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PSIM ZAPRZĘGIEM DO SUKCESU
Są stworzone do ciężkiej pracy. Nie dla nich wy godne
kanapy w ciepłych mieszkaniach – ich żywiołem jest ciężka
praca na mrozie i śniegu. Po to właśnie zostały wyhodowane
– pisze o psach zaprzęgowych Tomasza Kurowskiego i jego
pasji Zygmunt Gołąb.

OPATRZ NOŚĆ CZU WA ŁA NAD ŚWIĄ TY NIĄ
– Ogień uda ło się uga sić w za rod ku. Na szczę ście nie zdo łał
się roz prze strze nić. Gdy by tak się sta ło, z dy mem po szło by
na sze li czą ce po nad 450 lat dzie dzic two – mó wi w roz mo wie
z Igą Mi cha lec, pro boszcz pa ra fii MB Ra do snej w Ptasz ko wej,
ks. Jó zef Kmak.
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No gi i gło wa
na swo im
miej scu

S
ą de cza ni nem Ro ku 2012 zo -
sta ła Lu cy na Zyg munt, choć
ka żda z dwu na stu osób no -
mi no wa nych do za szczyt ne -

go ty tu łu za słu ży ła so bie na nie go
i w tej ry wa li za cji nie ma prze gra -
nych. Pro szę prze stu dio wać tę li stę
zna ko mi tych Są de czan, za miesz czo -
ną w głę bi nu me ru. 

Pa dło na dy rek tor kę Gim na zjum nr 5
im. św. Kin gi w No wym Są czu i tre ner -
kę szczy pior ni stek Olim pii Be skid, gra -
ją cych w Su per li dze, któ ra pa sję
pe da go gicz ną łą czy ze spor to wą,
a w do dat ku jest do brą żo ną i wspa nia -
ła mat ką trój ki dzie ci. A jak by te go by -
ło ma ło, to jesz cze znaj du je czas
na dzia łal ność przy ko ściel ną, bę dąc
od wie lu lat du szą ko mi te tu or ga ni za -
cyj ne go Mi ste rium Mę ki Pań skiej
w Piąt ko wej, naj więk sze go na Są dec -
czyź nie przed sta wie nia bi blij nych wy -
da rzeń sprzed 2000 lat, gro ma dzą cych
ty sięcz ne tłu my. 

Do praw dy trud no o lep szy przy kład
do na śla do wa nia w dzi siej szych cza -
sach, kie dy ata ku je się pod sta wo we
war to ści, kon sty tu ują ce ży cie Są de -
czan od wie ków, i wszyst ko wy wra ca
do gó ry no ga mi. 

War to za uwa żyć, że w te go rocz nej
edy cji ple bi scy tu wzię ła udział re kor -
do wa licz ba osób; od da no 41 ty się cy
gło sów, co świad czy o wzra sta ją cym
pre sti żu na gro dy, przy zna wa nej przez
Fun da cję Są dec ką od 14 lat. Ty tuł Są -
de cza ni na Ro ku ma już swo ją wa gę
i zna cze nie. 

W tym nu me rze na sze go mie sięcz ni -
ka przed sta wia my ta kże lau re atów no -
we go kon kur su o Na gro dę im. ks. prof.
Bo le sła wa Ku mo ra, wy my ślo ne go przez
lu dzi Fun da cji Są dec kiej. Zmar ły w 2002
ro ku zna ko mi ty hi sto ryk Ko ścio ła, syn
zie mi są dec kiej, ro dem z Ni sko wej, pa -
tro nu je na gro dzie przy zna wa nej
w dwóch ka te go riach: „Ksią żka o Są dec -
czyź nie” i „Au tor Są dec ki”. W do bie
upad ku czy tel nic twa jest to nie zwy kle
cen na ini cja ty wa. Trze ba po ka zy wać do -
bre ksią żki i au to rów, pro mu ją cych zie -
mię są dec ką. Pierw szy mi lau re atem
kon kur su zo sta ła po et ka z Piw nicz nej,
a za naj lep szą ksią żkę o Są dec czyź nie
ka pi tu ła uzna ła mo nu men tal na, trzy to -
mo wą mo no gra fię No we go Są cza, wy -
da ną przed dwu dzie sto ma la ty. 

Mo żna by po wie dzieć, że je że li sta wia
się na pie de stał ta kich lu dzi, jak Lu cy nę
Zyg munt i Wan dę Łom nic ką – Du lak,
au tor kę nie za po mnia ne go „Kra ko wia ka
Są dec kie go”, śpie wa ne go Ja no wi Paw ło -
wi II w Sta rym Są czu w 1999 ro ku, to nie
jest źle z kon dy cją mo ral ną Są de czan
i przy naj mniej na zie mi są dec kiej no gi
i gło wa są tam, gdzie być po win ny. 

Gdy ten nu mer „Są de cza ni na” bę -
dzie w sprze da ży, w Rzy mie zbie rać
się bę dą kar dy na ło wie na kon kla we,
któ re wy bie rze na stęp cę Oj ca Świę te -
go Be ne dyk ta XVI. Kar dy na łom ży czę
wszyst kich da rów Du cha Świę te go,
a na szym Czy tel ni kom głę bo kie go
prze ży cia Wiel kie go Ty go dnia, a po -
tem ra do ści po ran ka Zmar twy chw sta -
nia Pań skie go.

Henryk Szewczyk
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TYTUŁ SĄDECZANINA
ROKU 2012 POWĘDROWAŁ
DO PIĄTKOWEJ 
Lu cy na Zyg munt, dy rek tor Gim na zjum nr 5
im. św. Kin gi w No wym Są czu, tre ner ka
szczy pior ni stek Olim pii, gra ją cych w Su per -
li dze, zdo by ła ty tuł Są de cza ni na Ro ku 2012
w ple bi scy cie, zor ga ni zo wa nym po raz
czter na sty przez Fun da cję Są dec ką. Lau re -
at ka kon kur su miesz ka w Piąt ko wej. WIĘ CEJ

NA STR. 10-14. 

KOSG W LI KWI DA CJI
Po mi mo pro te stów par la men ta rzy stów,
sa mo rzą dow ców i związ kow ców, szef
MSW zde cy do wał o li kwi da cji z dniem 1
stycz nia 2014 ro ku Kar pac kie go Od dzia łu
Stra ży Gra nicz nej w No wym Są czu. Je go
za da nia przej mie no wy od dział ślą sko -ma -
ło pol ski SG w Ra ci bo rzu. Są dec cy po gra -
nicz ni cy do sta li pro po zy cję słu żby
na wschod niej gra ni cy, część odej dzie
na eme ry tu rę; cy wil ni pra cow ni cy za si lą re -
jestr bez ro bot nych. W No wym Są czu ma
po zo stać Or kie stra Re pre zen ta cyj na SG
oraz szcząt ko we słu żby lo gi stycz ne. Nie
wia do mo jesz cze, w ja ki spo sób MSW za -

go spo da ru je „ko sza ry” przy ul. 1. PSP w No -
wym Są czu. Po przej ściu na eme ry tu rę płk.
SG Ja nu sza Cien cia ły, ostat nim ko men dan -
tem KOSG zo stał płk SG An drzej Za jąc.

GŁOSOWALI PRZECIW
ZWIĄZKOM PARTNERSKIM
An drzej Czer wiń ski, Ma rian Cy coń i An -
drzej Gut -Mo sto wy zna leź li się w gru pie 46
po słów PO, któ rzy gło so wa li ra zem z pra -
wi cą (PiS, SP i więk szość PSL) za od rzu ce -
niem trzech pro jek tów ustaw o związ kach
part ner skich, w tym jed ne go – au tor stwa
ko le gi klu bo we go.

NA RATUNEK OBWODNICY
ZACHODNIEJ
Wójt Po de gro dzia Mał go rza ta Gro ma la
wy da ła no wą de cy zję śro do wi sko wą dla
ob wod ni cy za chod niej No we go Są cza. Po -
przed nią uchy li ło Sa mo rzą do we Ko le gium
Od wo ław cze na sku tek od wo ła nia kil ku ro -
dzin, co pod trzy mał sąd ad mi ni stra cyj ny.
Trwa dra ma tycz ny wy ścig z cza sem, gdyż
po wia to wi no wo są dec kie mu (in we stor)
mo że uciec spod no sa 13 mln eu ro, któ re
cze ka na Są de czan od po nad ro ku w ka sie
mar szał ka Ma ło pol ski.

PROTESTOWALI
NA TRAKTORACH
Prze ciw ko wy prze da ży zie mi ob co kra jow -
com oraz nie wy star cza ją cym środ kom
na kre dy ty pre fe ren cyj ne i utrzy ma nia rol -
ni czych ubez pie czeń spo łecz nych pro te -
sto wa ło kil ka set osób przed są dec ką
de le ga tu rą Urzę du Wo je wódz kie go. Ma ni -
fe sta cję zor ga ni zo wa ła „So li dar ność” rol -
ni cza. Naj pierw rol ni cy spo tka li się na mszy
świę tej w Cen trum Piel grzy mo wa nia im.

PRZYSZŁOŚĆ
SĄDECCZYZNY
W RĘKACH SĄDECZAN
Mi ni ster roz wo ju re gio nal ne go
Elżbie ta Bień kow ska w od po wie dzi
na list za rzą du Klu bu Przy ja ciół Zie mi
Są dec kiej, w spra wie za li cze nia No -
we go Są cza do gru py ośrod ków sub -
re gio nal nych: 

– Pol ski sys tem osad ni czy wy ró żnia się
po zy tyw nie na tle in nych kra jów eu ro pej -
skich dzię ki po li cen trycz nej struk tu rze oraz
rów no mier ne mu roz miesz cze niu naj więk -
szych ośrod ków miej skich. Jed nak naj licz -
niej szą gru pę sta no wią mia sta śred nie
i ma łe, na zwa ne w KPZK 2030 ośrod ka mi
sub re gio nal ny mi i lo kal ny mi. Wy zwa niem
dla po li ty ki roz wo ju, w tym po li ty ki za go -
spo da ro wa nia prze strzen ne go, jest za -
pew nie nie spój no ści mię dzy głów ny mi,
dy na micz nie roz wi ja ją cy mi się mia sta mi,
a ob sza ra mi je ota cza ją cy mi – mia sta mi
sub re gio nal ny mi oraz ob sza ra mi wiej ski mi.

No wy Sącz ma wie le atu tów, aby się
roz wi jać i da wać im pul sy roz wo jo we in -
nym ośrod kom. KPZK 2030 wska zu je
na dzia ła nia ko niecz ne do two rze nia wa -
run ków sprzy ja ją cych roz wo jo wi pol -
skich miast, nie za le żnie od przy ję tych
po zio mów struk tu ry osad ni czej (kra jo -
we go, re gio nal ne go, sub re gio nal ne go).
Przy po rząd ko wa nie miast do da nej gru -
py jest jed nak kwe stią umow ną i dy na -
micz ną, bo wiem ich roz wój nie za le ży
od przy na le żno ści do da nej ka te go rii, lecz
od we wnętrz ne go po ten cja łu i efek tyw -
no ści spo so bów je go wy ko rzy sta nia
i zwięk sze nia, nie sta no wi ta kże wy znacz -
ni ka do stę pu do wspar cia z fun du szy Unii
Eu ro pej skiej i środ ków kra jo wych. (HSZ)
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Ja na Paw ła II w Sta rym Są czu, a na stęp nie
utwo rzy li ko lum nę po jaz dów, któ ra za je cha -
ła pod Urząd Wo je wódz ki w No wym Są czu.

– Rol ni cy le d wo dy szą. Je ste śmy zde spe -
ro wa ni i zroz pa cze ni. Rol ni cy po ka zy wa ni są
ja ko oby wa te le, któ rym się do brze ży je. To
jest kłam stwo! Do pła ty z Unii Eu ro pej skiej
nie wie le da ją – mó wił Woj ciech Wło dar czyk
z Mę ci ny, prze wod ni czą cy Ra dy Wo je wódz -
kiej NSZZ „So li dar no ści” Rol ni ków In dy wi du -
al nych Wo je wódz twa Ma ło pol skie go.

POŻEGNANIE KOMENDANTA 
Po 36. la tach słu żby w po li cji (wcze śniej mi li -
cji) od szedł na eme ry tu rę insp. Hen ryk Ko ział,
ko men dant miej ski po li cji w No wym Są czu.
No wym sze fem są dec kich po li cjan tów zo stał
insp. Ma rek Rud nik, do tych cza so wy szef Ko -
men dy Po wia to wej Po li cji w Boch ni.

SŁO WA CY OD PA DLI
W PRZED BIE GACH

Wśród sze ściu pod mio tów do pusz czo -
nych do pry wa ty za cji Pol skich Ko lei Li no -
wych, do któ ry na le ży 9 ko le jek gór skich (m.
in. na Ka spro wy Wierch i Gó rę Par ko wą
w Kry ni cy), nie zna la zło się kon sor cjum sło -
wac kiej spół ki Ta try Mo un ta in Re sort z gmi -
na mi: Kry ni ca, Szczaw ni ca, Za wo ja
i Czer ni chów.

Spół ka PKL w 2011 ro ku osią gnę ła 9,1 mln
zł zy sku net to oraz 51,4 mln zł przy cho dów.
Jej pry wa ty za cja bu dzi spo ro kon tro wer sji:
tra fi ła pod lu pę ABW i zo sta ła skry ty ko wa -
na przez po li ty ków PiS oraz SP.

ROK JANA JOACHIMA
CZECHA W STARYM SĄCZU
Ra da Miej ska Sta re go Są cza ogło si ła 2013
rok Ro kiem Ja na Jo achi ma Cze cha, w związ -
ku z przy pa da ją cą 29 sierp nia 125. rocz ni cą
uro dzin sta ro są dec kie go kom po zy to ra, po -
ety, au to ra m.in. po pu lar nych pa sto ra łek
oraz sztu ki „Ja seł ka Pod ha lań skie”. W pro -
gra mie ob cho dów jest m.in. uro czy sta msza
św. z wy ko na niem Mszy B -dur „O Świę ta Kin -
go”, kom po zy cji J. J. Cze cha, wi do wi sko słow -
no -mu zycz ne oraz se sja po pu lar no nau ko wa
z udzia łem uczniów pro fe so ra i au to rów
prac ma gi ster skich o nim.

PUSZKO ODWOŁANY
I PRZYWRÓCONY 
Za rząd Wo je wódz twa Ma ło pol skie go od wo -
łał dy rek to ra Szpi ta la Spe cja li stycz ne go im.
J. Śnia dec kie go w No wym Są czu Ar tu ra
Pusz ko, z po wo du – jak po da no w ofi cjal nym
ko mu ni ka cie – „utra ty przez dy rek to ra zdol -
no ści kie ro wa nia szpi ta lem”. Po fa li pro te -
stów, nie tyl ko ka dry le kar skiej i związ ków
za wo do wych dzia ła ją cych w szpi ta lu, Pusz -
ko zo stał przy wró co ny na sta no wi sko dy rek -
to ra są dec kiej lecz ni cy.

PO LI CZO NO BEZ DOM NYCH
Aż 115 mę żczyzn i 4 ko bie ty – ty lu jest bez dom -
nych w No wym Są czu. Ta ki wy nik da ła ogól -
no pol ska ak cja ba da nia bez dom no ści, któ rą
po raz pierw szy prze pro wa dzo no też w na -
szym mie ście. Bez dom nych li czo no no cą z 7
na 8 lu te go.

– To przede wszyst kim oso by z No we go
Są cza i oko lic. Nie ma wśród nich zbyt wie -

lu przy jezd nych. Do nas an kie te rzy, czy li pra -
cow ni cy MOPS, też do tar li. Tam tej no cy
prze by wa ło u nas do kład nie 78 osób – mó -
wi Le szek Li zoń, z -ca dy rek to ra Do mu im.
św. Bra ta Al ber ta.

SKRADZIONO 
TABLICE ROZSTRZELANYCH
Nie zna ni spraw cy skra dli mo się żne ta bli ce
z czte rech ka mien nych obe li sków na Sta -
rym Cmen ta rzu w No wym Są czu, upa mięt -
nia ją cych roz strze la nych przez Niem ców
w okre sie II woj ny świa to wej w Bie go ni cach,
Kłod nem, Mło do wie, No wym Są czu przy ul.
Krań co wej, Ol sza nie i Trze trze wi nie. Po li cja
szu ka zło dziei i ape lu je do miesz kań ców
o po moc.

MŁODZIEŻ
WSZECHPOLSKA W AKCJI
W dzień św. Wa len te go dzia ła cze Mło dzie -
ży Wszech pol skiej roz da wa li na ul. Ja giel -
loń skiej w No wym Są czu pla ka ty z ha słem
„Ko cham Pol skę”. Ak cja mia ła cha rak ter
ogól no pol ski.

– Te pla ka ty to na sza kart ka wa len tyn ko -
wa. 14 lu te go pro pa gu je my pa trio tyzm i mi -
łość do Oj czy zny – mó wił To masz Bed na rek,
li der śro do wi ska MW w No wym Są czu.

Naj chęt niej pla ka ty przyj mo wa ły mło de
dziew czy ny. Te, któ re od ma wia ły, by ły py ta -
ne przez na ro dow ców: „Nie ko chasz Pol -
ski?” i nie jed na za wsty dzo na pan ni ca
za wró ci ła po pla kat.

URATOWAŁA 
„PIĘKNEGO JASIA”
101 lat skoń czy ła Ma ria Woź niak z Tro pia, za -
słu żo na dla spra wy wpi sa nia fa so li znad Du -
naj ca na li stę pro duk tów re gio nal nych,
za twier dzo nych przez UE.

– Pa ni Ma ria na dal ma świet ną pa mięć,
na czym sko rzy sta ła i na sza gmi na. Du żo
nam po mo gła, kie dy kom ple to wa li śmy do -
ku men ta cję do Bruk se li o uzna nie na szej fa -
so li „Pięk ny Jaś” ja ko pro dukt re gio nal ny.
Pięk nie wów czas opo wia da ła o hi sto rii
upra wy tej ro śli ny w na szym re gio nie – mó -
wi Jó zef To biasz, wójt Gród ka n. Du naj cem,
któ ry zło żył ży cze nia uro dzi no we do stoj nej
Ju bi lat ce.

STY PEN DIA OD WÓJ TA
96 stu den tów z gmi ny Gry bów otrzy ma ło
od wój ta Pio tra Kro ka sty pen dia w wy so ko -
ści 200 zł mie sięcz nie, płat ne do koń ca ro ku
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aka de mic kie go. Sty pen dia przy zna wa ne są
w opar ciu m.in. o śred nią ocen i przy słu gu ją
od dru gie go ro ku stu diów. Stu den ci pierw -
sze go ro ku mo gą zło żyć wnio sek o sty pen -
dium do 25 kwiet nia, przed sta wia jąc śred nią
ocen za pierw szy se mestr stu diów.

OPŁATEK 
FUNDACJI SĄDECKIEJ
W Mar cin ko wi cach od był się po raz 20.
opła tek współ pra cow ni ków i przy ja ciół
Fun da cji Są dec kiej i dzieł wo kół niej wy ro -
słych. Po myśl no ści w no wym ro ku ży czy li
so bie m.in. dzia ła cze Kas Wza jem nej Po -
mo cy, Fun du szu Sty pen dial ne go im. Bra ci
Po tocz ków, Sto wa rzy sze nia Soł ty sów Zie -
mi Są dec kiej oraz wo lon ta riu sze, uczest ni -
czą cy w ak cjach cha ry ta tyw nych,
or ga ni zo wa nych przez FS. Wśród go ści był
mar sza łek Ma ło pol ski Ma rek So wa oraz
sta ro sta no wo są dec ki Jan Go lon ka.

Opła tek tra dy cyj nie roz po czął się
od mszy św. od pra wio nej w ko ście le Nie -
po ka la ne go Ser ca Najśw. Ma ryi Pan ny.
Ho mi lię wy gło sił ks. pra łat Jó zef Ba bicz,
wy pró bo wa ny so jusz nik Fun da cji.

Po mszy wszy scy prze nie śli się w go ścin -
ne pro gi Ze spo łu Szkół im. Wł. Or ka na, gdzie
go ści wi ta li dy rek tor Ali cja Wą so wicz i Zyg -
munt Ber dy chow ski. Kon cer to wał Chór Pa -
ra fial ny im. Bł. Ks. Je rze go Po pie łusz ki
pod dy rek cją Ma rze ny Pi ku ły. Wy stą pi też
„Piąt ko wia cy” i uczniow ska gru pa ko lęd ni cza.

KONKURS O ŻOŁNIERZACH
WYKLĘTYCH

Po seł An drzej Ro ma nek (SP) ogło sił dru -
gą edy cję kon kur su hi sto rycz ne go pt. „Żoł -

nie rze Wy klę ci – Bo ha te ro wie An ty ko mu ni -
stycz ne go Pod zie mia”, skie ro wa ne go
do uczniów szkół śred nich z trzech po wia -
tów: no wo są dec kie go, gor lic kie go i li ma -
now skie go. Uczest ni cy kon kur su ma ją
przed sta wić pra cę pi sem ną o wy bra nej or -
ga ni za cji, lub bo ha te rze an ty ko mu ni stycz ne -
go pod zie mia. Lau re aci kon kur su po ja dą
w na gro dę do Bruk se li na za pro sze nie eu -
ro po sła Zbi gnie wa Zio bry.

Współ or ga ni za to ra mi kon kur su jest
Mu zeum Okrę go we w No wym Są czu oraz
Od dział In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej
– Ko mi sja Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na -
ro do wi Pol skie mu w Kra ko wie. Pa tro nat
me dial ny nad kon kur sem ob jął mie sięcz -
nik „Są de cza nin”. Po dob nie jak w ze szłym
ro ku, naj lep sze pra ce opu bli ku je my na na -
szych ła mach.

SU CHO W KRA NACH
Na Są dec czyź nie wo dy nie ma 1644 go spo -
darstw do mo wych. Naj gor sza sy tu acja
pod tym wzglę dem pa nu je w gmi nie Gry -
bów i w gmi nie Ko rzen na, gdzie pro blem
do tknął łącz nie 910 go spo darstw. Wo dę
do wo żą miesz kań com stra ża cy, ale nie ka -
żda jed nost ka OSP dys po nu je ate sto wa -
nym becz ko wo zem do trans por to wa nia
wo dy pit nej.

UCZCILI 150. 
ROCZNICĘ POWSTANIA
STYCZNIOWEGO
22 stycz nia gru pa mło dych lu dzi za pa li ła
zni cze i od śpie wa ła hymn na ro do wy
pod krzy żem po wstań ców z 1830 i 1863 ro -
ku na cmen ta rzu ko mu nal nym przy ul. Rej -
ta na w No wym Są czu. Ja ro sław Ro la,
na uczy ciel hi sto rii w „sa mo cho dów ce”
oraz Le szek Za krzew ski, pre zes PTH, przy -
po mnie li mło dzie ży hi sto rię po wsta nia
stycz nio we go. Ini cja to rem uro czy sto ści był

ZABURZENIE ŁADU
MORALNEGO!
Po seł Ma rian Cy coń ze Sta re go Są cza
(PO) w de ba cie sej mo wej o pro jek tach
ustaw o związ kach part ner skich:
– Pa nie Mar szał ku! Pa nie Mi ni strze!
Wy so ki Sej mie! Czy, je śli po dob ne pra -
wa i obo wiąz ki jak ma łżeń stwo uzy ska -
ją wszyst kie do wol ne pa ry ró żno -
i jed no pł cio we, zna cze nie ma łżeń stwa
nie zo sta nie roz my te i zmar gi na li zo wa -
ne? Czy skut kiem usta wy, być mo że
nie za mie rzo nym przez pro jek to daw -
ców, nie bę dzie za chę ta do nie za wie ra -
nia związ ków ma łżeń skich,
re zy gno wa nia z nich, a w kon se kwen cji
sa mot ne wy cho wy wa nie dzie ci? Czy
pro jek to daw ca nie oba wia się, że pro -
jekt mo że skut ko wać za kwe stio no wa -
niem ła du spo łecz ne go i mo ral ne go
po przez zmar gi na li zo wa nie ma łżeń -
stwa i opie ra ją cej się na nim ro dzi ny
i czy nie bę dzie sta no wił w kon se kwen -
cji za gro że nia dla wy cho wa nia i roz wo -
ju dzie ci, któ rym ro dzi na za pew nia
opty mal ne wa run ki ży cia? Pro jek to wa -
na in sty tu cja związ ku part ner skie go
jest w wie lu miej scach, jak do strze gli
praw ni cy, po wie le niem re gu la cji od no -
szą cych się do ma łżeń stwa, a część
prze pi sów jest wprost sko pio wa -
na – art. 7 i art. 8. Zgod nie z art. 18
kon sty tu cji ma łżeń stwo jest związ -
kiem ko bie ty i mę żczy zny, a ro dzi na,
ma cie rzyń stwo i ro dzi ciel stwo znaj -
du ją się pod ochro ną i opie ką. Czy
ma my trak to wać ni niej szą re gu la cję
jak obej ście prze pi sów do ty czą cych
za wie ra nia mał żeń stwa przez oso by
tej sa mej płci? (HSZ)

FO
T. 

H
SZ
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KSIĄDZ SAJ DAK ZA SŁU ŻO NY 
DLA STA RE GO SĄ CZA
Ra da Miej ska w Sta rym Są czu,
na wnio sek bur mi strza Jac ka Lel ka,
nada ła księ dzu Ta de uszo wi Saj da ko wi,
wie lo let nie mu dy rek to ro wi Die ce zjal -
ne go Cen trum Piel grzy mo wa nia im.
Ja na Paw ła II (w stycz niu br. zo stał pro -
bosz czem Ko rzen nej) zło tą od zna kę
„Za słu żo ny dla Mia sta i Gmi ny Sta ry
Sącz. Oto uza sad nie nie uchwa ły: 
– Ks. Ta de usz Saj dak od pierw szych chwil
po by tu w Sta rym Są czu tj. od 2000 r. za -
an ga żo wał się w pra cę upo wszech nia nia
war to ści chrze ści jań skich przez pry zmat
na ucza nia Oj ca Świę te go Ja na Paw -
ła II oraz roz wój kul tu Św. Kin gi – Pa tron ki
na sze go mia sta. Współ twór ca, bu dow ni -
czy a za ra zem pierw szy Dy rek tor Die ce -
zjal ne go Cen trum Piel grzy mo wa nia im.
Ja na Paw ła II w Sta rym Są czu. Był ko or dy -
na to rem po wsta nia ośrod ka for ma cyj no -
-re ko lek cyj ne go „Opo ka”,
umiej sco wio ne go przy Oł ta rzu Pa pie skim.
W swo jej ka płań skiej po słu dze wie le cza -
su po świę cił mło dzie ży, spę dza jąc z ni mi
czas na wspól nych wę drów kach, prze ka -
zu jąc im mi łość do na szej Oj czy zny, pie lę -
gno wa nie pol sko ści oraz za cho wa nie
tra dy cji chrze ści jań skich. Swo im za an ga -
żo wa niem i po świę ce niem w znacz nym
stop niu przy czy nił się do oży wie nia tu ry -
stycz ne go Sta re go Są cza.

Dłu żni ka mi ks. Ta de usza Saj da ka są
rów nież lu dzie Fun da cji Są dec kiej. Wie lo -
krot nie w mi nio nych la tach piel grzy mo -
wa li śmy pod oł tarz pa pie ski w Sta rym
Są czu, do świad cza jąc go ści ny i bło go sła -
wień stwa Księ dza Ta de usza. Bóg Ci za -
płać za tę po słu gę. (KB)

Wło dzi mierz Bo rzęc ki. Osob no kwia ty
pod krzy żem po wstań ców zło ży li par la -
men ta rzy ści PIS, związ kow cy z „So li dar no -
ści” i wi ce pre zy dent Bo że na Ja wor.

PA ŁAC W NA WO JO WEJ
WRÓ CI DO STAD NIC KICH
Mi ni ster Roz wo ju Wsi i Rol nic twa uchy lił
de cy zję wo je wo dy Ma ło pol ski, że pa łac
Stad nic kich w Na wo jo wej zo stał zna cjo -
na li zo wa ny zgod nie z de kre tem o re for -
mie rol nej z 1944 r. To ozna cza, że obiekt,
od lat użyt ko wa ny przez Ma ło pol ski Ośro -
dek Do radz twa Rol ni cze go i Agen cję Re -
struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic twa,
wró ci do spad ko bier ców przed wo jen nych
wła ści cie li, o co od lat za bie ga ją.

W pa ła cu w Na wo jo wej miesz ka li Bra -
nic cy, Lu bo mir scy, a od po ło wy XIX wie ku
stał się sie dzi bą ro do wą Stad nic kich. Stad -
nic cy mie li ogrom ny wpływ na roz wój re -
gio nu. Bu do wa li szko ły, ko ścio ły i za kła dy
go spo dar cze, któ re da wa ły pra cę set kom
miesz kań ców.

KRY TY STOK NAR CIAR SKI
W MU SZY NIE?
Ho len der ska fir ma, któ ra wy bu do wa ła
dwa kry te sto ki nar ciar skie na te re nie
swo je go kra ju i szy ku je się do ta kich in we -

sty cji we Fran cji oraz Hisz pa nii, jest za in te -
re so wa nia za in we sto wa niem pie nię dzy
w Mu szy nie. Przed się bior cy sa mi zgło si li
się do władz uzdro wi ska.

– Jak za koń czą się roz mo wy, na ra zie
trud no prze są dzać. Je stem jed nak do brej
my śli i mam na dzie ję, że ta in we sty cja doj -
dzie do skut ku. Nie chciał bym, że by wy prze -
dził nas Dol ny Śląsk, bo wiem, że tam tej sze
sa mo rzą dy za in te re so wa ły się stwo rze -
niem pierw sze go w Pol sce kry te go sto ku
nar ciar skie go – mó wi bur mistrz Jan Gol ba.
Pierw szy raz o ta kiej in we sty cji mó wił 10 lat
te mu pod czas jed ne go z Kon gre sów
Uzdro wisk Pol skich. Je go po mysł wcie lo no
w ży cie w Dru skien ni kach na Li twie.

– Sza cun ko wy koszt tej in we sty cji
to 120-150 mln zł. Bez po śred nio da ona 50
no wych miejsc pra cy, a po śred nio mo że
przy nieść oko ło 500 ko lej nych – do dał Gol -
ba, któ ry ja ko bur mistrz Kry ni cy wy my ślił
ko lej kę gon do lo wą na Ja wo rzy nę Kry nic ką.

