ski szpi tal przy uli cy Kra -
szew skie go funk cjo no wał od XIX wie -
ku. Od po cząt ku ist nie nia był
naj wa żniej szą pla ców ką me dycz ną w tej
czę ści No we go Są cza. Po pierw szej
woj nie świa to wej szpi tal po padł w ru inę
i wy ma gał od no wy. Oj co wie mia sta wy -
re mon to wa li go w 1939 r., tak jak by wy -
czu li, że bę dzie za kil ka mie się cy
po trzeb ny. Po cząt ko wo oku pant za -
mknął od no wio ny bu dy nek. Na uru cho -
mie nie szpi ta la Niem cy zgo dzi li się

do pie ro w 1940 r. Jed nym z naj wa żniej -
szych po wo dów po now ne go otwar cia
szpi ta la był na pływ lud no ści do get ta
(prze sie dleń cy z m. in. Ło dzi, Lwo wa,
Biel ska i Rze szy).

Po pro wi zo rycz nej dzia łal no ści am -
bu la to rium, 6 paź dzier ni ka 1940 r.
otwar to szpi tal w wy re mon to wa nym
przed woj ną bu dyn ku przy uli cy Kra -
szew skie go. Utwo rzo no fun dusz szpi ta -
la, któ ry skła dał się z skła dek i zbió rek
spo łecz nych. Ist nia ło za tem do bro wol -
ne opo dat ko wa nie się lud no ści ży dow -
skiej, z któ rej zwol nio no naj ubo ższych.
Swo je dat ki ofia ro wy wa ła re gu lar nie ta -
kże kra kow ska ŻSS i Jo int. Pierw szym
dy rek to rem szpi ta la zo stał oku li sta Izra -
el Dri lich. Wiel kie za słu gi w je go or ga -
ni za cji po ło żył ta kże wspo mi na ny Izra el
Fried man. Na po cząt ku 1941 r. pra cu ją -
cy tu ży dow scy le ka rze wy bra li do po -
mo cy 60 naj zdol niej szych ab sol wen tek
kur su pie lę gniar skie go. Pra co wa ło tu taj
dwóch le ka rzy i den ty sta. Po dok to rze
Dri li chu, od 1942 r. szpi ta lem kie ro wał
dr Izra el Se gal.

Jak na wa run ki get ta dzia łal ność szpi -
ta la by ła im po nu ją ca. W 1941 r. prze pro -
wa dzo no w nim aż 289 za bie gów,
w 1942 r. 203. Sze reg z nich był na stęp -
stwem sza leń czych wy czy nów są dec kie -
go ge sta po, tak jak w cza sie ak cji
w kwiet niu 1942 r. Le ka rze przyj mo wa li
w bu dyn ku szpi tal nym, ale rów nie czę -
sto uda wa li się na wi zy ty do mo we. Prę -
żnie dzia ła ją ce am bu la to rium
mie sięcz nie wy da wa ło pra wie 900 re -
cept. W kwiet niu 1941 r. za szcze pio no
lu dzi prze ciw du ro wi brzusz ne mu i pla -
mi ste mu. W 1941 r. po więk szo no izbę
za kaź ną, otwar to po rad nię dla nie mow -
ląt i ko biet w cią ży, prze ciw gruź li czą,
prze ciw ja gli czą, cho rób we ne rycz nych,
za ku pio no lam pę kwar co wą. W tym też
ro ku dzię ki sta ra niu Al bi na Bu rza otwar -
to przy szpi tal ną ap te kę. Nie uda ło się ze
wzglę dów fi nan so wych uru cho mić od -
dzia łu chi rur gicz ne go, choć ope ra cje
prze pro wa dza no w pro wi zo rycz nych
wa run kach. Iza ak Gold fin ger tak wspo -
mi na po moc le ka rzy szpi ta la pod czas za -
pa le nia płuc: „Ten le karz twier dził, że
mam pić tłuszcz (…). Ale był do świad -
czo ny i po wie dział, że to mi przej dzie,
spo koj nie tyl ko mam się odży wiać tłu -
stym je dze niem. No i nie wiem skąd

wzię li tłuszcz, mo że ja dłem tłuszcz
z psa, on twier dził, że to tyl ko le czy”.

Naj więk szym wy zwa niem dla słu żby
zdro wia w get cie by ła epi de mia ty fu su,
któ ra wy bu chła na Pie kle w zi -
mie 1941/1942 r. Epi de mia tak wy stra -
szy ła nie miec kie go ko mi sa rza mia sta, że
w stycz niu 1942 r. prze ka zał Ju den ra to -
wi 500 zł na le cze nie Ży dów. W tym sa -
mym mie sią cu za ka za no opusz cza nia
dziel ni cy Pie kło. Na mu rach mia sta po -

ja wi ły się afi sze: „Ży dzi, wszy, ty fus
pla mi sty”. Dzię ki ofiar no ści le ka rzy
opa no wa no epi de mię.

***
Prze glą da jąc zdję cia z get ta są dec kie -

go mo że my zo ba czyć jed no, szcze gól -
ne. Wi dać na nim, że jest la to, gru pa
lu dzi ubra nych na bia ło uśmie cha się
do apa ra tu. Są tu taj le ka rze, któ rych
twa rzy już nikt nie roz po zna. W tle sto -
ją mło de dziew czy ny. Za pew nie to pie -
lę gniar ki. Jed na trzy ma rę kę na ra mie niu
le ka rza, mo że chcia ła, że by za pa mię ta -
no ich ra zem. Dru ga, star sza, nie uśmie -
cha się. Być mo że prze czu wa ła gro zę
nad cho dzą cych dni, kie dy ge sta pow cy
wpad ną na uli cę Kra szew skie go 44. Jak
zwy kle bę dą strze lać, bić, krzy czeć.
Sześć osób, ca ły per so nel szpi ta la zo sta -
nie za mor do wa ny i za ko pa ny na dzie -
dziń cu bu dyn ku. Sie dem dzie siąt lat
póź niej Ja kub Müller opo wia dał, że
ofia ry tej zbrod ni spo czy wa ją w tym
miej scu, gdzie kie dyś był szpi tal. Pra -
gnął upa mięt nić tych bo ha te rów, jak ich
na zwał. In ni opo wie dzą, że ofia ry tej
zbrod ni po cho wa no na cmen ta rzu
przy Ry bac kiej. Jesz cze jed na ta jem ni -
ca są dec kie go Pie kła. Naj wa żniej sze
jed nak, aby są de cza nie nie za po mnie li
uśmie chu tych lu dzi ze zdję cia, któ rzy
jesz cze te go let nie go dnia mie li na dzie -
ję na lep sze ju tro.

ŁU KASZ PO ŁOM SKI
AR TUR FRAN CZAK

Kau fer ze znał, że są dec ki
Ju den rat po wstał w 1939
r. W 1942 r. li czył on 25
człon ków, wy wo dzą cych
się z ży dow skiej eli ty
mia sta.
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Na po nie dział ko we uro czy sto -
ści przy by ło kil ku po tom -
ków Cha ima Hal ber sta ma

– z ro dzin Hal ber sta mów z No we go
Jor ku i ro dzi na Amie go We it za z Lon -
dy nu. Wśród nich był obec ny ra bin są -
dec ki Jo el Hal ber stam (pra pra praw nuk

Cha ima). W po nie dział ko wy wie czór
i noc mo żna by ło usły szeć ich wspo -
mnie nia o swo ich przod kach. Mo dlą cy
się czę sto od naj dy wa li swo je ro dzi ny
na sta rych fo to gra fiach zgro ma dzo nych
w sy na go dze. Wśród obec nych piel -
grzy mów by li po tom ko wie Mo jże sza

Stem pla i Ne chy Hal ber stam, któ rych
we se lem w 1931 r. fa scy no wa ła się po -
łu dnio wa Pol ska. Ta kże na cmen ta rzu
mo żna by ło spo tkać cha sy dów szu ka -
ją cych imion swo ich dziad ków na ma -
ce wach.

We wto rek No wy Sącz od wie dzi ło
ko lej nych kil ku set cha sy dów, wśród
nich ra bin na czel ny Ga li cji Ed gar
Gluck.

Ra bin Hal ber stam za zna czył, że
w związ ku z 70. rocz ni cą Za gła dy są -
dec kich Ży dów, w tym ro ku cha sy dzi
w mo dli twach szcze gól nie pa mię ta ją
o za mor do wa nych wte dy przod kach.
Z za do wo le niem przy jął za pro sze nie
na wrze śnio wą kon fe ren cję w No wym
Są czu upa mięt nia ją cą Ho lo kaust są dec -
kich Ży dów.

Wśród cha sy dów wiel kim za in te re so -
wa niem cie szy ła się pre zen to wa na ak tu -
al nie w sy na go dze wy sta wa zdjęć Pio tra
Droź dzi ka i wy da ny przy tej oka zji ka -
ta log. Wie lu z nich na fo to gra fiach od -
naj dy wa ło swo je twa rze.

Pod czas mo men tów wy tchnie nia
od mo dli twy, pa da ły py ta nia o przy -
szłość ży dow skie go dzie dzic twa w No -
wym Są czu. Czę sto w tym kon tek ście
wspo mi na no zmar łe go w 2010 r. Ja ku -
ba Mülle ra, dzię ki któ re mu za po cząt ko -
wa no ob cho dy rocz ni cy śmier ci ca dy ka
na tak du żą ska lę. Przez la ta Ja ku bo wi
w or ga ni za cji Jor ca itu po ma ga ła opie -
ku ją ca się obec nie cmen ta rzem Bar ba ra
Ma le czek, bez któ rej rów nież w tym ro -
ku uro czy sto ści nie by ły by tak do sko na -
le zor ga ni zo wa ne.

***
Cha im Hal ber stam (1793-1876), uro -

dzo ny w Tar no gro dzie wy bit ny my śli -
ciel re li gij ny, uzna wa ny przez cha sy dów
za ca dy ka (świę te go mę ża). W mło do -
ści był uczniem naj wy bit niej szych ca -
dy ków. Od 1830 r. był ra bi nem
są dec kim. W mie ście nad Du naj cem za -
sły nął ja ko do bro czyń ca i wiel ki mę -
drzec. Za ło żył tu taj je szi wę (szko łę
tal mu dycz ną) słyn ną na ca łą Ga li cję.
Swo je na uki spi sał w księ dze „Diw rej
Cha im” (Sło wa Cha ima). Jest pro to pla -
stą ist nie ją cych do dziś kil ku dy na stii
Hal ber sta mów w Izra elu, An glii i USA.
Po śmier ci spo czął w ohe lu na cmen ta -
rzu przy ul. Ry bac kiej.

ŁU KASZ PO ŁOM SKI, (S)
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136. Jor ca it w No wym Są czu

Cha im 
zna czy ży cie
16 kwiet nia wie czo rem mię dzy uli cę Ber ka Jo se le wi cza a cmen -
tarz ży dow ski w No wym Są czu wró cił świat ga li cyj skich cha sy -
dów. Te go dnia roz po czął się Jor ca it – rocz ni ca śmier ci
świę to bli we go ca dy ka Cha ima Hal ber sta ma. Za gi nio ny
przed 70. la ty świat ożył. Prze cież imię ca dy ka – Cha im – zna czy
„ży cie”. Przez ca łą noc i ko lej ny dzień oko ło 300 cha sy dów
wzno si ło mo dły u gro bu ca dy ka i w są dec kiej sy na go dze.
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W
ko lej nych nu me rach „Są de cza ni na” pu bli ku -
je my trzy naj lep sze pra ce, wy ró żnio ne przez
ko mi sję kon kur so wą zło żo ną z hi sto ry ków
IPN: m.in. dr. Ja ro sła wa Szar ka i Elżbie ty Ja -

ki mek -Za part.
W kwiet niu (nr 51) wy dru ko wa li śmy pra cę Da wi da Pa jo -

ra, ucznia Ze spo łu Szkół im. Wła dy sła wa Or ka na w Mar cin -

ko wi cach (opie kun: mgr Pau li na Da rec ka) pt. „Nie zgi ną po -
le gli”. W tym nu me rze dru ku je my pra cę Bar ba ry Cho wa niec
z Ze spo łu Szkół nr 2 im. Sy bi ra ków No wym Są czu (opie kun:
mgr Do ro ta Pie trusz ka) pt. „Sta ni sław Pió ro „Emir” – Bo ha -
ter Wy klę ty”, a za mie siąc na si Czy tel ni cy bę dą mo gli się za -
po znać z pra cą An ny Ra dzik z Li ceum Ogól no kształ cą ce go
im. M Skło dow skiej -Cu rie w Sta rym Są czu.

Ucznio wie o Żoł nier zach Wy klę tych
27 lu te go br. w są dec kim ra tu szu uro czy ście ogło szo no wy ni ki dru giej edy cji Kon kur su Hi sto -
rycz ne go „Żoł nie rze Wy klę ci. Bo ha te ro wie An ty ko mu ni stycz ne go Pod zie mia”, zor ga ni zo wa ne go
przez po sła An drze ja Ro man ka 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 kon kur sem, do któ re go w tym ro ku przy stą pi ła 10 szkół po nad -
gim na zjal nych z Są dec czy zny, spra wo wał nasz mie sięcz nik.

Ż
oł nierz Wy klę ty. Kim On był?
Dla ko mu ni stów – „Po lacz -
kiem, ban dy tą”. Dla czę ści ów -
cze sne go spo łe czeń stwa

– roz bój ni kiem, któ ry tyl ko nie po trzeb -
nie dra żni słu żby bez pie czeń stwa. Dla
bli skich i bar dziej wta jem ni czo nych
w Je go dzia łal ność – na dzie ją, szan są...

Kim On jest? Dla nas, pol skie go spo -
łe czeń stwa – Żoł nierz Wy klę ty to bo ha -
ter, któ ry nie dał so bie za my dlić oczu
koń cem cze goś, co tak na praw dę nie mi -
nę ło. Żoł nierz Wy klę ty nie po rzu cił bro -
ni po wal ce z na zi zmem, ale wal czył
na dal z ko mu ni zmem. I pod czas gdy
jed ni uwa ża li to za nie po trzeb ne, in ni
wie rzy li, że „kie dyś na pi szą o Nim
w ksią żkach, na pi szą, że to nie by ło
na dar mo”.

W mo jej pra cy, opar tej przede
wszyst kim o wspo mnie nia ro dzin ne Pa -

ni Ma rii Leb do wi czo wej (bra ta ni cy opi -
sy wa ne go prze ze mnie bo ha te ra), za -
war tych w ksią żce pt. „Woj na i oku pa cja
w Piw nicz nej i na Są dec czyź nie”, na pi -
szę o Sta ni sła wie Pió ro, pseu do nim
„Emir”. Czło wiek ten szcze gól nie się
za słu żył w pod ziem nej or ga ni za cji an -
ty ko mu ni stycz nej Pol ska Pod ziem -
na Ar mia Nie pod le gło ścio wa (PPAN)
na zie mi są dec kiej, po nie waż to On był
jej za ło ży cie lem i na ma wiał in nych
do wzię cia udzia łu w tej dzia łal no ści.

***
Sta ni sław Pió ro uro dził się w 1923

ro ku w Na wo jo wej. Swo je dzie ciń stwo
spę dził w ro dzin nym do mu w Po par -
do wej. Tak opi su je go Pa ni Ma ria:
„Nie da le ko od la su a nad po la mi,
w sta rym sa dzie stał dom mo ich dziad -
ków, ro dzin ny dom mo je go oj ca i je go
dzie się cior ga ro dzeń stwa, ro dzin ny

dom stry ja Sta ni sła wa, naj młod sze go
w tej ro dzi nie”.

Sta ni sław Pió ro, ja ko mło dy mę żczy -
zna, wal czył w Ba ta lio nach Chłop skich
pod czas oku pa cji nie miec kiej. W cza sie,
gdy po wsta wa ła owa or ga ni za cja, miał
za le d wie 17–18 lat, jed nak już wte dy nie
po zo sta wał bier ny wo bec dzia łań oku -
pan ta i wstą pił do BCh. Mó wi się, że
woj na si łą we pchnę ła mło de po ko le nia
w do ro sły świat, któ ry w do dat ku prze -
peł nio ny był wiel kim okru cień stwem,
cier pie niem i nie bez pie czeń stwem, czy -
ha ją cym na ka żdym kro ku i nie zwa ża -
ją cym na wiek swej po ten cjal nej ofia ry.
Jed nak mi mo te go, mło dzi lu dzie w tych
cza sach dziel nie po tra fi li przy jąć ka żdy
cios z te go „po my lo ne go” świa ta, po tra -
fi li wal czyć o sie bie i bli skich, czę sto
na ra ża jąc swe ży cie, po tra fi li wstać
po upad ku i ma ło te go, kon ty nu ować bi -
twę, któ rą i tak wy gra li, bez wzglę du
na jej osta tecz ny wy nik. A prze cież nikt
ich wcze śniej do te go nie przy go to wał,
prze cież nikt nie po dał wska zó wek, jak
po stę po wać w si dłach woj ny.

Wiel cy Ma li Bo ha te ro wie – tak dziś
po win ni śmy mó wić o na szych na sto let -
nich ko le żan kach i ko le gach, któ rych
mło dość nie by ła, nie mo gła być, ta ka,
jak na sza. Co dzien nym wi do kiem by ła
dla Nich śmierć, prze ży wa li wiel kie
cier pie nie, głód. Sta ni sław Pió ro jest
wła śnie przy kła dem ta kie go Bo ha te ra.

Sta ni sław Pió ro
„Emir” – Bo ha ter
Wy klę ty
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On i Je go ró wie śni cy do ra sta li na tle tra -
gicz nych wy da rzeń, któ re do dziś
wstrzą sa ją na szą świa do mo ścią.

Po cho dził z po bo żnej ro dzi ny, to też
ja ko kil ku na sto la tek na le żał do Ka to -
lic kie go Sto wa rzy sze nia Mło dzie ży
Mę skiej, a na kil ka ty go dni przed wy -
bu chem woj ny, prze szedł kurs na przo -
dow ni ków owe go sto wa rzy sze nia.
Sio stry Sta ni sła wa na le ża ły do po dob -
nej or ga ni za cji. Ich dzia łal ność w tych
zgru po wa niach mia ła nie tyl ko cha rak -
ter re li gij ny, ale rów nież kul tu ral ny
– przed woj ną bar dzo dba no
o pod sta wo wą wie dzę i wy kształ ce nie
mło dzie ży, rów nież pod wzglę dem kul -
tu ry. Nie zwy kle wa żne by ło, aby mło -
dzi lu dzie po zna li naj wa żniej sze dzie ła
li te ra tu ry pol skiej, aby po bu dzić w nich
wra żli wość na pięk no te go ro dza ju
sztu ki, ja ką by ło nie tyl ko pi sar stwo,
po ezja ale ta kże te atr, czy ma lar stwo.

Mia ło to póź niej swo je od bi cie w cza -
sie woj ny. Po wsta wa ło prze cież wie le
sto wa rzy szeń, dzia ła ją cych oczy wi ście
w kon spi ra cji, w któ rych mło dzi lu dzie
do sko na li li swo je umie jęt no ści, kon ty -
nu owa li na uki roz po czę te w szko łach,
na uni wer sy te tach. Był to swe go ro dza -
ju sprze ciw, rów nież wal ka z no wą
„ger ma ni za cją”. In ni ob ra li zbroj ną
dro gę wal ki. Na le żał do nich wła śnie
Sta ni sław Pió ro.

Ten sie dem na sto let ni wów czas chło -
piec, w Ba ta lio nach Chłop skich peł nił
funk cję kol por te ra, wy wia dow cy i ko -
men dan ta Od dzia łu Wy wia dow cze go.
„Za cho wa ło się za świad cze nie o tej wo -
jen nej słu żbie, a w do mu Bab ci dłu go

za cho wy wa no ciem ną, cie płą kurt kę
z le wą po łą po dziu ra wio ną gę sto ku la -
mi – efekt po tycz ki z Niem ca mi i szczę -
śli we go przedar cia się z okrą że nia
w cza sie nie spo dzie wa nej ob ła wy”
– mo że my prze czy tać w ksią żce „Woj -
na i oku pa cja...”. Jest to do sko na ły
przy kład na ogrom ne po świę ce nie, wiel -
kie świa dec two od wa gi i si ły.

Po la tach woj ny i oku pa cji nad szedł
dzień, w któ rym przez pol skie uli ce prze -
ma sze ro wa ły de fi la dy Woj ska Pol skie -
go. Na ich twa rze pa dał ra do sny pro mień
trium fu, a ser ca lu dzi znów za bi ły szyb -
ciej z na dzie ją, że ju tro bę dzie lep sze.
Nie ste ty ocze ki wa nia wie lu Po la ków nie
do koń ca się speł ni ły. Uda ło się zrzu cić
jarz mo nie miec kie, lecz przy szło na stęp -
ne – so wiec kie. Wie lu za prze sta ło wte -
dy wal ki. Pod przy kryw ką „przy jaź ni”
ZSRR i Pol ski kry ło się ogra ni cze nie na -
szej wol no ści, ży cie Po la ków pod lu pą
rzą du i ka ry za ka żde, na wet naj drob niej -
sze na ru sze nie po rząd ku na rzu ca ne go
nam przez ko mu ni stów. 

Sta ni sław Pió ro w okre sie po wo jen -
nym, po ukoń cze niu rocz ne go kur su, zo -
stał le śni kiem. Po śmier ci ro dzi ców miał
odzie dzi czyć go spo dar stwo. Los chciał
jed nak ina czej...

O dzia łal no ści „Emi ra” w par ty zant -
ce w ro dzi nie pra wie w ogó le się nie
mó wi ło, a już na pew no nie przy dzie -
ciach. In na spra wa, że sam Sta ni sław
bar dzo rzad ko po ja wiał się w do mu. Jak
czy ta my we wspo mnie niach: „Pra wie
rów no cze śnie z po cząt kiem pra cy, kon -
tak ty stry ja z na szym do mem sta ły się
rzad sze (…). Na na sze py ta nia, dla cze -
go nas nie od wie dza, ro dzi ce od po wia -
da li, że nie ma cza su, jest za ję ty”.

***
Na czym wła ści wie po le ga ła ta dzia -

łal ność? Praw do po dob nie je sie nią,
w 1947 ro ku po wsta ła na te re nie Są -
dec czy zny Pol ska Pod ziem na Ar mia
Nie pod le gło ściow ców (PPAN), na zy -
wa na w póź niej szych cza sach ta kże
Pol ską Pod ziem ną Ar mią Nie pod le gło -
ścio wą. Jej człon ka mi w du żej mie rze
by li lu dzie mło dzi, m.in. ucznio wie Li -
ceum Han dlo we go w No wym Są czu.
Or ga ni za cja mia ła cha rak ter głów nie
edu ka cyj ny (sa mo kształ ce nie), a ta kże
pa trio tycz ny. Wpraw dzie na po cząt ku
ofi cjal nie nie zo sta ła przy ję ta idea wal -
ki woj sko wej z ko mu ni zmem, ale ta ka
kon cep cja mo gła ist nieć już od mo -
men tu za ło że nie ugru po wa nia. Mo gą
świad czyć o tym sło wa przy się gi, któ -
rą zo bo wią za ny był zło żyć ka żdy no wy
czło nek, w któ rej de kla ro wał „że bę -
dzie wier nym Po la kiem i bę dzie wal -
czyć do ostat niej kro pli krwi prze ciw
ko mu ni zmo wi”. Wkrót ce po tem, rze -
czy wi ście po wstał woj sko wy pion
w PPAN, tak zwa na Żan dar me ria.
Funk cje, ja kie peł ni ła, to m.in. ochro -
na ca łej or ga ni za cji oraz ochro na po szu -
ki wa nych przez słu żby ko mu ni stycz ne,
zdo by wa nie środ ków fi nan so wych
na dzia łal ność kon spi ra cyj ną. 

Sta ni sław Pió ro, spo śród za ło ży cie li
zgru po wa nia, peł nił czo ło wą ro lę, ta kże
po tem zo stał do wód cą, a Je go po moc ni -
kiem był Mie czy sław Rem biasz, pseu -
do nim Or lik – uczeń Li ceum
Han dlo we go. PPAN przez ko lej ne mie -
sią ce bar dzo się roz ra sta ła. Na le ża ło
do niej kil ka dzie siąt osób.

Kil ka mie się cy po za ło że niu or ga ni -
za cji, w mar cu 1948 ro ku, Sta ni sław
Pió ro spo tkał się z ks. Wła dy sła wem
Gur ga czem, je zu itą. Ce lem Ich spo tka -
nia by ła chęć kon sul ta cji mo ral nych
spraw dzia łal no ści gru py z oso bą du -

Sta ni sław Pió ro uro dził
się w 1923 ro ku w Na wo -
jo wej. Swo je dzie ciń stwo
spę dził w ro dzin nym do -
mu w Po par do wej. 

Ks. Wł. Gur gacz od pra wia mszę św.
dla par ty zna tów PPAN, z pra wej
– Sta ni sław Pió ro, maj 1949 r.
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chow ną. Sta ni sław Pió ro wy brał ks.
Gur ga cza, du chow ne go z Kry ni cy, ze
wzglę du na Je go pa trio tycz ne i bar dzo
od wa żne ka za nia. Spo tka nie to do pro -
wa dzi ło do współ pra cy księ dza ze Sta -
ni sła wem. Przy to czę te raz ko lej ny
frag ment ze wspo mnień Pa ni Leb do wi -
czo wej, opi su ją cy roz mo wę Jej mat ki
z cio cią: „Sta szek po znał ta kie go księ -
dza w Kry ni cy u sióstr za kon nych. Na -
zy wa się Gur gacz. Mó wił bar dzo mą dre
ka za nia, du żo lu dzi go słu cha ło. Sta szek
bar dzo go pro sił, że by przy szedł
do nich, do la su. On się za sta na wiał tro -
chę, bo to je zu ita, ale w koń cu się zgo -
dził. Od pra wia msze świę te w le sie,
mo dli się z ni mi i uczy mło dych. Bo gu
dzię ki, że ma ją księ dza, bo wiesz, jak to
mło dzi. Sta szek się bar dzo bał, że by nie
ze szli na złe dro gi”. Roz mo wa ta do sko -
na le okre śla ro lę du chow ne go w te jże
or ga ni za cji. Do dat ko wo do PPAN do łą -
czył Jan Ma te jak – bli ski zna jo my księ -
dza Wła dy sła wa.