NIE DLA BIO GA ZOW NI!
Miesz kań cy Po drze cza sprze ci wi li się pla -
nom bu do wy bio ga zow ni przez przed się -
bior cę ze Świ niar ska, któ ry pla no wał
za in we sto wać w za kład 4 mln eu ro.

– Nie to nie, chcia łem do brze – oświad -
czył biz nes men i do dał, że po szu ka no wej
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7 grud nia ub. r. zmarł na gle
w Li pin kach, w wie ku 61 lat,
Jan Kna pik, by ły rad ny po -
wia tu gor lic kie go (1998-
2001), a na stęp nie po seł
na Sejm (2001-2005) wy -
bra ny z li sty SLD; za wo do -

wo zwią za ny z FM „Gli nik” w Gor li cach.
***

18 grud nia ub.r. zgi nął
pod la wi ną w Ta trach 26-
let ni Woj ciech Ro la z Bo -
gu szy, st. szer. WP, słu żył
w 6. Bry ga dzie Po wietrz no -
-De san to wej w Kra ko wie;
uczest nik mi sji sta bi li za cyj -

nej w Afga ni sta nie.
***

25 grud nia ub. r. zmarł
w Kra ko wie w wie ku 82 lat
Je rzy Be reś, zna ko mi ty
rzeź biarz – awan gar dzi sta.
Był ab sol wen tem II Gim na -
zjum im. Bo le sła wa Chro -
bre go w No wym Są czu

i kra kow skiej ASP; od zna czo ny Zło tą Tar czą
Her bo wą „Za słu żo ny dla No we go Są cza”.

***
6 stycz nia zmarł Ma rian
Lu drow ski, wie lo let ni prze -
wod ni czą cy za rzą du osie -
dla Szuj skie go w No wym
Są czu i rad ny miej ski (2002-
2006). Miał 72 la ta.

20 stycz nia zmar ła w wie -
ku 56 lat Mag da le na Frą -
czek, na uczy ciel ka wf
w Ze spo le Szkół Elek tro -
-Me cha nicz nych, wy kła -
dow ca w PWSZ, moc no
zwią za na z są dec kim spor -

tem, szcze gól nie ka ja kar stwem.
***

7 lu te go zmarł płk WP Wa -
cław Ociep ka. Miał 83 la ta.
Po cho dził z Pa sierb ca, był
sze fem Woj sko wej Ko -
men dy Uzu peł nień (wcze -
śniej WKR) w No wym
Są czu w la tach 1975-1990,

ta kże rad nym po wia tu li ma now skie go i no -
wo są dec kie go oraz mia sta No we go Są cza.

***
13 lu te go zmar ła, w wie -
ku 72 lat Bo że na No wak,
dzia łacz PTTK „Be skid” No -
wy Sącz, z -ca dy rek to ra
OZGT, a na stęp nie dy rek tor
spół ki Schro ni ska i Ho te le
PTTK „Kar pa ty”, za słu żo -

na dla bu do wy i roz bu do wy schro nisk gór -
skich w Ta trach i Be ski dach.

Na podstawie portalu 
sadeczanin.info opracował (HSZ)

lo ka li za cji. Nie ma wyj ścia, bo Mał go rza ta
Gro ma la, wójt Po de gro dzia, za pew nia, że
opi nia spo łecz no ści Po drze cza w tej spra -
wie jest dla niej wią żą ca.

URO CZY STE OTWAR CIE
STRA ŻNI CY W MA JU
Stra ża cy za do mo wi li się już w no wej Ko -
men dzie Miej skiej PSP przy ul. Wi to sa w No -
wym Są czu. W no wo cze snym bu dyn ku
pra cu ją od No we go Ro ku. Obiekt jest im po -
nu ją cy. Je go uro czy ste otwar cie pla no wa -
ne jest w ma ju.

Na za go spo da ro wa nie przez wła dze mia -
sta cze ka ją opusz czo ne przez stra ża ków bu -
dyn ki przy ul. Gry bow skiej. Z sa li gim na stycz nej
ko rzy sta ją już ucznio wie Gi man zjum nr 11.

CMENTARZ POŁĄCZY
MIASTO Z GMINĄ

Pre zy dent Ry szard No wak i wójt Ber nard
Sta wiar ski pod pi sa li po ro zu mie nie o wspól -
nej bu do wie cmen ta rza ko mu nal ne go
w Rdzio sto wie. Do ku ment okre ślił, że pra wa
i obo wiąz ki zwią za ne z re ali za cją te go za da -
nia przej mu je gmi na Cheł miec, na te re nie
któ rej po wsta nie ne kro po lia. Pierw szy etap
za kła da bu do wę do mu po grze bo we go, ka -
pli cy cmen tar nej, par kin gu, to a let, a przede
wszyst kim oko ło 600 miejsc po chów -

ków: 250 grze bal nych, po zo sta łe to ka ta kum -
by i ko lum ba rium. Cmen tarz bę dzie słu żył
miesz kań com No we go Są cza i gmi ny Cheł -
miec, miej sca ma ją być roz dzie lo ne po po ło -
wie. Oby dwa sa mo rzą dy na bu do wę
wspól ne go cmen ta rza ko mu nal ne go
w Rdzio sto wie za mie rza ją wy dać 5,5 mln zł.

UPADŁOŚĆ LIDERA NIE
ZASZKODZI SĄDECKIM
WODOCIĄGOM
Sąd Go spo dar czy w Tar no wie nie zgo dził się
na zmia nę upa dło ści z li kwi da cyj nej na ukła -
do wą spół ki ABM So lid, któ ry by ła li de rem
kon sor cjum, re ali zu ją ce go naj więk szą in we -
sty cję wo do cią go wo – ka na li za cyj ną na Są -
dec czyź nie.

– Dla nas ten pro blem jest już za mknię -
ty. Roz wią za li śmy z ni mi kon trakt, a za da nia
do koń czy in na fir ma, któ rą wy bie rze my
– wy ja śnia Ja nusz Ada mek, pre zes Są dec -
kich Wo do cią gów.

POCIĄGI METRA
Z NOWEGO SĄCZA
Są dec ki Ne wag SA wy bu du je do koń ca
br. 25 skła dów po cią gów „In spi ro” dla war -
szaw skie go me tra. Pierw szych 10 zbu do wał
wie deń ski Sie mens.

– To już rze czy wi ście XXI wiek, je że li
cho dzi o roz wią za nia tech nicz ne – mó wi ła
Han na Gron kie wicz -Waltz, pod czas pre -
zen ta cji skła du w ba zie w war szaw skich
Ka ba tach.FO

T. 
JE

C
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O
trzy ma ła po nad 9 tys. gło sów,
jed ną czwar tą z tych, któ re
wpły nę ły na kon kurs. – Je -
stem szczę śli wa. Dla mnie ten

ty tuł ma szcze gól ne zna cze nie, bo je stem
Są de czan ką, a Są dec czy znę uwa żam
za naj pięk niej szy za ką tek na świe cie!
– po wie dzia ła drżą cym ze wzru sze nia

gło sem lau re at ka, a za chwi lę sa la za -
śpie wa ła jej „Ży czy my, ży czy my”
i wszy scy po wsta li z miejsc. To był naj -
bar dziej wzru sza ją cy mo ment uro czy -
sto ści. 

Wy ni ki ple bi scy tu ogło szo no pod -
czas Wiel kiej Ga li Są de czan w so bo -
tę 23 lu te go w MCK „So kół”.

Naj więk sza sa la im. Lu cja na Li piń skie -
go, po sia da ją ca 350 miejsc sie dzą cych,
nie po mie ści ła wszyst kich chęt nych.
Lu dzie tło czy li się w przej ściach i na ga -
le riach. Uro czy stość roz po czę ła Or kie -
stra Re pre zen ta cyj na Stra ży Gra nicz nej
pod ba tu tą Lesz ka Miecz kow skie go. 

Pro wa dzą cy ga lę du et: Iza be la Ba jo rek,
dy rek tor Miej sko -Gmin ne go Ośrod ka
w Mu szy nie i Je rzy Bo chyń ski, wi ce pre -
zes Fun da cji Są dec kiej, umie jęt nie stop -
nio wa li na pię cie. Na po czą tek
za pro po no wa li obec nym pod róż w 2012
rok, przy po mi na ją c12 wy da rzeń, któ re

W ple bi scy cie wzię ło udział 41 ty się cy osób 

Lu cy na Zyg munt 
– Są de cza ni nem Ro ku 2012
Lu cy na Zyg munt, tre ner ka szczy pior ni stek Olim pii Be skid, gra -
ją cych w Su per li dze, dy rek tor ka Gim na zjum nr 5 im. św. Kin gi
w No wym Są czu, wy gra ła ple bi scyt na Są de cza ni na 2012 ro ku,
zor ga ni zo wa ny przez Fun da cję Są dec ką.
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w mi nio nym ro ku wstrzą snę ły Są dec czy -
zną. Smu tek mie szał się z ra do ścią, bo
w tym ze sta wie by ła li kwi da cja są dec kie -
go PKP i prze nie sie nie dys po zy tor ni Są -
dec kie go Po go to wia Ra tun ko we go
do Tar no wa, ale ta kże no mi na cja pa pie ska
dla bp. An drze ja Je ża na or dy na riu sza tar -

now skie go oraz otwar cie Cen trum On ko -
lo gii przy szpi ta lu są dec kim. 

Na stęp nie za pre zen to wa no syl wet -
ki 12 osób no mi no wa nych przez ka pi tu -
łę ple bi scy tu do za szczyt ne go ty tu łu
spo śród po nad 20, zgło szo nych przez ró -
żne śro do wi ska i or ga ni za cje. Na te le bi -
mie prze su wa ły się fo to gra fie
kan dy da tów, któ rych po pro szo no na sce -
nę. Naj bli żej miał An drzej Ba ziak, mu -
zyk i pre zes Klu bu Ho no ro wych
Daw ców Krwi PCK przy Or kie strze Re -
pre zen ta cyj nej SG, a na stęp nie: Jan Bie -
niek, prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny
Cheł miec, Wie sła wa Bor czyk, pre zes
Sto wa rzy sze nia Są dec ki Uni wer sy tet
Trze cie go Wie ku, An drzej Dłu gosz, dy -
rek tor Mu zeum Re gio nal ne go w Sta rym
Są czu, Sta ni sław Król, dy ry gent chó ru
i or kie stry dę tej w Ptasz ko wej, Piotr Li -
twiń ski, przed się bior ca z Tę go bo rzy,
Alek san der Ryb ski, dy rek tor Ze spo łu
Szkół Ogól no kształ cą cych nr 1 im. J.
Dłu go sza w No wym Są czu, ks. ka no nik
Ma rian Stach, pro boszcz Ty li cza, An -

na To toń, prze wod nik i kro ni kar ka No -
we go Są cza i na ko niec… Lu cy na Zyg -
munt. 

Nie obec nych, To ma sza Brze skie go,
mi strza świa ta w nor dic wal king z Ry -
tra (prze by wał za gra ni cą) i Ja na Mę do -
nia, le ka rza z Ko rzen nej (cho ro ba),
re pre zen to wa ły ma łżon ki. 

– „So kół” jest du mą Są dec czy zny, tak
sa mo jak jej du mą są no mi no wa ni do ty -
tu łu Są de cza ni na 2012 Ro ku. Ci lu dzie
na co dzień, w ogrom nym tru dzie, sta ra -
ją się po ma gać in nym i po mna ża ją do -
bro tej zie mi. Ho no ru je my lu dzi, któ rzy
swo ją po sta wą da ją przy kład, są wzo -
rem dla in nych – mó wił Zyg munt Ber -
dy chow ski, po my sło daw ca ple bi scy tu.

WARTO WIEDZIEĆ
Pod czas ga li w „So ko le” swo je na gro dy
wrę czy ła ta kże re dak cja por ta lu Sa de cza -
nin. in fo. Ty tuł „Bo ha te ra 2012 Ro ku” przy -
zna no Mar ci no wi Owsian ce, dziel ne mu
je de na sto lat ko wi z Ja zow ska, któ ry wy -
cią gnął ma mę z pło ną ce go do mu, ule ga -
jąc cię żkim po pa rze niom. Ar tur Pusz ko,
dy rek tor Szpi ta la Spe cja li stycz ne go im. 
J. Śnia dec kie go w No wym Są czu otrzy -
mał ty tuł „Bu dow ni cze go  2012 Ro ku”,
a Pa weł Ko wal, sil ny czło wiek o wra żli -
wym ser cu z Kry ni cy, ode brał ty tuł „Dzia -
ła cza Cha ry ta tyw ne go 2012 Ro ku”.
W imie niu Mar ci na, prze by wa ją ce go
na tur nu sie re ha bi li ta cyj nym, ty tuł ode -
bra ła ma ma Mał go rza ta. 
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AN DRZEJ BA ZIAK
u stra żnik gra nicz ny, mu zyk

i krwio daw ca
Cho rą ży SG, słu ży w Kar pac kim Od dzia le
Stra ży Gra nicz nej w No wym Są czu, mu zyk
Or kie stry Re pre zen ta cyj nej SG (gra na wal -
tor ni), pre zes Klu bu Ho no ro wych Daw ców
Krwi PCK przy Or kie strze Re pre zen ta cyj nej
SG, or ga ni za tor wie lu ak cji krwio daw stwa
wśród funk cjo na riu szy SG.

JAN BIE NIEK
u sa mo rzą do wiec i spo łecz nik

z Li bran to wej
Rad ny Gmi ny Cheł miec od 32. lat, prze wod -
ni czą cy Ra dy Gmi ny od trzech ka den cji,
pre zes spół ki wo do cią go wej w Li bran to wej,
za ło ży ciel i pre zes OSP, opie kun mło dzie żo -
wej or kie stry dę tej, ini cja tor ga zy fi ka cji, bu -
do wy ko ścio ła oraz roz bu do wy szko ły
w Li bran to wej.

WIE SŁA WA BOR CZYK 
u twór ca Fe de ra cji 

Uni wer sy te tów III wie ku 
Za ło ży ciel Sto wa rzy sze nia Są dec ki Uni wer -
sy tet Trze cie go Wie ku, pre zes ogól no pol -
skiej Fe de ra cji Uni wer sy te tów Trze cie go
Wie ku, po my sło daw czy ni Są dec kie go
Ośrod ka Po rad nic twa Praw ne go i Oby wa -
tel skie go, udzie la ją ce go bez płat nych po rad
praw nych.

TO MASZ BRZE SKI
u spor to wiec z Ry tra, 

mistrz wie lu dys cy plin
Ab sol went Aka de mii Wy cho wa nia fi zycz -
ne go w Kra ko wie, mistrz świa ta w nor dic
wal king, mistrz Pol ski w nar ciar stwie wy so -
ko gór skim, zwy cięz ca wie lu bie gów gór -
skich, pro pa ga tor zdro we go sty lu ży cia.

AN DRZEJ DŁU GOSZ
u mu ze al nik, mi ło śnik 

Sta re go Są cza 
Dy rek tor i ku stosz Mu zeum Re gio nal ne go
im. Se we ry na Udzie li oraz pre zes To wa rzy -
stwa Mi ło śni ków Sta re go Są cza, or ga ni za -
tor Sta ro są dec kich Dni Ks. Jó ze fa
Ti sch ne ra, ta kże mu zeum au to ra „Ety ki So li -
dar no ści”, ko or dy na tor sta ro są dec kiej kwe -
sty na od no wę za byt ko wych na grob ków.

STA NI SŁAW KRÓL 
u mi ło śnik mu zy ki i śpie wu

z Ptasz ko wej 
Za ło ży ciel w 1997 r. i dy ry gent mie sza ne go
chó ru pa ra fial ne go oraz opie kun or kie stry
dę tej w Ptasz ko wej (ist nie je od 1922 r.); wie -
lo let ni mu zyk Są dec kiej Or kie stry Ko le jo wej
(trąb ka), eme ry to wa ny na uczy ciel ma te ma -
ty ki, fi zy ki i mu zy ki.

WSPANIAŁA DWUNASTKA – NO MI NO WA NI   

Kie dy wszyst kie oczy skie ro wa ły się
na wspa nia łą dwu nast kę – do mi kro fo -
nu tra dy cyj nie po de szła Kry sty -
na Uczkie wicz, od czy tu jąc w imie niu
ka pi tu ły pro to kół ple bi scy tu na Są de -
cza ni na Ro ku 2012. 

Gdy pa dły sło wa: „Naj wię cej gło sów
otrzy ma ła Lu cy na Zyg munt, 9386…”
ze rwa ła się bu rza okla sków, a Zyg munt
Ber dy chow ski po spie szył do lau re at ki
z gra wer to nem, zaś lau da cję na jej cześć
wy gło sił dr Jó zef Olek sy. By ły pre mier
i dwu krot ny mar sza łek Sej mu RP pod -
kre ślił dzia łal ność Są de cza ni na Ro -
ku 2012 ro ku na wie lu po lach:
oświa to wym, spor to wym, ko ściel nym.
Za chwi lę do Lu cy ny Zyg munt usta wi -
ła się ko lej ka. Szczę śli wa dy rek tor ka

gim na zjum i tre ner ka pił ka rek ręcz nych
Olim pii Be skid od bie ra ła gra tu la cje
i kwia ty od swo ich uczniów, za wod ni -
czek, są sia dów, ko le gów i ko le żan ki
z pra cy. Na ko niec do żo ny do pchał się
mąż, nie mniej szczę śli wy od lau re at ki. 

***
Zygmunt Ber dy chow ski pod su mo -

wu jąc czter na stą edy cję ple bi scy tu
zwró cił uwa gę, że w tym ro ku wzię ła
w nim udział re kor do wa licz ba Są de -
czan i sym pa ty ków Są dec czy zny. 

– W naj śmiel szych ma rze niach nie
przy pusz cza li śmy – mó wił zdu mio ny
– że nasz ple bi scyt zy ska ta ką po pu lar -
ność. Czter dzie ści je den ty się cy gło sów,
to licz ba wzbu dza ją ca sza cu nek, zwa -
żyw szy, że po wiat no wo są dec ki i mia sto

No wy Sącz li czą ra zem trzy sta ty się cy
miesz kan ców.

Tam tej so bo ty w „So ko le” pa dło wie le
wznio słych słów na te mat Są de czan i Są -
dec czy zny. Bo ha ter ka dnia, Lu cy na Zyg -
munt, po wie dzia ła, że ile kroć wra ca ze
swo im za wod nicz ka mi z wy jaz do wych
me czów do do mu, to są szczę śli we. 

– Bo na Są dec czyź nie jest naj pięk -
niej sza przy ro da i tu miesz ka ją naj lep si
lu dzie – mó wi ła. 

Oka zję do za pre zen to wa nia się sze ro -
kiej pu blicz no ści wy ko rzy sta li ar ty ści lu -
do wi: ze spół „Piąt ko wio cy”, ka pe la
„Echo Gór” z Ptasz ko wej oraz rzeź bia rze
z Pa szy na, Piąt ko wej i No we go Są cza. 

Uro czy stość po prze dzi ła msza św.
w ko ście le św. Ka zi mie rza od pra wio -
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PIOTR LI TWIŃ SKI
u przed się bior ca z Tę go bo rzy 
Za ło ży ciel i pre zes fir my Li twiń ski Trans port
– Spe dy cja – Bu dow nic two w Tę go bo rzy,
dys po nu ją cej flo tyl lą 100 ti rów, krą żą cych
po Pol sce i Eu ro pie; od dwóch ka den cji wi -
ce prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Ło so si -
na Dol na, pra co daw ca dla po nad 200 osób.

JAN MĘ DON
u le karz i spo łecz nik z Ko rzen nej 
Po nad pół wie ku prze pra co wał w słu żbie
zdro wia, kie row nik Gmin ne go Ośrod ka
Zdro wia w Lip ni cy Wiel kiej (m. in. izba po ro -
do wa), a po tem w Ko rzen nej.

ALEK SAN DER RYB SKI
u dyrektor I LO im. Jana

Długosza w Nowym Sączu
Na uczy ciel ma te ma ty ki, od 21 lat dy rek tor
Ze spo łu Szkół Ogól no kształ cą cych nr 1 im.
Ja na Dłu go sza w No wym Są czu; czło nek
za rzą du To wa rzy stwa Gim na stycz ne go
„So kół” w No wym Są czu, za sia da w ka pi tu -
le Fun du szu Sty pen dial ne go im. Bra ci Po -
tocz ków.

KS. MA RIAN STACH
u bu dow ni czy ko ścio ła 

w Ty li czu 
Pro boszcz pa ra fii pw. Świę tych Apo sto łów
Pio tra i Paw ła w Ty li czu (od 1984 r.), bu dow -
ni czy ko ścio ła pw. Imie nia Ma ryi, Gol go ty
i dró żek ró żań co wych wo kół świą ty ni; ini -
cja tor bu do wy po mni ków Ka zi mie rza Wiel -
kie go i bp. Pio tra Ty lic kie go, wznie sio nych
z oka zji 650-le cia nada nia Ty li czo wi praw
miej skich. 

AN NA TO TOŃ
u prze wod nik i kro ni kar ka 

No we go Są cza
Dzia łacz PTTK i PTT, ta kże Związ ku Są de -
czan, Sto wa rzy sze nia Ka to lic kie go „Ci vi tas
Chri stia na”, Klu bu In te li gen cji Ka to lic kiej,
prze wod nik po No wym Są czu, pu bli ku je
w pra sie re gio nal nej ar ty ku ły z za kre su hi -
sto rii mia sta, go spo dy ni spo tkań „Zna ne ro -
dy są dec kie”.

LU CY NA ZYG MUNT 
u trener Olimpii Beskid,

organizator Drogi 
Krzyżowej w Piątkowej

Dy rek tor Gim na zjum nr 5 im. św. Kin gi
w No wym Są czu, tre ner szczy pior ni stek
Olim pia Be skid, któ re awan so wa ły do su -
per li gi; współ or ga ni za tor Dro gi Krzy żo wej
w ple ne rze, w Piąt ko wej.

  DO NA GRO DY SĄ DE CZA NIN  RO KU 2012

na w in ten cji Są de czan przez ks. Ma ria -
na Sta cha i ks. Jó ze fa Woj nic kie go, ka -
pe la na szpi ta la są dec kie go.

– Mó dl my się za or ga ni za to rów ple bi -
scy tu, to pięk na, god na po chwa ły ini cja -
ty wa na gra dza nia lu dzi dzia ła ją cych
na rzecz do bra wspól ne go – pro sił na ka -
za niu ks. Stach. Swo istym pre lu dium dla
im pre zy w „So ko le” był zor ga ni zo wa ny
dzień wcze śniej, 22 lu te go, w Mia stecz -
ku Ga li cyj skim pa nel dys ku syj ny za ty tu -
ło wa ny „Wie czor ne Są de czan roz mo wy”,
o któ rym pi sze my na str. 15. (HSZ)

LAU RE ACI PLE BI SCY TU NA SĄ DE CZA NI NA RO KU 
1998 – Bar ba ra Sza ro ta, na uczy ciel ka z Wie lo gów, przy ja ciel dzie ci;
1999 – ks. pra łat Sta ni sław Li sow ski, pro boszcz pa ra fii św. Mał go rza ty w No wym Są czu; 
2000 – ks. Mie czy sław Cze kaj, rek tor ko ścio ła św. An to nie go Pa dew skie go; 
2001 – Wie sław Czop, przed się bior stwa bu dow la ny z Po de gro dzia, spo łecz nik i fi lan trop;
2003 – Ry szard Flo rek, za ło ży ciel i pre zes fir my „Fa kro” w No wym Są czu;
2004 – ks. Ja nusz Szczyp ka, ku stosz sank tu arium MB Ró żań co wej w Przy do ni cy; 
2005 – gen. Zyg munt Sta ni szew ski, ko men dant KOSG w No wym Są czu; 
2006 – Krzysz tof Mącz ka, przed się bior ca z Na wo jo wej, ani ma tor Gru py Mo dli tew nej 

św. o. Pio przy są dec kiej ba zy li ce;
2007 – Piotr Droź nik, ar ty sta – fo to gra fik, au tor al bu mów o Są dec czyź nie; 
2008 – An na Szcze pa nik -Dzia do wicz, le karz – psy chia tra; 
2009 – Ry szard No wak, pre zy dent No we go Są cza; 
2010 – Ce le styn Że li szew ski, miesz ka niec Li bran to wej, uratował lu dzi z płonącego auta; 
2011 – Bar ba ra Cet na row ska, na uczy ciel ka, rad na Gmi ny Ło so si na Dol na, pre zes KGW.Partnerem przedsięwzięcia

jest województwo małopolskie
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Chcia ła wy cho wy wać gim na zja li -
stów przez sport, a tre no wa ła tak
szczy pior nist ki Olim pii Be skid, że
do pro wa dzi ła dziew czę ta do Su per -
li gi. Od 15 lat jest dy rek to rem Gim -
na zjum nr 5 im. św. Kin gi w No wym
Są czu i – jak po wie dzia ła od bie ra jąc
za szczyt ny ty tuł Są de cza ni na Ro -
ku 2012 – księ żna Kin ga jest dla niej
wzo rem i orę dow nicz ką u Bo ga.

R
e li gia od gry wa du żą ro lę w ży -
ciu ro dzi ny Zyg mun tów z Piąt -
ko wej. Ra zem z mę żem
Jó ze fem or ga ni zu ją od 14 lat

Mi ste rium Mę ki Pań skiej, gro ma dzą ce
tłu my wier nych (czyt. na str. 34). 

Py ta na, jak  by sie bie opi sa ła w kil ku
zda niach mó wi: – W dzie ciń stwie na -
uczy łam się su mien no ści, od po wie dzial -
no ści i ap te kar skiej do kład no ści
w wy ko ny wa niu ka żde go za da nia. Je -
stem oso bą cier pli wą, zdol ną do wiel kich
wy rze czeń w dą że niu do wy zna czo ne go
ce lu. My ślę, że ce chu je mnie du ża po ko -
ra i za wie rze nie wo bec Stwór cy, gdyż we
wszyst kim, co czy nię, sta ram się pa mię -
tać, że je stem tyl ko Je go na rzę dziem.
Wie rzę w to, że czło wiek jest z na tu ry do -
bry i za wsze sta ram się zna leźć choć by
tę naj mniej szą cząst kę do bro ci w ka -
żdym na po tka nym czło wie ku. Ko cham
dzie ci i mło dzież. Wie le się od nich uczę.
Je stem szczę śli wa, gdy uda je mi się po -
ma gać im w roz wią zy wa niu ró żno ra kich
pro ble mów.

A kto jest wzo rem do na śla do wa nia
dla Są de cza ni na Ro ku 2012? 

– Mo ja ma ma – mó wi bez wa ha nia.
Dla cze go?

– Z ogrom nym po świę ce niem w bar -
dzo trud nych wa run kach pra co wa ła dla
do bra nie tyl ko wła snej ro dzi ny, ale
i wszyst kich lu dzi bę dą cych w po trze bie.
Po tra fi ła go dzić naj bar dziej za go rza łych
wro gów. Wpo iła nam mi łość i sza cu nek
dla dru gie go czło wie ka.

***
Sa ma roz po czę ła przy go dę z pił ką

ręcz ną w li ceum, po tem stu diu jąc
w Aka de mii Wy cho wa nia Fi zycz ne go
w Kra ko wie gra ła w Aka de mic kim Ze -
spo le Spor to wym. 

– Na uczy cie le wy cho wa nia fi zycz ne -
go za pro wa dzi li mnie na tre ning pił ki
ręcz nej do pa na Wo la ka. To by ło
w pierw szej kla sie li ceum i tak z dnia
na dzień sta łam się za wod nicz ką. Po -
wsta wał wte dy klub Be skid, szu ka no
dziew cząt do dru ży ny – wspo mi na. 

Sta ło się to tro chę przez przy pa dek.
– Wła ści wie nie by ło ja kiejś in nej al -

ter na ty wy – tłu ma czy. – Gdy by mnie za -
pro wa dzo no na tre ning pił ki siat ko wej,
czy ko szy ko wej, to też bym pod ję ła ta kie
za ję cia. 

Po po wro cie ze stu diów do ro dzin ne -
go mia sta za pro po no wa no jej pra cę
w Szko le Spor tów Let nich w daw nej
Szko le Pod sta wo wej nr 15, a po nie waż
ukoń czy ła w mię dzy cza sie stu dia tre ner -
skie w za kre sie pił ki ręcz nej, ta kże po -

pro wa dze nie szkol nej dru ży ny szczy -
pior ni stek. 

Po re for mie oświa to wej w 1998 ro ku
wy gra ła kon kurs na dy rek to ra two rzą ce -
go się Gim na zjum nr 5. Ko mi sję kon -
kur so wą prze ko na ła do sie bie
po my słem utwo rze nie klas spor to wych
z pił ki ręcz nej dla dziew cząt i pił ki no -
żnej dla chłop ców, bo chcia ła wy cho wy -
wać mło dzież przez sport. 

– Kie dy po wsta wa ły gim na zja, trze ba
by ło wy my ślić pro gram wy cho waw czy
i wspól nie z Ra dą Ro dzi ców, ja ko je den
z punk tów wy cho waw czych wy my śli li śmy
za an ga żo wa nie mło dzie ży w sport. Po -
wstał Gim na zjal ny Klub Spor to wy. Tak to
się za czę ło. Cho dzi ło o to, aby po ży tecz -
nie za jąć mło dzie ży wol ny czas. Po tem
za czę ły się po ja wiać spor to we wy ni ki. To
wcią gnę ło nas na co raz więk sze wo dy.

Na zwa dru ży ny – Olim pia Be skid –
po wsta ła na pierw szym spor to wym
zgru po wa niu za wod ni czek, w Gre cji,
pod Olim pem.

– Dziew czę ta z pierw sze go rocz ni ka,
któ ry tre no wał pił kę ręcz ną, wy bra ły na -
zwę Olim pia dla swo jej dru ży ny. To by -
ło to w 2000 ro ku.

W cią gu 12 lat do pro wa dzi ła ze spół
do Su per li gii, choć ma się ro zu mieć,
w pierw szej dru ży nie nie gra ją gim na -
zja list ki lecz star sze dziew czę ta, ta kże
ścią gnię te do Są cza z in nych miast, a na -
wet za gra ni cy. 