Wszyst ko zmie ni ło swój bieg, kie dy
ks. Gur ga czo wi gro zi ło aresz to wa nie
za swo je ka za nia. Mu siał wów czas ucie -
kać z Kry ni cy. Mia ło to wpływ ta kże
na spra wy PPAN, po nie waż zy ska ła ona
no we go człon ka, ja kim był wła śnie ks.
Gur gacz. Ks. Gur gacz od te go mo men -
tu stał się ka pe la nem „Żan dar me rii”, zaś
Ma te jak ob jął jej do wódz two.

Nie ste ty tak du żej gru py, jak PPAN
nie da ło się dłu go utrzy mać w cał ko wi -
tym ukry ciu. Urząd Bez pie czeń stwa
(UB) do wie dział się o jej dzia łal no ści
i na tych miast przy stą pił do aresz to wań
człon ków. W le cie 1948 r. nie mal cał ko -
wi cie zo sta ła roz bi ta gru pa cy wil -
na PPAN. W dzia łal no ści po zo sta ła więc
tyl ko „Żan dar me ria”, a więc i mo je mu
bo ha te ro wi jesz cze w tym cza sie uda ło
się unik nąć za trzy ma nia. W „Żan dar me -
rii” ukry ło się rów nież kil ku człon ków
„cy wil nych”, któ rzy by li za gro że ni
aresz to wa niem. Sy tu acja po gar sza ła się,
kie dy „Emi ro wi” bra ko wa ło już środ -
ków na dal szą dzia łal ność or ga ni za cji.
Trze ba wspo mnieć tu, że PPAN nie by -
ła gru pą par ty zanc ką, któ ra zdo by wa ła
pie nią dze kosz tem pry wat nych jed no -
stek, nie na pa da ła ni gdy na pry wat ne do -
my miesz kań ców wsi. Źró dłem
fi nan so wa nia (rzecz ja sna nie by ło to do -
bro wol ne) by ły dla nich in sty tu cje pań -

stwo we. Uni ka li też po ty czek z uży ciem
bro ni ze słu żba mi ko mu ni stycz ny mi.

Ca łą sy tu ację utrud nia ło jesz cze cią -
głe nę ka nie Sta ni sła wa Pió ro przez
Urząd Bez pie czeń stwa oraz na cho dze -
nie Je go ro dzi ny przez or mow ców. Jak
czy ta my we wspo mnie niach Pa ni Ma rii:
„Zja wia li się w na szym go spo dar stwie
pod ró żny mi po zo ra mi np. kup na owo -
ców, ar ty ku łów spo żyw czych, od nie -
chce nia py ta li o drob ne na po zór spra wy
itp. Wie czo ra mi i no ca mi krę ci li się, wy -
sta wa li w obej ściu cho wa jąc się
przed wzro kiem do mow ni ków,
a wszyst ko w ocze ki wa niu na po ja wie -
nie się ko goś po dej rza ne go”. Do dat ko -
wo nie zbyt do brze na at mos fe rę
wpły wa ła opi nia pu blicz na. Miesz kań -
cy ro dzin nej miej sco wo ści Sta ni sła wa
Pió ro mie li złe zda nie na te mat par ty -
zant ki w ich le sie i oko li cach. Ich „są -
do wi” szcze gól nie pod le gał wła śnie
„Emir”, po nie waż to prze cież On był jej
za ło ży cie lem i głów no do wo dzą cym.
Nie ste ty na tych, ośmie lę się na pi sać
oszczer stwach (PPAN czę sto ko ja rzo no
z ban de row ca mi, któ rzy rze czy wi ście
na pa da li na wsie, gra bi li je oraz mor do -
wa li lud ność), cier pia ła przede wszyst -
kim ro dzi na Sta ni sła wa. Aby opi sać, jak
wiel kie po ru sze nie bu dzi ło to w mo im
bo ha te rze, pra gnę przy to czyć ko lej ny
frag ment wspo mnień, cy tu ją cy sło wa
sa me go Sta ni sła wa Pió ro, pod czas Je go
roz mo wy ze swo ją bra to wą, Mat ką Pa ni

Leb do wi czo wej: „Sta siu, pro szę cię
na wszyst ko, idź na Po par do wą do ma -
my i po mów z nią. Prze każ jej ode mnie
to co ci po wiem. Przy się gam ma mie
na wszyst ko, na Ra ny Chry stu sa, że my
nie je ste śmy zło dzie ja mi ani ban dy ta mi.
Nie je ste śmy. Ży je my uczci wie i speł -
nia my na sze za da nie. Niech się nie mar -

twi jesz cze tym, co nie któ rzy lu dzie
mó wią, źle mó wią, po wta rza ją to sa mo
co pi szą w ga ze tach, ale to nie praw da.
Pro szę cię bra to wo, prze ko naj ma mę, że
lu dzie plot ki roz pusz cza ją. Na wszyst ko
cię pro szę, zrób to za raz”. Ta nie zwy kle
wzru sza ją ca proś ba, do sko na le świad -
czy o tym, jak wa żna by ła ro dzi na dla
„Emi ra”. Ta kie spo tka nia by ły bar dzo
ry zy kow ne, a mi mo to, za nic nie chciał,
aby Je go mat ka mar twi ła się tym, co
mó wią są sie dzi. Sta ni sław Pió ro mu siał
się prze cież ukry wać, a za rów no dom
Je go bra ta, jak i mat ki by ły pod sta łą ob -
ser wa cją. Do dat ko wo w Je go do mu ro -
dzin nym czę sto prze pro wa dza no
re wi zje, któ re ruj no wa ły ca ły bu dy nek

Kil ka mie się cy po za ło że -
niu or ga ni za cji, w mar -
cu 1948 ro ku, Sta ni sław
Pió ro spo tkał się z ks.
Wła dy sła wem Gur ga -
czem, je zu itą.

Partyzanci PPAN, wiosna 1949 r.
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z „wi zy ty, na wi zy tę”. Dla te go też spo -
ty kał się ze Sta ni sła wą – swo ją bra to wą.
Przy pusz czal nie bu dzi ła Ona mniej sze
po dej rze nia, niż naj bli ższa ro dzi na. 

Sta ni sław Pió ro, aby ra to wać or ga ni -
za cję, po dzie lił ją na trzy gru py. Pierw -
szą i naj licz niej szą z grup do wo dził
„Emir”, dru gą Mie czy sław Rem biasz
„Or lik”, trze cią zaś, ppor. Ste fan Ba lic -
ki ps. By li na, któ ry po tem zo stał roz -
strze la ny wraz z ks. Gur ga czem.

Nie ste ty po dzie le nie to, nie przy nio -
sło ocze ki wa nych re zul ta tów. Pie nię dzy
na dal szą dzia łal ność na dal bra ko wa ło.
Tym ra zem na ra tu nek przy szedł ks.
Gur gacz, któ ry po sta no wił je den je dy ny
raz zor ga ni zo wać kon fi ska tę pie nię dzy
z ban ku pań stwo we go. Ak cję prze pro -
wa dza no 2 lip ca 1949 ro ku w Kra ko wie.
Pod czas ca łe go zda rze nia do szło
do strze la ni ny i po ści gu. Bio rą cy w tym
bez po śred ni udział par ty zan ci zo sta li
schwy ta ni i aresz to wa ni. Ks. Gur gacz,
któ ry nie brał bez po śred nie go udzia łu
w re kwi zy cji i mógł unik nąć schwy ta -
nia przez UB, sam od dał się w ich rę ce.
Jak po tem wy ja śniał, nie chciał zo sta wić
swych ko le gów. Wo lał być ska za ny ra -
zem z ni mi.

Z ca łej, tak do brze funk cjo nu ją cej
wcze śniej PPAN po zo sta ły już tyl ko
dwie gru py, w tym jed na pod prze wod -
nic twem „Emi ra”. Jed nak i ich ży wot nie
trwał dłu go. 2 czerw ca 1949 ro ku zgi nął

Mie czy sław Rem biasz – po moc nik
„Emi ra”, a po aresz to wa niu Ja na Ma te -
ja ka, ta kże do wód ca (wte dy jesz cze
w ca ło ści) od dzia łu „Żan dar me rii”. 13
lip ca te go sa me go ro ku, UB na pod sta -
wie do nie sień swo ich in for ma to rów, zli -
kwi do wał ko lej nych człon ków gru py.

Od dział Sta ni sła wa Pió ro zo stał roz -
bi ty w sierp niu 1949 ro ku, kie dy to
przez ak cje pol skiej i cze cho sło wac kiej
bez pie ki, zo stał „wplą ta ny” w fik cyj ny
prze rzut gru py do Au strii. W po ło wie
sierp nia zgi nę li ko lej ni człon ko wie gru -
py „Emi ra”, a on sam po peł nił sa mo bój -
stwo, strze la jąc so bie w gło wę
z pi sto le tu.

Co się dzie je tym cza sem w ro dzi nie
p. Sta ni sła wa? „Zro bi ło się ci cho, nie
by ło „od wie dzin” do mów, nie po ja wia li
się ob ser wa to rzy” – czy ta my w ksią żce
„Woj na i oku pa cja...”. Lu dzie snu li ró -
żne do my sły. Jed ni uwa ża li, że uda ło się
im uciec za gra ni cę, in ni, że zo sta li
schwy ta ni i aresz to wa ni, a jesz cze in ni,

że nie ży ją. Jak pi sze Pa ni Ma ria: „do -
my słom nie by ło koń ca”. Roz pusz cza -
nie tych plo tek by ło pod sy ca ne
do dat ko wo przez cią głe po gło ski o ró -
żnych in nych schwy ta nych par ty zan -
tach, któ re po mi mo, iż za zwy czaj by ły
praw dą, nie mó wi ły kon kret nie o ko go
cho dzi, a gdy do sta wa ły się do ro dzin
„za gi nio nych”, po wo do wa ły szyb sze
i nie spo koj ne bi cie serc.

***
W 1960 ro ku zmar ła mat ka Sta ni sła -

wa Pió ro, a 9 lat póź niej Je go brat, oj -
ciec Pa ni Leb do wi czo wej. Obo je ode szli
nie wie dząc, gdzie spo czy wa Sta ni sław.
Po tem jesz cze bar dzo dłu go szu ka no
miej sca, gdzie zo stał po cho wa ny. Do -
pie ro pod ko niec lat 90. uda ło się Pa ni
Ma rii do trzeć do Je go gro bu, z po mo cą
Ta de usza Ry by (je den z człon ków
PPAN). Miej scem po chów ku oka za ła
się sło wac ka miej sco wość For ba sy. Nie -
zwy kłe by ło to, że przez 48 lat grób miał
swo je go opie ku na, a wła ści wie opie kun -
kę, któ ra re gu lar nie zaj mo wa ła się nim
przez ca ły ten czas. By ła nią Zo fia Du -
bie lo wa, któ ra rów nież opo wie dzia ła Pa -
ni Ma rii hi sto rię nie ludz kie go
po cho wa nia Sta ni sła wa Pió ro i Je go ko -
le gi, Adol fa Ce cu ra, ps. „Or kan”.

By ła nie dzie la 13 sierp nia 1949 ro ku.
Do wio ski For ba sy zo sta ły przy wie zio -
ne cia ła dwóch mło dych mę żczyzn. Na -
ka za no je za ko pać jak naj szyb ciej. Nie
po zwo lo no przy wo łać księ dza. Nie po -
zwo lo no na wet od mó wić mo dli twy.
Mia ło być szyb ko i po ci chu. Cia ła
po pro stu wrzu co no do wy ko pa ne go do -
łu, bez trum ny. Nie dość te go, za ko py -
wa no „ban dy tów”! Wła śnie ta kim
mia nem zo sta li okre śle ni bo ha te ro wie,
wal czą cy o wol ność na szej oj czy zny.

Na szczę ście świad ko wie ca łe go zda -
rze nia (na dro dze sta ły woj ska pil nu ją ce,
aby nikt nie wszedł w tym cza sie
na cmen tarz, jed nak cie ka wi lu dzie ob ser -
wo wa li wszyst ko z da le ka), do my śli li się,
że mę żczyź ni nie są żad ny mi ban dy ta mi,
ale ofia ra mi ko mu ni stycz ne go re żi mu,
wy mie rzo ne go w tych, któ rzy sprze ci wia -
li się wła dzy. Przed mio tem, któ ry po zwo -
lił im wy ro bić so bie ta ką opi nię był...
ró ża niec. Miesz kań cy For ba sów uwa ża li,
że Sta ni sław Pió ro i Adolf Ce cur nie mo -
gą być zły mi ludź mi, sko ro w dło niach
jed ne go z nich znaj du je się ró ża niec.

W 1960 ro ku zmar ła mat -
ka Sta ni sła wa Pió ro, 
a 9 lat póź niej Je go brat,
oj ciec Pa ni Leb do wi czo -
wej. Obo je ode szli nie
wie dząc, gdzie spo czy wa
Sta ni sław.

Stanisław Pióro ps. Emir i ks. Wł.Gurgacz ps. Sem, zima 1948/49 r.
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Dzię ki te mu, w sło wac kiej miej sco wo ści
o „Emi rze” i „Or ka nie” ni gdy nie mó wio -
no źle i ni gdy nie by li po strze ga ni tak, jak
opi sy wa li Ich ko mu ni ści. Świad czy ła
o tym m.in. wy żej opi sa na tro ska o grób
żoł nie rzy.

Po od na le zie niu gro bu przez ro dzi nę
Sta ni sła wa Pió ro, prze pro wa dzo no eks -
hu ma cję. Szcząt ki prze wie zio no do Pol -
ski. „Emir” zo stał po cho wa ny dru gi raz
w swej oj czyź nie, na cmen ta rzu w swo -
jej ro dzin nej miej sco wo ści.

Na tym jed nak nie koń czy się ta hi -
sto ria. Ona trwa i bę dzie trwa ła, pó ki my
bę dzie my pa mię tać. Mu si my o tym pa -
mię tać. Nie mo że my za po mnieć. Ni gdy.
Oni też nie za po mnie li o nas, przy szłych
po ko le niach, bo wal czy li o wol ną Pol -
skę. Wal czy li prze cież nie tyl ko dla sie -
bie. Szli na tę „woj nę” ze świa do mo ścią,
że sa mi mo gą nie do cze kać do brych
cza sów, ale chcie li, aby przy naj mniej
Ich po tom ko wie mie li lep sze ży cie. Nie
ma chy ba słów, ja ki mi mo żna by okre -
ślić Ich po świę ce nie. Na szych Żoł nie -
rzy. Żoł nie rzy Wy klę tych.

„(...)
W żoł nier skich mo gi łach świa ta
bia łe ko ści po le głych cze ka ją
Dnia Są du
Gdy wra ca po kój i spra wie dli wość
otwie ra ją bez i mien ne żoł nier skie mo gi ły
szu ka jąc w nie mych ko ściach
Praw dy

Z od na le zio nej mo gi ły w sło wac kiej wio sce
For ba sy
wy do by to na gie ko ści po le głych
bia łe czasz ki z pu sty mi oczo do ła mi
i że bra któ re czas roz dzie lił z krę go słu pem
ko ści kost ki mar twych – ży we świa dec two
przy po mnie nie i oska rże nie
(...)”

Jest to fragment wiersza Pani Marii
Lebdowiczowej, pt. „Żołnierskie mogiły”,

poświęcony pamięci Stanisława Pióro
BAR BA RA CHO WA NIEC

Fot. Ar chi wum IPN
PS. Korzystałam z książki Marii

Lebdowiczowej pt. „Wojna i okupacja
w Piwnicznej i na Sądecczyźnie” (pod red.

Wojciecha Wdowiaka) oraz z albumu o ks.
Gurgaczu, pt. „Osądź mnie Boże... Ks.
Władysław Gurgacz – Kapelan Polski

Podziemnej” (Dawid Golik, Filip Musiał).

M
u szę po dzię ko wać re dak -
to rom ulu bio ne go mie -
sięcz ni ka za rze tel ność
i uczci wość w sto sun ku

do lu dzi w su tan nach. Z te go pi sma do -
wie dzia łam się o wie lu wy bit nych i za -
słu żo nych dla Zie mi Są dec kiej
ka pła nach, tak ży ją cych jak i zmar łych.
Cie szę się, że kan dy du ją też do ty tu łu
„Są de cza nin Ro ku”. Ko rzy sta jąc
z oka zji chcia łam Pań stwu przy bli żyć
po stać rów nież nie zwy kłe go ka pła -
na po cho dzą ce go z mo je go ro dzin ne -
go mia sta – Sa no ka. Ksiądz pra łat
Zdzi sław Ja strzę biec Pesz kow ski. Tu
się uro dził, wy cho wał, pod ko chi wał
w pięk nych sa no czan kach i nie w gło -
wie mu by ło ka płań stwo. Nie wi dzial -
na rę ka Opatrz no ści po pro wa dzi ła Go
jed nak we dług wo li Bo żej, zo stał ka -
pła nem i to ja kim! Ale po ko lei.

***
Zdzi sław Pesz kow ski uro dził się 23

sierp nia 1918 r. w Sa no ku, ja ko naj -
star szy syn Zyg mun ta i Ma rii z Ku del -
skich. Ród Pesz kow skich pie czę to wał
się her bem Ja strzę biec. Mat ka póź niej -
sze go uła na, Ma ria, też by ła szlach -
cian ką her bu Śle pow ron.
W dzie ciń stwie zwią za na by ła ze Lwo -
wem, wy cho wy wa ła się i kształ ci ła
tam w ośrod ku pro wa dzo nym przez
sio stry za kon ne. Se nior ro du, Zyg munt
Pesz kow ski, był mi strzem cu kier ni -

czym i pro wa dził w Sa no ku przy głów -
nej uli cy (obec nie Ja giel loń ska) cu kier -
nię, gdzie spo ty ka ła się miej sco wa
„śmie tan ka to wa rzy ska”. Ta ki sa noc ki
Blic kle. Od 1951 r. cu kier nię prze ję ła
Po wszech na Spół dziel nia Spo żyw ców
„Spo łem”, ale na dal w mo wie po tocz -
nej sa no czan „cho dzi ło się” na słod ko -
ści do Pesz kow skich. Te go, że ja ko
ma ła dziew czyn ka wier ci łam się w ko -
ście le nie pa mię tam, ale pa mię tam jak

ma ma obie cy wa ła mi, że je śli wy trzy -
mam, to po su mie pój dzie my na ciast -
ka do Pesz kow skich (wy bie ra łam
kre mów ki). Oprócz Zdzi sła wa ro dzi ce
do cho wa li się jesz cze dwóch sy nów:
Wie sła wa i Bo le sła wa. W Sa no ku póź -
niej szy ka płan ukoń czył szko łę pod sta -
wo wą, a póź niej Gim na zjum Mę skie
im. Kró lo wej Zo fii, w któ rym zło żył
eg za min doj rza ło ści w ro ku szkol -
nym 1937/38. Po ma tu rze wstą pił
do Szko ły Pod cho rą żych Ka wa le rii
w Gru dzią dzu, po ukoń cze niu któ rej

Ksiądz Pra łat Zdzi sław Ja strzę biec 
Pesz kow ski (1918-2007)

Ka pe lan Ro dzi ny
Ka tyń skiej
W dzi siej szym świe cie, kie dy me dia ró żne go ro dza ju utrwa la -
ją w świa do mo ści prze cięt ne go Po la ka ob raz ka pła na, któ ry
już sa mym swo im ist nie niem stwa rza rzą do wi kło pot, któ ry
nie chce zli kwi do wa nia Fun du szu Ko ściel ne go, w mię dzy cza -
sie mo le stu je, mam oka zję czy ta jąc „Są de cza ni na” spo tkać zu -
peł nie in ne opi nie o ka pła nach.

Zdzi sław Pesz kow ski
uro dził się 23 sierp -
nia 1918 r. w Sa no ku, 
ja ko naj star szy syn Zyg -
mun ta i Ma rii z Ku del -
skich.
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zo stał skie ro wa ny do 20. Puł ku Uła nów
im. Kró la Ja na 3 So bie skie go w Rze szo -
wie.

Tam za sta ła Go woj na. Pod sil nym
na po rem nie miec kim pułk co fa się
na wschód. Ale 17 wrze śnia 1939 r. Ar -
mia Czer wo na prze kro czy ła gra ni cę
Pol ski. W swo ich wspo mnie niach ks.
Pra łat na zwał to „wbi ciem no ża w ple -
cy”. Puł ko wi, w któ rym słu żył, przy pa -
dła już tyl ko wal ka, ka pi tu la cja,
roz bro je nie i nie wo la. A sta ło się to
już 20 wrze śnia 1939 r. w miej sco wo ści
Po mo rza ny. Pod cho rą ży Zdzi sław Pesz -
kow ski z reszt ka mi swo je go puł ku do -
stał się do nie wo li so wiec kiej. A po tem
już tyl ko by dlę ce wa go ny i wy gnań -
czym szla kiem po wę dro wa li via Łuck
– Pod woł czy ska, jed ni do Ko ziel ska,
in ni do Sta ro biel ska, ko lej ni do Ostasz -
ko wa. Mło dy Pesz kow ski tra fił do Ko -
ziel ska.

Po la tach ks. pra łat na pi sze w swo ich
wspo mnie niach: „Zgi nął kwiat ry cer -
stwa – ofi ce ro wie Ar mii Pol skiej. To
ofia ry ka ino wej zbrod ni.” Wi dział, jak
ich za bie ra ją. Co dzien nie po kil ka na -
ście -kil ka dzie siąt osób. Wszy scy my śle -
li, że wra ca ją na wol ność. Przez
szkol ne go ko le gę ka że po zdro wić mat -
kę i uko cha ny Sa nok. Pod cho rą ży Pesz -
kow ski miał je chać ostat nim
trans por tem. Dzię ki te mu prze żył.

Zdzi sław Pesz kow ski wraz z Ar mią
Pol ską gen. Wła dy sła wa An der sa opu -
ścił Ro sję. Dal sza dro ga pro wa dzi ła
szla kiem 2. Kor pu su Pol skie go przez
Pa le sty nę, Egipt, Irak, na wet In die. Tu -
ła czy los. Po de mo bi li za cji po zo stał
w Wiel kiej Bry ta nii. To tam pod jął osta -
tecz ną de cy zję o wy bo rze sta nu ka płań -
skie go. Był rok 1950. W swo ich
wspo mnie niach wie le lat póź niej ks.
pra łat na pi sze: „Tak wi docz nie chciał
Pan. Do mi ne, Fiat Vo lun tas Tua”.
Na stu dia wy brał Se mi na rium Pol skie
w sta nie Mi chi gan w Sta nach Zjed no -
czo nych. 5 czerw ca 1954 r. w ka te drze
w De tro it Zdzi sław Pesz kow ski przy jął
świę ce nia ka płań skie. Na stęp nie w Or -
chard La ke roz po czął dzia łal ność na -
uko wą i dy dak tycz ną. Swo je stu dia
kon ty nu ował na uni wer sy te tach ame ry -
kań skich oraz w lon dyń skim Uni wer sy -
te cie Pol skim, uzy sku jąc tam sto pień
dok to ra fi lo zo fii. W 1970 r. zo sta je wy -

nie sio ny do god no ści pra ła ta, Je go dzia -
łal ność na uko wa jest ogrom na. Uczest -
ni czy w mię dzy na ro do wych zjaz dach
i kon fe ren cjach z dzie dzi ny teo lo gii, pe -
da go gi ki, hi sto rii i kul tu ry. Zo sta je na -
czel nym ka pe la nem Związ ku
Har cer stwa Pol skie go po za gra ni ca mi
kra ju oraz ka pe la nem Ko ła i Fun da cji
by łych żoł nie rzy 2. Kor pu su Pol skie go.
Przede wszyst kim jed nak gło si praw dę
o so wiec kich zbrod niach na Po la kach.
W 1988 r. pierw szy raz po je chał do Ka -
ty nia. W ro ku 1990 na sta łe wra ca
do Pol ski. Ca ły czas kon ty nu uje swo ją
wal kę w imię praw dy o „Gol go cie
Wscho du”. Zo stał ka pe la nem Ro dzin
Ka tyń skich.

W ro ku 2004, kie dy to przy pa da -
ło 50-le cie Je go ka płań skiej po słu gi, ks.
Pra łat ufun do wał 50 ob ra zów z wi ze run -
kiem Mat ki Bo skiej Ka tyń skiej tu lą cej
do sie bie gło wę pol skie go ofi ce ra prze -
strze lo ną od ty łu.

Był to dar dla 50 ko ścio łów, z któ ry -
mi w cią gu ży cia był zwią za ny. Je den
z nich ofia ro wał sa noc kiej fa rze – swo -
jej ro dzin nej pa ra fii. Do stoj ny Ju bi lat
miał przy je chać i od pra wić uro czy stą
Mszę Św. Dzięk czyn ną. Tak się jed nak
nie sta ło. Przed dzień przy szła wia do -
mość o cho ro bie ks. pra ła ta (za pa le nie
płuc) i je go ho spi ta li za cji. Uro czy sto ści
jed nak się od by ły, ale w mniej szym za -

kre sie, a oprócz po dzię ko wań Do bre mu
Bo gu za te go nie zwy kłe go ka pła na, mo -
dli li śmy się go rą co o je go zdro wie.