– W pił ce ręcz nej fa scy nu ją cy jest
brak prze wi dy wal no ści – opo wia da.

Por tret Lu cy ny Zyg munt 

Najpierw żona
i matka, potem
nauczycielka
i trener
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– Nie ma go to wych sche ma tów, jak
w lek kiej atle ty ce, czy in nych spor tach.
Za wod nicz ka mu si cią gle my śleć
na bo isku, jak przez swo je umie jęt no -
ści tech nicz ne i współ pra cę z ko le żan -
ka mi do pro wa dzić do te go, że by ze spół
był lep szy od prze ciw ni czek. To gra dla
lu dzi bar dzo szyb ko my ślą cych, prze -
wi du ją cych za cho wa nie prze ciw ni ka,
jed no cze śnie twar dych. Jest tu du żo
kon tak tu z prze ciw ni kiem.

Su per li ga to po wa żna spra wa, to są
wy jaz dy po ca łej Pol sce i du że kosz ty
utrzy ma nia dru ży ny. Dzię ku jąc za ty tuł
Są de cza ni na Ro ku 2012 dłu go wy mie -
nia ła li stę spon so rów i do bro czyń ców. 

– Ka żdy kto zna Lu cyn kę – wie dział,
że się gnie po Su per li gę. Po świę ca jąc
swój wol ny czas i nie ma łe pry wat ne
pie nią dze udo wod ni ła, że je że li cel jest
szla chet ny, to żad na prze szko da nie jest
strasz na – mó wi Mo ni ka Fi kel-Szkar -
łat, naj bli ższy współ pra cow nik na szej
bo ha ter ki, czło nek za rzą du Olim pii Be -
skid, a w in nej ro li wi ce dy rek tor Gim -
na zjum nr 5. – Po mi mo, że wie le osób
uwa ża się za „oj ców” te go suk ce su, to
hi sto rycz ny awans 2 ma ja 2012 ro ku
do Su per li gi to przede wszyst kim za słu -

ga Lu cy ny oraz za wod ni czek. A nikt nie
wie o tym le piej, niż ja, gdyż by łam
z Lu cy ną bez prze rwy i do sko na le wi -
dzia łam, jak bar dzo się sta ra. To ona
w chwi lach, gdy ka sa klu bu świe ci ła
pust ka mi, do póź nych go dzin wie czor -
nych jeź dzi ła do spon so rów, aby po zy -
skać pie nią dze. Od siód mej ra no
do czwar tej po po łu dniu zaj mo wa ła się
spra wa mi szko ły a na stęp nie prze cho -
dzi ła do klu bu. Czę sto do do mu wra ca -
ła przed pół no cą. 

***
Przy wszyst kich obo wiąz kach naj -

wa żniej sza jest ro dzi na: mąż Jó zef
(dy rek tor Są dec kie go Po go to wia Ra -
tun ko we go) i trój ka dzie ci: syn To -
masz – stu dent pra wa na UJ, cór ka
Ma ry sia – uczen ni ca I LO w No wym
Są czu i syn Da niel – uczeń Szko ły Pod -
sta wo wej nr 20 w No wym Są czu. Ro -
dzin kę w kom ple cie mo żna w sierp niu
spo tkać na szla ku Pie szej Tar now skiej
Piel grzym ki do Czę sto cho wy. 

Lu cy na Zyg munt za mot to ży cio we
wzię ła sło wa bł. Ja na Paw ła II: „Bo ga -
tym nie jest ten kto po sia da, lecz ten,
kto da je”.

AN NA PAW ŁOW SKA, (HSZ)

KAPITUŁA
21 lu te go w sie dzi bie Fun da cji Są dec kiej pod prze wod nic twem Zyg mun ta Be dy chow -
skie go ob ra do wa ła na swo im dru gim po sie dze niu ka pi tu ła ple bi scy tu na Są de cza ni -
na Ro ku 2012. Ka pi tu ła przy ję ła pro to ko lar nie wy ni ki gło so wa nia na 12. osób,
pre ten du ją cych do za szczyt ne go ty tu łu. Gło so wa nie trwa ło od po cząt ku ro ku do 20
lu te go. Mo żna by ło od dać głos elek tro nicz nie, za po śred nic twem por ta lu Sa de cza nin.
in fo, lub wy peł nia jąc ku pon z ga zet ki ple bi scy to wej „Ku rier Fun da cji Są dec kiej”, roz pro -
wa dzo nej na te re nie po wia tu no wo są dec kie go w na kła dzie 50 tys. eg zem pla rzy. 

Jed nej oso bie przy słu gi wał tyl ko jeden głos. 
Na kon kurs wpły nę ło łącz nie 41 190 gło sów, w tym gło sów wa żnych 40 432. Gło -

sów od da nych elek tro nicz nie by ło 7 341 (w tym nie wa żnych – 697), licz ba gło sów z ku -
po nów – 33 849 (nie wa żnych 61). 

Na zwy cięz cę kon kur su Lu cy nę Zyg munt pa dło 9386 gło sów wa żnych!
Po zo sta li kan dy da ci otrzy ma li mniej szą ilość gło sów. 
W po sie dze niu ka pi tu ły wzię li udział do tych cza so wi lau re aci ple bi scy tu: Bar ba ra

Sza ro ta (Są de cza nin Ro ku  1998), ks. Ja nusz Szczyp ka (2004), gen. SG Zyg munt Sta ni -
szew ski (2005), Piotr Droź dzik (2007), An na Szcze pa nik -Dzia do wicz (2008), Ce le styn Że -
li szew ski (2010), Bar ba ra Cet na row ska (2011) oraz Zyg munt Ber dy chow ski,
prze wod ni czą cy ra dy pro gra mo wej In sty tu tu Wschod nie go w War sza wie (prze wod -
ni czą cy ka pi tu ły), Kry sty na Uczkie wicz, Sąd Okrę go wy w No wym Są czu, Wła dy sław
Mat czuk, dy rek tor biu ra Fun da cji Są dec kiej, Mo ni ka Ko wal czyk, red. nacz. por ta lu Sa -
de cza nin. in fo, Hen ryk Szew czyk, mie sięcz nik „Są de cza nin” oraz pra cow ni cy FS: Ka ta -
rzy na Ber dy chow ska i Bog dan Li gę za.

– Dla cze go są de cza nie nie ma ni fe -
sto wa li du my z po wo du ju bi le -
uszu 720-le cia No we go Są cza?
– py tał Zyg munt Ber dy chow ski.
W przed dzień Wiel kiej Ga li Są de -
czan w Mia stecz ku Ga li cyj skim od -
był się pa nel dys ku syj ny
za ty tu ło wa ny: „Mo je mia sto, mo ja
du ma. Mój re gion, mo ja du ma”. 

O
war to ściach wy nie sio nych
z do mu ro dzin ne go i eto sie
Są de czan roz ma wia li z Ber -
dy chow skim dwaj Są de cza -

nie, któ rzy da le ko za szli: dr Jó zef
Olek sy, by ły pre mier rzą du pol skie go
i dwu krot ny mar sza łek Sej mu RP oraz
prof. Bo le sław Fa ron, hi sto ryk li te ra tu -
ry i ję zy ko znaw ca, mi ni ster oświa ty
w la tach 80. ze szłe go stu le cia (na uczy -
cie le za wdzię cza ją mu do dzi siaj obo -
wią zu ją cą Kar tę Na uczy cie la), a po tem
m.in. dy plo ma ta w Wied niu. 

Dys ku sji przy słu chi wa ła się spo ra
gru pa sa mo rzą dow ców i nie tyl ko,
na cze le ze sta ro stą Ja nem Go lon ką
i wój ta mi: Jó ze fem To bia szem (Gró dek
n. Du naj cem) i Lesz kiem Skow ro nem

Z Sądecczyzny
w szeroki 
świat 

FO
T. 

JE
C

Od le wej: prof. Bo le sław Fa ron, Zyg -
munt Ber dy chow ski i Jó zef Olek sy
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(Ko rzen na). By ła też m.in. moc na re pre -
zen ta cja raj ców cheł miec kich. 

Pa ne li ści cie ka wie opo wia da li o swo -
im do mu ro dzin nym i pierw szych kro -
kach w świe cie do ro słych. Punk tem
wyj ścia do wspo mnień sta ła się mi tycz -
na skrzy nia, w któ rej mat ka prof. Fa ro -
na, pro sta ko bie ta wiej ska z Czar ne go
Po to ku k. Łąc ka, prze cho wy wa ła skar -
by ro dzin ne, a co jej głę bo ko kształ co -
ny syn opi sał po la tach w pierw szych
zda niach au to bio gra ficz nej ksią żki „Po -
wrót do ko rze ni”.

– Co się znaj do wa ło w tej mat czy nej
skrzy ni, co po mo gło pa nu w póź niej szym
ży ciu? – do cie kał mo de ra tor. 

– Ro dzin ne fo to gra fie i li sty, mię dzy
in ny mi pocz tów ki pi sa ne z fron -
tów I woj ny świa to wej przez dwóch bra -
ci mat ki, obaj zgi nę li w 1915 ro ku.
Je den w bi twie gor lic kiej, a dru gi
na fron cie wło skim w Do lo mi tach – mó -
wił Fa ron, a roz wi ja jąc tę myśl po wie -
dział, że z do mu ro dzin ne go wy niósł
sza cu nek dla cię żkiej pra cy i po czu cie
obo wiąz ku w ży ciu, chłop skiej skrzęt -
no ści i po rząd ku, rów nież mo ral ne go. 

– Wy je cha łem z Są cza w wie ku trzy -
na stu lat po ukoń cze niu sied mio kla so -
wej szko ły pod sta wo wej i pod ją łem
dal szą na ukę w Tar no wie... – roz po czął
Jó zef Olek sy. 

–... nie ste ty wy brał pan szko łę śred -
nią w Tar no wie, a nie li ceum w No wym
Są czu – prze rwał „pre mie ro wi” Ber dy -
chow ski, uda jąc, że nie wie, iż w Tar no -
wie 13-let ni „Jó ziu Olek sy”, by ły
mi ni strant z są dec kiej fa ry, tra fił do Ni -
ższe go Se mi na rium Du chow ne go. 

– Dla cze go nie ste ty?!, to by ła szko ła
na wy so kim po zio mie, pro wa dzo -
na przez Ko ściół – bro nił się Olek sy. 

– Zdra dził pan No wy Sącz na rzecz
Tar no wa! – nie da wał za wy gra ną mo -
de ra tor. 

– Ja ka zdra da, kie dy się idzie w kie -
run ku Ko ścio ła! – ob ru szył się ze śmie -
chem Olek sy, a sa la wtó ro wa ła. Cią gnąc
ten wą tek by ły mar sza łek Sej mu po ska -
rżył się, że na pa rę mie się cy przed ma -

tu rą wła dze roz wią za ły ma łe se mi na rium
(1963) i z wiel kim tru dem zna lazł so bie
na stęp ną szko łę, gdzie zdał eg za min doj -
rza ło ści, zresz tą rów nież w Tar no wie, bo
w No wym Są czu i Li ma no wej nie chcie -
li „wy cho wan ka księ ży”. 

– I kie dy wie le lat póź niej roz ma wia -
łem z dzia ła cza mi So li dar no ści, któ rzy
ob no si li się ze swo ja mar ty ro lo gią, to im
mó wi łem, że ja to do pie ro mam mar ty -
ro lo gię, bo tam ten ustrój o ma ło mnie
nie po zba wił szans edu ka cyj nych
– stwier dził Olek sy z uśmie chem. 

Prof. Fa ron wspo mi nał z wdzięcz no -
ścią swo ich pro fe so rów z gim na zjum
dłu go szo we go w No wym Są czu, m.in.
Zo fię Olek so wą ze Żmią cej, któ ra by ła

praw dzi wym „am ba sa do rem dzie ci
chłop skich”. 

– Uczy li nas wspa nia li, przed wo jen ni
na uczy cie le, prze wa żnie po Uni wer sy te -
cie Ja giel loń skim al bo Uni wer sy te cie Ja -
na Ka zi mie rza we Lwo wie, któ rzy nas
prze pro wa dzi li, bez uszczerb ku dla oso -
bo wo ści mło dych, nie u kształ to wa nych
lu dzi, przez naj trud niej szy okres sta li ni -
zmu. Mie li śmy na przy kład hi sto ry ka,
któ ry pięt na ście mi nut po świę cał pod -
ręcz ni ko wi, a przez na stęp ne pół go dzi -
ny uczył nas praw dzi wej hi sto rii Pol ski
– wspo mi nał Fa ron.

***
Nie ste ty, obaj wy bit ni in ter lo ku to rzy

Zyg mun ta Ber dy chow skie go nie zro bi li
w Mia stecz ku Ga li cyj skim „ra chun ku
su mie nia”, nie opo wie dzie li, a to by ło -
by naj cie kaw sze, dla cze go po mi mo ta -
kich do świad czeń z sys te mem
ko mu ni stycz nym i mi mo wszyst kie
war to ści wy nie sio ne z do mu ro dzin ne -
go, mię dzy in ny mi głę bo kiej wia ry i pa -
cior ków, któ rych na uczy ły ich mat ki
– po szli na stęp nie na słu żbę PRL… 

Za to obaj zgod nie stwier dzi li, że fakt
po cho dze nia z Są dec czy zny nie za szko -
dził im w zro bie niu ka rie ry, prze ciw nie,
w wie lu sy tu acjach do po mógł, gdyż No -
wy Sącz i Są dec czy zna za wsze do brze
się w sze ro kim świe cie ko ja rzy ły. 

Fa ron po dał przy kład, że kie dy
po stu diach szu kał pierw szej pra cy
w Kra ko wie, to sze fo wa kadr w ku ra to -
rium by ła za sko czo na, że o za trud nie nie
w kró lew skim gro dzie za bie ga ab sol -
went WSP, a nie UJ, a w do dat ku nie
kra ko wia nin, lecz chło pak z pro win cji. 

„Ale ja je stem z No we go Są cza!”- ta -
kie go osta tecz ne go ar gu men tu użył świe -
żo upie czo ny ma gi ster po lo ni sty ki
i po skut ko wa ło: chłop ski syn z Czar ne go
Po to ku zo stał pro fe so rem re no mo wa ne -
go II LO im. Kró la Ja na III So bie skie go
w Kra ko wie. 

– Wieś są dec ka bar dzo się zmie ni ła,
wiel kie spu sto sze nie po czy nił in ter net,
a naj gor sza jest te le wi zja. Jak od wie -
dzam Czar ny Po tok, to lu dzie do mnie
mó wią ję zy kiem au dy cji te le wi zyj nych,
jesz cze tyl ko z kil ko ma bab cia mi
po dzie więć dzie siąt ce mo gę so bie po roz -
ma wiać o daw nych cza sach – mó wił
Bo le sław Fa ron. 

(HSZ)

– Wieś sądecka bardzo
się zmieniła, wielkie
spustoszenie poczynił
internet, a najgorsza
jest telewizja.

BO LE SŁAW FA RON

FO
T. 

H
SZ
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R
ad ni przy chyl ni pre zy den to wi
Ry szar do wi No wa ko wi za zna -
cza li, że to bu dżet roz sąd ny,
wy kro jo ny na mia rę. Pod kre -

śla li, że wy so ka zdol ność kre dy to wa
mia sta po zwo li, w mo men cie, kie dy No -
wy Sącz bę dzie chciał pod jąć po wa żną
in we sty cję, na zna le zie nie od po wied -
nich środ ków. Prze ciw ni cy mó wi li
o kre atyw nej księ go wo ści, pod wa ża li
zbyt opty mi stycz nie na kre ślo ne – ich

zda niem – wpły wy z po dat ków i ze
sprze da ży nie ru cho mo ści. Kry ty ko wa li
dra stycz nie ni skie na kła dy na in we sty -
cje. Dys ku to wa no jed no cze śnie na te -
mat wie lo let niej pro gno zy bu dże to wej
i bu dże tu mia sta na rok 2013.

– Na zwał bym tę uchwa łę kre atyw ną.
W po przed niej uchwa le pla no wa li śmy
de fi cyt w wy so ko ści 2,5 mln zł, w rze czy -
wi sto ści mie li śmy de fi cyt na po zio -
mie 9,7 mln – za czął od kry ty ki

wie lo let niej pro gno zy bu dże to wej Piotr
La cho wicz, prze wod ni czą cy klu bu PO.
– Pla no wa ny rok te mu wy nik bu dże tu
był z nad wy żką 11,3 mln zł. W tej chwi li
pla no wa na nad wy żka wy no si 1,8 mln.
Na dal szych po zy cjach, do ro ku 2018,
ca ły czas ma my nad wy żki. Już rok te mu
mó wi łem, że to cy fry wzię te z su fi tu,
w tej chwi li wi dać to do bit nie.

– Po czę ści po dzie lam po glą dy przed -
mów cy – przy szedł mu w su kurs Jan Opi -
ło, za stęp ca prze wod ni czą ce go Ra dy
z klu bu PO. – Ca ła nad wy żka pój dzie
na spła tę obec ne go za dłu że nia, nie bę dzie

źró dłem in we sty cji. Do dat ko wo w la -
tach 2013-15 pro po nu je się sprze daż
dość znacz nej czę ści ma jąt ku, na kwo -
tę 20,4 mln zł w ro ku 2013, 20,7 mln zł
w ro ku 2014, 30 mln zł w ro ku 2015.
W mo jej oce nie wy da je się to ma ło re al -
ne, ma my okres de ko niunk tu ry. Je śli ta
sprze daż nie wyj dzie, w ja ki spo sób pre -
zy dent za mie rza zwięk szyć do cho dy czy
ogra ni czyć wy dat ki? – py tał.

Wi ce prze wod ni czą cy chciał wie -
dzieć, czy w grę wcho dzi sprze daż
udzia łów mia sta w spół kach pra wa han -
dlo we go, lub emi sja ob li ga cji. Zwra cał
uwa gę, że na in we sty cje prze wi du je
się 64 mln zł łącz nie. Je śli od te go odej -
mie my 24 mln zł na re ali za cję Są dec kiej
We ne cji, po zo sta nie 40 mln, co po dzie -
lo ne na trzy la ta da za le d wie 13 mln zł
rocz nie.

– Ist nie je po wa żna oba wa, że wpły wy
z ty tu łu po dat ku od osób praw nych i fi -
zycz nych mo gą być ni ższe – wy wo dził
Opi ło, po wo łu jąc się na da ne ca ło rocz -
ne za 2012 rok, pu bli ko wa ne przez
GUS.

Rad ny To masz Ba sta z klu bu PO py -
tał, dla cze go do mi lio na na Są dec ką We -
ne cję w bu dże cie na 2013 rok mia sto nie
sta ra ło się o po zy ska nie 5 mln zł z Ma -
ło pol skie go Re gio nal ne go Pro gra mu

Bu dżet No we go Są cza w ro ku 2013

Budżet
w temperaturze wrzenia  
– Pa nie Wi tu szyń ski, pro szę nie ła mać za sad de mo kra cji w No -
wym Są czu! – krzy cza no z le wej stro ny sa li do prze wod ni czą ce -
go Ra dy, ogła sza ją ce go gło so wa nie nad bu dże tem mia sta
na 2013 rok. – Jak w sej mie – szep ta li mię dzy so bą obec ni na sa li
są dec cy par la men ta rzy ści. 19 stycz nia bu dżet przy ję to więk szo -
ścią gło sów klu bów „Dla Mia sta” i PiS.

– Bu dżet mia sta jest bar -
dzo sta ran nie przy go to -
wa ny. Jest bu dże tem
me ry to rycz nym, wstrze -
mięź li wym i od po wie -
dzial nym.

GRZE GORZ MĄ DRYFO
T. 

JE
C
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Ope ra cyj ne go. Pre zy dent No wak od -
niósł się do py ta nia, od po wia da jąc, że
z te go rocz ne go mi lio na do pie ro roz -
pocz ną się pra ce do ku men ta cyj ne, wy -
ma ga ne przy te go ty pu pro gra mach.

Osta tecz nie przy 14 gło sach za, 1
prze ciw nym Jó ze fa Hoj no ra, rad ne go
nie zrze szo ne go i 7 wstrzy mu ją cych się
od gło su po stro nie klu bu PO, Ra da
Mia sta przy ję ła wie lo let nią pro gno zę
bu dże to wą.

***
Dys ku sję nad bu dże tem Piotr La cho -

wicz po now nie roz po czął od ze sta wie -
nia z ze szło rocz nym bu dże tem.

– W te go rocz nym bu dże cie ma my za -
pla no wa ną nad wy żkę 1,8 mln zł. Chciał -
bym, że by to się cho ciaż zbi lan so wa ło,
że by nie by ło de fi cy tu. Ca ła re ali za cja
za pla no wa nych in we sty cji opie ra się
o sprze daż ma jąt ku na kwo tę 20,4 mln
zł. Je śli te go ma jąt ku nie sprze da my,
wró ci my do de fi cy tu. A nie dłu go nie bę -
dzie my mie li co sprze da wać – do rzu cił
gorz ko.

La cho wicz bez li to śnie punk to wał
pre zy denc ki bu dżet, ze sta wia jąc nie -
współ mier nie du że i ma łe, je go zda -
niem, wy dat ki.

– Sport kwa li fi ko wa ny 2,8 tys. zł,
za to utrzy ma nie zie le ni 1,8 mln zł. Sa -
mo chód, ro zu miem, pre zy dent mu si
mieć czym jeź dzić, to wy dat ki bie żą ce,
ale współ pra ca za gra nicz na i part ner -
ska 65 tys. zł! Wie lo krot nie wy po wia da -
łem się na te mat wy jaz dów urzęd ni ków.
Je śli wy jaz dy coś przy no szą, to ow szem,
je śli ma ją na ce lu spę dze nie mi ło cza su,
to nie ma ją sen su z pie nię dzy po dat ni ka.
Pro mo cja jed nost ki sa mo rzą du te ry to -
rial ne go 390 tys. zł. Nie wiem, czy stać
nas na ta kie wy dat ki na pro mo cję? Ma -
ła ar chi tek tu ra 50 tys. zł. Nie wiem, co

się ro zu mie przez tę ma łą ar chi tek tu rę,
mam na dzie ję, że nie ko le ja rzy z tecz ką
i nie ry ce rzy ki – wy zło śli wiał się.

Głów ną tro ską klu bu PO, we dług re -
la cji je go prze wod ni czą ce go, by ła prze -
bu do wa ukła du ko mu ni ka cyj ne go
przy bu do wa nej ga le rii Trzy Ko ro ny.

– W in nych mia stach ro bią to in we -
sto rzy. De fac to od da je my in we sto ro -
wi 2,5 mln zł – re la cjo no wał szef klu bu.

– Wiel kim man ka men tem te go bu dże -
tu jest brak pla nów roz wią za nia pro ble -
mów ko mu ni ka cyj nych mia sta, ze
szcze gól nym uwzględ nie niem prze jaz du
na He le nę – do rzu cił swój ka my czek Jó -
zef Hoj nor. – W ska li szkol nej od 1 do 5
oce niam ten bu dżet na 1

Jan Opi ło pod dał w wąt pli wość za sad -
ność wy da wa nia 50 mln zł na jed nost ki
mia sta, m.in. In ku ba tor Przed się bior czo -
ści, Miej ski Za rząd Dróg, Cen trum In for -
ma cji, ad mi ni stra cję pu blicz ną, Miej ski
Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej, In ter wen -
cji Kry zy so wej, Po wia to wy Urząd Pra cy,
MO SiR.

– Czy pre zy dent prze pro wa dził, lub
za mie rza prze pro wa dzić au dyt, że by
w tych wy dat kach zna leźć oszczęd no ści?
– py tał wi ce prze wod ni czą cy Ra dy.

– Bu dżet jest two rzo ny w trud nej sy tu -
acji – wy wo dził Pa tryk Wi cher, prze wod -
ni czą cy przy chyl ne go pre zy den to wi
klu bu PiS – Nie jest bu dże tem ide al nym,
ale jest skro jo ny na ta kie wa run ki, ja kie
ma my w tym mo men cie. Ow szem, in we -
sty cje nie są wiel kie, ale prze wi dy wa nie,
pro gno zo wa nie i ostro żne pla no wa nie
na przy szłość po wo du je, że nie bie rze się
kre dy tu za 100 mln zł w tym ro ku, że by
mieć mo żli wość za dłu że nia, kie dy bę dzie -
my re ali zo wać du że in we sty cje. Mia sto
No wy Sącz ma bar dzo du żą zdol ność kre -
dy to wą. Za dłu że nie wy no si za le d wie 20
proc. Bu dżet jest skro jo ny wy śmie ni cie.
Nie za do wa la ni ko go, sie dzą ce go na tej
sa li, ale co mo że my zro bić, kie dy ma my
do dys po zy cji tyl ko ty le?

– Mia sto uzy ska ło po zy tyw ną opi nię
śro do wi sko wą na ob wod ni cę pół noc ną.
Na szym naj wa żniej szym pro ble mem bę -
dzie uzy ska nie kil ku dzie się ciu mi lio nów
zło tych na roz po czę cie i sfi na li zo wa nie
tej in we sty cji – mó wił Prze my sław Gaw -
łow ski, prze wod ni czą cy klu bu „Dla Mia -
sta”. – Nie za le żnie skąd te środ ki by nie
po cho dzi ły, czy by ły by to środ ki unij ne,

do ta cja z bu dże tu pań stwa, kre dyt, czy
part ner stwo pu blicz no – pry wat ne, zna -
czą co zmie ni się bu dżet na ten rok.
W związ ku z tym wy da je się, że ana li za te -
go bu dże tu na dzień dzi siej szy wy da je się
bez ce lo wa – koń czył, re ko men du jąc
przy ję cie uchwa ły.

– Do bry ma na ger nie trwo ni wy ni ku
fi nan so we go swo jej fir my, nie prze zna -

– Wiel kim man ka men -
tem te go bu dże tu jest
brak pla nów roz wią za nia
pro ble mów ko mu ni ka -
cyj nych mia sta, ze szcze -
gól nym uwzględ nie niem
prze jaz du na He le nę.

JÓ ZEF HOJ NOR

Piotr La cho wicz

Pa tryk Wi cher
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cza te go na kon sump cję, bu du je zdol -
ność kre dy to wą, two rzy re zer wę, by po -
tem się gnąć i wy ko nać stra te gicz ne
za da nia – wzno sił pe any na cześć pre -
zy den ta Krzysz tof Żył ka z klu bu PiS.
– Je śli ma jąt ku nie sprze da my, to
przy tej zdol no ści kre dy to wej ma my bar -
dzo sze ro kie mo żli wo ści. Ile mniej
na dziś mia sto spła ca kre dy tów? – py tał
re to rycz nie. – Nie wi dzę tu żad nej kre -
atyw nej księ go wo ści w wy ko na niu pa ni
skarb nik i nie pod no sił bym ta kie go la -
rum. Pre zy dent ma jesz cze wie le asów
w rę ka wie, nie mo że ich ujaw niać, po -
nie waż jest to rów nież gra fi nan so wa
i po li tycz na.

Do gło sów po chwal nych szyb ko do -
łą czył wi ce prze wod ni czą cy Ko mi sji Fi -
nan sów Pu blicz nych.

– Bu dżet mia sta jest bar dzo sta ran nie
przy go to wa ny. Jest bu dże tem me ry to -
rycz nym, wstrze mięź li wym i od po wie -
dzial nym – chwa lił Grze gorz Mą dry
z klu bu „Dla Mia sta”. – Od zwier cie dla
ota cza ją cą nas rze czy wi stość. Sza now -
ni pań stwo rad ni nie wie dzą, w ja kiej
rze czy wi sto ści ży ją, spa da pro duk cja
prze my sło wa, spa da kon sump cja we -
wnętrz na, mit „zie lo nej wy spy” pry ska
na na szych oczach. Go spo dar ka nie tyl -
ko zwal nia, ale wy raź nie ha mu je. Rząd
co raz wię cej obo wiąz ków prze rzu ca
na sa mo rzą dy, za ty mi wy ma ga nia mi nie
idą pie nią dze. Obie cy wa ne przez rząd
pod wy żki dla na uczy cie li spa da ją
na bar ki mia sta. Stąd tak cię żki bu dżet,
jed nak od po wie dzial ny i wstrze mięź li wy.

Jó zef Hoj nor nie do cze kał się od po -
wie dzi pre zy den ta No wa ka na py ta nie
o pla no wa ne oszczęd no ści, gdy tym cza -
sem Je rzy Wi tu szyń ski za czął pro ce du -
rę gło so wa nia nad uchwa łą bu dże to wą.
Rad ni z le wej stro ny sa li, chcie li ją za -
trzy mać, pró bu jąc zgło sić wnio sek for -
mal ny, na co nie zgo dził się pro wa dzą cy
ob ra dy. Z le wej stro ny za wrza ło:

– By ły py ta nia do pre zy den ta. Pa nie
Je rzy Wi tu szyń ski, pro szę nie ła mać de -
mo kra cji w No wym Są czu. To jest pi sow -
ska kul tu ra!

Wi tu szyń ski prze pro wa dził gło so wa -
nie. Osta tecz nie bu dżet No we go Są cza
na rok 2013 zo stał przez Ra dę Mia sta
przy ję ty. 14 rad nych gło so wa ło za, 5
prze ciw, 3 wstrzy ma ło się od gło su.

AN NA PAW ŁOW SKA

S
ą dec ki Urząd Pra cy (dla mia -
sta No we go Są cza) od no to wał
w ubie głym ro ku 2-pro cen to -
wy spa dek ilo ści osób do 25

ro ku ży cia w ogól nej struk tu rze bez ro -
bot nych.