Do Sa no ka ks. pra łat przy je chał rok
póź niej w 2005 r. na uro czy sto ści 125-
le cia szko ły, obec nie I LO, a daw niej
Gim na zjum Mę skie go im. Kró lo wej Zo -
fii, któ re go był ab sol wen tem. Wte dy
mię dzy uro czy sto ścia mi szkol ny mi dla
ma łej gru py osób od by ło się spo tka nie
z ks. Pesz kow skim w Bi blio te ce Miej -
skiej im. Grze go rza z Sa no ka. Ni gdy nie

za po mnę te go spo tka nia: wspo mnie nia,
roz mo wy, wspól ny śpiew, bło go sła wień -
stwo i go rą ca proś ba księ dza, aby nie za -
po mnieć o Ka ty niu, gdy on umrze.
Zmarł 8 paź dzier ni ka 2007 r. w Ani nie.
Wie dząc, że jest już cię żko cho ry i le ży
w szpi ta lu, w dru giej po ło wie wrze -
śnia 2007 ro ku uda ło mi się do dzwo nić
do kon cer tu ży czeń w Ra diu Ma ry ja
i prze ka zać Mu od Sa no czan po zdro wie -
nia i obiet ni cę mo dli twy. Czy sły szał?
Nie wiem, ale mam na dzie ję, że tak.

Ks. Pesz kow ski nad czasz ka mi roz -
strze la nych w Ka ty niu

W roku 2004, kiedy to
przypadało 50-lecie Jego
kapłańskiej posługi, ks.
Prałat ufundował 50
obrazów z wizerunkiem
Matki Boskiej
Katyńskiej.
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Ks. Pra łat Zdzi sław Pesz kow ski po -
cho wa ny zo stał w Pan te onie Wiel kich
Po la ków w war szaw skiej Świą ty ni
Opatrz no ści Bo żej obok księ dza od ma -
łych żucz ków i czer wo nej bie dron ki
– ks. Ja na Twar dow skie go.

***
Cze go mnie na uczył ten nie zwy kły

ka płan? 
Przede wszyst kim prze ba cza nia. Je -

że li krzyw da jest du ża, to nie da się ła -
two prze ba czyć. I choć bo li, trze ba
pró bo wać prze ba czać. Prze ba cza nie to
pro ces trwa ją cy nie raz la ta mi.

Dru gą wa żną rze czą prze ka zy wa ną
nam przez ks. Pesz kow skie go, to nie -
ustan ne przy po mi na nie nam o ja kże
opty mi stycz nej praw dzie wia ry za war -
tej w Cre do: wia ry w Świę tych Ob co -
wa nie. Na wet w skła da nych przez sie bie
ży cze niach to pod kre ślał.

Ksiądz pra łat im po no wał mi rów nież
tym, że w je go wy po wie dziach, wy wia -
dach, roz mo wach ni gdy nie by ło zło śli -
wo ści, szorst ko ści. Ten czło wiek
wy sy łał do lu dzi ja kieś po zy tyw ne
kwan ty ener gii i do bro ci po wo du jąc, że
lu dzie się zmie nia li. Naj lep szym przy -
kła dem mo że być ro syj ski pro ku ra tor
wte dy puł kow nik (dzi siaj ge ne rał w sta -
nie spo czyn ku), któ ry współ pra co wał
z księ dzem Pesz kow skim przy eks hu -
ma cji w Ka ty niu przez 2,5 mie sią ca. Ga -
ze ty pi sa ły wów czas, że puł kow nik się
na wró cił, a pod czas od pra wia nych przez
pra ła ta mszach czy tał po ro syj sku
Ewan ge lię. (ne ew swe ek. pl, 5 wrze -
śnia. 2011 r. „Na wró co ny w Ka ty niu”
Igor Mie cik).

Wszy scy wie rzy my, a za pew nie
szcze gól nie po ra nio ne przez la ta ro dzi -
ny ka tyń skie, te raz też i smo leń skie, że
życz li wy za ży cia ks. Pesz kow ski jest
ich orę dow ni kiem przed Do brym Bo -
giem w nie bie.

Ra da Mia sta Sa no ka w 1995 r. nada -
ła ks. pra ła to wi ty tuł Ho no ro we go Oby -
wa te la Kró lew skie go Wol ne go Mia sta
Sa no ka w uzna niu za sług od da nych dla
upa mięt nie nia osób po mor do wa nych
na Wscho dzie i uka za nia praw dy
o zbrod ni ka tyń skiej.

Z tej oka zji ks. Pra łat po wie dział lo -
kal nym „No wi nom”: „Ty tuł Ho no ro we -
go Oby wa te la Mia sta Sa no ka ma dla
mnie ogrom ną war tość. Mo je ro dzin ne

mia sto za wsze by ło dla mnie naj pięk -
niej szym i naj cu dow niej szym miej scem
na świe cie, do któ re go czę sto po wra ca -
łem my śla mi, gdy by łem da le ko stąd
i nie da ne mi by ło tu przy je chać”.

Hu fiec Sa noc ki ZHP ob rał so bie
za pa tro na ks. dru ha Zdzi sła wa Pesz -

kow skie go. W je go pa ra fial nym ko ście -
le, czy li w sa noc kiej fa rze, znaj du je się
ob raz Mat ki Bo skiej Ka tyń skiej ofia ro -
wa ny przez ks. pra ła ta oraz ta bli ca pa -
miąt ko wa po świę co na te mu wy bit ne mu
ka pła no wi.

MAŁ GO RZA TA DĄ BROW SKA
Ps. Ko rzy sta łam z ksią żki ks. Zdzi sła wa

Pesz kow skie go „Z gro du nad krę tym Sa nem
w sze ro ki świat” oraz po sia da nej ja ko sa no -
czan ka wie dzy o ro dzi nie pp. Pesz kow skich.

Zdję cia po cho dzą rów nież z ww. ksią żki.

Ru iny Klasz to ru kar me li tań skie go w od da lo nym o kil ka ki lo me trów od Sa -
no ka Za gó rzu

Pod cho rą ży Zdzi sław Pesz kow ski
przed 1 X 1939 r. Zdję cie ze zbio rów
ks. Zdzi sła wa Pesz kow skie go

Ra da Mia sta Sa no ka
w 1995 r. nada ła ks. pra -
ła to wi ty tuł Ho no ro we go
Oby wa te la Kró lew skie go
Wol ne go Mia sta Sa no ka.
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Na krót ko ro dzi na Tu le jów
wró ci ła w ro dzin ne stro ny
Emi lii na la ta 1945-1950

do Su le cho wa. Eu ge niusz Tu le ja zna lazł
pra cę w Fa bry ce Win i Wó dek w Zie lo -
nej Gó rze. Przez krót ki czas pia sto wał
ta kże urząd bur mi strza Su le cho wa. Jed -
nak nie da ne by ło ro dzi nie Tu le jów
na dłu żej za ko twi czyć na zie mi lu bu -
skiej. W 1949 ro ku Eu ge niusz Tu le ja, ja -
ko in ży nier bu dow nic twa, otrzy mu je
na kaz pra cy (ta kie by ły cza sy – to uwa -
ga dla młod szych Czy tel ni ków) do No -
wej Hu ty, sztan da ro wej bu dow li
pol skiej dro gi do so cja li zmu. Cóż by ło
ro bić. Ro dzi na Tu le jów jesz cze raz spa -
ko wa ła ma nat ki i osia dła w Kra ko wie.
A bo ha ter mo je go fe lie to nu był już co -
raz bli żej No we go Są cza, o któ rym być
mo że na wet wte dy nie my ślał, że nie -
dłu go sta nie się naj wa żniej szą przy sta -
nią je go ży cia.

***
W 1967 ro ku Krzysz tof Tu le ja otrzy -

mu je dy plom Po li tech ni ki Kra kow skiej
Wy dzia łu Bu dow nic twa Lą do we go i ja -
ko spe cja li sta od bu do wy dróg i mo stów
roz po czy na pra cę w Kra kow skim
Przed się bior stwie Ro bót Dro go wych.
In ży nier Tu le ja spę dza w KPRD trzy la -
ta i wła śnie wte dy po zna je, jak opo wia -
da, „dziew czy nę z Pie kła”. Miesz kań cy
No we go Są cza wie dzą, gdzie jest no wo -
są dec kie Pie kło, więc nie bę dę się roz -
wo dził na ten te mat. I to wła śnie
„dziew czy na z Pie kła”, czy li Zo fia Bar -
tło mo wicz tak za wró ci ła w gło wie
Krzysz to fo wi, że ten, dłu go się nie na -
my śla jąc, spa ko wał swój kra kow ski do -
by tek i zo stał od 1970 ro ku
są de cza ni nem. Już w No wym Są czu
uro dzi ły się dzie ci Zo fii i Krzysz to fo wi
Tu le jom: w 1971 r. An na, w 1972 r. Ewa
i w 1973 r. An drzej.

Krzysz tof Tu le ja pro fe sji nie mu siał
zmie niać, dla te go tra fił pod skrzy dła
Miej skie go Za rzą du Dróg i Mo stów, bo
ja ko się rze kło, był już do świad czo nym
in ży nie rem. Wy glą da na to, że kli mat
No we go Są cza nad zwy czaj nie słu żył in -
ży nie ro wi Krzysz to fo wi. Dzię ki, jak
twier dzi skrom nie, wy jąt ko we mu zbie -

Po czet pszcze la rzy są dec kich

Krzysz tof Tu le ja
Ja kże barw ne po tra fią być ludz kie bio gra fie, do wo dzą lo sy ko -
lej ne go bo ha te ra mo ich pszcze lar skich ga węd. Krzysz tof Tu le ja
uro dził się 9 li sto pa da 1943 ro ku w Rze szo wie. Je go oj ciec Eu ge -
niusz po cho dził z Ja sła i pra co wał w ko pal ni naf ty w Kry gu. Na -
to miast ma ma, Emi lia z do mu Szaj, przy je cha ła na Pod kar pa cie
z Gro dzi ska Wiel ko pol skie go.
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go wi oko licz no ści, a nam wy pa da pod -
kre ślić, że ta kże fa cho wo ści i zdol no -
ściom or ga ni za cyj nym, Krzysz tof Tu le ja
zo stał po wo ła ny na sta no wi sko za stęp -
cy pre zy den ta mia sta No wy Sącz i pia -
sto wał tę funk cję w la tach 1981-1987
za ka den cji pre zy den tów Bo le sła wa Ba -
siń skie go i Zdzi sła wa Paw lu sa. W ge stii
wi ce pre zy den ta Krzysz to fa Tu lei po zo -
sta wa ły oczy wi ście spra wy do ty czą ce
go spo dar ki ko mu nal nej mia sta. Po pra -
cy w ma gi stra cie Krzysz tof Tu le ja wró -
cił do swo ich ma cie rzy stych in sty tu cji
i po 1987 ro ku pra co wał w Wo je wódz -
kiej Dy rek cji Dróg Miej skich (ma swój
wiel ki udział w bu do wie Mo stu 700-le -
cia na Ka mie ni cy, czy alei Pił sud skie go
z przej ściem tu ne lo wym pod to ra mi ko -
le jo wy mi do uli cy Na wo jow skiej).
Po re for mie ad mi ni stra cyj nej kra ju
w 1998 ro ku zo stał za trud nio ny w Za -
rzą dzie Dróg Wo je wódz kich w Kra ko -
wie Re jon Dróg No wy Sącz.
Na za słu żo ną eme ry tu rę prze szedł
w 2008 ro ku.

No, a gdzie w tym wszyst kim są
pszczo ły? – za py ta cie Pań stwo nie bez
ra cji. No i niech ktoś po wie, że przy pa -
dek nie rzą dzi świa tem, choć ja ten przy -
pa dek na zy wam prze zna cze niem. Otóż
w 1986 ro ku inż. Krzysz tof Tu le ja ra -
zem ze swo im przy ja cie lem i są sia dem
Mi cha łem Pod gór nym po je cha li któ re -
goś dnia do Słop nic k. Li ma no wej.
A tam „pa no wał” na 300. ro dzi nach
pszcze lich ś. p. Aloj zy Pod gór ny, wy bit -
ny pszcze larz są dec ki. I tak so bie pa no -
wie usie dli w Słop ni cach, a Aloj zy
Pod gór ny ra czył swo ich go ści nie tyl ko

opo wie ścia mi z pól, la sów i pa siek, ale
ta kże wła sno ręcz nie przy rzą dzo ną mio -
dów ką. I sie dzie li ca łą noc, jak mó wi le -
gen da, i po pi ja li tę mio dów kę,
a Krzysz tof Tu le ja z mi nu ty na mi nu tę,
z go dzi ny na go dzi nę sta wał się pszcze -
la rzem. Nad ra nem do strzegł na sto le ry -
sun ki tech nicz ne, wy ko na ne przez
sy na Aloj ze go, a przed sta wia ją ce zmo -
der ni zo wa ny typ ula wiel ko pol skie go
(mu szę Wam, Dro dzy Czy tel ni cy,
wresz cie na pi sać ar ty kuł o tych wszyst -

kich ty pach pol skich i nie po lskich uli,
bo tak, to roz ma wia my jak śle pi o ko lo -
rach, ale tym cza sem słu chaj cie, co by ło
da lej). No i Krzysz tof Tu le ja po pro sił
pszcze la rza Aloj ze go Pod gór ne go, że by
udo stęp nił mu te pro jek ty. Pszcze larz
Aloj zy praw do po dob nie aż za piał z za -
chwy tu, bo nie ma więk sze go ho no ru
dla pszcze la rza jak za szcze pić pa siecz -
ne go bak cy la obok sie bie, rzu cić ziar no,
któ re wy kieł ku je, po ka zać pa sję.
Krzysz tof Tu le ja jesz cze zi mą te go ro ku
wła sno ręcz nie zbu do wał 20 uli we dług
pro jek tu udo stęp nio ne go przez Aloj ze -
go Pod gór ne go. A po tem wio sną, a ja -

kże, pszcze larz Aloj zy za sie dlił 10 uli
i da lej wszyst ko po to czy ło się jak w ty -
sią cach pol skich pa siek, rze mio sło bart -
ne zna la zło ko lej ne go od da ne go
pa siecz ni ka. Kil ku dzie się ciop nio wa pa -
sie ka Krzysz to fa Tu lei od lat stoi w pod -
są dec kim Pa szy nie. Mo że cie je chać
i zo ba czyć na wła sne oczy!

***
Krzysz tof Tu le ja od 1986 ro ku jest

człon kiem, naj pierw Wo je wódz kie go
Związ ku Pszcze la rzy w No wym Są czu,
a dzi siaj Kar pac kie go Związ ku Pszcze -
la rzy w No wym Są czu. Od 2003 ro ku
pia stu je (już trze cią ka den cję) ta kże
funk cję pre ze sa Te re no we go Ko ła
Pszcze la rzy w No wym Są czu li czą ce -
go 120 osób. Kar pac ki Zwią zek Pszcze -
la rzy już daw no uho no ro wał swo je go
wy bit ne go człon ka Zło tą Od zna ką – to
naj wy ższy ho no ro wy za szczyt w na -
szym związ ku.

Jak wi dać pszcze lar stwo przy cho dzi
cza sem znie nac ka, mo żna by rzec spa -
da jak grom z ja sne go nie ba, a jak już
czło wie ka opę ta, to trzy ma wy trwa le
i nie pusz cza. A mio dów ka Aloj ze go
Pod gór ne go by ła prze cież tyl ko sym bo -
licz nym re kwi zy tem, pre tek stem, a mo -
że pod stę pem i nie zbęd nym tłem
pod bu do wę pod wa lin bart nej mi sji
Krzysz to fa Tu lei.

Ale gdy przyj dzie mój czas, to za py -
tam Naj wy ższe go, jak to by ło na praw -
dę w tych Słop ni cach Ro ku
Pań skie go 1986. Zo stać pszcze la rzem
w jed ną noc, to jest re kord nie do po bi -
cia. Czap ki z głów!

MA CIEJ RY SIEWCZ

I siedzieli całą noc, jak
mówi legenda, i popijali
tę miodówkę, a Krzysztof
Tuleja z minuty na
minutę, z godziny na
godzinę stawał się
pszczelarzem.
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Jej po ło że nie gwa ran tu je azyl
i wy ci sze nie, jed nak z te go po wo -
du też cię żko do strzec ją ze szla -
ku. Jest za zna czo na jesz cze

na nie wie lu ma pach, a naj częst szą dro -
gą re kla my jest w tym przy pad ku re ko -
men da cja tu ry stów, któ rzy ją już
od wie dzi li. Co kry je się pod na zwą
„Cha ta Ma gó ry” i kto ją pro wa dzi?

Pierw sze do nie sie nia o „Cha cie Ma -
gó ry” do cie ra ły do śro do wi ska tu ry stów
be skidz kich oko ło dwóch lat te mu.
Praw dzi wy po czą tek jej dzia łal no ści
mo żna da to wać na wrze sień 2011, kie -
dy to wła ści ciel – An drzej No wak – za -
re je stro wał dzia łal ność agro tu ry stycz ną
i roz po czął re kla mo wa nie swo je go go -
spo dar stwa w krę gach tu ry stycz nych.

Skąd wziął się po mysł na cha tę gór ską,
skąd przy był i kim jest jej wła ści ciel,
wy ja śnia w roz mo wie z wy słan ni kiem
„Są de cza ni na”.

Uro dził się na Ślą sku, a je go pierw -
szy mi wspo mnie nia mi o gó rach jest wy -
ciecz ka z ro dzi ca mi w Pie ni ny, gdzie
zła mał wte dy no gę. W wie ku li ce al nym
cho dził już na ca łe go po gó rach i wstą -
pił do or ga ni za cji tu ry stycz nych. Wraz
z PTTK prze mie rzył ca łe Be ski dy i po -
znał Ta try, w któ rych za uwa żył, że
po gó rach mo żna nie tyl ko cho dzić
po szla kach, ale rów nież wspi nać się
na pio no we ska ły. Po sta no wił oso bi ście
za kosz to wać wspi nacz ki. W tym ce lu
wstą pił do Klu bu Wy so ko gór skie go Ka -
to wi ce i roz po czął kurs wspi nacz ko wy.
Tak roz po czę ła się je go przy go da
pod zna kiem ra ków i cze ka na. Zdo by wał
ta trzań skie, z bie giem cza su ta kże i al -
pej skie szczy ty, wspi nał się w Do lo mi -
tach, Pi re ne jach i w Al pach fran cu skich.
Rów no cze śnie in te re so wa ły go głę bo kie
ja ski nie, któ re eks plo ro wał z to wa rzy -
stwem spe le olo gicz nym. Na tym grun -
cie ma pew ne osią gnię cia, prze żył też
kil ka nie bez piecz nych sy tu acji.

– Za blo ko wa łem się w cia snym me -
an drze, w któ rym nie sie nie po mo cy by -
ło nie mo żli we i do dziś nie wiem, jak mi
się uda ło sa mo dziel nie uwol nić z pu łap -
ki – opo wia da pan An drzej.

***
Jak zna lazł się w Be ski dach? W Be -

ski dy, do kład niej w Gor ce, tra fił w la -
tach 90. ze szłe go stu le cia, gdy
do wie dział się o od zna jo me go o ist nie -
niu „pew nej cha ty pod Tur ba czem gdzie
ży je naj star szy hi pis”. Tak mó wio no
o „Me ty sie”, czy li Ro ma nie Fre mim,
któ ry osie dlił się na Ha li Dłu giej
i od któ re go na zwa no ową chat kę „Me -
ty sów ką”.

– Od ra zu się za przy jaź ni li śmy
– wspo mi na „Me ty sa” nasz roz mów ca,
któ ry jeź dził tam co raz czę ściej. Po -
za tym uczest ni czył w wy so ko gór skich
wy pra wach: – W mie ście spę dza łem mo -
że dwa week en dy rocz nie – na świę ta. 

W 1999 r. zmarł brat „Me ty sa”, czło -
wiek rów nież czę sto by wa ją cy w Gor -
cach. Ta in for ma cja do tar ła do An drze ja
No wa ka, któ ry wów czas pro wa dził
na Ślą sku fir mę. Nie dłu go póź niej
w ślad za bra tem od szedł ta kże „Me tys”.

„Chata Magóry”
– najmłodsze
schronisko
w Beskidzie Sądeckim
Wę dru jąc wo kół Piw nicz nej w kie run ku gra ni cy sło wac kiej,
przy zie lo nym szla ku na Elia szów kę, na za cisz nej po la nie mo żna
uj rzeć dym z ko mi na wy do by wa ją cy się z uro czej „Cha ty Ma gó -
ry”, naj młod sze go schro ni ska w Be ski dzie Są dec kim.
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– Ktoś mi o tym po wie dział – wspo -
mi na – ale mu nie wie rzy łem, mó wi łem,
że się po my lił, ale po je cha łem spraw -
dzić. Fak tycz nie, oka za ło się, że cha ta
stoi pra wie pu sta, nie ma się nią kto za -
opie ko wać.

Z week en do we go wy jaz du zro bi ły
się czte ry mie sią ce, po któ rych pan An -
drzej przy je chał do mia sta, by za mknąć
spra wy fir my i wró cił na Ha lę Dłu gą,
ob jąć funk cje cha ta ra. Mó wi, że z da le -
ka od cy wi li za cji żył jak w baj ce, w zgo -
dzie z na tu rą, ży wiąc się w du żej mie rze
jej da ra mi. Ta ki tryb ży cia był oczy wi -
ście cię żki, zda rza ło się, że zi ma od ci -
na ła na pra wie pół ro ku do jazd, a doj ście
ze skle pu zaj mo wa ło 6 go dzin. Jed nak
nie ża łu je te go cza su i wspo mi na go bar -
dzo do brze: – Tam stwier dzi łem, że to
jest to, czym chcę się kie dyś zaj mo wać,
za ło żyć schro ni sko w gó rach, by móc
się z nie go utrzy my wać.

W „Me ty sów ce” po znał wie le osób
i część z tych przy jaź ni prze trwa ło
do dziś: – Na wet te raz moi przy ja cie le
przy je żdża ją do mnie już z ro dzi na mi.

Go spo da ro wa nie na Ha li Dłu giej za -
koń czył, gdy pra wo wi ty wła ści ciel
„Me ty sów ki” – Gor czań ski Park Na ro -
do wy – nie przed łu żył umo wy uży cze -
nia chat ki i z dniem 1 stycz nia 2006 r.
mu siał ją opu ścić.

– Zi ma by ła cię żka i my w tych śnie -
gach mu sie li śmy się prze pro wa dzać
– za pa mię tał. Z cha ty wy wo żo no rze czy
sa nia mi, bądź na przy pię tych do me bli
nar tach. Pan An drzej zna lazł już wte dy

in ną mo żli wość miesz ka nia w Gor cach,
w naj star szej w tej czę ści gór cha cie
z 1839 ro ku zwa nej Kur ny to wą Ko li bą.
Wcze śniej by ła tyl ko cza sem wy naj mo -
wa na stu den tom, a pa mię ta ła cza sy, kie -
dy pod czas woj ny sta cjo no wał tam Jó zef
Ku raś „Ogień” ze swo im od dzia łem…

Miesz kał tam przez pra wie rok
do nie szczę śli we go wy pad ku, gdy
od roz grza ne go ko mi na roz po czął się
po żar. Ogień uga szo no bez więk szych
strat, jed nak z za byt ko we go dom ku na -
le ża ło się wy nieść. W mię dzy cza sie pan
An drzej miesz kał pod Bo gu szą, a osta -
tecz nie uda ło się mu zna leźć sta re go -
spo dar stwo na pół noc nych sto kach
Elia szów ki. Tuż przy gra ni cy sło wac -
kiej, po now nie za pusz cza ko rze nie i po -
wo li speł nia swo je ma rze nia. 

***
„Cha ta Ma gó ry” dys po nu je 30. miej -

sca mi noc le go wy mi na stry chu
i w dwóch izbach w in nym bu dyn ku,
zwa nych „Sta jen ką” i „Ob ser wa to -
rium”, czy li w po ko jach zbio ro wych.
W bu dyn ku głów nym, bę dą cym do mem
An drze ja No wa ka, jest ła zien ka z bie żą -
cą, cie płą wo dą oraz prąd i in ter net.
Cha ta dzię ki swo je mu nie po wta rzal ne -
mu kli ma to wi jest ide al nym miej scem
wy po czyn ku mło dzie ży li ce al nej i stu -
den tów z ca łej Pol ski, a dzię ki do god nej
lo ka li za cji ta kże Sło wa cji i Czech. To,
co nie wąt pli wie urze ka go ści w izbie
głów nej, jest jej ory gi nal ny wy strój łą -
czą cy kli mat ty po wej chat ki gór skiej
z no wo cze sny mi udo god nie nia mi. Tu ry -

sta szu ka ją cy od po czyn ku i in te lek tu al -
nej roz ryw ki, mo że się gnąć wie czo rem
po lek tu rę z im po nu ją cej bi blio tecz ki,
lub przy po mnieć so bie daw ne cza sy słu -
cha jąc mu zy ki z ka set, a na pew no od -
naj dzie coś dla sie bie w bo ga tej ko lek cji.
Wiel kim za in te re so wa niem cie szy się
fo tel bu ja ny, któ ry wraz z pie cem stwa -
rza przy tul ną at mos fe rę do mu.

Pod su mo wu jąc: jest tu wszyst ko co
mo że spra wić ra dość i re laks stru dzo ne -
mu wę drow co wi. Pan An drzej pla nu je
roz bu do wę i dal sze in we sty cje, z ga stro -
no mią włącz nie. Go spo da rzo wi ma rzą
się cy klicz ne im pre zy mu zycz ne i kon -
cer ty ple ne ro we. Pierw szym z ta kich
wy da rzeń ma być ma ły fe sti wal blu eso -
wy roz po czy na ją cy się w dłu gi week end
Bo że go Cia ła. Za pra sza my.

(MZ)
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W
te dy to Kry ni ca po raz
pierw szy by ła go spo da -
rzem ho ke jo we go tur nie -
ju na naj wy ższym

po zio mie. Wy sta wę „Mi strzo stwa Świa -
ta w Ho ke ju na Lo dzie Kry ni ca 1931 r.”
przy go to wa ła Bi blio te ka Pu blicz -
na w Kry ni cy -Zdro ju. Eks po zy cję mo -
żna jesz cze oglą dać w ho lu Miej skie go

Ośrod ka Spor tu i Re kre acji (ha la lo do -
wa).