– Bar dzo du ża gru pa lu dzi w tej ka -
te go rii wie ko wej chce pod jąć pra cę,
lub uzy skać wspar cie ze stro ny Urzę du
w po sta ci sta żów, szko le nia, otrzy ma -
nia do ta cji. W gru pie tej zde cy do wa nie
prze wa ża ją oso by bar dzo za in te re so -

wa ne pod ję ciem pra cy, czy też – je że li
ta kiej brak – sta żu. Oso by do 25 ro ku
ży cia ce chu je du ża mo bil ność w po szu -
ki wa niu pra cy, po dej mu ją wie le ini cja -
tyw, któ re mo gą wy ko ny wać
rów no le gle z na uką. Po dej mu ją naj ró -
żniej sze pra ce wa ka cyj ne, an ga żu ją się
w wo lon ta riat, bio rą udział w wy mia -
nach mię dzy na ro do wych oraz prak ty -
kach za wo do wych u pra co daw ców,
dzię ki któ rym wzra sta ich sa mo dziel -
ność, świa do mość ży cio wa, umie jęt -

Są dec ki ry nek pra cy

Młodzi, czy
pokolenie 50+?
Kto ma gorzej?
Dwie gru py na ryn ku pra cy ma ją szcze gól nie trud ną sy tu ację
– mło dzi do 25. ro ku ży cia i star si – po 50. ro ku ży cia. Eko no mi -
ści czę sto za ła mu ją rę ce nad mło dy mi bez pra cy, mó wią
o nich, ja ko o stra co nym po ko le niu. Tym cza sem praw dzi we
kło po ty w zna le zie niu pra cy ma gru pa 50+. Je śli w tym wie ku
stra cisz pra cę – nie znaj dziesz no wej.
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ność po ru sza nia się w ró żnych wa run -
kach i śro do wi skach, a tym sa mym
wzra sta rów nież ich atrak cyj ność dla
po ten cjal nych pra co daw ców. Chęt nie
uzu peł nia ją swo je kwa li fi ka cje w po sta -
ci szko leń, uczest ni czą w za ję ciach zwią -
za nych z po ru sza niem się po ryn ku
pra cy i czę sto de cy du ją się na uru cho -
mie nie wła snej dzia łal no ści go spo dar -
czej – oce nia To masz Szcze pa nik,
za stęp ca dy rek to ra SUP.

W tym sa mym cza sie od no to wa no
w mie ście wzrost o 1,6 proc. udzia łu
osób bez ro bot nych po wy żej 50. ro ku
ży cia. Jed na trze cia z nich po sia da wy -
kształ ce nie za wo do we, po nad po ło wa
ma staż pra cy dłu ższy niż 20 lat. Jed nak
po nad 40 proc. z nich szu ka pra cy dłu -
żej niż rok.

– Do głów nych ba rier, któ re unie mo -
żli wia ją oso bom po 50. ro ku ży cia po -
wrót na ry nek pra cy, na le ży za li czyć
pro ble my zdro wot ne, utrud nia ją ce im
pod ję cie za trud nie nia, pro ble my z ob słu -
gą bar dziej za awan so wa nych tech no lo -
gicz nie sprzę tów i ma szyn, a w pew nych
przy pad kach rów nież kom pu te ra, czy
urzą dzeń biu ro wych. Pew na gru pa osób
ogra ni czo na jest do dat ko wy mi obo wiąz -
ka mi w po sta ci ko niecz no ści spra wo wa -
nia opie ki nad człon ka mi ro dzi ny
– ro dzi ca mi, lub wnu ka mi – mó wi dy -
rek tor Szcze pa nik. – Ob ser wo wal na jest

też ba rie ra po stro nie pra co daw ców,
któ rzy bo ją za trud niać oso by z tej gru py
z uwa gi na stan zdro wia, ba rie ry wśród
mło dych pra co daw ców w za rzą dza niu
oso ba mi znacz nie od nich star szy mi, czy
też oba wy zwią za ne z 4-let nią ochro ną
przed eme ry tal ną tych osób.

Dy rek tor SUP, ja ko atu ty pra cow ni -
ków 50+ wska zu je du żą lo jal ność, za an -
ga żo wa nie w pra cę, a wie lu przy pad kach
du że do świad cze nie. Jed nak z uwa gi
na bar dziej usta bi li zo wa ną sy tu ację ro -

dzin ną, oso by te ce chu je mniej sza mo -
bil ność w po rów na niu z oso ba mi do 25
ro ku ży cia, więk szy jest za to lęk
przed bra kiem mo żli wo ści za bez pie cze -
nia do cho dów ro dzi ny.

W 2012 ro ku szko le nia w SUP pod -
ję ło 38 osób do 25. ro ku ży cia i je dy -
nie 18 w wie ku 50+. Jesz cze więk sze
ró żni ce wi dać w ze sta wie niu Po wia to -
we go Urzę du Pra cy (dla po wia tu no wo -
są dec kie go). We dług tych da nych,

w la tach 2007–2012 rocz nie po dej mo -
wa ło szko le nia od 178 do 397 mło dych
lu dzi. Ilość ko rzy sta ją cych ze szko leń
do świad czo nych pra cow ni ków wy no si -
ła od 22 do 76 osób rocz nie.

Po dob nie wy glą da po dej mo wa nie
wła snej dzia łal no ści go spo dar czej z do -
ta cją na jej roz po czę cie. W 2012 ro ku
w SUP z do ta cji na za ło że nie fir my sko -
rzy sta ło 39 osób do 25 ro ku ży cia i 21
po wy żej 50 ro ku ży cia. W po przed nich
la tach re la cje te kształ to wa ły się po dob -
nie, zaw sze z prze wa gą dla mło dych.
W 2011 ro ku z do ta cji z SUP dzia łal -
ność za ło ży ło 16 osób mło dych i 9 star -
szych, w 2010 – 55 mło dych i 29
star szych. Pro por cje te od zwier cie dla ją
da ne w po wie cie. Od 2006 do 2012 ro -
ku fir my z do ta cji PUP za ło ży ło łącz nie
po nad 400 mło dych lu dzi i nie ca łe 100
star szych.

Eko no mi ści za ła mu ją rę ce nad mło -
dy mi ludź mi bez pra cy, czę sto okre śla -
jąc ich mia nem „stra co ne go po ko le nia”.
Oni są bar dziej wi docz ni w ca łej Eu ro -
pie. Or ga ni zu ją się w Ruch Obu rzo -
nych, pro te stu ją, wy cho dzą na uli ce.
Ale to ich ro dzi ce są praw dzi wy mi
prze gra ny mi spo wol nie nia go spo dar -
cze go. Je śli dziś ktoś stra ci pra cę, ma -
jąc po wy żej 50 lat, szan sa, że znaj dzie
na stęp ną, jest nie wiel ka.

AN NA PAW ŁOW SKA

W 2012 ro ku w SUP z do -
ta cji na za ło że nie fir my
sko rzy sta ło 39 osób do 25
ro ku ży cia i 21 po wy -
żej 50 ro ku ży cia. 
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Są stwo rzo ne do cię żkiej pra -
cy. Nie dla nich wy god ne ka -
na py w cie płych miesz ka niach
– ich ży wio łem jest cię żka pra -
ca na mro zie i śnie gu. Po to
wła śnie zo sta ły wy ho do wa ne. 

P
o tra fią prze biec w za przę gu
wie le ki lo me trów, wła ści cie lo -
wi od pła ca jąc wier no ścią i bez -
wa run ko wą mi ło ścią. Psy

za przę go we To ma sza Ku row skie go oraz
je go pa sja sta no wią pod wa li ny suk ce su,
już do ce nio ne go przez spe cja li stów
od ryn ku pra cy. 

***
To masz Ku row ski ma 39 lat. Po cho -

dzi z Kry ni cy -Zdro ju. Ukoń czył szko łę
za wo do wą, po tem zaś tech ni kum na kie -
run ku „le śnik”.

– Choć mam za sad ni czo umysł hu ma -
ni stycz ny, to za wsze in te re so wa ła mnie
przy ro da w sze ro kim te go sło wa ro zu -
mie niu – mó wi dziś.

W cza sach, gdy koń czył szko łę, trud -
no by ło o ja kie kol wiek za trud nie nie,

o pra cy w wy uczo nym za wo dzie już nie
wspo mi na jąc. To masz Ku row ski przez
dłu ższy okres cza su za ra biał do ryw czo
na bu do wach, za in te re so wał się też sto -
lar stwem. Jak się oka za ło, nie by ło to
nic sta bil ne go, na czym mo żna by ło by
oprzeć swo je ży cie. Okre sy pra cy prze -
pla ta ły się w je go przy pad ku z dłu gi mi
okre sa mi bez ro bo cia.

– W pew nym mo men cie zo sta łem wo -
lon ta riu szem w schro ni skach gór skich
– opo wia da. – To za ję cie nie by ło płat ne,
trak to wa łem je ja ko ży cio wą przy go dę.
Trwa ło to pa rę lat, w cza sie któ rych „po -
włó czy łem” się tro chę po schro ni skach.

Opła ci ło się, bo wła śnie wte dy po raz
pierw szy spo tkał się z mu she ra mi. Sło -
wem tym okre śla się lu dzi, po wo żą cych
psi mi za przę ga mi. Sa mo sło wo po cho dzi
z ję zy ka fran cu skie go, z cza sów go rącz -
ki zło ta na Ala sce. Tam wła śnie spo ra
część lud no ści po słu gi wa ła się ję zy kiem
fran cu skim i po ga nia jąc psy uży wa ła sło -
wa „mar che”, co mo żna prze tłu ma czyć
ja ko ko men dę „na przód”.

– Pierw sze go mu she ra spo tka łem
na schro ni sku na Wier chom li – wspo mi -

na. – Wte dy jesz cze nie by łem prze ko na -
ny do psich za przę gów, ale z cza sem,
po spo tka niu ko lej nych mu she rów, co -
raz bar dziej mnie to in te re so wa ło.

Od za wsze ko chał psy, a kie dy ad op -
to wał aż czte ry psy gren landz kie, po -
czuł, że mo że spró bo wać swo ich sił ja ko
mu sher. Psy gren landz kie to ra sa rzad -
ka, dość trud na w obej ściu, ale ide al -
na dla mu she rów. Wy ho do wa no je
bo wiem spe cjal nie do za przę gów. Ży ją
na Gren lan dii, gdzie nie wol no wwo zić
in nych psich ras. W Pol sce są obec ne
od 15-20 lat.

– Na po cząt ku po wo zi łem ni mi re kre -
acyj nie, dla sie bie sa me go – mó wi To -
masz Ku row ski. – Mia łem już sa nie,
zgro ma dzi łem też – część ku pi łem, część
do sta łem – li ny i uprzę że. W pew nym
mo men cie o mo jej pa sji zro bi ło się
na ty le gło śno, że lu dzie sa mi za czę li
do mnie przy cho dzić. Zdo by wa li nie
wia do mo skąd mój nu mer te le fo nu, za -
cze pia li na uli cy, py ta li o mo żli wość
spo tka nia i jaz dy psim za przę giem.

Tym spo so bem przez kil ka lat pra co wał
dla klien tów in dy wi du al nych i gru po wych
na zle ce nie in nych firm. Tym cza sem je go
sta do po więk szy ło się do sied miu sztuk
– oprócz psów gren landz kich ma też hu -
sky sy be ryj skie i ala ska ny.

Jed nak ta współ pra ca nie ukła da ła się
po myśl nie. Po wo dem by ła nie zna jo -
mość wie dzy o psich za przę gach przez
współ pra cow ni ków, jak też brak mo żli -
wo ści roz wo ju. Stąd też myśl o za ło że -
niu wła snej dzia łal no ści i za ra bia niu
na tej pa sji.

Po mysł na biz nes 

Psim za przę giem
do suk ce su
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– Po la cy od no szą ogrom ne suk ce sy
na po lu spor to wym po wo żąc psi mi za -
przę ga mi, jed nak w na szym kra ju jest to
wciąż ma ło zna ne – mó wi Ku row ski.
Oka za ło się, że fir my ży ją ce z wy naj -
mo wa nia psich za przę gów mo żna po li -
czyć na pal cu jed nej rę ki.

– W 2011 ro ku za re je stro wa łem się
w Po wia to wym Urzę dzie Pra cy w No -
wym Są czu – opo wia da. – Zło ży łem od -
po wied ni wnio sek ze szcze gó ło wym
opi sa niem po my słu na dzia łal ność, po -
le ga ją cą na po wo że niu psi mi za przę ga -
mi i pro duk cji ga lan te rii jak ob ro że, czy
smy cze. By ło to w mar cu, a już w kwiet -
niu przy szła po zy tyw na od po wiedź.

Ku row ski wnio sko wał o kwo tę 15 ty -
się cy zło tych. Zo sta ła ona wy ko rzy sta -
na na za kup od po wied nie go sprzę tu dla
mu she ra, a więc sań, wóz ka i przy cze py
do prze wo zu psów. Za ku pił ta kże stru -
gi, fre zar ki i wkrę tar ki. Za po mo cą tych
sprzę tów sam pro du ku je drew nia ne sa -
nie trans por to we. Fir mę za re je stro wał
w lip cu 2011 ro ku. Oprócz po wo że nia
psa mi, Ku row ski szy je uprzę że, ob ro że
i smy cze dla psów pod wła sną mar ką
WolfC lan. Ko rzy sta ją z nich czo ło wi za -
wod ni cy spor tu psich za przę gów, tak
w kra ju, jak i za gra ni cą.

– Obec nie chcę się sku pić na ob słu -
dze grup, np. na im pre zach in te gra cyj -
nych, raz w ty go dniu, czy w mie sią cu
– mó wi Ku row ski. – Wte dy bę dę miał

do sta tecz ną ilość cza su na pra wi dło we
szko le nia psów. Fir my chcę po zy skać
kie ru jąc do nich bez po śred nie ofer ty.
W przy go to wa niu jest też stro na in ter ne -
to wa, gdzie w jed nym miej scu umiesz -
czo ne zo sta ną wszyst kie in for ma cje
na te mat za rów no psów, za przę gów oraz
pro du ko wa nej prze ze mnie ra zem z mo -
ją dziew czy ną ga lan te rii, jak ob ro że czy
smy cze – za po wia da.

Sta do po więk szy ło się do 35 psów, co
zwięk szy ło mo żli wo ści fir my Ku ro Te -
am. Ku row ski po sze rzył usłu gi m. in.
o sa mo dziel ne prze ja żdżki dla klien tów.
Po sia da rów nież dru gi za przęg do pra -
cy. Obec nie ma m.in. trzy pa ry sań i trzy
wóz ki, uprzę że oraz li ny za przę go we
i ko twi ce śnie żne. Spo ra część te go
sprzę tu jest wła snej pro duk cji.

Fir ma dzia ła ca ły rok, klien ci są po -
zy ski wa ni ta kże i la tem. W wol nych
chwi lach, gdy nie ma zle ceń, szko li psy.

– W gó rach by wa ją cię żkie wa run ki
do tre su ry szyb kich psów spor to wych,
więc tre nu je my te raz w Kol bu szo wej
– mó wi Ku row ski. – Tu rów nież miesz -
kam, na to miast pra cu ję w Kry ni cy. Kie dy
jest zle ce nie, przy je żdżam wraz z psa mi
na kil ka dni, pra cu je my, po czym znów
wra cam do do mu.

Cen nik przed sta wia się na stę pu ją co:
go dzi na dla klien tów in dy wi du al nych to
koszt mię dzy 300 a 350 zł. Wcho dzą
w to prze ja żdżki za przę giem, ale wte dy
mak sy mal nie mo gą się prze je chać dwie
oso by. Je śli cho dzi o gru py, ce na się -
ga 450 zł za go dzi nę. W przy pad ku grup
ro dzin nych, or ga ni zo wa ne jest spo tka -
nie z psim za przę giem. Dzie ci mo gą ba -
wić się ze zwie rzę ta mi, mo gą też cze goś
się o nich do wie dzieć i po słu chać, jak
na le ży ni mi po wo zić.

In no wa cyj ność To ma sza Ku row skie -
go zo sta ła do ce nio na na Ga li Przed się -
bior czo ści, zor ga ni zo wa nej przez
Sta ro stwo Po wia to we i Po wia to wy
Urząd Pra cy. W kon kur sie „Star tuj w biz -
nes z Urzę dem Pra cy” za jął II miej sce
i otrzy mał na gro dę rze czo wą war to -
ści 2500 zł. To do brze wró ży na przy -
szłość je mu sa me mu i pięk nym psom,
któ ry mi po wo zi.

ZYG MUNT GO ŁĄB

Go dzi na dla klien tów in -
dy wi du al nych to koszt
mię dzy 300 a 350 zł.
Wcho dzą w to prze ja -
żdżki za przę giem, ale
wte dy mak sy mal nie mo -
gą się prze je chać dwie
oso by. Je śli cho dzi o gru -
py, ce na się ga 450 zł
za go dzi nę. 
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Po nad 300 osób świę to wa ło naj wa żniej -
sze wy da rze nie w hi sto rii spół ki Gold
Part ner, któ ra jest ogól no pol ską gru pą
dys try bu cyj ną, dzia ła ją cą w sek to rze
roz wią zań fi nan so wo -in we sty cyj nym.
Fir ma zo sta ła jed nym z naj wa żniej szych
part ne rów ze wnętrz nych dla Gru py Ge -
ne ra li.

Wiel ka Ga la Gold Part ner pod su mo wu -
ją ca rok 2012 zo sta ła po łą czo na z Se mi na -
rium Biz ne so wo – In we sty cyj nym i od by ła
się w dniach 2-3 lu te go w Ho te lu Vil lVer -
de w Za wier ciu. Po pro wa dził ją zna ny ko -
men ta tor spor to wy – Ma te usz Bo rek,
a go ściem spe cjal nym wie czo ru był sam
Adam Ma łysz.

– To był je den z naj wa żniej szych wie czo -
rów w hi sto rii na szej spół ki i wa żne wy da -
rze nie na ryn ku fi nan so wym. Na sza fir ma
do łą czy ła do nie licz ne go gro na naj wa żniej -
szych part ne rów Gru py Ge ne ra li w Pol sce
– mó wią przed sta wi cie le Za rzą du Gold
Part ner Zdzi sław Ce lu sta i Piotr Soł tys, pod -
kre śla jąc, że to za słu ga naj lep szych part ne -
rów biz ne so wych i współ pra cow ni ków.
– W cią gu nie ca łych czte rech lat sta li śmy
się part ne rem stra te gicz nym Gru py Ge ne -
ra li, za co wy ró żnie nie wrę czył nam sam
Adam Ma łysz, któ ry jest twa rzą tej mar ki.

Wśród po nad 300 osób – part ne rów
Gold Part ner nie za bra kło zna nych oso bi -
sto ści, m.in. dr Krzysz to fa Paw łow skie go
– twór cy i rek to ra WSB -NLU, Ma riu sza
Ka ła ma gi – człon ka ka ba re tu Łow cy. B, To -
ma sza Ko wa la – strong ma na, czy Bog da -
na Ka lu sa – ak to ra. Obec na by ła ta kże
moc na, sied mio oso bo wa re pre zen ta cja
Gru py Ge ne ra li, na cze le z To ma szem Nie -
śció rem, dy rek to rem de par ta men tu ds.
agen cji po nadre gio nal nych.

Spe cjal ne wy stą pie nie wy gło sił dr Ma -
riusz Sta ni szew ski, pre zes No ble Funds

TFI. Nie za bra kło kil ku słów od naj wa żniej -
szych w spół ce Gold Part ner osób. Za rząd
pod su mo wał rok 2012, któ ry był dla fir my
nie zwy kle uda ny. W szko le niach wzię ło
bo wiem udział po nad 2 tys. osób, któ re
otrzy ma ły na rzę dzia i spraw dzo ne roz wią -
za nia ren tier skie bu du ją ce i wspie ra ją ce
po sta wę ak tyw ne go in we sto wa nia. Cen -
tral ne Biu ro Cer ty fi ka cji Kra jo wej no mi no -
wa ło Gold Part ner do ty tu łu Fir ma
Ro ku 2012. Fir ma zna la zła się ta kże na li -
ście ran kin gu 500 naj lep szych me na ge -
rów, któ ry or ga ni zu je „Puls Biz ne su”. 

– Mi łym ak cen tem by ło prze ka za nie
nam przez Ada ma Ma ły sza ma ski z sa mo -
cho du, któ rym prze je chał w ubie głym ro -
ku Rajd Da kar – pod kre śla Za rząd Spół ki.
– Tym bar dziej, że wid nie je na niej wła sno -
ręcz ny pod pis wiel kie go skocz ka nar ciar -
skie go, a ak tu al nie świet ne go kie row cy
raj do we go – do da je.

Ga la ob fi to wa ła w wie le mi łych ak cen -
tów, a jed nym z nich by ło wy ró żnie nia naj -
lep szych współ pra cow ni ków Gold Part ner.
Na gro dy ode bra li naj lep si dy rek to rzy i me -
na dże ro wie.

Gold Part ner Sp. z o.o. Part ne rem 
stra te gicz nym Ge ne ra li w Pol sce



Zdzi sław Ce lu sta, Pre zes Za rzą du
Gold Part ner oraz Piotr Soł tys,
Wi ce pre zes Za rzą du opo wia da ją
o po cząt kach swo jej dzia łal no -
ści, spe cy fi ce swo jej pra cy i pla -
nach na przy szłość.

Jak po wstał Gold Part ner?
Piotr Soł tys – Po cząt ki nie by ły ła twe.

Za czy na li śmy w kil ka osób. Mie li śmy przy -
sło wio wy „ty siąc zło tych” w port fe lu
i ogrom ną wia rę, że ten pro jekt mo że od -
nieść po tę żny suk ces. I dzi siaj my ślę, że
po czę ści nam się to uda ło. Przez te czte -
ry la ta kon se kwent nie się roz wi ja my.
Czym zaj mu je się Pań stwa fir ma
i jak za ra bia pie nią dze?

P.S. – Dzia ła my w ob sza rze dys try bu cji
pro duk tów in we sty cyj nych i na szym głów -
nym part ne rem jest Gru pa Ge ne ra li. Nie
je ste śmy pa ra ban kiem, nie ma my swo ich
pro duk tów, nie in we stu je my pie nię dzy
klien tów. Nie za ję li śmy się stan dar do wym
do radz twem fi nan so wym, a sprze da żą
opar tą o edu ka cję fi nan so wą i biz ne so wą.
Z dru giej stro ny na sza dzia łal ność to nie
tyl ko szko le nia, ale ta kże sys tem fran czy -
zy bez in we sty cyj nej i po mysł na wła sny
biz nes z peł nym wspar ciem me ry to rycz -
nym, szko le nio wym i mar ke tin go wym.
Dzia ła my w mo de lu „Po znaj – Uży waj
– Re ko men duj”. Da je my go to wy sys tem
współ pra cy biz ne so wej.
Co Pań stwo ofe ru ją?

Zdzi sław Ce lu sta – Pod czas or ga ni zo -
wa nych przesz nas se mi na riów prze ka zu -
je my in ną wie dzę, niż uczel nie wy ższe.
Kon cen tru je my się na wie dzy prak tycz nej.
Ka żdy kto z na mi współ pra cu je i pro wa dzi
na sze wy kła dy jest przed się bior cą, któ ry
ma na swo im kon cie la ta prak ty ki w pro -
wa dze niu wła snej fir my. Do star cza my wie -
dzy fi nan so wej, przy kła do wo mó wi my
o prze pły wie pie nią dza, o cy klu ko niunk -
tu ral nym, o tym, czy war to in we sto wać,

w co, jak i dla cze go. Na sze szko le nia de -
dy ko wa ne są oso bom przed się bior czym,
za rów no przed się bior com, jak i oso bom,
któ re chcą się nim stać. Po ka zu je my jak
da na oso ba mo że swo ją dzia łal ność udo -
sko na lić. Ofe ru je my go to wy i spraw dzo ny
mo del biz ne su, któ ry umo żli wia do dat ko -
wy za ro bek, jak i mo że być sta łym źró dłem
utrzy ma nia. Wszyst ko za czy na się od dwu -
dnio we go szko le nia.
Czy dwu dnio we szko le nie wy star -
czy, by na uczyć się wszyst kie go?

Z.C. – Na pew no nie. Pierw sze szko le -
nie to do pie ro po czą tek. Te dwa dni są tak
na praw dę po to, że by za chę cić uczest ni -
ków do współ pra cy. Ka żdy, kto zde cy du je
się na pierw sze spo tka nie z na mi otrzy mu -
je prób kę te go, co mo że my dać. Dzi siaj Po -
la cy po sia da ją oko ło bi lio na zło tych
oszczęd no ści, któ re w 80 proc. są nie in -
we sto wa ne, tyl ko ulo ko wa ne w ban kach
i in stru men tach ich po chod nym. W Niem -
czech ten sto su nek wy no si pół na pół.
A je że li ktoś za in te re su je się współ -
pra cą z Gold Part ner? Ja kie są na -
stęp ne kro ki?

Z.C. – Ofe ru je my ca ły sys tem szko leń,
do pa so wa ny do po trzeb ka żde go przed -
się bior cy i je go po zio mu za awan so wa nia.
Są to np. szko le nia me ne dżmen tu, czy li
by cia li de rem oraz szko le nia z ryn ku fi nan -
so we go.

P.S. – Je śli ktoś de cy du je się zo stać na -
szym part ne rem, za ra bia z na mi za prze -
ka zy wa nie do brych re fe ren cji i do brych
po le ceń. Na szym ce lem jest, że by nasz
part ner biz ne so wy, w cią gu 10 lat uzy skał
sta tus oso by nie za le żnej fi nan so wo. Stwo -
rzy li śmy sys tem, któ ry się spraw dza i dzię -
ki któ re mu mo żna to osią gnąć.
Jed nak na są dec kim ryn ku mo żna
spo tkać się z ró żny mi opi nia mi
na te mat Pań stwa fir my.

P.S. – Wie le osób mo że nas nie lu bić
za to, że pro wa dzi my bar dzo bo ga ty mar -
ke ting. Ma my du żą flo tę fir mo wych sa mo -

cho dów do brych ma rek, ob kle jo nych lo go
na szej fir my. Nam nie za le ży na part ne -
rach i klien tach z przy pad ku. Chce my że -
by by ły to oso by, któ re sa mi gdzieś
po zna my, al bo z po le ce nia. Chce my mieć
pew ność, że oso ba, któ ra po dej mu je z na -
mi współ pra cę jest rze tel na i mo żna mieć
do niej za ufa nie. Dla te go też przez nie któ -
rym na sza fir ma wy da je się za mknię tym
krę giem, co nie jest praw dą. Być mo że
wśród nie któ rych bu dzi my kon tro wer sje.
Mo że to też przez to, że mó wi my o rze -
czach trud nych, któ re wy ma ga ją pew nych
dzia łań. Nie pro mu je my ży cia po nad stan,
sta ra my się po ka zać, że tyl ko roz sąd ne go -
spo da ro wa nie pie nią dzem ma szan sę po -
wo dze nia.

Z.C. – Chcie li by śmy, że by lu dzie po zna li
nas, za nim za czną oce niać. Naj czę ściej lu -
dzie po sia da ją o nas szcząt ko we in for ma -
cje, nie wie dząc czym się zaj mu je my
i na czym na sza pra ca po le ga. 
Gold Part ner ma sie dzi bę w No wym
Są czu ale nie jest fir mą lo kal ną.

P.S. – Dzia ła my na te re nie ca łe go kra -
ju, od Gdań ska po Za ko pa ne. Na si part ne -
rzy są w pra wie ka żdym więk szym
mie ście: War sza wa, Wro cław, Ka to wi ce,
Kra ków. Cen tra la znaj du je się w No wym
Są czu, bo my po cho dzi my z Są dec czy zny.
Tu się uro dzi li śmy, tu wy cho wa li śmy, tu
miesz ka my. A przez na szą dzia łal ność
chce my też pro mo wać ten re gion, bo ma
on wie le do za ofe ro wa nia.
Lo go Gold Part ner to wa rzy szy ró -
żnym wy da rze niom. Spon so ro wa li
Pań stwo nie jed no wy da rze nie.

Z.C. – Ma my świa do mość, że biz nes to
nie tyl ko mo żli wość za rob ku i bo ga ce nia
się, ale ta kże oka zja do dzie le nia się tym
do brem, któ re po sia da my. Dla te go po sta -
no wi li śmy, że bę dzie my wspie rać są dec ką
mło dzież. By li śmy jed nym ze spon so rów
ju we na liów, tur nie jów spor to wych, zor ga -
ni zo wa li śmy ak cję krwio daw stwa. Obec -
nie je ste śmy głów nym spon so rem
pro jek tu Edu Ring, któ ry pro mu je przed się -
bior czość wśród mło dzie ży.
Ja kie ce le sta wia ją so bie Pań stwo
na ko lej ne la ta?

P.S. – Nasz cel jest pro sty. Chce my stać
się naj więk szą gru pą ka pi ta ło wą zaj mu ją -
cą się dys try bu cją pro duk tów fi nan so -
wych w Pol sce. Dzi siaj je ste śmy w ści słej
czo łów ce ale chce my być naj lep si. Chce -
my że by ży cie na szych klien tów i part ne -
rów sta wa ło się lep sze.

Gold Partner
– sprzedajemy
wiedzę,
doświadczenie
i możliwości



Dziś nikogo już nie dziwi nawiązywanie i zacieśnianie
biznesowych relacji. Układy firmowe oparte
na wzajemnym zaufaniu czy szacunku pozwalają
na obustronny rozwój pozbawiony przesadnej
ostrożności czy podejrzliwości. Warto?

Obec nie ka żdy sza nu ją cy się przed się bior ca dą ży do mi ni ma li -
za cji kosz tów nie tyl ko tych fi nan so wych, ale ta kże tych wy wo -
ła nych przez nie uczci wych czy nie ter mi no wych part ne rów,
któ rzy swo im za cho wa niem nie szczę dzą do dat ko we go stre su.
Zau fa na i bez piecz na re la cja ro dzi du żą oszczęd ność cza su, pie -
nię dzy, a ta kże ener gii. Bez cen nym oka zu je się rów nież kom fort
psy chicz ny, al bo wiem pew ny part ner to znacz ne udo god nie nie
w gąsz czu biz ne so wych, nie rzad ko trud nych re la cji. 

KTO? Z KIM?
Przed się bior stwo Wie lo bra nżo we GWIZ DEK z sie dzi bą w Stań ko -
wej ko ło No we go Są cza mia ło swój po czą tek w 1990 r. gdy pierw -
szy wła ści ciel, se nior ro dzi ny – Jan Gwi żdż za ło żył jed no oso bo wą
fir mę trans por to wą. Pierw szym po jaz dem, któ re mu „za ufał” był
STAR, a na stęp nie AU TO SAN, któ ry zo stał wła sno ręcz nie prze ro -
bio ny ja ko cię ża rów ka do prze wo zu by dła ho dow la ne go. W póź -
niej szym okre sie za ku pio no pierw szy cią gnik sio dło wy mar ki
MAZ, a na stęp nie VO LVO F12. W ro ku 2007 fir ma po raz pierw szy

wy stą pi ła pod na zwą GWIZ DEK, a sa mo przed się bior stwo dy na -
micz nie się roz wi nę ło, kon cen tru jąc swo je dzia ła nia na te re ny Eu -
ro py Za chod niej. Pierw sze IVE CO STRA LIS zo sta ło za ku pio ne
w ro ku 2009, co za po cząt ko wa ło grun tow ną współ pra cę z do -
staw cą po jaz dów, spół ką Cra cow Truck Cen ter.

CTC po sia da swo je od dzia ły w Lu bli nie, Opo lu, Bia łym sto ku,
z sie dzi bą w Ru dzie Ślą skiej. Jest jed nym z naj więk szych De ale -
rów IVE CO w Pol sce. W od po wie dzi na wciąż roz wi ja ją ce się za -
in te re so wa nie pro duk ta mi fir my, po wstał no wy od dział spół ki
w Kra ko wie. No wy punkt to miej sce z kom plek so wą ofer tą ser -
wi so wą dla użyt kow ni ków wszyst kich ma rek po jaz dów do staw -
czych, cię ża ro wych i na czep. Wy po sa żo ny jest w osiem
sta no wisk na praw czych oraz po sia da do sko na le za opa trzo ny ma -
ga zyn czę ści za mien nych, dys po nu je rów nież biu rem sprze da ży.
Do dat ko wo fir ma po sia da au to ry za cję KO EGEL. 

Cra cow Truck Cen ter dzia ła zgod nie z pro ce du ra mi skła da -
ją cy mi się na Sys tem Za rzą dza nia Ja ko ścią EN ISO 9001:2008.
Klien ci spo tka ją się tam z fa cho wą i kom plek so wą ob słu gą, któ -
ra od po wia da na po trze by in nych po przez licz ne szko le nia oraz
do świad cze nie w bra nży mo to ry za cyj nej. 

Od ro ku 2009 fir my współ pra cu ją ze so bą nie prze rwa nie. 
Fir ma GWIZ DEK po sia da obec nie 13 cią gni ków sio dło wych
oraz osiem na czep ty pu fi ran ka. W stycz niu bie żą ce go ro ku sta ła
się rów nież użyt kow ni kiem no we go Stra li sa HI -WAY, któ re go spół -
ka Cra cow Truck Cen ter udo stęp ni ła w for mie te stu. War to nad -
mie nić, że no wy mo del IVE CO STRA LIS HI -WAY zdo był za szczyt ny
ty tuł cię ża rów ki ro ku, tzw. TRUCK OF THE YEAR 2013. Wspól ne ne -
go cja cje, czy koń co we for mal no ści to nie wszyt ko z cze go fir my
czer pią sa tys fak cję. Po go dzi nach, w ra mach im prez bra nżo wych
wy pra co wu ją dal sze, wspól ne roz wią za nia na przy szłość. Wszyst -
ko po to, by współ pra ca ukła da ła się jesz cze le piej dla obu stron,
wy łą cza jąc kom pro mis a za cho wu jąc kon sen sus.

Kooperacja 
na „wagę złota”
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Jó zef Py zik, szef Kon gre ga cji Ku -
piec kiej w No wym Są czu, po wie -
dział, że jest Pan naj po tę żniej szym
kup cem w kon gre ga cji, zga dza się?

– Mam za kład pie kar ni czy w Bo bo -
wej, w któ rym za trud nio nych jest po -
nad sto osób. Ak tu al nie pro wa dzę 38
skle pów w sie ci De li ka te sów Cen trum.
Do ob słu gi skle pów, łącz nie z pie kar nią
i księ go wo ścią, za trud niam oko ło ty sią -
ca osób.
W cza sach kry zy su, kie dy nie któ rzy
kup cy zmu sze ni są za my kać skle py,
Pan otwie ra ko lej ne. Ja ka jest ta -
jem ni ca Pa na suk ce su?

– To bar dzo zło żo ny te mat. Jed ni
kup cy za my ka ją skle py, in ni otwie ra ją.
Wszyst ko za le ży od te go, czy jest to
sklep, w któ rym się sprze da je zza la dy,
czy sklep sa mo ob słu go wy, ja ki ma pro -
fil, czy jest skle pem wy spe cja li zo wa -
nym, czy nie wy spe cja li zo wa nym, ja kie
do świad cze nie ma ku piec, ja ką ma wie -
dzę, ale też jak pa trzy w przy szłość, ja -
ką ma stra te gię, czy jest zrze szo ny
w sie ci. Wie le czyn ni ków wpły wa na to,
czy ku piec osią ga suk ces, czy nie.
Czy li przy szło ścią skle pów na Są -
dec czyź nie są więk sze skle py sa mo -
ob słu go we?

– Nie do koń ca. Przy szłość han dlu to
też ma łe skle py, tyl ko one mu szą zna leźć
ta kie ob sza ry, któ re bę dą wła ści we dla
klien ta. Mu szą się wy spe cja li zo wać.
Mo gą to być skle py ty po wo mię sne, ja -
rzy nia ki, czę sto wi dzę ta kie po łą cze nie,
w któ rym spo ty ka się, jak mó wię, pie -
kar nia z ma sar nią, to też ma pra wo by tu
i bar dzo do brze funk cjo nu je. W wie lu
kra jach za chod nich ist nie ją ma łe skle py
ty pu co nve nien ce (z ang. wy go da, prak -
tycz ność – dop. red.), na przy kład 7-Ele -

ven. Ku pi my tam naj po trzeb niej sze pro -
duk ty, czę sto coś go to we go – po trze bu -
je my ka wę, her ba tę, jest eks pres
na sto li ku, do dat ko wo mo że my ku pić
go to wą su rów kę z przy kle jo nym wi del -
czy kiem, czy go to we da nie, da nie do mi -
kro fa lów ki. W świe cie han dlu
na zy wa my je ta kże fo od to go. To coś jak
bi stro na sta cji pa liw. W skle pie są naj -
bar dziej ro tu ją ce, naj bar dziej po trzeb ne

rze czy, to, co klient ku pu je na co dzień,
po co nie mu si je chać do su per – czy hi -
per mar ke tu. W tym spe cja li zu je się kil -
ka skle pów w Pol sce: Fresh Mar ket,
Mi nut ka, Gro szek, Żab ka. Dru gi for mat
to skle py sa mo ob słu go we, więk sze tro -
szecz kę, od 150 do 300 m kw. To są
skle py, któ re ta kże ja pro wa dzę, choć
mam też kil ka więk szych, ta kich
po 500 m kw. Jak kol wiek uwa żam, że
sklep o po wierzch ni 300 me trów jest
ide al ny, ani nie za du ży, ani nie za ma ły.
Gdzie po wi nien być umiej sco wio ny,
że by przy no sił zy ski? W mie ście,
na osie dlu?

– Na osie dlu po wi nien zna leźć się ra -
czej nie du ży sklep. Skle py osie dlo we
cha rak te ry zu ją się dość ni skim ko szy -
kiem za ku po wym. Klient wy cho dzi
z blo ku, ku pu je ma seł ko, bu łecz kę, pod -
sta wo we rze czy. Na więk sze za ku py
idzie do su per mar ke tu. Du ży sklep osie -
dlo wy ge ne ru je nie po trzeb ne kosz ty
z ty tu łu po wierzch ni, oświe tle nia i wie -
lu in nych. W No wym Są czu mam sklep
przy uli cy Ko cha now skie go, któ ry
ma 250 m kw, któ ry bar dzo faj nie so bie
ra dzi, mi mo, że obok mam dwie Bie -
dron ki i Ca re fo ura.
Ja ka jest ide al na lo ka li za cja dla
skle pu o po wierzch ni 150-300 m kw?

– To ma łe mia stecz ka, miej sco wo ści
gmin ne. Je że li wieś, to bar dzo du ża, bo
po za gmi na mi nie ma więk szych szkół,
więk sze go za lud nie nia. Ra czej po win -
na to być miej sco wość gmin na, choć
w przy pad ku nie któ rych prę żnych wsi

przy dro gach prze lo to wych, przy krzy -
żów kach, ist nie je mo żli wość otwar cia
ta kie go skle pu.
Gdzie się znaj du ją Pa na skle py?

– W wo je wódz twach ma ło pol skim,
pod kar pac kim i ślą skim. Mam dwa skle -
py w Kry ni cy, kie dyś mia łem w Za ko -
pa nem, ale je sprze da łem. W No wym
Są czu, w Tar no wie – w więk szych mia -
stach po wia to wych są to skle py osie dlo -

Ku piec od por ny
na kry zys
Z JERZYM ROGALĄ, największym kupcem zrzeszonym
w sądeckiej Kongregacji Kupieckiej rozmawia
Anna Pawłowska 

Przy szłość han dlu to też
ma łe skle py, tyl ko one
mu szą zna leźć ta kie ob -
sza ry, któ re bę dą wła ści -
we dla klien ta.

Jerzy Rogala



MARZEC 201328 GOSPODARKA
WWW.SADECZANIN.INFO

we. W miej sco wo ściach gmin nych, ta -
kich jak Bo rzę cin, Ko szy ce, Bo bo wa,
Ko rzen na, Mę ci na, Ka mion ka, to są
skle py o wiel ko ści 300-350 m kw.
Czy go spo dar ność i przed się bior czość
wy niósł Pan z do mu ro dzin ne go?

– Tak. Obo je moi ro dzi ce pro wa dzi li
dzia łal ność go spo dar czą. Ma ma pro wa -
dzi ła ap te kę, ta to zaj mo wał się han dlem.
Był to han del zza la dy. Trzy skle pi ki po -
sia dał. Je den bar dziej wy spe cja li zo wa -
ny na wa rzyw ny, dwa w wio skach, ma łe
skle py. Za trud niał trzy oso by, po jed nej
w ka żdym. Sam do wo ził to war z gieł dy,
lub ró żnych hur tow ni. Ta ta był tra dy cyj -
nym kup cem. Dziś han del się zmie nił.
Kup cy już nie je żdżą po to war, nie je -
żdżą do hur tow ni, al bo je żdżą nie licz ni.
Odzie dzi czył Pan te skle pi ki, czy oj -
ciec je na dal pro wa dzi?

– Nie, w mo men cie, kie dy otwo rzy łem
pierw szy sklep, ta to prze stał pra co wać.
Jak wy glą da ła Pa na edu ka cja? Jest
zwią za na z ku piec twem?

– Ty po we go han dlu uczy łem się
przy ta cie. By łem z tym oby ty. Wie dzia -
łem, co to jest fak tu ra, pod sta wo we do -
ku men ty, uczest ni czy łem w spo tka niach,
cho cia żby w Kon gre ga cji Ku piec kiej.
Skoń czy łem to wa ro znaw stwo, za rzą dza -

nie ja ko ścią wy ro bów spo żyw czych
w Aka de mii Eko no micz nej w Kra ko wie,
te raz to Uni wer sy tet Eko no micz ny.
Gdzie otwo rzył Pan swój pierw szy
sklep?

– Pierw szy był sklep w Bo bo wej.
Pie kar nię ku pi łem od spół dziel ni gmin -
nej, kie dy mia łem już sześć skle pów,
a więc miej sce zby tu. Mój pierw szy
sklep był jed nym z więk szych w oko li -

cy, o po wierzch ni 260 m kw ha li sprze -
da ży. Sa mo ob słu go wy, wie lo bra nżo wy.
Jak ro sła Pa na sieć?

– Na po cząt ku przy by wał mi je den
sklep w ro ku. Po pierw szych dwóch la -
tach pro wa dze nia dzia łal no ści mia łem
dwa skle py – w Bo bo wej i Ko rzen nej.
Póź niej uda ło mi się zdo być lo ka li za cję
w miej sco wo ści Tu chów, naj więk szy, bo
wte dy otwo rzy łem 350 m kw sa li sprze -
da ży. W tym sa mym ro ku otwo rzy łem

sklep w Pilź nie, po trzech la tach mia łem
czte ry skle py. W tej chwi li otwie ram
po kil ka skle pów rocz nie. W tym ro ku
padł re kord – otwo rzy łem 12 skle pów.
Ma jąc ty le skle pów ma Pan ko goś,
kto ni mi za rzą dza, czy sam sta ra się
wszyst ko ogar nąć?

– W mo im ze spo le by ła księ go wa,
kie row nik pie kar ni i kie row nik re gio nal -
na, któ ra za rzą dza ła sze ścio ma skle pa mi.
Z bie giem cza su trze ba by ło za trud nić
dwóch kie row ni ków re gio nal nych. W tej
chwi li za trud niam sied miu, za mie rzam
przy jąć ósme go. Ka żdy z nich jest od po -
wie dzial ny za pięć skle pów. Wy żej
w struk tu rze jest kie row nik ob sza ru, któ -
re mu pod le ga czte rech kie row ni ków re -
gio nal nych.
Cze go po trze bu ją kup cy na Są dec -
czyź nie, że by mo gli do brze funk cjo -
no wać?

– Po dob nie jak w ca łej Pol sce, po -
trze bu ją do bre go ope ra to ra han dlo we go,
ope ra to ra sie ci. Kup cy, któ rzy po sia da -
ją je den, dwa, trzy skle pi ki, nie są w sta -
nie wy ne go cjo wać so bie do brych
wa run ków han dlo wych. Bę dąc w sie ci,
pod skrzy dła mi du że go, pew ne go ope -
ra to ra, nie ta kie go, któ ry two rzy sieć,
aby ją sprze dać, ani nie jest zbyt ma ły
na ryn ku, ma ją szan sę po wo dze nia. Ja
je stem zwią za ny z Eu ro ca shem, to jest
w tej chwi li naj więk szy na ryn ku gracz
han dlo wy. Na le żą do nie go sie ci De li ka -
te sów Cen trum, ABC, Gro szek. Kup -
com po trzeb nych jest wie le szko leń
han dlo wych, roz wo ju han dlu, te go, co
się dzie je na ryn ku.
Czy li fran czy za jest spraw dzo nym
pa ten tem?

– Tak. Ope ra tor, fran czy zo daw ca, ma
swo je obo wiąz ki, do nie go na le ży ne go -
cjo wa nie cen z do staw ca mi, wa run ków,
ter mi no wo ści, stop nia re ali za cji, ba da -
nie ryn ku i opra co wa nie stra te gii. Ku -
piec nie mu si so bie za przą tać gło wy
ty mi rze cza mi i mo że za jąc się han dlem.
Do fran czy zo bior cy na le ży es te tycz ne
utrzy ma nie skle pu, dba nie o mar kę
i o klien tów. For mal ne rze czy spa da ją
na ope ra to ra. Do brzy fran czy zo daw cy
ofe ru ją ta kże szko le nia. Ja chęt nie ko -
rzy stam ze szko leń dla sie bie i dla pra -
cow ni ków, fi nan so wa nych ze środ ków
unij nych.
Dzię ku ję za roz mo wę. 

Kup cy, któ rzy po sia da ją
je den, dwa, trzy skle pi ki,
nie są w sta nie wy ne go -
cjo wać so bie do brych
wa run ków han dlo wych.
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H
en ryk Paw łow ski uro dził się
w No wym Są czu 36 lat te mu.
Naj pierw ukoń czył pra wo
i ad mi ni stra cję na Uni wer sy te -

cie Ja giel loń skim, a w kil ka lat póź niej
zdo był ty tuł ma gi stra sztu ki, wień cząc
tym sa mym na ukę w Wy dzia le Kon ser -
wa cji i Re stau ra cji Dzieł Sztu ki ASP
w Kra ko wie. Od te go cza su współ pra -

co wał z wie lo ma pra cow nia mi kon ser -
wa cji dzieł sztu ki.

– Mo żna szu kać eta tu w pra cow ni
kon ser wa tor skiej w mu ze ach, ja jed nak
wo la łem pra co wać na wła sny ra chu nek
– mó wi.

O za ło że niu wła snej fir my my ślał już
po ukoń cze niu ASP w 2009 ro ku. Po -
trze bo wał jed nak więk szej prak ty ki i do -

świad cze nia. Ja ko fre elan cer, czy li wol -
ny strze lec, na wią zał kon tak ty z wie lo -
ma fir ma mi kon ser wa tor ski mi.

– Szcze gól nie cen na by ła dla mnie
współ pra ca z pra cow nią Piotr Biał ko,
re ali zu ją cą pra ce w naj bar dziej pre sti -
żo wych obiek tach w Kra ko wie, jak Wa -
wel, Ra tusz czy klasz tor do mi ni ka nów
– wy mie nia.

Kie dy uznał, że mo że roz po cząć pro -
wa dze nie wła snej fir my, za czął to re ali zo -
wać. W pierw szej po ło wie czerw ca 2012
ro ku za re je stro wał się więc w Po wia to -
wym Urzę dzie Pra cy w No wym Są czu,
by sko rzy stać z do ta cji na uru cho mie nie
wła snej dzia łal no ści go spo dar czej.

– 3 lip ca zło ży łem wnio sek o do fi nan -
so wa nie – mó wi.

W je go przy pad ku oby ło się bez
zbęd nych for mal no ści.

– Mu sia łem je dy nie na pi sać biz ne -
splan, przed sta wić swo je do świad cze nie
za wo do we i po mysł na biz nes. Wszyst ko
to zo sta ło oce nio ne po zy tyw nie przez
urząd pra cy – wspo mi na.

Po upły wie 30 dni otrzy mał de cy zję
po zy tyw ną.

– 30 sierp nia 2012 ro ku, po kon tro li
w pla no wa nej sie dzi bie fir my, osta tecz -
nie mój pro jekt zo stał za twier dzo ny
– mó wi Hen ryk Paw łow ski.

Ty dzień póź niej pod pi sał umo wę
w spra wie przy zna nia do fi nan so wa -
nia. 15 wrze śnia roz po czął wła sną dzia -
łal ność go spo dar czą, w czym po mo gły
mu otrzy ma ne środ ki na za kup sprzę tu.

– Wnio sko wa łem o 15 ty się cy zło tych,
któ re otrzy ma łem. Ku pi łem za tę su mę
kil ka sprzę tów po trzeb nych do kon ser -
wa cji ka mie nia – in for mu je.

Wśród nich by ła sprę żar ka umo żli -
wia ją ca pia sko wa nie obiek tów oraz
sprzęt nie zbęd ny do pra cy w te re nie.
Ku pił więc agre gat prą do twór czy, rusz -

Ocala od zniszczenia
i przywraca piękno
Hen ryk Paw łow ski wy do by wa spod warstw wie lo wie ko we go bru -
du i znisz czeń za klę te w drew nie, czy ka mie niu pięk no. Dzię ki je go
pra cy znów mo żna po dzi wiać kunszt daw nych mi strzów. Od nie -
daw na pra cu je na wła sny ra chu nek, ży jąc z kon ser wa cji za byt -
ków. Ra to wa nie i przy wra ca nie świet no ści świa dec twom
mi nio ne go cza su to je go spo sób na ży cie.

– Można szukać 
etatu w pracowni
konserwatorskiej
w muzeach, ja jednak
wolałem pracować
na własny rachunek.

HEN RYK PAW ŁOW SKI
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to wa nie, któ re mo że zło żyć na wy so -
kość czte rech me trów, wy so ki na 3 me -
try i ma ją cy 16 me trów kwa dra to wych
po wierzch ni na miot.

– Dzię ki nie mu mo gę pra co wać
w te re nie bez wzglę du na po go dę
– pod kre śla.

Do te go do szło jesz cze kil ka przy -
dat nych elek tro na rzę dzi. Po nie waż
Hen ryk Paw łow ski nie pro wa dził
wcze śniej dzia łal no ści, przez naj bli -
ższe dwa la ta bę dzie pła cił ni ski ZUS,
co jest do dat ko wym bo nu sem.

Je go za wód – kon ser wa tor dzieł
sztu ki – to za wód ni szo wy.

– Pa ra dok sal nie w cza sach ko mu ni -
zmu obiek ty mo gły li czyć na lep szą
ochro nę, niż obec nie, bo nie by ło wte -
dy cha rak te ry stycz nych dla na szych
cza sów dwóch czyn ni ków: kwe stii ce -
ny i kwe stii cza su – mó wi.

W roz mo wie z klien ta mi, lub kon -
tra hen ta mi, któ rzy naj czę ściej wy ma -
ga ją jak naj ni ższej ce ny, za da je za wsze
to sa mo py ta nie:

– Czy je że li oso ba bli ska by ła by cię -
żka cho ra, czy szu kał by pan/pa ni naj -
tań szych le karstw i le ka rzy, czy po pro sił

o po moc spe cja li stę? O dzi wo, od po wie -
dzi są ró żne. Lu dzie nie ma ją świa do -
mo ści, że dzie dzic two kul tu ro we,
ma te rial ne, reszt ki hi sto rii, owo ce tej
zie mi za słu gu ją na spe cjal ne trak to wa -
nie i nie mo żna na to pa trzeć przez pry -
zmat fi nan sów – za sta na wia się.

Kto jest klien tem Hen ry ka Paw łow -
skie go?

– Głów nym dys po nen tem du żej licz -
by za byt ków są ko ścio ły i związ ki wy -
zna nio we, po nich zaś urzę dy gmi ny,
za in te re so wa ne ochro ną za byt ków
na swo im te re nie – wy li cza. – Na stęp -
nie pry wat ni wła ści cie le za byt ko wych
nie ru cho mo ści, ale ta kże na grob ków,
czy ka pli czek, oraz sto wa rzy sze nia,
któ re re ali zu jąc za da nia sta tu to we usi -
łu ją ra to wać za byt ki na tym te re nie.

Obec nie Hen ryk Paw łow ski wy ko -
nu je zle ce nie w Kra ko wie, w klasz to -
rze oj ców do mi ni ka nów. Tu
pie czo ło wi cie re stau ru je po cho dzą cą
z XVI wie ku pły tę na grob ną bło go sła -
wio ne go Sta ni sła wa Ko kosz ki.

Po mysł na fir mę Hen ry ka Paw łow -
skie go to nie tyl ko kon ser wa cja, ale ta -
kże po zy ski wa nie środ ków na ochro nę

za byt ków z Urzę du Mar szał kow skie -
go, od Wo je wódz kie go Kon ser wa to ra
Za byt ków, czy od Mi ni ster stwa Kul tu -
ry i Dzie dzic twa Na ro do we go.

– Jesz cze ja ko fre elan cer po zy ska -
łem do ta cję na kon ser wa cję ka plicz ki
w miej sco wo ści Nie zna jo wa pod Gor -
li ca mi – mó wi. – Te raz chciał bym po -
ma gać przy pi sa niu pro jek tów
o do ta cje na kon ser wa cje za byt ków dla
pa ra fii, urzę dów gmin, czy sto wa rzy -
szeń. Mo żna bo wiem zdo być na to
środ ki z ró żnych źró deł, o czym nie
wszy scy wie dzą – pod su mo wu je.

ZYG MUNT GO ŁĄB

O
bo je po cho dzą z No we go Są -
cza. Pa ni Zo fia to ab sol went ka
miej sco we go li ceum ogól no -
kształ cą ce go. Kur sy, ja kie po -

tem ukoń czy ła, umo żli wi ły jej pod ję cie
pra cy w Urzę dzie Skar bo wym. Pra co wa -
ła tam ja ko in spek tor kon tro li. Peł ni ła tę
sa mą funk cję rów nież w Izbie Skar bo wej,
z któ rej ode szła na eme ry tu rę.

Pan Mie czy sław ukoń czył miej sco wą
szko łę pod sta wo wą, po tem Tech ni kum
Ko le jo we. Z za wo du jest tech ni kiem
me cha ni kiem. Po zda niu ma tu ry w 1952
ro ku otrzy mał na kaz pra cy w da le kiej
Byd gosz czy. Opu ścił więc ro dzin ne
stro ny, by pod jąć za trud nie nie w tam tej -
szych Za kła dach Na praw czych Ta bo ru
Ko le jo we go.

– Pra cu jąc w Byd gosz czy zo sta łem
po wo ła ny do od by cia słu żby woj sko wej
w Ko ło brze gu – wspo mi na pan Mie czy -
sław. – Po woj sku wró ci łem do No we go
Są cza i za trud ni łem się w Za kła dach
Me cha nicz nych i Od lew ni Że li wa w Na -
wo jo wej. Tu prze pra co wa łem 35 lat, aż
do eme ry tu ry, na któ rą prze sze dłem
na prze ło mie 1989 i 1990 ro ku.

W za kła dzie w Na wo jo wej prze szedł
wie le szcze bli za wo do wych, po czy na -
jąc od sta no wi ska pro jek tan ta, po przez
mi strza, na stęp nie kie row ni ka pro duk -
cji, aż do funk cji dy rek to ra tech nicz ne -
go. Ma w do rob ku wie le od zna czeń
re sor to wych, re gio nal nych i pań stwo -
wych za dłu go let nią pra cę oraz za słu gi
na po lu prze bu do wy, a wła ści wie – jak
za zna cza – od bu do wy za kła du w Na wo -
jo wej. Zo stał m.in. od zna czo ny Zło tą
Tar czą Her bo wą „Za słu żo ny dla Mia sta
No we go Są cza” oraz Za słu żo ny dla Zie -
mi Kra kow skiej, od zna ką Za słu żo ny dla
Prze my słu Drzew ne go i Le śne go. Uho -
no ro wa no go ta kże Zło tym Krzy żem
Za słu gi i „Krzy żem Ka wa ler skim Or de -
ru Od ro dze nia Pol ski”.

JAK SIĘ SPO TKA LI?
– Naj zu peł niej przy pad ko wo – przy -

zna je pan Mie czy sław. – By ła pięk na, let -
nia nie dzie la 1959 ro ku. Sze dłem uli cą
z ko le gą w oko li cach Fal ko wej, kie dy uj -
rza łem idą cą chod ni kiem dziew czy nę. Za -
gad nę li śmy ją – oka za ło się, że szła
w od wie dzi ny do miesz ka ją cej nie opo dal
ro dzi ny. Od sło wa do sło wa za wią za ła się
mię dzy na mi roz mo wa i tak się to za czę ło.

– Teraz chciałbym
pomagać przy pisaniu
projektów o dotacje
na konserwacje
zabytków dla parafii,
urzędów gmin, czy
stowarzyszeń. 

HEN RYK PAW ŁOW SKI

Hen ryk Paw łow ski
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Na pierw szą rand kę Mie czy sław za -
brał Zo fię do ki na „Przy jaźń”, miesz czą -
ce go się w obec nym bu dyn ku „So ko ła”.

– Nie pa mię tam już ty tu łu te go fil mu
– przy zna je po la tach star szy pan.
– Po se an sie od pro wa dzi łem Zo się
do do mu. Tak wła śnie za czę li śmy się re -
gu lar nie spo ty kać.

Przez ko lej ne czte ry la ta sta no wi li pa -
rę. Ślub wzię li 9 lu te go 1963 ro ku,
a więc 50 lat te mu. Mło dzi ma łżon ko wie
za miesz ka li w Na wo jo wej, w miesz ka -
niu słu żbo wym. Wkrót ce na świat za czę -
ły przy cho dzić ich dzie ci: naj pierw
Ali cja, po tem Bar ba ra, na stęp nie An -
drzej, po nim Ire na. Pań stwo Mi ga czo -
wie do No we go Są cza prze pro wa dzi li

się w 1989 ro ku. Przez ty le lat wspól ne -
go ży cia do cho wa li się – prócz dzie ci
– ośmior ga wnu ków i jed ne go
pra wnucz ka.

Pań stwo Zo fia i Mie czy sław spo ty ka -
ją się czę sto ze swo imi dzieć mi i wnu -
ka mi. Nie tyl ko w świę ta, czy z oka zji
uro czy sto ści, ale nie rzad ko i w ka żdą
nie dzie lę. Ro dzi na jest ze so bą sil nie
zży ta, a in ten syw ny kon takt pod trzy mu -
je tę więź.

JAKA JEST RECEPTA 
NA TAK UDANY I TYLE LAT
TRWAJĄCY ZWIĄZEK?

– To nie tyl ko mi łość, ale też przy jaźń
i wspar cie w chwi lach lep szych, jak

i gor szych – mó wi pa ni Zo fia. – Mo gę
po le gać na swo im mę żu, on na mnie.
Do te go do cho dzi głę bo kie zro zu mie nie
po trzeb dru gie go czło wie ka i sil ne prze -
świad cze nie, że jest to wła śnie ta jed na,
je dy na oso ba. Trze ba też mieć w so bie
du żo wy ro zu mia ło ści, bo zwią zek to
prze cież pra ca oboj ga part ne rów, by to
wszyst ko utrzy mać.

Pod sta wą uda nej re la cji jest też we -
dług niej wza jem ne za ufa nie, lo jal ność,
wza jem na po moc i wspar cie.

– Gdy to wszyst ko jest, wte dy mo żna
po wie dzieć, że zwią zek jest na do bre
i na złe – mó wi pa ni Zo fia.

W so bo tę 9 lu te go o go dzi nie 12
pań stwo Zo fia i Mie czy sław w ko -
ście le pw. św. An to nie go na Fal ko wej
od no wi li przy się gę ma łżeń ską. Mszę
dla pa ry ob cho dzą cej 50. rocz ni cę
ślu bu ce le bro wał ich syn, o. An drzej
Mi gacz SJ (je zu ita), któ ry obec nie
jest rek to rem ko ścio ła pw. Św. Bar -
ba ry w Kra ko wie, kon ce le bro wał zaś
ks. Ry szard Ku droń Ec. W mszy
świę tej uczest ni czy ła ro dzi na oraz
przy ja cie le i zna jo mi. Pod czas mszy
za śpie wa ła też gru pa „Chwal cy Pa -
na”. Przy oł ta rzu słu ży li wnu ko wie
pań stwa Mi ga czów. Szy mon Mi kusz
przy go to wał Li tur gię Sło wa, zaś
Mar cin Fa ron Mo dli twę Wier nych.
Wnu ko wie po słu gi wa li pod czas od -
no wie nia przy rze czeń ma łżeń skich,
któ re pro wa dził o. An drzej Mi gacz.
On rów nież wy gło sił ka za nie.

Po mszy świę tej i wy ko na niu pa -
miąt ko wych zdjęć wszy scy uda li się
na obiad do Karcz my na Ka mień cu.
Resz ta spo tka nia upły nę ła w at mos fe -
rze wspo mnień do stoj nych Ju bi la tów
oraz opo wie ści z 50 lat ich wspól ne -
go ży cia.