Ho ke jo we Mi strzo stwa Świa ta,
a jed no cze śnie Mi strzo stwa Eu ro py, od -
by ły się w Kry ni cy w dniach 1-8 lu te -
go 1931 r. z udzia łem naj lep szych
dru żyn w tej dys cy pli nie na świe cie
– Ka na dy, któ ra zdo by ła naj wy ższe tro -
feum, Cze cho sło wa cji, USA, Au strii,

Szwe cji i Pol ski. Im pre zę ob słu gi wa -
ło 100 dzien ni ka rzy, co na tam te cza sy
by ło du żym osią gnię ciem, re ali zo wa no
trans mi sje ra dio we i po raz pierw szy za -
wo dy ob słu gi wa ła eki pa fil mo wa. Za -
wo dy ro ze gra ne zo sta ły na „sta rym”,
od kry tym sta dio nie przy ul. Li po wej,
któ ry znaj do wał się na miej scu obec ne -
go ki na „Ja wo rzy na”. Po wo dze nie im -
pre zy za le ża ło od od po wied nich
wa run ków at mos fe rycz nych, któ re
na szczę ście do pi sa ły. Kry nic kie lo do -
wi sko, spe cjal nie na po trze by mi -
strzostw, zo sta ło zmo der ni zo wa ne
– zbu do wa no kry te try bu ny oraz za in -
sta lo wa no sztucz ne oświe tle nie, któ re
umo żli wia ło roz gry wa nie me czów
w go dzi nach wie czor nych. Prze wod ni -
czą cym Ko mi te tu Or ga ni za cyj ne go mi -
strzostw zo stał dr Sta ni sław
Po la kie wicz, ów cze sny pre zes Pol skie -
go Związ ku Ho ke ja na Lo dzie. W skład
Ko mi te tu we szli ta kże: dy rek tor Za kła -
du Zdro jo we go inż. Le on No wo tar ski,
czło nek za rzą du PZHL gen. Ste fan Wit -
kow ski, inż. Ta de usz Ku char, Bo le sław
Bie ga, mjr Wil helm Re mer, dr Mie czy -
sław Du kiet, red. Hen ryk But kie wicz.
Or ga ni za to rzy i wło da rze mia sta po sta -
ra li się, aby z oka zji te go wy da rze nia
uzdro wi sko za bły sło peł nym bla skiem.
Na ośnie żo nych uli cach po ja wi ły się
pięk ne de ko ra cje oraz pod świe tla ne
rzeź by lo do we. Przed wej ściem na lo -
do wi sko za mon to wa no ozdob ną bra mę.
Wy strój za chwy cił wszyst kich go ści
oraz miesz kań ców Kry ni cy. Uzdro wi -
sko przez tych kil ka zi mo wych dni zna -
la zło się na ustach ca łe go świa ta.

Na wy sta wie, któ rą przy go to wa ła Bi -
blio te ka Pu blicz na, po ka za no zdję cia
dru żyn uczest ni czą cych w roz gryw kach,
pierw szy sta dion ho ke jo wy w Kry ni cy,
syl wet ki za wod ni ków i ele men ty stro ju
i sprzę tu ho ke jo we go, ja kie go przed la -
ty uży wa li za wod ni cy. Po więk szo ne fo -
to gra fie gra ją cych za wod ni ków,
pu blicz no ści i ory gi nal nie ude ko ro wa -
nej Kry ni cy od da ją at mos fe rę i kli mat tej
wiel kiej mię dzy na ro do wej im pre zy
spor to wej. Dzię ki an giel sko ję zycz nej
wer sji opi sów i tek stów, eks po zy cję mo -
gli obej rzeć ta kże za wod ni cy i człon ko -
wie ekip dru żyn uczest ni czą cych
w te go rocz nych mi strzo stwach.

AGA TA JA ROSZ

Od mi strzostw do mi strzostw

Hokej w Krynicy
przed 81 lat
Ki bi ce i mi ło śni cy ho ke ja, oprócz emo cji spor to wych zwią za -
nych z od by wa ją cy mi się w Kry ni cy -Zdro ju Mi strzo stwa mi
Świa ta w Ho ke ju na Lo dzie Dy wi zji 1, Gru pa B (15-21 kwiet nia
br.), mie li wy jąt ko wą oka zję do obej rze nia uni kal nych zdjęć i pa -
mią tek sprzed 80 lat.
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Pa ni naj now szą wy sta wę fo to gra fii
pt. „Dre vne Chra my” mo że my oglą -
dać w Bar de jo wie. Pro szę po wie -
dzieć o ge ne zie i szcze gó łach
eks po zy cji.

– „Dre vne Chra my” to ty tuł, któ ry
nada li Sło wa cy, a w ję zy ku pol skim to
„Sa crum w ko lo rze drew na”. Wy sta wa
po wsta wa ła przez trzy la ta. Jest 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.
Część zdjęć po szła na kon kurs
i w mniej szym lub więk szym stop niu
zo sta ła do ce nio na, a z resz tą pa so wa ło
coś zro bić. 

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. To
je jed no czy.
Z ja kie go ob sza ru są te cer kwie?

– Głów nie z Be ski du Ni skie go i je go
od po wied ni ka po sło wac kiej stro nie.
Na wy sta wie, oprócz sa mych zdjęć, zna -
la zły się rów nież ma łe mo de le tych cer -
kie wek, spe cjal nie spro wa dzo ne
z mu zeum, aby mo żna by ło zo ba czyć,
jak to wy glą da w rze czy wi sto ści i ze sta -
wić to ze sztu ką.

Na wer ni sa żu po ja wi ło się wie le
osób, za rów no fo to gra fi ków, jak i osób
za in te re so wa nych zdję cia mi i ar chi tek -

tu rą sa kral ną – cho cia żby ci, dzię ki któ -
rych po mo cy fi nan so wej, w ogó le mo -
głam zor ga ni zo wać coś ta kie go, a na wet
oso by z Rze szo wa, któ re o tej wy sta wie
do wie dzia ły się z in ter ne tu, co by ło dla
mnie sza le nie mi łe. 
Cz ta wy sta wę czy bę dzie rów nież
po ka zy wa na rów nież w Pol sce?

– W Bar de jo vie mo żna ją by ło obej -
rzeć do koń ca mar ca. Wy sta wa by ła też
pre zen to wa na w Pol sce – w Ma gur skim
Par ku Na ro do wym, a je że li cho dzi o ko -
lej ną wy sta wę, to trud no mi to jesz cze
po wie dzieć. Naj wa żniej sze jest miej sce,
w któ rym mo gła by się od być, a szcze -
rze mó wiąc, nie roz ma wia łam jesz cze
z ga le ria mi na ten te mat. Je że li tyl ko uda
mi się zna leźć ja kiś obiekt, my ślę, że po -
ja wi się ona na Są dec czyź nie.
„Chre vne chra my” to już siód ma Pa -
ni wy sta wa, a jak z te ma ty ką?

– Więk szość mo ich wy staw do ty czy
kra jo bra zu i ar chi tek tu ry, ale zda rza ją mi
się ta kże por tre ty. Nie któ re wy sta wy by -
ły te ma tycz ne – „Sa crum w ko lo rze
drew na” (po świę co ne cer kwiom), „Są -
dec kie przy stan ki za du my” (po ka zu ją ca
są dec kie ka plicz ki) i „Po lne im pre sje”
na te mat pol skie go i sło wac kie go kra jo -
bra zu. In ne z ko lei mia ły cha rak ter re la -
cji z pod ró ży na Ukra inę, do Włoch
i Wiel kiej Bry ta nii, a jed na by ła re por -
ta żo wa.
Jak po wsta ją te zdję cia – po pra cy,
w cza sie wol nym...

– Ra czej w cza sie wol nym, w week -
en dy lub pod czas urlo pów (jak na Ukra -
inie, gdzie by li śmy pra wie 4 ty go dnie).
Głów nym ele men tem, de cy du ją cym
o tym, że w ogó le bie rze się do rę ki apa -
rat, jest świa tło. Fo to gra fu ję głów nie
kra jo braz i ar chi tek tu rę, więc nie mam
ogra ni cze nia, że coś aku rat się dzie je
i trze ba to uchwy cić w tym mo men cie.
Ja mu szę cze kać na od po wied nie świa -
tło. Nie raz się już zda rza ło, że do jed -

Świat fo to gra fii 
Ali cji Przy by szow skiej
O za pa chu sta re go drew na, fo to gra fo wa niu i nie tyl ko roz ma -
wia my z Ali cją Przy by szow ską, au tor ką kil ku wy staw i lau re at ką
wie lu kon kur sów fo to gra ficz nych.

SADECZANIN maj 2012_SADECZANIN 5.2012  25-04-2012  07:15  Strona 95



MAJ 201296 ROZMAITOŚCI
WWW.SADECZANIN.INFO

nej tyl ko cer kwi przy je żdża łam kil ka ra -
zy, w ró żnych okre sach dnia. Na ide al -
ne mo men ty trze ba cza sem bar dzo
dłu go cze kać i nie ste ty zda rza ją się one
rzad ko. Bar dzo wa żne jest też wy pa -
trzyć ja kiś istot ny ele ment, dla te go du -
żo roz ma wiam z ludź mi, któ rzy zna ją

da ną cer kiew i po ka zu ją szcze gó ły, któ -
rych na pierw szy rzut oka nie wi dać,
o któ rych tu ry sta po pro stu nie wie lub
do któ rych nie ma wstę pu, na przy kład
za iko no stas. Kie dyś, pod czas zwie dza -
nia re mon to wa ne go ko ścio ła w Har klo -
wej, mo gli śmy zo ba czyć z bli ska

do pie ro co od no wio ny pięk ny su fit.
W za sa dzie ka żde zdję cie ma swo ją hi -
sto rię.
Sko ro fo to gra fu je Pa ni już 19 lat,
więc na pew no mia ła Pa ni do czy nie -
nia rów nież z fo to gra fią ana lo go wą?

– To też był czas cze ka nia, ale ge ne -
ral nie by ły to do pie ro mo je po cząt ki,
więc eks pe ry men to wa nie – na uka sprzę -
tu na Ze ni cie, gdzie wszyst ko trze ba by -
ło usta wiać ma nu al nie. W za sa dzie
na le żę do po ko le nia przej ścio we go, po -
nie waż ni by za czy na łam od fo to gra fii
ana lo go wej, ale ni gdy nie pra co wa łam
sa ma w ciem ni, bo ist nia ły już ogól no -
do stęp ne la bo ra to ria. Efek ty tych prac
by ły ró żne – po ode bra niu wy wo ła nych
zdjęć cza sem by ła ra dość, a cza sem roz -
cza ro wa nie. Ni gdy nie mia ło się pew no -
ści, co wyj dzie. Przez dość dłu gi czas
nie mo głam się prze ko nać do zdjęć cy -

fro wych, ale kie dy oka za ło się, że mam
już wie dzę, jak apa rat dzia ła i jak to
wszyst ko po usta wiać, to od kry łam no -
wy wy miar fo to gra fii i oczy wi ście więk -

ALI CJA
PRZY BY SZOW SKA
Są de czan ka, prze wod nik gór ski, pra cow -
nik ad mi ni stra cji sa mo rzą do wej. Czło nek
Kry nic kie go To wa rzy stwa Fo to gra ficz ne -
go w Kry ni cy od 2005 ro ku. Fo to gra fią pa -
sjo nu je się od 19 lat, wy ko nu jąc pierw sze
zdję cia apa ra tem „Ze nit TL”. Po cząt ko wo
by ły to zdję cia ro dzin ne, z cza sem roz wi -
nę ła te ma ty kę swo ich prac na ota cza ją -
cy świat. Fo to gra fu je głów nie pej zaż
i ar chi tek tu rę, ale nie brak na jej pra cach
rów nież lu dzi i ich spraw. Czło nek są dec -
kie go od dzia łu Sto wa rzy sze nia Ci vi tas
Chri stia na. Lau re at ka na gro dy „Srebr ne
Jabł ko Są dec kie – za za słu gi dla Zie mi Są -
dec kiej” w dzie dzi nie fo to gra fii. Od 2010
ro ku vi ce pre zes Kry nic kie go To wa rzy -
stwa Fo to gra ficz ne go. Jest lau re at ką wie -
lu kon kur sów fo to gra ficz nych. Wy sta wy
in dy wi du al ne: „Hu culsz czy zna dziś”
(2006), „Przez Zie lo ny Al bion” (2008),”Są -
dec kie Przy stan ki Za du my” (2009), „Śla da -
mi Świę tych” (2009), „Po lne Im pre sje”
(2010), „Sa crum w ko lo rze drew na” (2011).

Głównym elementem,
decydującym o tym, że
w ogóle bierze się do ręki
aparat, jest światło.
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sze mo żli wo ści. Te raz uży wam Ca no -
na 5 D2 i pew nie tak już zo sta nie
Czy bli scy po dzie la ją Pa ni za in te re -
so wa nia fo to gra ficz ne, wspo mnia ła
Pa ni, że mąż rów nież jeź dzi na ple -
ne ry?