ZYG MUNT GO ŁĄB

Zo fia i Mie czy sław Mi ga czo wie na do bre i na złe 

Ra zem od 50 lat
Miłość, partnerstwo, zaufanie i rodzina to najważniejsze
wartości dla Zofii (76 l.) i Mieczysława (80 l.) Migaczów. Mimo
upływu czasu, nadal pielęgnują swój związek i dbają o uczucie,
które ich przed laty połączyło.

– Była piękna, letnia
niedziela 1959 roku.
Szedłem ulicą z kolegą
w okolicach Falkowej,
kiedy ujrzałem idącą
chodnikiem dziewczynę.

MIECZYSŁAW MIGACZ
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S
pe cjal nie dla Czy tel ni ków „Są -
de cza ni na” re dak cja por ta lu
przy go to wa ła ich wer sję pi sa -
ną, sta ra jąc się mak sy mal nie

wier nie od dać za war tość ar chi wal ne go
na gra nia.

WIEL KI PIĄ TEK 
Wło ściań ski dom. Ob szer ny, sta ry.

Du ża ro dzi na. Trzy po ko le nia. Młod sze
po ko le nie zo bo wią za ne jest w tym dniu
udać się do ko ścio ła w Zby szy cach – 5
ki lo me trów pie szo, bo to jest umar twie -
nie wiel ko piąt ko we.

Ko ściół – ma ły, chłod ny, z ka mien -
ny mi pły ta mi pod no ga mi. Ci sza. Kon -
tem pla cja gro bu Pań skie go. Był ta ki
zwy czaj, że o go dzi nie trze ciej, kie dy
ko łat ki oznaj mia ły go dzi nę śmier ci Je -
zu sa Chry stu sa, star sze po ko le nie po -
win no być w ko ście le. Dla nie go
za przę ga ło się ko nia do wóz ka, bo nie
mo gło iść za da le ko.

I ci sza w do mu. Nie pod no si ło się
gło su. Obo wiąz ki speł nia ło się bar dzo
ci cho, wszy scy cho dzi li ciem no ubra ni,
a bab cia dla więk szej po ku ty no si ła
bluz kę „na le wo” ubra ną. Za mo żna go -
spo dy ni tym chcia ła po ka zać, że ona się
uni ża do te go stop nia, że nie chce wy -
glą dać ład nie, es te tycz nie.

Ale jest jesz cze go spo dar stwo i trze -
ba wy peł nić wszyst kie obo wiąz ki, ja kie
do go spo dar stwa na le żą, od co dzien -
nych prac, ale i ta kich nad zwy czaj nych,
jak wrzu ce nie ziar na w ski bę, za sa dze -
nie kil ku na stu rząd ków ziem nia ków,
po to by ro dzi ły się ob fi cie. Był ta ki
zwy czaj w oko li cach Wiel kie go Piąt ku,
że wte dy za czy na no sa dze nie oko po -
wych – je śli nie by ło zi my na dwo rze.

Jest jesz cze i ta ki mo ment w do mu,
kie dy przy go to wu je się wszyst ko do so -
bo ty wiel kiej i już na nie dzie lę, że by by -
ło. Naj wa żniej sze to mą ka na chleb
umie lo na, w kie ra cie (już nie co ja śniej -
szy ten chleb, nie ra zo wy). Na mle ku
i ser wat ce za ra bia się roz czy ny, w wiel -
kiej dzie ży, bo chle bów przy naj -
mniej 10, ale trze ba i ko ła cze.
A w ko mo rze przy go to wa ne wszyst ko
już to, co po trzeb ne do pie cze nia chle -
ba, czy ko ła czy. Od daw na zbie ra ny ser
do ka mien nych garncz ków – utło czo ny
i za la ny ma słem. Od daw na w na czy -
niach w zbo żu jaj ka (cza sem w po pie le,

cza sem w siecz ce), w zim nie, że by ja -
koś prze trwa ły. Bo jaj ka by ły pod sta wo -
wą po tra wą na dzień Wiel kiej No cy.

WIEL KA SO BO TA
Wcze śnie ra no, bar dzo wcze śnie,

jesz cze no cą, mie si ło się chleb, roz pa la -
ło wiel ki piec. 

Ta ka sta ra kuch nia – pod oka pem
–iprzy go to wa ne wszyst kie na rzę dzia do te -
go, że by ten chleb wło żyć. Ale naj pierw
pie kło się ko ła cze – dwo ja kie go ro dza ju.
Przy pra wio ny ser na słod ko i przy pra wio -
ny ser an giel skim zie lem naostro. Bo się pi -
wo po da wa ło słu żbie na Wiel ka noc
i do te go był ten ko łacz na ostro.

Pie kło się ba by – nie by ło spe cjal -
nych wy pie ków, tor tów się nie pie kło,
ale za wsze ba by! Du że, pięk ne!!! Jed ną
z tych form jesz cze mam w do mu – po -
cho dzi z XIX wie ku. Słu ży ła przez ca łe
la ta do wy pie ka nia bab.

To by ła za wsze chlu ba go spo dy ni, je śli
wy ro sły. Co praw da, pie ca się nie roz bie -
ra ło, że by je wy jąć. Dba no, że by wszyst -
ko by ło smacz ne i mia ło pięk ny wy gląd.

Przy cho dzi świę ce nie. Nie tam z ko -
szycz kiem ma lut kim iść do ko ścio ła.
Za pra sza ło się księ dza pro bosz cza ze
Zby szyc do do mu...

Ksiądz pro boszcz, wów czas w tych
la tach trzy dzie stych, ksiądz Adam Gro -
chow ski, słu żył w woj sku au striac kim
ja ko mło dy czło wiek i uciekł z woj ska
do Le gio nów, a Au stria cy go od na leź li
i sąd woj sko wy ska zał go na roz strze la -
nie. Kie dy sta nę li, nie tyl ko on, ale ktoś
jesz cze z nim, ta kże za są dzo ny pod ścia -
ną, za py tał go prze ło żo ny, co w ostat niej
go dzi nie chce po wie dzieć. Za czął śpie -
wać „Pod Twą obro nę...”.

I wte dy przy szedł te le gram od Naj ja -
śniej sze go Ce sa rza Fran cisz ka Jó ze fa,
uwal nia ją cy go od ka ry śmier ci. Przy rzekł
so bie wów czas, że zo sta nie księ -
dzem. I zo stał. Był dłu go let nim pro bosz -
czem Zby szyc.

A więc, za pro szo ny ksiądz do do mu,
do Sien nej. Trze ba stół świą tecz ny przy -
go to wać. Wcze śniej, w po ko ju, gdzie jest
chłod no, gdzie nie by ło pie ca, jest roz ło -
żo ny wiel ki stół na kry ty bia łym ob ru sem,
jesz cze ja kieś zie lo ne ga łąz ki do te go ob -
ru sa są przy pię te. Za czy na się wy no sze -
nie wszyst kie go, co na stół się po ło ży.
Chleb po pra wej stro nie się kła dzie.
Po le wej ster ta ko ła czy – tych z se rem
słod kim i ostrym. A na środ ku wiel ka
szyn ka z ko ścią, wę dzo na, opa sa na zwo -
ja mi kieł ba sy pa rzo nej. To wszyst ko

Wiel ka noc ne
ga wę dy Ire ny
Sty czyń skiej
To pięk ne, bar dzo na stro jo we opo wie ści śp. Ire ny Sty czyń skiej,
ho no ro wej oby wa tel ki No we go Są cza, o oby cza jach, sma kach
i kli ma tach to wa rzy szą cych świę tom wiel ka noc nym w zie miań -
skim dwor ku w Sien nej, w wer sji dźwię ko wej do stęp ne na stro -
nach por ta lu po tra wy re gio nal ne. pl. W in ter ne cie wy słu cha ło
ich już kil ka dzie siąt ty się cy osób z kra ju i ze świa ta. Przed sze -
ściu la ty by ły emi to wa ne pod czas świąt w „Czte rech po rach ro -
ku”, w I Pro gra mie Pol skie go Ra dia.
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błysz czy. I wiel ka mi sa jaj, bo osób by ło
dwa na ście do pięt na stu do wy ży wie nia
i jaj na Wiel ka noc trze ba by ło bar dzo
wie le ugo to wać. Ale – na szczę ście – te -
go nie bra ko wa ło w do mu. A jesz cze
na sto le ja kiś ser nik ozdob ny, zie lo na ga -
łąz ka po ło żo na i ko niecz nie otwar te wi -
no do mo wej ro bo ty i na le wecz ka, ta kże
do mo wej ro bo ty... Bo świę ci się to, a po -
tem wszyst ko go ściom po da je, by im
na zdro wie wy szło. No i ba ra nek z ma sła
wy ko na ny, z oczy ma z pie przu. A młod -
sze dzie ci, jak ksiądz już przy je chał, to
jed no chcia ło tam ja kieś swo je kur cząt -
ko po ło żyć, pisz czą ce, ży we, no bo się
ba wi ło ty mi kur czę ta mi w kuch ni. I kil -
ka ba zi znad rze ki przy nie sio nych i ja kieś
pier wiosn ki... To był stół świą tecz ny. 

Wy je żdżał po księ dza pro bosz cza naj -
bar dziej do stat ni go spo darz – do bry mi
koń mi. Za je żdżał ksiądz pro boszcz,
a na pro gu na sze go do mu, na scho dach,
cze ka ła już ca ła wieś z ko szy ka mi, ze
świę co nym, ale ta kże i w chu s ty na wę ze -
łek za wią za ny mi chle bem i ja kąś wę dli ną.

By ło co w do mu jeść. Ale by ły do my,
gdzie ni gdy te go nie by ło za du żo i mat -
ka za wsze się sta ra ła, że by w tych do -
mach był chleb i ka wa łek kieł ba sy
do świę ce nia. 

To był bar dzo pięk ny dzień, tyl ko nie
wol no nam by ło z te go sto łu nic zjeść,
bo to był post. A więc cze ka ło się, że by
re zu rek cyj ne dzwo ny za dzwo ni ły, że by
mo żna by ło już do sto łu usiąść.

Re zu rek cje by wa ły wie czo rem w so -
bo tę...

WIEL KA NOC 
Śnia da nie – zbo żo wa ka wa z mle -

kiem i ba ba, co ją tak ostro żnie z pie ca
wy cią ga ło – roz po czy na ło się uro czy -
ście. Już wte dy wszy scy w ja snych stro -
jach. Już w go spo dar stwie tyl ko lek kie
pra ce zo sta wa ły.

Za przę ga ło się brycz kę, pięk nie wy -
czysz czo ną, ko nie wy glan so wa ne,
uprząż na nich czar na i je cha ło się na su -
mę do ko ścio ła, z pa ra dą.

Za mo żna wieś Jel na mia ła pięk ne ko -
nie, po wo zy, wóz ki, ale jak mo ja mat ka
je cha ła do ko ścio ła, choć na sze ko nie nie

pę dzi ły tak szyb ko jak ogie ry jel neń skie,
ża den z go spo da rzy – ta ki zwy czaj był
pięk ny – nie prze je chał pierw szy obok
te go wóz ka, czy brycz ki, na któ rym mo -
ja mat ka je cha ła. Sza no wa li mo ją mat kę
i ona wła śnie pro wa dzi ła ta ki sze reg wo -
zów, któ re do Zby szyc je cha ły. 

Msza uro czy sta, śpie wa na. Był świet -
ny or ga ni sta, pan Wa chel, by ły żoł nierz
au striac ki, wciąż jesz cze kro ił wą sy
do gó ry, jak przy sta ło na feld fe bla au -
striac kie go. Głos miał świet ny, do no śny
i tym gło sem pod kre ślał wiel kość Świę -
ta Zmar twy chw sta nia. 

A póź niej do do mu na obiad. Wia do -
mo, mu siał być ki szo ny barszcz z kieł -
ba są i świę co nym jaj kiem, ka wa łe czek
szyn ki (tej z ko ścią) z chrza nem (chrzan
wszę dzie rósł, pod ka żdą mie dzą, więc
du żo go by ło, tyl ko pła czu tro szecz kę
przy tar ciu). Póź niej – no ja kżeż – jak
w go spo dar stwie więk szym, to by ły in -
dy ki i kacz ki. In dyk był tra dy cją. In dyk
na dzie wa ny na dzie niem z ro dzyn ka mi.

Tak się cze ka ło, że by ro dzyn kę w tym
na dzie niu zna leźć! Wiel ki in dyk, w pie -
kar skim pie cu pie czo ny, wcho dził
na stół po barsz czu i wę dli nach. A póź -
niej by ły – prze cież owo ców nie bra ko -
wa ło - naj ró żniej sze kom po ty z owo ców. 

Że by od po cząć, po tej ob fi to ści da rów
Bo żych już spo ży tych i po świę co nych,
wy cho dzi ło się po pa trzeć, jak wio sna wy -
glą da, bo pra ca w ty go dniu nie po zwa la -
ła na ani mo ment wol ne go cza su, że by
zer k nąć, czy ozi mi ny już wy szły, czy do -
brze ro sną, czy kwiat ki po lne już ro sną...

LA NY PO NIE DZIA ŁEK
Na tu ral nie, obo wiąz ko wo do Zby -

szyc, po ko lei. Jed ni na ran ną mszę, dru -
dzy na su mę. No..., ba ły się dziew czę ta
wy cho dzić do mu, jak szły do te go ko -
ścio ła, bo rze ka bli sko i chłop cy pod mo -
stem cze ka li z wia dra mi. Pięk nie ubra ne
dziew czę ta wcią ga li do tej rze ki i mo czy -
li. Do kład nie. Od stóp do głów. Zwy kle
dziew czę ta wy bie ra ły się w to wa rzy stwie
star szych lu dzi, któ rzy mie li ich bro nić
przed tym za mo cze niem. 

Ale był jesz cze je den bar dzo pięk ny
zwy czaj. Z po świę co nych palm, scho wa -
nych na stry chu (tyl ko chłop cy – pa stu chy
ro bi li pal my, nie uży wa jąc żad ne go sznur -
ka, wszyst ko by ło wią za ne wi kli ną) ro bi ło
się krzy ży ki. Są sie dzi przy cho dzi li do do -
mów świ tem i przy bi ja li je nad drzwia mi.
To był znak życz li wo ści są siedz kiej, bo je -
śli są siad z krzy ży kiem nie przy szedł, to
zna czy, że on się o coś gnie wa.

Nie tyl ko na drzwiach do mu przy bi -
ja no krzy żyk. Przy bi ja no przy drzwiach
do obo ry, w sto do le... Tych krzy ży ków
przez la ta uzbie ra ło się wie le (więk -
szych i mniej szych). To za pa mię ta łam
ja ko wy raz ser decz ność lu dzi, z któ rym
się na co dzień współ ży ło na wsi.
Opra co wa ła JO AN NA PIEJ KO -HOR WATH

IRE NA STY CZYŃ SKA
(1923-2007) – prze wod nik PTT „Be skid”,
ku stosz Mu zeum Okrę go we go w No -
wym Są czu, har cer ka Sza rych Sze re gów,
łącz nicz ka AK, ho no ro wy oby wa tel mia -
sta No we go Są cza. By ła praw dzi wą
skarb ni cą wie dzy o Są dec czyź nie, jej hi -
sto rii i miesz kań cach.

Że by od po cząć, po tej ob -
fi to ści da rów Bo żych już
spo ży tych i po świę co -
nych, wy cho dzi ło się po -
pa trzeć, jak wio sna
wy glą da.
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W Niedzielę Palmową (24 marca) spod kościoła w Piątkowej wyjdzie największa
na Sądecczyźnie Droga Krzyżowa w plenerze, gromadząca zawsze wielotysięczny
tłum wiernych: starych i młodych, kobiety i mężczyzn, całe rodziny.

Pąt ni cy naj pierw obej rzą „Sąd nad Je zu sem” z An na szem, Kaj fa szem i Pi ła tem, a po tem
pój dą za „Je zu sem” dźwi ga ją cym krzyż, czte ro ki lo me tro wą, stro mą dro gą do Bo gu szo -
wej, gdzie na wzgó rzu ode gra na zo sta nie sce na ukrzy żo wa nia. W bi blij ne po sta ci wcie -
lą się pa ra fia nie ks. ka no ni ka Sta ni sła wa Je wu ły. W or ga ni za cję na bo żeń stwa włą czy ło
się no wo pow sta łe To wa rzy stwo „Są de cza nin”.

W przed ostat ni pią tek Wiel kie go Po stu (22 mar ca) w Mar cin ko wi cach od bę dzie się
naj star sza na Są dec czyź nie Dro ga Krzy żo wa w ple ne rze. Ks. pra łat Jó zef Ba bicz po raz 26.
za pro sił pa ra fian na mar ci no wic ką Gol go tę. Po dob nie, jak w Piąt ko wej, roz wa ża nia Mę -
ki Pań skiej przy go to wu ją świec cy.

Z ko lei w Wiel ki Pią tek (29 mar ca) w Goł ko wi cach od bę dzie się po raz czwar ty mło -
dzie żo wa Dro ga Krzy żo wa, gdzie też do przej ścia jest kil ka ki lo me trów.

Dro gi Krzy żo we przej dą ta kże uli ca mi Sta re go Są cza i Kry ni cy, dró żka mi po lny mi Bar -
cic i Ni sko wej. Chy ba nie ma już pa ra fii w na Są dec czyź nie, gdzie w okre sie Wiel kie go Po -
stu lu dzie nie wy cho dzą za krzy żem po za dzie dzi niec ko ściel ny. Są de cza nie da ją w ten
spo sób pu blicz nie wy raz swo jej wia ry. AN DRZEJ PISZ CZEK
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To wresz cie skarb du cho wy
– hi sto ria wła ści cie li tych
obiek tów – za słu żo nych

piw ni czan, wie lo po ko le nio wych ro dzin,
osia dłych z dzia da pra dzia da w mie ście,
wsiach i wy so ko po ło żo nych przy siół -
kach oraz tych, któ rzy tu „ze świa ta”
przy by li i tu się osie dli li. Hi sto ria pra -
co wi tych lu dzi, któ rzy od po ko leń
współ two rzy li i two rzą tu i te raz współ -
cze sny ob raz zie mi piw ni czań skiej.

„Skarb pa mię ci” – to dzie dzic two
kul tu ro we te go re gio nu, któ re Bar ba ra
Pa lu cho wa, zna na piw ni czań ska po et ka
i re dak tor na czel na lo kal ne go mie sięcz -
ni ka „Znad Po pra du”, za mie rza opi sać
i zi lu stro wać na ła mach oko ło trzy stu -
stro ni co we go al bu mu. Do tej pu bli ka cji,
któ rą chce wy dać Sto wa rzy sze nie

na Rzecz Osób Prze wle kle Cho rych
i Dzie ci Nie peł no spraw nych „Nasz
Dom” w Piw nicz nej -Zdro ju, gro ma dzi
ma te ria ły. Być mo że wy daw nic two uj -
rzy świa tło dzien ne już w tym ro ku. Je -
go au tor ka bar dzo na to li czy. 

Na ekra nie jej do mo we go kom pu te ra,
w sa mym ro gu od zna cza się za kład ka
pod pi sa na – „Skarb pa mię ci”. Za wie ra
ona pod ka ta lo gi z opra co wa ny mi już ma -
te ria ła mi do al bu mu. Jest ich 57 z 80 pla -
no wa nych. Ka żdy z tych pod ka ta lo gów
jest go to wym, przy go to wa nym do dru ku
ma te ria łem o wy bra nym obiek cie i zwią -
za nych z nim lu dziach. To efekt dwu let -
niej, żmud nej pra cy nad sta ry mi
po żół kły mi, nie jed no krot nie bar dzo
znisz czo ny mi fo to gra fia mi. To efekt wie -
lo go dzin ne go „po chy la nia” się przez Pa -

lu cho wą nad sta ry mi do ku men ta mi, ja kie
udo stęp nia li jej, a by wa ło, że prze ka zy -
wa li wła ści cie le od wie dza nych przez nią
wi lii, pen sjo na tów, cha łup i in nych bu -
dyn ków. Ta ki mi hi sto rycz ny mi „pe reł ka -
mi”, któ re mo żna wziąć do rę ki, Bar ba ra
Pa lu cho wa ma za peł nio nych wie le pre -
cy zyj nie opi sa nych te czek. Ma te ria ły, ja -
kie one kry ją, zbie ra ła pra wie dwa na ście
lat. W więk szo ści to już ma te ria ły ar chi -
wal ne. Wie lu lu dzi, uwiecz nio nych
wów czas na zdję ciach, już nie ma. Ode -
szli tak, jak znik nę ły z piw ni czań skie go
pej za żu nie któ re sta re bu dyn ki, za chwy -
ca ją ce do sko na ły mi pro por cja mi, cie ka -
wą bry łą, cie siel ką i sny cer ką.

– Ten skarb pa mię ci chcę prze ka zać
i po zo sta wić przy szłym po ko le niom
– mó wi Bar ba ra Pa lu cho wa. – W re ali -
za cji te go po my słu po ma ga mi gro no
w więk szo ści star szych już piw ni czan,
któ rym, po dob nie, jak mnie, le ży na ser -
cu za trzy ma nie na kar tach al bu mu tej
na szej lo kal nej spu ści zny. W tym gro nie
są m. in.: Ma ria Źroł ka, An na Dłu gosz,
Zo fia Żyw czak, Mie czy sław Łom nic ki,
Le sław Ma jew ski i in ni. Nad szedł, wy -

Piwniczna wydobywana z  
i ludzkiej pamięci 
„Skarb pamięci” – to historia starych, piwniczańskich willi,
pensjonatów, pięknie zdobionych domów, surowych w swoim
wyrazie chat. Budynków z „duszą”, będących dziedzictwem
materialnym mieszkańców, którzy od wieków pracowali na tę,
jakże bogatą i różnorodną spuściznę.

La ta 30. Ro dzin na wy pra wa Gą sio row skich i Klesz czyń skich
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da je mi się, ostat ni mo ment, by tę spu -
ści znę oca lić. Ta ka myśl na su nę ła mi się
tak po pro stu, spon ta nicz nie, kie dy wie -
le lat te mu scho dzi łam z gór do Piw nicz -
nej przez ma low ni czy przy sió łek
Bzi nia ki. Na gle sta nę łam jak wry ta.
Obok dro gi zo ba czy łam ma łą, drew nia -
ną chat kę. Przez gra ty ny (szcze li ny)
mię dzy ba la mi hu lał wiatr. Chat ka dźwi -
ga ła po ła ta ny dach. Ob raz te go do mo -
stwa był ja kiś od re al nio ny, jak by z in nej
epo ki. Zro bi łam wte dy kil ka zdjęć do -
mecz ko wi i za pu ka łam do drzwi.
Na pro gu sta nę ła skrom nie ubra na star -
sza pa ni Ro za lia. Za pro si ła mnie
do środ ka na her ba tę, a tam zo ba czy łam
dzie więt na sto wiecz ne wnę trze. Jed -
na izba z ma lut kim oknem, ka mien ny
piec i gli nia na pod ło ga w sion ce. Po my -
śla łam wów czas – ta kie obiek ty trze ba
ko niecz nie do ku men to wać, roz ma wiać
z miesz ka ją cy mi w nich ludź mi. Pa ni Ro -
za lia by ła po cząt ko wo onie śmie lo -
na mo imi od wie dzi na mi, ale póź niej
opo wie dzia ła mi bar dzo du żo cie ka wych
rze czy. Tak się za czę ło i tak by ło w na -
stęp nym i ko lej nym do mu. Lu dzie otwie -

ra li przede mną drzwi, dzie li li się wspo -
mnie nia mi. No i… po to czy ło się. Sa ma
nie wiem, kie dy mia łam opi sa nych dwa -
dzie ścia – mo im zda niem – uni ka to wych
bu dyn ków, po tem ko lej nych dwa dzie ścia
i na stęp ne.

Dzi siaj jest ich 80, ale wciąż do Bar -
ba ry Pa lu cho wej zgła sza ją się lu dzie, za -
sie dla ją cy ró żne obiek ty ar chi tek tu ry
drew nia nej, pro sząc, by ich „miej sce
na zie mi” zo sta ło rów nież uwiecz nio ne

na kar tach al bu mu. Nie ma on jesz cze
osta tecz nie spre cy zo wa ne go ty tu łu.
Na ra zie au tor ka pu bli ka cji po słu gu je się
przy ję tą ro bo czą wer sją. Brzmi ona:
„Pięk no po nad cza so we – Daw ni lu dzie,
ro dzi ny i daw na ar chi tek tu ra”, z pod ty -
tu łem: „Dzie dzic two kul tu ro we mia sta
i gmi ny Piw nicz na -Zdrój”. Al bum bę -
dzie po dzie lo ny na dzia ły. Osob ny bę -
dzie po świę co ny sta rym cha tom,
w któ rych miesz ka li piw ni czań scy gó -
ra le i do mom miesz czan, ko lej ne – wil -
lom, pen sjo na tom, spi chle rzom. Te
obiek ty bę dą w mia rę mo żli wo ści i ilo -
ści ze bra nych in for ma cji dro bia zgo wo
opi sa ne.

– Bar dzo cie ka wym roz dzia łem bę -
dzie ten, do ku men tu ją cy to, co po zo sta -
ło po Łem kach w Wier chom li.
Łem ko wie na zy wa ją tę miej sco wość
Ma łą Wier chom ką. W tym roz dzia le
znaj dą się opi sy i zdję cia za bu do wań,
na le żą cych do bied nych i bo gat szych
Łem ków tzw. »szoł ty stwa« – opo wia da
Pa lu cho wa. – Je den po sia dał kuź nię, in -
ny młyn na po to ku Wier chom lan ka.
Przed II woj ną świa to wą więk szość (po -
nad 90) go spo darstw w Wier chom li Ma -
łej sta no wi ły wła śnie obej ścia
łem kow skie. Po ak cji „Wi sła” w 1947
ro ku Łem ko wie zo sta li stam tąd prze sie -
dle ni. Część z nich po wie lu la tach wró -
ci ła do Wier chom li. Obec nie miesz ka

tam oko ło trzy dzie ści, prze wa żnie mie -
sza nych, ro dzin pol sko -łem kow skich.

***
Na kar tach al bu mu zo sta ną opi sa ne

m.in. piw ni czań skie do my, któ re by ły
bu do wa ne przed woj ną i w pierw szych
la tach po woj nie. Te, któ re ist nie ją
do dzi siaj, są za miesz ka łe. Je den z roz -
dzia łów zo sta nie ta kże po świę co ny do -
mom po ży dow skim. Ży dzi osie dla li się
w wie lu mia stach daw nej Ga li cji, m.in.
w Piw nicz nej -Zdro ju, już od XIX w Nie -
któ re z opusz czo nych przez Ży dów do -
mów sto ją, jak do my po łem kow skie,
do dziś.

Bę dzie też w tej pu bli ka cji miej sce
na piw ni czań skie pen sjo na ty, któ re by -
ły bu do wa ne w la tach 30. ubie głe go
wie ku, gdy Piw nicz ną -Zdrój od krył
lwow ski le karz, dr Ju liusz Kor win -Gą -
sio row ski, roz sła wia jąc war to ści lecz ni -
cze tu tej szych wód mi ne ral nych
i uni kal ne go kli ma tu. To wte dy
do uzdro wi ska za czę ły przy je żdżać
na wy po czy nek do wy bu do wa nych
przez sie bie do mów let ni sko wych zna -
mie ni te ro dzi ny, wie lu urzęd ni ków,
praw ni ków, lu dzi na uki. Nie któ re z tych
ro dzin nych pen sjo na tów: „Or lę ta”, „Gó -
ral ka”, „Mi ko sów ka”, „Na Upła zi ku”,
„Ma ryl ka”, prze trwa ły do dziś. La tem
ub. ro ku au tor ka prze pro wa dzi ła wy wia -
dy z po tom ka mi bu dow ni czych tych
wil li. Od nich otrzy ma ła do wy ko rzy sta -
nia fo to gra fie z al bu mów ro dzin nych,
któ re znaj dą się w pu bli ka cji.

– Po tom ko wie ro dzi ny z Kra ko wa,
któ ra la tem miesz ka ła w wil li „Gó ral -

 kufrów 

Wielu ludzi,
uwiecznionych wówczas
na zdjęciach, już nie ma.
Odeszli tak, jak zniknęły
z piwniczańskiego
pejzażu niektóre stare
budynki.

Kleszczyńscy – trzy ciotki

Willa Góralka
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ka”, udo stęp ni li mi m.in. da ge ro typ
z 1855 ro ku. Przed sta wia on ich przod -
ków, któ rzy wy bu do wa li pen sjo nat.

W al bu mie znaj dzie się rów nież
miej sce dla za byt ko wych kuź ni. Pa lu -
cho wa od szu ka ła trzy. Jed na, któ rą zna -
la zła w Łom ni cy -Zdro ju, po cho dzi
z okre su roz bio rów.

– Bę dąc w Łom ni cy zo ba czy łam bu -
dy nek w po lu. Za gad nę łam jed ne go z go -
spo da rzy: „A cóż to za spi chlerz stoi
w po lu”. – A… to kuź nia – usły sza łam
od po wiedź. A kie dy do wie dzia łam się, że
znaj du je się w niej ca łe wy po sa że nie,
cho ciaż ko ni już się tu nie pod ku wa, nie
mo głam uwie rzyć. W środ ku zo ba czy -
łam miech, ka mien ne pa le ni sko, wy pra -
co wa ne ko wa dło, na rzę dzia, ale i sta re
wo zy gno ja ki, le mie sze dwu ski bo we.
Dru ga, po dob na, lecz więk sza kuź nia,
jest na Za po to ku. Od szu ka łam jej zdję -
cia wy ko na ne przed dzie się cio ma la ty.
Wte dy opro wa dzał mnie po kuź ni chło -
piec, te raz już do ro sły mę żczy zna. Trze -
cia kuź nia znaj du je się w Mło do wie.
Na le ża ła do wy kształ co ne go w tym fa -
chu ko wa la Ja ku ba To kar czy ka. Po nie -
waż Ja kub miał pa pie ry cze lad ni cze,
uczył tych, któ rzy chcie li po znać ten
trud ny za wód.

Sku pi skiem sta rych wil li: „Gó ral ka”,
„Ma ryl ka”, dwóch „Mi ko só wek” i in -
nych jest Piw nicz na, przede wszyst kim
osie dle Za wo dzie. Nie mo żna po mi nąć
pen sjo na tu „Da gna nów ka” w Ko sa rzy -
skach. Ród Da gna nów był bar dzo za słu -

żo ny dla Piw nicz nej. Bar ba ra Pa lu cho -
wa z ro dzin nych al bu mów Da gna nów,
opra wio nych w skó rę, wy do by ła spo ro
cie ka wych zdjęć. Na wet zdję cie z I Ko -
mu nii św. po cho dzą cej z Ko sa rzysk ak -
tor ki Da nu ty Sza far skiej.

Naj wię cej chat Pa lu cho wa od na la zła
w przy siół kach: La taw co wa, Niem co -
wa, Kor do wiec, Pod bu ko wiec, Na Stu -
sie, w Ko kusz ce, Łom ni cy -Zdro ju
i Głę bo kiem. Na Kor dow cu, Pod bu -
kow cu i Niem co wej funk cjo no wa ły ta -
kże trzy ma łe szko ły. One rów nież
zo sta ną opi sa ne w al bu mie. Szko ły
„Pod ob ło ka mi” na Niem co wej już nie
ma, ru iny na Pod bu kow cu strze gą trzy
ogrom ne mo drze wie, zaś na Kor dow cu
daw ny bu dy nek szkol ny jest obec nie
wła sno ścią pry wat ną.

W wy daw nic twie bę dzie mo żna ta -
kże prze czy tać o dwóch sta rych pa sie -
kach.

– W al bu mie znaj dzie się mnó stwo
zdjęć lu dzi i do mów: pen sjo na tów, wil -

li, bu dyn ków. Nie któ re zro bi łam sa ma,
in nych uży czy li mi miesz kań cy gmi ny
Piw nicz na.

***
Czę ści z opi sa nych obiek tów już nie

ma. Roz pa dły się ze sta ro ści, in ne,

Skupiskiem starych
willi: „Góralka”,
„Marylka”, dwóch
„Mikosówek” i innych
jest Piwniczna, przede
wszystkim osiedle
Zawodzie.

Ry nek w Piw nicz nej 1946 r.

Dom na Węgierskiej
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po śmier ci wła ści cie li, zo sta ły ro ze bra -
ne, by na za wsze znik nąć z pej za żu Piw -
nicz nej. Czas zro bił swo je, a miej sca,
w któ rych go spo da rzy li lu dzie, za ro sły
mło dym la sem, łą ką po prze ty ka ną won -
ny mi zio ła mi. 

– To wła śnie z zio ła mi ga da ła nie ży ją -
ca już zie lar ka Ka ta rzy na, miesz ka ją ca
w cha cie na po la nie Na Stu sie mię dzy Po -
cze ka jem, a Niem co wą. Po tym bu dyn ku
nie ma śla du, ale w al bu mie bę dzie sfo to -
gra fo wa ne to miej sce z reszt ka mi ścian
i da chu oraz por tret zie lar ki. Mia łam to
szczę ście, że cho dząc przez te dwa na ście
lat od przy siół ka do przy siół ka, od wsi
do wsi, uwiecz nia łam – z po cząt ku na ce -
lu lo ido wej kli szy – ama tor skim apa ra -
tem, spra co wa nych lu dzi, któ rzy w nich
miesz ka li i go spo da rzy li.

Ich twa rze są po ora ne bruz da mi,
ozdo bio ne sia tecz ką zmarsz czek. Oni
opo wia da li pa ni Bar ba rze o swo ich mło -
dzień czych la tach, o tym, jak bu do wa li
swo je do my i in ne za bu do wa nia, jak ro -
dzi ły się im dzie ci, opo wia da li o osią ga -
nych przez nie suk ce sach i co dzien nym,
nie ła twym ży ciu w tak trud nym te re nie.
Mó wi li o od by wa ją cych się tam we se -
lach, na ro dzi nach ko lej ne go piw ni czań -
skie go po ko le nia i od cho dze niu
bli skich.

– W więk szo ści do mów, do któ rych
za pu ka łam, by łam z życz li wo ścią przyj -
mo wa na. Pod tym wzglę dem mia łam,
mo żna po wie dzieć, kom for to wą sy tu -
ację. Od 21 lat re da gu ję lo kal ny mie -
sięcz nik „Znad Po pra du” i je go na zwa
i za war tość jest lu dziom zna na, po dob -
nie, jak mo je na zwi sko. Ci, któ rzy mnie
oso bi ście nie zna li, ko ja rzy li je z mo im
nie ży ją cym już mę żem Je rzym, któ ry
przez pra wie 40 lat, do śmier ci w kwiet -
niu 2010 ro ku, był tu taj le ka rzem. To on
do cie rał do tych lu dzi i ich do mów. Ci
go spo da rze, lu dzie nie jed no krot nie bar -
dzo wie ko wi, otwie ra li się przede mną.
Do wie dzia łam się nie sa mo wi tych rze czy
o nich sa mych, lo sach ich przod ków.
Udo stęp nia li mi swo je ro dzin ne ar chi -
wa. Wy cią ga li zdję cia – dro gie dla nich
pa miąt ki z al bu mów, trzy ma nych gdzieś
w sza fie, w pu deł kach scho wa nych
pod łó żkiem. Na na gry zio nych zę bem
cza su, po żół kłych fo to gra fiach mo żna
oglą dać dziad ków, pra dziad ków, nie któ -
rych na wet z sza bla mi ułań ski mi. Jed -

na z ro dzin, miesz ka ją ca w pewnym pen -
sjo na cie, któ ry od wie dzi łam, prze ka za -
ła mi do pu bli ka cji zdję cie mło de go
uła na, sto ją ce go przy pięk nym ko niu.
Fo to gra fia zo sta ła wy ko na na pod ko niec
sierp nia 1939 ro ku, a 1 wrze śnia, gdy
wy bu chła woj na, on zgi nął. Na in nym
zdję ciu są, już daw no nie ży ją cy, wiej scy
mu zy kan ci.

Nie zwy kle cen ne dla au tor ki po wsta -
ją ce go al bu mu są zdję cia ma łżeń stwa
pra cu ją ce go na ro li w wy so ko po ło żo -
nym przy siół ku. Go spo darz, bied nie
ubra ny (na spodniach ła ta na ła cie), pro -
wa dzi kro wy, a żo na po ma ga mę żo wi,
idąc za dwu le mie szo wym płu giem. 

– Jest też fot ka, któ rą szcze gól nie lu -
bię. Przed sta wia lu dzi, któ rzy orząc ka -
mie ni stą zie mię, wy dzie ra ją jej ski bę
po ski bie pod przy szły za siew. Go spo -
darz pod czas krót kie go od po czyn ku kar -
mi kro wy, a go spo dy ni, mi mo
zmę cze nia, przy tu la do sie bie psa – po -
ka zu je fot kę Pa lu cho wa.

Miesz kań cy po ka zy wa li też „pa ni re -
dak tor” sta re przed mio ty, m.in. urzą dze -

nia do pa le nia ka wy, młyn ki, naf to we
lam py, że laz ka na du szę. W jed nym
z do mów był mo dli tew nik z 1887 ro ku.

Hi sto rie nie któ rych opu sto sza łych
bu dyn ków, w któ rych nikt już nie miesz -
ka, trud no by ło od two rzyć. Spraw dzi ła
się me to da cho dze nia od miesz kań ca
do miesz kań ca, pu ka nia, stu ka nia i roz -
py ty wa nia. Po tom ko wie tych go spo da -
rzy miesz ka ją na te re nie ca łej gmi ny
Piw nicz na, a nie jed no krot nie po za nią.

Au tor ka dys po nu je też bo ga tym zbio -
rem ma te ria łów zdję cio wych, któ re
prze ka za ła ro dzi na Re ców. Rów nie bo -
ga ty zbiór kil ku dzie się ciu sta rych fo to -
gra fii na de sła li jej do wy ko rzy sta nia
pań stwo Pfützne ro wie z War sza wy. Ta
ro dzi na przy je żdża la tem do Piw nicz nej
re gu lar nie od 1946 ro ku. 

– Otrzy ma łam zdję cia piw ni czań skie -
go ryn ku w 1946 ro ku, daw nych Ła zie -

nek, sta rych do mów w Ko sa rzy skach,
wo zów cią gnio nych przez ko nie, któ re
wio zły let ni ków z wa li za mi na sta cję ko -
le jo wą i in ne. 

Naj star szy obiekt, któ ry zo sta nie opi sa -
ny w al bu mie, to dom łem kow ski ko wa la
Ty mu ry w Wier chom li Ma łej na Zby rze.
Wy bu do wa no go w 1881 ro ku. 

Do wy da nia al bu mu przy mie rza się
Sto wa rzy sze nie na Rzecz Osób Prze wle -
kle Cho rych i Dzie ci Nie peł no spraw -
nych „Nasz Dom” w Piw nicz nej -Zdro ju. 

– Ono bę dzie się sta rać o fun du sze
na ten cel – mó wi Pa lu cho wa. – Przy go -
to wy wa ny jest wnio sek, któ ry zo sta nie
zło żo ny do kon kur su Me ce na tu Ma ło -
pol ski i do Sta ro stwa Po wia to we go
w No wym Są czu. Mam na dzie ję, że uda
się rów nież po zy skać spon so rów do te -
go pro jek tu. 

IGA MI CHA LEC

Naj star szy obiekt, któ ry
zo sta nie opi sa ny w al bu -
mie, to dom łem kow ski
ko wa la Ty mu ry w Wier -
chom li Ma łej na Zby rze. 

Modlitewnik z 1887 r.

Daw ne przed mio ty z wil li Gó ral ka
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Pa nie pro fe so rze, skąd wzię ło się
Pa na za in te re so wa nie Łąc kiem?

Z pro stej przy czy ny: uro dzi łem się
w Łąc ku. Mo to rem mo ich stu diów by ło
Łąc ko, a wła ści wie Masz ko wi ce, są sied -
nia miej sco wość. Nie ma lże od dziec ka,
z opo wie ści dziad ka, in te re so wał mnie
Zyn dram z Masz ko wic i krą żą ce le gen dy
o tym, że wie ża ko ściel na jest po łą czo -
na z daw nym gro dzi skiem, czy by łym
zam kiem Zyn dra ma, pod ziem nym tu ne -
lem. Oczy wi ście nie zda wa łem so bie
wów czas spra wy z te go, że rze ko my za -
mek Zyn dra ma, czy gro dzi sko, by ło o wie -
le wcze śniej sze, a ko ściół pra wie
współ cze sny, bo to osiem na sto wiecz na bu -
dow la, więc ab so lut nie cze goś ta kie go nie
mo gło być. Ale to spo wo do wa ło, że wy -
bra łem stu dia hi sto rycz ne. Na stu diach
po raz pierw szy ze tkną łem się z ar ty ku łem
pro fe so ra Wła dy sła wa Sem ko wi cza o Zyn -
dra mie z Masz ko wic. Wy ka zy wał on, że
Zyn dram po cho dził z są dec kich Masz ko -
wic, dziś prof. Fe liks Ki ryk twier dzi, że nie
z tych Masz ko wic. Jed nak wię cej ar gu -
men tów prze ma wia za tym, że Zyn dram
był zwią za ny z No wym Są czem i Ga bo -
niem, bo je go przy ja ciel, Wier nek z Ga bo -
nia, po ży czał mu pie nią dze. Wy ro słem
w Łąc ku, wśród wia do mo ści, któ re wią za -
ły się z bar dzo od le głą prze szło ścią, choć -
by za miesz czo nych w ta kich po pu lar nych
pra cach jak Ja na Wik to ra „Pie ni ny i zie mia
są dec ka”, w któ rej są roz sia ne wzmian ki

o ró żnych miej sco wo ściach Są dec czy zny,
ta kże o Łąc ku, o szko le łąc kiej, któ ra po -
wsta ła w epo ce Od ro dze nia.
Czy folk lor rów nież Pa na fa scy no -
wał?

– Tak, ja ko ma ły chło piec oglą da łem
wy stę py ró żnych ze spo łów gó ral skich,
łąc kich. Sam przez krót ki okres na le ża -
łem do ze spo łu „Ma łe Łąc ko”. Pan Fran -
ci szek Ku rze ja, któ ry te raz zo stał
wy ró żnio ny naj wy ższym od zna cze niem

ar ty stycz nym, jeź dził z na mi, śpie wał,
grał. Był też, jak się mó wi ło w gwa rze
lu do wej, ba si sta, pan Cus, już daw no
nie ży ją cy i in ni. Ka żdy z nich grał
na skrzyp cach lub ba sach, po tra fi li jed -
ną przy śpiew kę za śpie wać na kil ka spo -
so bów. In te re so wa ło mnie, czy nie da się
ze brać te go wszyst kie go. Po stu diach
kil ka krot nie za chę ca łem ró żne oso by
z Łąc ka, któ re zna ły za pis nu to wy, że by

je za pi sa ły. Za chę ca łem mo ich zna jo -
mych, już pra cu jąc w Uni wer sy te cie Ja -
giel loń skim, że by się tym za ję li.
Nie ste ty, Łąc ko nie mia ło szczę ścia,
żad na z tych osób nie pod ję ła się te go
wy zwa nia. W in nych miej sco wo ściach,
np. w Za woi, zna la zła się pa ni Bu gaj ska,
na uczy ciel ka, na wet nie zwią za na z tą
miej sco wo ścią, któ ra wy da ła śpiew nik
przy śpie wek gó ral skich, a ostat nio na -
wet pa mięt ni czek po świę co ny re gio nal -
nej dzia łal no ści w Za woi. W Łąc ku
ni ko go ta kie go nie uda ło się zna leźć
przez 40 lat. Kie dy więc po wsta ła ini -
cja ty wa, że by opra co wać hi sto rię Łąc -
ka, ucie szy łem się, że mo że wresz cie
uda się wszyst ko to ze brać, co księ ga
o Łąc ku po win na za wie rać.
Czy w ksią żce znaj dzie my coś o śli -
wo wi cy łąc kiej?

– Oczy wi ście. Znaj dzie my sa me mia -
ro daj ne in for ma cje. Naj pierw o tym, że
za czął tę słyn ną pej sa chów kę wy twa -
rzać Sa mu el Gros sman. Po tem, kie dy
roz po czę ła się II woj na świa to wa
i wszy scy Ży dzi zo sta li przez nie miec -
kich na zi stów wy mor do wa ni, wy twór -
nię śli wo wi cy, jak wie le in nych
obiek tów ży dow skich, znisz czo no.
W la tach 50. by łem chłop cem w szko le
pod sta wo wej, kie dy zor ga ni zo wa no ak -
cję zbie ra nia zło mu. Na Tar go wi cy był
jesz cze ko cioł po tej wy twór ni śli wo wi -
cy, że la zny zbior nik, le żą cy i rdze wie ją -

W Łącku
zatrzymuję się,
kiedy chodzę
po górach
Rozmowa z prof. JULIANEM DYBCEM, redaktorem
niedawno wydanej 800-stronicowej monografii Łącka.

Kiedy więc powstała
inicjatywa, żeby
opracować historię
Łącka, ucieszyłem się, 
że może wreszcie uda się
wszystko to zebrać, 
co księga o Łącku
powinna zawierać.

Prof. Ju lian Dy biec
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cy. Mo ja ro dzi na mia ła je dy ne w tej
miej sco wo ści na rzę dzia, któ ry mi da ło
się prze po ło wić ten zbior nik i wy wieźć
przez szko łę na złom. W ta ki spo sób,
nie ma lże bez po śred ni, mo ja oso ba też
by ła zwią za na ze śli wo wi cą. Śli wo wi ca
to ta ki sym bol czy wy trych do Łąc ka,
jed nak nie za bar dzo do bry. W prze szło -
ści otwie ra ła wszyst kie drzwi wła dzom
są dec kim w War sza wie, ale wte dy mia -
ła do brą ja kość i cie szy ła się do brą sła -
wą. Przy po mi na ła to, co na Za cho dzie
mo żna by ło ku pić, a cze go w Pol sce nie
by ło. Obec nie jest tak pod ra bia na, że
mo żna ją ku pić w Za ko pa nem pod wy -
cią giem na Ka spro wy Wierch. By wa
pod ra bia na ze środ ków czy sto che micz -
nych. Ta ka śli wo wi ca psu je Łąc ku opi -
nię, ale in ne ar ty ku ły, jak so ki Mau re ra
na no wo ją od bu do wu ją. W Kra ko wie
są bar dzo do brze zna ne, wie le osób je
ku pu je. Po dob nie w War sza wie.
Sko ro mó wi my o pro ble mach, z ja ki -
mi gmi na Łąc ko się zma ga, to chy ba
też trze ba by wspo mnieć o osa dzie
rom skiej w Masz ko wi cach? Czy dla
Ro mów zna la zło się w miej sce w pu -
bli ka cji?

– Na spo łecz ność rom ską zwró co no
uwa gę w mo no gra fii tyl ko po przez za -
miesz cze nie zdjęć. Ro mo wie, czy jak
do nie daw na mó wio no Cy ga nie, co wca -
le nie jest ob raź li we i nie jest po li tycz nie
nie po praw ne, przed woj ną ży li ko ło Łąc -
ka, za Czerń cem, w stro nę Szczaw ni cy,
na tzw. Ob ła zie – gó rze, któ rej zbo cze
zje żdża ło do Du naj ca, bo ta ka jest je go
bu do wa geo lo gicz na. Te raz już się nie
ob sy pu je i dro ga pod nim jest nor mal na.
Zdję cia ar chi wal ne po ka zu ją, że miesz -
ka li w zie mian kach kry tych ga łę zia mi,
szma ta mi. W Pol sce Lu do wej za miesz -
ka li w osie dlu ko ło Masz ko wic. Ró żne
gru py et nicz ne w Pol sce i na świe cie sto -
sun ko wo ła two się asy mi lu ją, ze spa la ją
ze śro do wi skiem, w któ rym ży ją. Pro ble -
my z Ro ma mi wy ni ka ją z ich bra ku chę -
ci so li da ry zo wa nia się z miej sco wą
spo łecz no ścią. Są dzę, że na le ża ło wspo -
mnieć o tej zbio ro wo ści tro chę sze rzej,
ale są ta ki mi sa my mi oby wa te la mi
i miesz kań ca mi, jak wszy scy in ni, wo -
bec te go, kie dy pi sa no o pro ble mach
spo łecz nych, pi sa no w ogó le o pro ble -
mach, a nie o tym, ko go da ny pro blem
do ty czy.

Czy pod czas zbie ra nia ma te ria łów
do ksią żki zna lazł Pan coś, co Pa -
na za sko czy ło?

– Cho ciaż ta mo no gra fia jest ści śle re -
gio nal na, wy da wać by się mo gło, że nic,
co się w niej zna la zło nie roz sze rzy wie -
dzy o Są dec czyź nie, a jest prze ciw nie.
Oka zu je się, że mo no gra fia nie tyl ko roz -
sze rza ogól ne dzie je Są dec czy zny, ale
roz sze rza ta kże dzie je re li gij no ści, sztu -
ki. Pro szę so bie wy obra zić, że nikt nie
przy pusz czał, bo do tej po ry te go sze rzej
nie opi sy wa no, tyl ko w daw nych wiel -
kich mo no gra fiach kró ciu teń ko wspo mi -
na no, o po cho dzą cej z Łąc ka
XIII -wiecz nej pła sko rzeź bie gło wy Ja -
na Chrzci cie la. To je den naj star szych
eks po na tów sztu ki z Są dec czy zny. Obec -
nie znaj du je się w Mu zeum Die ce zjal -
nym w Kra ko wie. Bar dzo pięk ne zdję cie

wy ko na ne przez dy rek to ra te go mu zeum
znaj dzie my w mo no gra fii. Pła sko rzeź ba
z łąc kie go ko ścio ła jest jed nym z za byt -
ków, któ ry oca lał ze śre dnio wie cza. Ja
z dzie ciń stwa pa mię tam ob raz ścię tej
gło wy Ja na Chrzci cie la na ta cy He ro dia -
dy. Ob raz ma lar stwa lu do we go, nie ozna -
czo nej chro no lo gii, wi siał w wej ściu
do ko ścio ła. Po tem znik nął, usu nię to go
ja ko zbyt na tu ra li stycz ny, bo – jak dzi -
siaj się mó wi – aż po ra żał wcho dzą cych.
Zo stał usu nię ty, prze padł, al bo zgi nął.
Kie dyś hi sto ryk są dec ki prof. Hen ryk
Sta mir ski wy ka zał, że zgi nę ły z ko ścio -
ła łąc kie go cen ne bar dzo ob ra zy. Ten ob -
raz też znik nął. A świę ty Jan Chrzci ciel
na le ży do dwóch pa tro nów pa ra fii.
Coś jesz cze Pa na za cie ka wi ło, uję ło,
do tknę ło?

– W mo no gra fii znaj dzie my roz dział
bar dzo ty po wy dla ta kiej miej sco wo ści,
oma wia ją cy re la cje pa mięt ni ka rzy i pod -
ró żni ków prze je żdża ją cych przez Łąc ko.

Do No we go Są cza do syć wcze śnie zbu -
do wa no li nię ko le jo wą z Kra ko wa, tak
sa mo jak do Za ko pa ne go, a Szczaw ni ca
mie ści ła się po mię dzy ty mi dwo ma li -
nia mi ko le jo wy mi – no wo są dec ką i za -
ko piań ską. Bar dzo wie lu pod ró żni ków
jeź dzi ło do Szczaw ni cy, któ ra pod ko -
niec XIX wie ku, kie dy by wa li tam Jó zef
Igna cy Kra szew ski i Ka rol Es tre icher,
sta ła się sław nym uzdro wi skiem. Bar dzo
wie lu Po la ków z cen tral nej Pol ski jeź -
dzi ło do Szczaw ni cy przez No wy, lub
Sta ry Sącz. Do No we go Są cza przy jeż -
dża li po cią giem, tam wy naj mo wa li do -
ro żkę, czy ko goś, kto wo ził wo zem
kon nym. W Łąc ku wy pa dał po pas, tam
no co wa no. Stąd bar dzo wie le re la cji
o Łąc ku. Jest pięk ny opis au tor stwa
Oska ra Flat ta, dzien ni ka rza war szaw -
skie go z lat 50. XIX wie ku, któ ry
od Kra ko wa je dzie do Są cza. Przy je żdża
do Łąc ka, no cu je, jest w ko ście le i opi -
su je, ja ki tu jest po bo żny lud. Za no to wał,
że nie ma lże w rę ku ka żde go mo dlą ce go
się wi dział ksią żecz kę do na bo żeń stwa.
W do bie po wszech ne go anal fa be ty zmu,
bo al fa be ty za cja za czę ła się
od lat 70. XIX wie ku, kie dy wpro wa dzo -
no w ca łej Ga li cji obo wią zek szkol ny.
W la tach 50. XIX wie ku miesz kań cy
Łąc ka umie li czy tać. Kto u Pi sza w No -
wym Są czu ku po wał by w dru kar ni ksią -
żecz ki, gdy by nie umiał czy tać?
Przy oka zji odży ła u Flat ta le gen da o po -
szu ki wa niu zło ta.
Zło to w Łąc ku?

– Le gen da wy wo dzi się jesz cze
od Dłu go sza, bo to on na ła mach „Li ber
Ben fi cio rum Dio ece sis Cra co vien sis”
na pi sał, że na po lach Łąc ka znaj do wa -
ne jest zło to. Cho dzi ło o gór ską część
Łąc ka, któ ra znaj du je się za Du naj cem
i do dziś na zy wa się Złot ne. W la -
tach 50. XIX wie ku Flatt opi su je, jak
dzie dzic po szu ki wał zło ta, jak sta ra no
się do ko pać do daw nych szy bów, w któ -
rych mia ły się znaj do wać że la zne drzwi
za my ka ją ce do stęp do zło ta. In ni pod ró -
żni bar dzo czę sto pod kre śla ją, że w Łąc -
ku jest ele ganc ki za jazd ży dow ski. To
by ło miej sce, w któ rym szu ka no noc le -
gu i bar dzo czę sto je opi sy wa no. Sam
kie dyś w Mu zeum Pocz ty zna la złem list
z 1851 ro ku, w któ rym pod ró żnik opi -
sy wał, jak za trzy mał się w Łąc ku i jak
ta miej sco wość wy glą da. Prze je żdża ją -

W la tach 50. XIX wie ku
Flatt opi su je, jak dzie dzic
po szu ki wał zło ta, jak sta -
ra no się do ko pać do daw -
nych szy bów, w któ rych
mia ły się znaj do wać że la -
zne drzwi za my ka ją ce
do stęp do zło ta.
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cy zwra ca li też uwa gę na folk lor, jak Że -
go ta Pau li, na ob rzę dy we sel ne, czy
na go spo dar kę. W świe tle tych in for ma -
cji mo żna za kwe stio no wać wy łącz ność
pa tro na sa dow nic twa łąc kie go – na uczy -
cie la Wil ko wi cza.
Mo no gra fia za tem zmie nia roz kład
ak cen tów w lo kal nej hi sto rii…

– Rze czy wi stość wy glą da ła zu peł nie
ina czej, o tym też za miesz czo no
wzmian kę. Wła dze au striac kie od po -
cząt ku XIX wie ku wy da wa ły na ka zy sa -
dze nia drzew obok dróg. Po tem
obo wiąz ko wo na le ża ło sa dzić drze wa
owo co we przy do mu. Na ło żo no na pro -
bosz czów obo wią zek, że by po pu la ry zo -
wa li sa dow nic two. Na Są dec czyź nie,
ko ło Do brej, w Li ma no wej, pro bosz czo -
wie po pu la ry zo wa li sa dow nic two. Sa dy
ist nia ły na tych te re nach od śre dnio wie -
cza, od cza sów św. Kin gi. Po tem do zna -
ły ak cji wzmo żo ne go za kła da nia
i roz sze rza nia. Mię dzy in ny mi Flatt pi -
sze o cią gną cych się w oko li cach Łąc ka
drze wach owo co wych, pra wie do Tyl -
ma no wej. Na uczy ciel Wil ko wicz speł -
nił bar dzo wa żną ro lę, pod no sząc
kul tu rę sa dow ni czą, ale roz wi nął tyl ko
to, co już ist nia ło. Tak sa mo mo żna

zmie nić spoj rze nie na dzia łal ność księ -
dza Pia sko we go. Mó wi się, że ja ko po -
ku tę za grze chy na ka zy wał sa dzić
drzew ka owo co we. Pa mięć zbio ro wa,
jak w przy pad ku ste reo ty pów, wy ma ga
skró co nej for my, sym bo lu. Ty mi sym bo -
la mi w pa mię ci zbio ro wej sta li się Wil -
ko wicz i ksiądz Pia sko wy,
a rze czy wi stość wy glą da ła ina czej.
W XX wie ku na sta ło no wo cze sne, ni -
sko pien ne sa dow nic two. Ja ko chło piec,
a póź niej stu dent, do ra bia łem so bie pra -
cu jąc przy obie ra niu ja błek. Drze wa
owo co we mia ły wów czas po 20 me trów
wy so ko ści. Pro szę so bie wy obra zić
zbie ra nie, zry wa nie ja błek, kie dy ła two
by ło o wy pa dek. Te raz ro bi się to bar -
dzo szyb ko, ko rzy sta jąc z urzą dzeń me -
cha nicz nych. To ogrom na re wo lu cja.
Z dru giej stro ny znik nę ły daw ne od mia -
ny. Jesz cze w okre sie mię dzy wo jen nym
je den z pro fe so rów ogrod nic twa w Uni -
wer sy te cie Ja giel loń skim wy ka zy wał,
że sa dow nic two się za me ry ka ni zo wa ło
z ko rzy ścią, ale ta kże ze stra tą. O tej
ame ry ka ni za cji świad czą choć by na zwy
owo ców.
Czy łąc ko wia nie mo gą być dum ni ze
swo jej gmi ny?

– Roz dzie lił bym dwie ró żne rze czy.
Gmi na z jed nej stro ny to tra dy cja, hi sto -
ria, to żsa mość. Z dru giej stro ny to in sty -
tu cja, urząd funk cjo nu ją cy współ cze śnie.
Je że li cho dzi o tra dy cję, kon tekst kul tu -
ro wo – hi sto rycz ny, to na pew no łąc ko -
wia nie są dum ni z gmi ny Łąc ko. Prof.
Sta mir ski wy ka zał, że miej sco wość na -
le ży do naj star szych na Są dec czyź nie.
Z dru giej stro ny, je śli pa trzy my na gmi -
nę, ja ko cen trum ad mi ni stra cji, cen trum
wła dzy, to wszyst ko za le ży od wój ta i je -
go pra cow ni ków. Za mo je go ży cia,
a w tej chwi li za czą łem 74 rok, prze wi -
nę ło się wie lu zwierzch ni ków, na czel ni -
ków i wój tów. Wśród nich wy mie nił bym
Fran cisz ka Mły nar czy ka, któ ry nie wy -
wie szał ta bli czek z go dzi na mi dy żu rów,
był do dys po zy cji miesz kań ców nie ma -
lże w ka żdy dzień ty go dnia i wszyst kie
spra wy za ła twiał od rę ki. Jak gmi -
na przyj mu je ta ką po sta wę wo bec miesz -
kań ców, to z ta kiej gmi ny lu dzi mo gą
być dum ni.
By wa Pan jesz cze w Łąc ku?

– Tak, mam tu ro dzi nę, a od kie dy je -
stem zda ny na sa mot ne cho dze nie po gó -
rach, po nie waż po od cho dzi li moi
kom pa ni, mam dwie ta kie bez piecz ne

tra sy. Jed na pro wa dzi z Przy sło pu na Tur -
bacz i z Tur ba cza na Lu bań. Scho dzę
w cią gu jed ne go dnia z Przy sło pu do Tyl -
ma no wej i idę w no cy do Łąc ka, gdzie
no cu ję. Dru ga jest krót sza: przy je żdżam
do Łąc ka, no cu ję, ra no ja dę do Goł ko wic.
Z Goł ko wic idę na Prze hy bę. Z Prze hy -
by scho dzę do Szczaw ni cy, stam tąd au -
to bu sem wra cam do Kra ko wa. Łąc ko jest
mo im miej scem za trzy my wa nia się
w wę drów kach po gó rach, przy naj mniej
w tych dwóch pa smach.

Roz ma wia ła AN NA PAW ŁOW SKA

Jeżeli chodzi o tradycję,
kontekst kulturowo
– historyczny, to
na pewno łąckowianie są
dumni z gminy Łącko.
Prof. Stamirski wykazał,
że miejscowość należy
do najstarszych
na Sądecczyźnie. 