– Wszy scy w ja kiś spo sób in te re su je -
my się fo to gra fią, choć nie ukry wam, że
ja naj bar dziej. Mąż rów nież na le ży
do Kry nic kie go To wa rzy stwa Fo to gra -
ficz ne go, ale ma mniej cier pli wo ści
do te go wy cze ki wa nia na od po wied ni
mo ment. Ośmio let ni syn Hu bert też po -
wo li za czy na uczyć się tej sztu ki i cał -
kiem nie źle mu to już wy cho dzi.
Pro szę po wie dzieć coś o Kry nic kim
To wa rzy stwie Fo to gra ficz nym?

– Z te go co wiem, to nie ma ta kiej
gru py w No wym Są czu i w na szym gro -

nie ma my wie lu są de czan. To wa rzy stwo
to dzia ła już od 35 lat i w za sa dzie spo -
tka nia te sta ły się tra dy cją. Czę sto or ga -
ni zu je my ple ne ry, choć prze wa żnie we
wła snym za kre sie. Przy kła do wo: mnie
i mę żo wi uda ło się w 2005 ro ku zor ga -
ni zo wać coś ta kie go w Ser bii i nie ukry -
wam, że dla więk szo ści człon ków
To wa rzy stwa by ła to du ża eg zo ty ka
i pew nym stre sie wie le obaw z uwa gi to,
że kraj ten nie był jesz cze bez piecz ny.
Na fo to gra fiach utrwa li li śmy więc ta kże
po zo sta ło ści po woj nie i to, jak ci lu dzie
te raz ży ją. Ten ple ner był nie zwy kły
i jed no cze śnie bar dzo uda ny, a po nim
stwo rzy li śmy wy sta wę. Ko le dzy by li
w Jor da nii, Ma ro ku – wszyst ko za le ży
od fan ta zji i mo żli wo ści fi nan so wych.

Roz ma wiał JA NUSZ BO BREK
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l „Uzdrowisko Krynica-Żegiestów” S.A.
l Centrum Rekreacji WSB-NLU „OLIMP” w Nowym Sączu;
l Supermarket „Rafa” w Nowym Sączu,
l Bar „Małgorzatka” w Nowym Sączu;
l „UŚMIECH DZIECKA” s. c. Dorota Pierzga, Marta Mikulska w Nowym Sączu;
l Sklep Zielarsko-Medyczny „MELISA” s. c. w Nowym Sączu;
l Zakład Fryzjerski Stanisława Jasińska w Nowym Sączu;
l Salon Cosmetic Ewa Elster w Nowym Sączu;
l Galeria Obrazów oraz Salon Fryzjerski „Rene” w Nowym Sączu;
l Salon Fryzjerski „OLIVIA” Dorota Kosal w Nowym Sączu;
l Gabinet Kosmetyki Estetycznej „LAWENDA” Ewa Żygłowicz w N. Sączu;
l Angielskie ABC/Centrum Korepetycji Joanna Tomyślak w Nowym Sączu;
l „SARA” Fryzjer Damsko-Męski Elżbieta Najduch w Nowym Sączu;
l Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu;
l Fryzjer P. P. H. U. „NATALIA” Beata Kania w Nowym Sączu;
l „Multimed Sp. z o. o.” w Nowym Sączu;
l Salon Fryzjerski Barbara Pawlik w Nowym Sączu;
l F. H. U. „KRYSZTAŁ” Anna Plata w Nowym Sączu;
l Lecznica Weterynaryjna „SERWIN” Szpital Weterynaryjny w Nowym Sączu;
l Gabinet Kosmetyki Dłoni „LAWENDA” Beata Małgorzata Chrzan w N. Sączu;
l „SYDA” Daniel Truszkowski w Nowym Sączu;
l Firma Handlowo – Usługowa „Kręgielska” w Nowym Sączu;
l Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu;
l „Bizart” – biżuteria, Wioletta Olszowska w Nowym Sączu;
l Salon fryzjerski, Anna Pietrzak w Nowym Sączu;
l NZOZ „TWOJE ZDROWIE” Chirurgia Jednego Dnia w Nowym Sączu;
l SPA dla PSA Sylwia Micigolska w Nowym Sączu.
l Salon Fryzjerski „Jola” Jolanta Sikorska w Nowym Sączu;
l Handel Artykułami Przemysłowymi i Spożywczymi – Kwiaty Irena

Ptaczek w Nowym Sączu;
l Gabinet Stylizacji Paznokci Edyta Dobosz w Nowym Sączu;

l Studio Zdrowia – Gabinet Rolletic Elżbieta Górecka w Nowym Sączu;
l Salon Fryzjerski „Karin”, stylizacja paznokci, wizaż w Nowym Sączu;
l Gabinet stylizacji paznokci i wizażu „Joanna” w Nowym Sączu;
l Salon Fryzjerski „JAROLA” s. c. Aleksandra Hajnosz-Michalik,

Aleksandra i Jarosław Wingralek w Nowym Sączu;
l „HABART” Stacja Kontroli Pojazdów w Powroźniku;
l Zakład Fryzjerski Czesława Olszak w Nowym Sączu;
l Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu;
l Krynicka Organizacja Turystyczna w Krynicy – Zdroju;
l Salon Fryzjerski „Ewa” Grzegorz Wańczyk w Nowym Sączu;
l Osiedle „Zielony Gaj” (Chełmiec – Gaj);
l Szkoła Podstawowa nr 21 w Nowym Sączu.
l Gabinet Masażu i Neuromobilizacji „FizjoMed” Marta Ryfiak 

w Nowym Sączu;
l Salon fryzjerski „Revolution”, Katarzyna Gargas w Nowym Sączu;
l Gabinet Kosmetyczny Wiesława Wokacz w Nowym Sączu;
l „TB” Tomasz Baliczek z Nowego Sącza;
l Centrum Usług Pielęgniarsko-Opiekuńczych „RÓŻA” Marta Głąbińska;
l FRAMESI BEAUTY CENTER Karol Fedko w Nowym Sączu;
l ART-AN Estetyka Ciała w Nowym Sączu;
l Centrum Kosmetyczne Karolina Zasowska w Nowym Sączu;
l Studio Fryzur i Urody „LAWENDA” Beata Iwańska w Nowym Sączu; 
l EDDAR Edyta i Dariusz Wielocha z Królowej Górnej;
l Galeria Fryzur „COSMO” Bożena Ryba w Nowym Sączu;
l „Elite nails” Stylizacja paznokci Katarzyna Giedroń w Nowym Sączu;
l „Mały Robinson” w Nowym Sączu;
l Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu;
l Gabinet Kosmetyczny Agnieszka Sołoduszkiewicz w Nowym Sączu;
l Sądeckie Towarzystwo Sportowe w Nowym Sączu;
l Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Sączu;
l Myjnia Samochodowa F.H.U. Zenon w Nowym Sączu.
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Za słu gu ją
na me dal
W dniu 11 kwiet nia 2012 r. w No wym
Są czu mło dzi lu dzie pod czas tan ko -
wa nia swo je go po jaz du na jed nej ze
sta cji ben zy no wych zwró ci li uwa gę
na dwóch mło dych mę żczyzn, któ -
rzy przy je cha li na sta cję. 

Z ich za cho wa nia wy glą da ło, że są
moc no nie trzeź wi. Co wię cej – chcie li
jesz cze do ku py wać al ko hol. Mło da pa -
ra za nie po ko jo na tym fak tem, jak i dal -
szym prze bie giem wy da rzeń, po nie waż
mę żczyź ni wsie dli do sa mo cho du m -ki
Fiat Pun to i od je cha li – po sta no wi ła za -
dzwo nić na po li cję, a do cza su jej przy -
by cia je chać za po dej rza nie
za cho wu ją cy mi się mę żczy zna mi. Kie -
ru ją cy Fia tem do je chał do ul. Gór ki Za -
wadz kie, po czym – jak wy ni ka z re la cji
świad ków – mę żczy zna sie dzą cy do tej
po ry na fo te lu pa sa że ra, wsiadł za kie -
row ni cę. Na miej sce, gdzie do je cha li
mę żczyź ni, przy był pa trol po li cji, któ ry
wy le gi ty mo wał dwie oso by w wie ku 26
i 31 lat. Obaj są de cza nie znaj do wa li się
w sta nie nie trzeź wo ści, mie li ok. 2 pro -
mi li al ko ho lu w wy dy cha nym po wie -
trzu. Po bra no rów nież krew do dal szych
ba dań. Jak się oka za ło 26-la tek kie ro wał
Fia tem Pun to po mi mo orze czo ne go za -
ka zu pro wa dze nia po jaz dów me cha -
nicz nych. Obaj usły szą za rzut
kie ro wa nia w sta nie nie trzeź wo ści.

Spra wa nie uj rza ła by świa tła dzien ne go,
gdy by nie po sta wa dwój ki mło dych lu -
dzi. Sy tu acja, w któ rej za de cy do wa li, że
mu szą za re ago wać, a nie uda wać, że
cze goś nie wi dzą za słu gu je na szcze gól -
ną po chwa łę i po win na być przy kła dem
dla in nych. Mło dzi lu dzie je cha li za Fia -
tem Pun to, wska za li po li cji miej sce,
gdzie za trzy ma li się kie row cy, roz po -
zna li kie ru ją cych oraz zło ży li w tej spra -
wie ze zna nia. Tak na praw dę dzię ki ich
po sta wie i za an ga żo wa niu za trzy ma no
dwóch nie trzeź wych kie ru ją cych.

Nie trzeź wi kie row cy na na szych dro -
gach są czę sto przy czy ną wie lu tra gicz -
nych zda rzeń dro go wych, wzbu dza to
w na szym spo łe czeń stwie zde cy do wa -
ny sprze ciw. Dwój ka mło dych są de czan
zro bi ła coś wię cej, po pro stu za re ago wa -
ła na zło i przy czy ni ła się do wy eli mi -
no wa nia z ru chu ko lej ne go za gro że nia.

ST. SIE RŻ. PA WEŁ GRY GIEL
Ofi cer Pra so wy KMP No wy Sącz

W Stra ży
Gra nicz nej
pra cę za czął
Ma mut…
Straż Gra nicz na w No wym Są czu
wpro wa dza wła śnie no wo cze sny
sys tem kom pu te ro wy do wal ki
z prze stęp ca mi. Je go ro bo cza na -
zwa to Link/Ma mut.

Sys tem stwo rzy li na ukow cy z Ka te -
dry In for ma ty ki kra kow skiej Aka de mii
Gór ni czo -Hut ni czej. No wo cze sny pro -
gram kom pu te ro wy ma być po moc ny
w wal ce z prze stęp ca mi. Apli ka cja
Link/Ma mut pra cu je już w Stra ży Gra -
nicz nej w No wy Są czu, wdra ża ją ta kże
pi lo ta żo wo po li cja. 

– Jest to na rzę dzie dzia ła nia ana li ty -
ka -kry mi na li sty i jest to pra ca taj na, dla -
te go nie wie le mo żna o niej po wie dzieć
– wy ja śnia mjr Krzysz tof Ko wal czyk,
rzecz nik pra so wy Kar pac kie go Od dzia -
łu Stra ży Gra nicz nej w No wym Są czu.

Na rzę dzie prze twa rza, ze sta wia i wi -
zu ali zu je da ne po cho dzą ce z ma so wych

źró deł in for ma cji. Wspie ra w ten spo sób
ana li ty ków kry mi nal nych ba da ją cych
w trak cie śledz twa m.in. bil lin gi i wy -
cią gi ban ko we. Po ana li zie da nych pro -
gram mo że na ry so wać dia gra my
za le żno ści i kon tak tów, np. po mię dzy
człon ka mi gru py prze stęp czej.

– Ana li tyk, ba da jąc przy po mo cy pro -
gra mu bil lin gi gru py po dej rze wa nych
osób, sta wia hi po te zę wraz z wy ry so wa -
nym gra fem: kto z tych osób na le ży
do gru py, a kto nie, kto peł ni funk cję
przy wód czą, a kto jest „żoł nie rzem”.
Pro gram po wsta wał w ści słej współ pra -
cy z po li cyj ny mi eks per ta mi – po wie -
dział PAP współ twór ca sys te mu
Grze gorz Do bro wol ski z Aka de mii Gór -
ni czo -Hut ni czej. Sys tem jest do sto so -
wa ny ta kże do pra cy in nych słu żb.
Nie któ re funk cje zo sta ły przy go to wa ne
na ży cze nie Stra ży Gra nicz nej i po ma -
ga ją jej np. w śle dze niu ak tyw no ści
prze myt ni ków.

Pro gram zo stał prze ka za ny Ko men -
dzie Głów nej Po li cji, obec nie jest wdra -
ża ny pi lo ta żo wo w wo je wódz twie
ma ło pol skim. Do je go ob słu gi prze szko -
lo no już kil ku dzie się ciu funk cjo na riu szy.
Są dec ka po li cja jesz cze nie dys po nu je
urzą dze niem. (MC)
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