Wójt Janusz Klag z dumą prezentuje 800-stronicową monografię Łącka
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Kil ku set uczniów – wo lon ta riu szy ak cji „Ser cu -
-Ser cu”, or ga ni zo wa nej przez Fun da cję Są dec ką
i uczest ni ków Fe sti wa lu Bie go we go Fo rum Eko -
no micz ne go w Kry ni cy -Zdro ju, spo tka ło się 15 lu -
te go w Ze spo le Szkół Ogól no kształ cą cych im.
Ja na Dłu go sza w No wym Są cza na wiel kiej ga li,
pod su mo wu ją cej ich pra cę i do ko na nia. 

W
y da rze niu to wa rzy szy ło roz strzy gnię cie kon -
kur sów „Ak cja Ser ce -Ser cu ocza mi wo lon ta -
riu sza” i „Mo ja przy go da z Fe sti wa lem
Bie go wym”. Go ścin ne pro gi I Li ceum i Gim -

na zjum w No wym Są czu nie pierw szy raz przyj mo wa ły wo -
lon ta riu szy i sty pen dy stów Fun da cji Są dec kiej.

– Mi ło, że te uro czy sto ści, któ re są pod su mo wa niem do bre -
go dzia ła nia, od by wa ją się w na szej szko le – po wie dział Alek -
san der Ryb ski, dy rek tor ZSO nr 1. – Fun da cja Są dec ka to nie
tyl ko Fun dusz Sty pen dial ny im. Bra ci Po tocz ków, dzię ki któ -
re mu uzdol nio ne dzie ci otrzy mu ją sty pen dia, to nie tyl ko
przed świą tecz na ak cja cha ry ta tyw na „Ser ce -Ser cu”, ale to
rów nież oso ba pa na Ber dy chow skie go, któ ry or ga ni zu je Fo -

rum Eko no micz ne w Kry ni cy i przy tej oka zji ca łą ma sę in -
nych im prez.

W cza sie ga li za pre zen to wa li się uzdol nie ni wo ka li ści
– ucznio wie I Li ceum i Gim na zjum im. J. Dłu go sza. Uczest ni -
cy spo tka nia mie li ta kże oka zję obej rzeć pro jek cję fil mu, któ ry
po wstał w cza sie Fe sti wa lu Bie go we go „Bieg Sied miu Do lin”.

– Ten nasz bieg w Kry ni cy jest wy jąt ko wy przede wszyst -
kim dla te go, że jest bar dzo dłu gi (100 km! – przyp. red) i bar -
dzo trud ny – mó wił Zyg munt Ber dy chow ski, prze wod ni czą cy
Ra dy Pro gra mo wej Fo rum Eko no micz ne go w Kry ni cy, po -
my sło daw ca Fe sti wa lu Bie go we go i twór ca Fun da cji Są dec -
kiej. – Wy jąt ko wy dla te go, gdyż nie ma swo je go od po wied ni ka
w Pol sce. Wy jąt ko wy, bo za czy na ją o nim pi sać, mó wić i ro -
bić fil my. Że by po ko nać tra sę te go bie gu, trze ba dać z sie bie
ab so lut nie wszyst ko. War to w nim wziąć udział, bo czło wiek
na bie ra ta kie go prze ko na nia, że po tra fi zro bić coś, cze go in -
ni nie po tra fią. Wte dy, kie dy się uczy cie, wte dy, kie dy jest wam
cię żko przed ko lej ny mi kla sów ka mi i eg za mi na mi, wa żne jest,
że by wam to wa rzy szy ło ta kie prze ko na nie, że po tra fi cie coś,
cze go nie po tra fią in ni.

Po pro jek cji fil mu przy szedł czas na roz strzy gnię cie kon -
kur sów. Naj lep szą pra cę na te mat „Mo ja przy go da z Fe sti wa -
lem Bie go wym” w ka te go rii szkół pod sta wo wych na pi sa ła
Ju lia Ko wal ska ze Szko ły Pod sta wo wej w Mi li ku, w ka te go -
rii gim na zjów – Da wid Ko szut z Gim na zjum w Łu ko wi cy,
zaś w ka te go rii szkół śred nich – Pau li na Gą sior z Ze spo łu
Szkół Ogól no kształ cą cych im. Ja na Paw ła II w Grom ni ku. 

Z ko lei w kon kur sie „Ak cja Ser ce -Ser cu ocza mi wo lon ta -
riu sza” naj cie kaw sze opo wia da nia na pi sa ły Lau ra Stud niarz
z Pu blicz ne go Gim na zjum im. J. Die tla w Kry ni cy oraz
Agniesz ka Bo dzio ny, uczen ni ca Ze spo łu Szkół nr 1 im. KEN
w No wym Są czu.

Na zwy cięz ców obu kon kur sów, we wszyst kich ka te go -
riach wie ko wych cze ka ły na gro dy – sty pen dia rocz ne w wy -
so ko ści 1500 zł. Au to rzy prac, któ rzy za ję li od po wied nio 2
i 3 miej sce, otrzy ma li od po wied nio sty pen dia o war to -
ści 1000 zł i 500 zł. (Peł na li sta na gro dzo nych po ni żej).

Wszyst kie pra ce na de sła ne na oba kon kur sy zna la zły się
w spe cjal nie przy go to wa nym wy daw nic twie, któ re ka żdy
z uczest ni ków otrzy mał na pa miąt kę.

– To, co mi spra wia naj więk szą sa tys fak cję z dzi siej sze go
spo tka nia, to są te dwie ksią żki, na któ re skła da ją się wa sze
opo wia da nia – mó wił Zyg munt Ber dy chow ski. – Tym sa mym
ka żdy z was przyj dzie do do mu z pu bli ka cją, któ rej jest współ -
au to rem. 

WY NI KI KON KUR SU „MO JA PRZY GO DA
Z FE STI WA LEM BIE GO WYM”

Kategoria – szkoły podstawowe
I miejsce: JULIA KOWALSKA, Szkoła Podstawowa w Miliku,
nauczyciel prowadzący – Maria Kachniarz
II miejsce: PAWEŁ OSIKOWICZ, Szkoła Podstawowa nr 3
w Gorlicach, nauczyciel prowadzący – Małgorzata Bania
III miejsce: JULIA KACZMARCZYK, Szkoła Podstawowa nr 3
w Gorlicach, nauczyciel prowadzący – Małgorzata Bania

Uczniowie opisali akcję Serce-Sercu
i Festiwal Biegowy w Krynicy-Zdroju 

Warto się
angażować
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Ka te go ria – gim na zja
I miejsce: DAWID KOSZUT, Gimnazjum w Łukowicy
II miejsce: KATARZYNA OGORZAŁY, Gimnazjum Publiczne
w Piwnicznej-Zdroju
III miejsce: KLAUDIA POLAŃSKA, Gimnazjum Publiczne im. mjr.
Juliana Zubka w Łomnicy Zdroju

Kategoria – szkoły średnie
I miejsce: PAULINA GĄSIOR, Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku
II miejsce: ANNA SUŁKOWSKA, Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej
III miejsce: MAŁGORZATA JOCHYMEK, Liceum Akademickie im.
Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu

Wyróżnienia:
KACPER PANCZYKOWSKI, Gimnazjum Publiczne w Łomnicy
Zdroju – za opowiadanie napisane gwarą
AGNIESZKA KOWACZ, Gimnazjum im. ks. Stanisława Konarskiego
– za wiersz
KAMIL PIWOWAR, Gimnazjum Publiczne w Piwnicznej Zdroju
– za formę dziennikarskiej relacji

WYNIKI KONKURSU „AKCJA SERCE-SERCU
OCZAMI WOLONTARIUSZA”

Kategoria – gimnazja
I miejsce: LAURA STUDNIARZ, Publiczne Gimnazjum im. J. Dietla
w Krynicy-Zdroju
II miejsce: GABRIELA MICHALIK, Gimnazjum nr 5 w Nowym Sączu
III miejsce: Agnieszka Czech, Gimnazjum nr 5 w Nowym Sączu

Kategoria – szkoły średnie
I miejsce: AGNIESZKA BODZIONY, Zespół Szkół nr 1 im. KEN
w Nowym Sączu
II miejsce: EDYTA MUCHA, Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej

III miejsce: ANNA OLEKSY, Zespół Szkół Ekonomicznych im.
Oskara Langego w Nowym Sączu

Spe cjal ną na gro dę otrzy ma ła ta kże AN NA SUŁ KOW SKA,
uczen ni ca Ze spo łu Szkół Ogól no kształ cą cych i Za wo do wych
im. ks. prof. Jó ze fa Ti sch ne ra w Li ma no wej, za prze sła nie prac
na oba kon kur sy. KIN GA BED NAR CZYK

W ostat niej ak cji „Ser ce -Ser cu” (gru dzień ub. r.) wzię ło udział nie -
mal ty siąc wo lon ta riu szy – uczniów ze szkół w No wym Są czu
oraz po wia tach: no wo są dec kim, gor lic kim i li ma now skim. Spo -
rzą dzo no 1300 pa czek, któ re przed Wi gi lią tra fi ły do po trze bu ją -
cych. W zbiór ce żyw no ści, któ ra pro wa dzo na by ła w skle pach
spo żyw czych, mło dzież wspo ma ga li na uczy cie le.

***
Na kon kurs o III Fe sti wa lu Bie go wym (7-9 wrze śnia ub. r.), któ ry
ogło si ła Fun da cja In sty tut Stu diów Wschod nich, or ga ni za tor im -
pre zy, na de sła no po nad 50 prac. Wzię ły w nim udział dzie ci i mło -
dzież, któ rzy uczest ni czy li w fe sti wa lu ja ko za wod ni cy, ale ta kże
wo lon ta riu sze z grup wspar cia, do pin gu ją cych bie ga czy.

Naj wię cej prac przy sła li ucznio wie z Gim na zjum im. Mi cha ła
Sę dzi wo ja w Łu ko wi cy, Gim na zjum Pu blicz ne go w Piw nicz nej -
-Zdro ju, Gim na zjum im. mjr. Ju lia na Zub ka ps. Ta tar w Łom ni cy
Zdro ju oraz szkół pod sta wo wych w Sę ko wej i Mi li ku.

Obie publikacje
są dostępne 
do pobrania
na stronie
Sadeczanin.info.
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Trwa ją przy go to wa nia do ju bi -
le uszu 50-le cia ko ro na cji cu -
dow ne go ob ra zu Mat ki Bo żej
Po cie sze nia z ko ścio ła Du cha
Świę te go w No wym Są czu. 

G
łów na uro czy stość od bę dzie
się 1 wrze śnia br. Mszę św. ju -
bi le uszo wą na są dec kim Ryn -
ku od pra wi nun cjusz pa pie ski

w Pol sce abp Ce le sti no Mi glio re.
11 sierp nia 1963 ro ku pry mas Pol ski

kard. Ste fan Kar dy nał Wy szyń ski w obec -
no ści ok. 300 tys. wier nych ko ro no wał
w Za wa dzie ob raz Mat ki Bo żej Po cie sze -
nia pa pie ski mi ko ro na mi, gdyż wła dze
ko mu ni stycz ne nie zgo dzi ły się na urzą -
dze nie uro czy sto ści w No wym Są czu.

Pry ma so wi asy sto wa ło 17 bi sku pów,
w tym bi skup Ka rol Woj ty ła z Kra ko wa.
To by ła naj więk sza ma ni fe sta cja wia ry
lu du są dec kie go, do wi zy ty Ja na Paw -
ła II w Sta rym Są czu w 1999 ro ku.

O wy da rze niach sprzed 50 lat roz ma -
wia my z Ma rią Gi zą -Pod gór ską, cór ką
gen. Jó ze fa Gi zy, za miesz ka łą w Chełm -
cu, na gra ni cy z No wym Są czem.

***
Ja ki był Pa ni udział w przy go to wa -
niach do uro czy sto ści ko ro na cji ob -
ra zu Mat ki Bo żej Po cie sze nia
z ko ścio ła Du cha Świę te go oj ców je -
zu itów w No wym Są czu?

W la tach po prze dza ją cych uro czy -
stość prze pi sy wa łam z mę żem du żo rze -
czy, ta kże po ła ci nie, dla oj ca su pe rio ra
Ta de usza Mi cha li ka, któ ry przy go to wał
z wie lo ma współ pra cow ni ka mi ko ro na -
cję ob ra zu. Zwy kle ro bi li śmy to w kil -
ku eg zem pla rzach.
Skąd się wzię ło ta kie za ufa nie oj ca
Mi cha li ka?

Z je zu ita mi by li śmy bar dzo zwią za ni
ro dzin nie. Moi ro dzi ce bra li ślub w ko -
ście le je zu itów, w czerw cu 1914 ro ku.
Pięć dni póź niej ociec zo stał we zwa ny
na ćwi cze nia woj sko we, po tem po szedł

na woj nę świa to wą i praw dzi we mał -
żeń stwo ro dzi ców za czę ło się do pie ro
po za koń cze niu woj ny. Dru gi kon takt
z je zu ita mi był ta ki, że ja z ko lei bra łam
ślub w ko ście le ko le jo wym, mo ja dwój -
ka dzie ci by ła tam chrzczo na i stąd z ty -
mi oj ca mi by li śmy bar dzo bli sko.
W ogó le by li śmy wy cho wa ni w du chu
re li gij nym, sza cun ku do Ko ścio ła i du -
cho wień stwa. Je zu ici cie szy li się na szą
szcze gól ną sym pa tią, bo to jest – że tak
po wiem – za kon na po zio mie. Mnie za -
wsze po cią ga ła ich wie dza i sze ro kie ho -
ry zon ty, zna jo mość hi sto rii Pol ski,
na wią zy wa nie do pol skich tra dy cji. Póź -
niej by ła ta ka hi sto ria, że na sze pierw -
sze dziec ko, Ha nia, od uro dze nia by ła
nie peł no spraw na. Mie li śmy strasz nie
du żo kło po tów z cór ką, któ ra nie roz wi -
ja ła się tak, jak po trze ba. Mąż bar dzo źle
to zno sił, nie umiał się z tym po go dzić,
by wa ły ró żne cię żkie chwi le i je zu ici
usi ło wa li nam po móc. My śmy wte dy
miesz ka li bli sko ko ścio ła ko le jo we go

i ci zna jo mi oj co wie wpa da li do nas
przy ró żnych oka zjach, aby nas umoc -
nić i po cie szyć. A po tem do wie dzie li
się, że oby dwo je z mę żem gra my w bri -
dża. I od te go bri dża za czę ła się bli ższa
zna jo mość. To nie by ła zna jo mość stric -
te w ce lu gra nia w kar ty, tyl ko oni chcie -
li nas pod nieść na du chu ze wzglę du
na nie szczę ście z dziec kiem. Przy cho -
dzi li i py ta li: „Co sły chać u Ha ni?”. Ja
zda wa łam re la cję, gdzie śmy by li z cór -
ką u le ka rza, że w War sza wie, to w Kra -
ko wie, czy w Po zna niu. Więc to by ło
tak gwo li pod nie sie nia nas na du chu.
Póź niej prze nie śli śmy się do Chełm ca,
ale kon tak ty z je zu ita mi się nie urwa ły,
bo z Chełm ca mie li śmy zno wu bli sko
do ko ścio ła Du cha Świę te go. Prze ży li -
śmy wie lu su pe rio rów z obu pa ra fii. Jed -
nym z naj bli ższych był oj ciec Fe li cjan
Ma chaj ski z ko ścio ła ko le jo we go, zna -
li śmy wszyst kich su pe rio rów z ul. Skar -
gi. Bo oni się wza jem nie wy mie nia li,
raz by li w jed nej pa ra fii, raz w dru giej.

To był pięk ny,
sierp nio wy dzień

Jezuici cieszyli się naszą
szczególną sympatią, bo
to jest – że tak powiem
– zakon na poziomie.

Ma ria Gi za -Pod gór ska
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Bar dzo bli sko był z na mi oj ciec Wła dy -
sław Au gu sty nek, tak sa mo oj ciec Fran -
ci szek Ja wor. Zna li śmy pra wie
wszyst kich je zu itów. Do brze pa mię tam
oj ca Jó ze fa Oba cza, wiel kie go ka zno -
dzie ję, któ ry by wał w na szym do mu.
Tak sa mo oj ca Ed mun da Olesz cza ka,
któ ry się uro dził w Ro sto wie nad Do -
nem, był wspa nia łym ga wę dzia rzem
i świet nie grał w bri dża. Trud no mi dzi -
siaj wy mie nić wszyst kich je zu itów za -
przy jaź nio nych z na szą ro dzi ną.
W ka żdym ra zie, ile ra zy je stem w ko -
ściół ku na He le nie i prze cho dzę obok
gro bow ca je zu itów, to co dru gie na zwi -
sko na ta bli cy jest mi zna jo me. To jest
ktoś, kto by wał w na szym do mu, z kim
mia ło się bli ski kon takt.
Jak Pa ni wspo mi na oj ca Ta de usza
Mi cha li ka?

To by ła szcze gól na po stać, ta ki sza -
lo ny, zna ko mi ty or ga ni za tor. Oj ciec Mi -
cha lik wszyst ko ro bił gło śno, na du żą
ska lę, z roz ma chem, dla te go przez in -
nych oj ców był na zy wa ny „Saj dhu żi -
nem” (śmiech). Młod szym ki bi com
przy po mnę, że Gaj nan Saj du żin to był
ta ki ro syj ski ko larz, chy ba Gru zin,

świet ny spor to wiec, wy grał Wy ścig Po -
ko ju w 1962 ro ku, któ ry za wsze wy ry -
wał do przo du i zo sta wiał pe le ton
z ty łu. I oj ciec Mi cha lik też ta ki był.
Rwał do przo du, a in ni z tru dem za nim
po dą ża li. Z cza sem za czął się ją kać z te -
go po wo du, bo jak był opa no wa ny ja kąś
ideą, to bez resz ty. Oj ciec Mi cha lik był
wiel kim bu dow ni czym, prze pro wa dzał
ca ły sze reg re no wa cji w ko ście le Du cha
Świę te go. Był go spo da rzem ko le gium
je zu ic kie go i pa ra fii z praw dzi we go zda -
rze nia, a nie ła two by ło wte dy wy żyć je -
zu itom. Oj co wie mie li z po cząt ku
go spo dar stwo rol ne przy ko ście le, ale
im za bra no. Stra ci li też go spo dar stwo
w Za beł czu, gdzie pra co wał nasz do bry

zna jo my oj ciec Hen ryk So ko łow ski,
o któ rym na wet na pi sa łam wier szyk. No
więc ta ka by ła ści sła współ pra ca. Oj ciec
Mi cha lik zle cał mi bar dzo wie le prze pi -
sy wa nia na ma szy nie. Ja w tym cza sie,
ze wzglę du na cho ro bę cór ki, nie pra co -
wa łam, tyl ko sie dzia łam w do mu
i w wol nych chwi lach sia da łam
przy ma szy nie do pi sa nia.
Do ku men ty ko ro na cyj ne też Pa ni
prze pi sy wa ła?

Te go wła śnie nie mo gę so bie przy po -
mnieć, bo my śmy wte dy miesz ka li już
w Chełm cu, gdzie śmy się prze nie śli
w 1960 ro ku. Opra co wa nia oj ca Mie -
czy sła wa Bed no rza za ty tu ło wa ne go
„Ob raz Mat ki Bo żej Po cie sze nia w No -
wym Są czu” z 1962 ro ku, gdzie jest opi -
sa na hi sto ria wie lo wie ko we go kul tu
ob ra zu i po da ne świa dec twa osób, któ -
re do zna ły szcze gól nej opie ki Mat ki Bo -
żej Po cie sze nia w naj cię ższych
chwi lach swo je go ży cia, mię dzy in ny mi
więź niów obo zu w Oświę ci miu, nie
prze pi sy wa łam. Ale na przy kład prze pi -
sy wa łam „Krót ki za rys hi sto rii i dzia łal -
no ści za ko nu To wa rzy stwa Je zu so we go
na prze strze ni czte rech wie ków”, au to -
ra już nie pa mię tam. Prze pi sa li śmy
z mę żem w sze ściu eg zem pla rzach ta -
kże opra co wa nie Ja me sa Bre dli ca pt.
„Po wsta nie i roz wój To wa rzy stwa Je zu -
so we go”, któ ra wy szła w Wy daw nic -
twie Apo stol stwa Mo dli twy. Ksią żki
re li gij ne uka zy wa ły się wów czas w bar -
dzo ma łych na kła dach, a oj ciec Mi cha -
lik chciał, aby ta po zy cja by ła
do stęp na w bi blio te ce pa ra fial nej. Tę
ksią żkę de dy ko wa li śmy na sze mu sy no -
wi To ma szo wi, pro szę po słu chać:

„Uko cha ne mu To masz ko wi ofia ru ją
tę ksią żkę ro dzi ce, z ży cze niem, by
bacz nie prze śle dził dro gi, ja ki mi Chry -
stus pro wa dził wy bra ny swój za kon
i kie ro wał ży ciem po szcze gól nych je go
człon ków. Zau waż też syn ku, iż mo żna
być świet nym pi sa rzem, hi sto ry kiem,
tak jak au tor tej ksią żki, nie tra cąc
przy tym ani po czu cia hu mo ru, ani peł -
ne go ser decz nej życz li wo ści w sto sun -
ku do lu dzi. Z my ślą o To bie sy necz ku
prze pi sy wa li tą ksią żkę Ma ma i Ta ta.
Cheł miec 1963 rok”.
Pięk na de dy ka cja dla ma łe go chłop ca. 

To mek był za zna jo mio ny z wszyst -
kim oj ca mi. Kie dy gra li śmy w bri dża, to

się nam przy glą dał. Pa mię tam, jak raz
oj ciec Ma chaj ski przy szedł do nas,
a aku rat To mek z Jur kiem (Gi zą – przyp.
red.), sy nem mo je go bra ta, strze la li
na ta ra sie z łu ku do tar czy w ogro dzie.
Chłop cy po zwo li li oj cu Ma chaj skiem
spró bo wać swo ich sił i pro szę so bie wy -
obra zić, że tra fił w sam śro dek tar czy,
z od le gło ści bo daj 30 me trów, co się
chło pa kom nie uda wa ło. Bar dzo im za -
im po no wał, że jest ta kim świet nym
łucz ni kiem (śmiech). Od tej po ry od no -
si li się do nie go z naj wy ższą aten cją.
Jesz cze so bie przy po mi nam ta ką
śmiesz ną hi sto ryj kę z mo ją wnucz ką.
Jak by ły śmy ra zem w ko ście le ko le jo -
wym, to po szłam do Ko mu nii świę tej,
a wnu sia mia ła wte dy czte ry la ta. Wró -
ci ły śmy do do mu, a ona pła cze. Szlo cha
tak rzew nie, że ser ce mi się kra je. Py -
tam, co się sta ło. „Bab ciu, mó wi, ja pła -
czę dla te go, że To bie ksiądz dał wa fe lek
w ko ście le, a mnie nie dał, a prze cież ja
mu da łam pie nią żka na ta cę”. Tę hi sto -
rię oj ciec Au gu sty nek opi sał w „Be tha -
nii”. Więc ta kie by ły na sze sto sun ki
z je zu ita mi, bar dzo bli skie i ser decz ne.
Co by ło da lej? 

W ro ku 1970 oj ciec Mi cha lik zo stał
prze nie sio ny do Wam bie rzyc, gdzie
rów nież do pro wa dził do ko ro na cji cu -

– Ojciec Michalik
wszystko robił głośno, na
dużą skalę, z rozmachem,
dlatego przez innych
ojców był nazywany
„Sajdhużinem”.

MA RIA GI ZA-POD GÓR SKA

Ma ria Gi za -Pod gór ska
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dow ne go ob ra zu Mat ki Bo żej Wam bie -
rzyc kiej. On już wte dy miał opi nię wiel -
kie go bu dow ni cze go i ko ro na to ra
świę tych ob ra zów, spe cja li sty od ta kich
nie zwy kłych czy nów. Kon tak tu nie stra -
ci li śmy. Przy sy łał li sty, opi sy wał jak
zdo by wał bla chę mie dzia ną na po kry cie
ba zy li ki w Wam bie rzy cach, jak jeź dził
po ró żnych miej scach w po szu ki wa niu
ma te ria łów bu dow la nych. W Wam bie -
rzy cach dzia łał z ta kim sa mym za pa łem,
jak w Są czu. Przy sy łał nam ró żne świę -
te ob raz ki do roz pro wa dze nia. W mia rę
mo żli wo ści usi ło wa łam mu po ma gać,
choć pew nie miał w na szym mie ście
lep szych pro pa ga to rów. W ka żdym ra -
zie on był ta ki, że chciał dla Mat ki Bo -
żej jak naj wię cej zro bić.
Czy pa mię ta Pa ni dzień ko ro na cji
ob ra zu Mat ki Bo żej Po cie sze nia
w Za wa dzie – 11 sierp nia 1963 ro ku?

To był przede wszyst kim pięk ny
dzień, je śli cho dzi o po go dę. Cie pła,
sierp nio wa nie dzie la. Mąż zo stał z dzieć -
mi w do mu, a ja z ma mą po szły śmy pie -
cho tą do Za wa dy. Lu dzie scho dzi li się
z wszyst kich stron. Po dą ża li na pie cho -
tę, fur man ka mi, na ro we rach. Szli z cho -
rą gwia mi, fe re tro na mi, wień ca mi,
uple cio ny mi z kwia tów i zbóż. Wie le
osób szło w stro jach lu do wych, je cha ła
ban de ria kon na. Pa no wał sza lo ny en tu -
zjazm, któ ry wzbu dza ła przede wszyst -

kim obec ność pry ma sa Wy szyń skie go.
To by ły cię żkie cza sy dla Po la ków.
Wszy scy zda wa li so bie spra wę, co Wy -
szyń ski re pre zen tu je, ja ki jest nie ugię ty
ja ko pry mas, i ja ko Po lak. W ko ście le
w Za wa dzie i na pla cu ko ro na cyj nym ze -
bra ły się ogrom ne tłu my, mnó stwo księ -
ży, kon fe sjo na łów, oł ta rzy po lo wych.
Pil no wa ły śmy się z ma mą, aby się
w tym tłu mie nie zgu bić. Ma ma już by -
ła star szą oso bą i ba łam się, że by nic jej
się nie sta ło w tym ści sku.
Pa mię ta Pa ni ho mi lię kar dy na ła
Wy szyń skie go?

Szcze gó łów już nie pa mię tam, ty le
lat mi nę ło, ale pa mię tam, że wy wo ła ła
wiel ki aplauz i wzru sze nie, bo Pry mas
mó wił rów nież o nie zby wal nych, przy -
ro dzo nych pra wach czło wie ka, pra wach
Ko ścio ła i pra wach lu dzi wie rzą cych,
dep ta nych przez ko mu ni stów. My ślę, że
war to by ło by przy po mnieć Są de cza nom
tam tą ho mi lię kar dy na ła Wy szyń skie go,
bo ona nie stra ci ła na ak tu al no ści. Ko -
ro na cja ob ra zu Mat ki Bo żej Po cie sze nia
to by ła wiel ka, pod nio sła uro czy stość,
któ ra umoc ni ła nas w wie rze. To był
wiel ki hołd od da ny Mat ce Bo żej, w Jej
są dec kim wi ze run ku, któ ra przez wie ki
opie ko wa ła się Są de cza na mi, a już
szcze gól nie je zu ita mi w cza sie dru giej
woj ny świa to wej. Po mi mo upły wu pięć -
dzie się ciu lat, brzmi mi w uszach śpiew

ty się cy lu dzi i moc ny głos kar dy na ła
Wy szyń skie go. Plac był zra dio fo ni zo -
wa ny i wszyst ko by ło do sko na le sły -
chać. To by ło jed no z naj pięk niej szych
prze żyć w mo im dłu gim już ży ciu…

Roz ma wiał HEN RYK SZEW CZYK
Przedruk za miesięcznikiem BETHANIA, II 2013

MA RIA GI ZA-POD GÓR SKA
Ur. 1921 r. w No wym Są czu. Ma tu rę zda ła
w ma ju 1939 ro ku w Ka to wi cach. W cza -
sie oku pa cji pra co wa ła w sta ro stwie
w No wym Są czu, ja ko łącz nicz ka AK kol -
por to wa ła pod ziem ną pra sę, roz wo zi ła
kon spi ra cyj ną pocz tę. Po woj nie roz po czę -
ła stu dia praw ni cze na UJ, ale mu sia ła je
prze rwać, by po móc mat ce w utrzy ma niu
młod szych bra ci. Pra co wa ła na stęp nie
w Re jo nie Dróg Pu blicz nych w No wym
Są czu, pro wa dzi ła ta kże kół ko na uki ję zy -
ków ob cych dla dzie ci w Chełm cu. W 1993
ro ku wy da ła wSą dec kiej Ofi cy nie Wy daw -
ni czej ksią żkę pt. „Z Są cza ro dem, Wspo -
mnie nia cór ki ge ne ra ła Jó ze fa Gi zy”.

Jej syn – To masz Pod gór ski – jest dok -
to rem ar che olo gii, uczy ję zy ka an giel skie -
go w re no mo wa nym II Li ceum im. Kró la
Ja na III So bie skie go w Kra ko wie. Ostat nio
wy dał „Li sty zkra ju Ke met. Dia riusz egip ski”.

WSPIERAJĄ NAS MEDIALNIE: MIESIĘCZNIK „SĄDECZANIN” I PORTAL WWW.SĄDECZANIN.INFO

l „Uzdro wi sko Kry ni ca -Że gie stów” S.A.
l Su per mar ket „Ra fa” w No wym Są czu
l Bar „Mał go rzat ka” w No wym Są czu
l Sa lon Co sme tic Ewa El ster w No wym Są czu
l Ga le ria Ob ra zów oraz Sa lon Fry zjer ski „Re ne” w No wym Są czu
l Ga bi net Ko sme ty ki Es te tycz nej „LA WEN DA” Ewa Ży gło wicz w N. Są czu
l An giel skie ABC/Cen trum Ko re pe ty cji Jo an na To my ślak w N. Są czu
l Mu zeum Okrę go we w No wym Są czu
l F. H. U. „KRYSZ TAŁ” An na Pla ta w No wym Są czu
l Ga bi net Ko sme ty ki Dło ni „LA WEN DA” Be ata Mał go rza ta Chrzan

w No wym Są czu
l Miej ski Ośro dek Kul tu ry w No wym Są czu
l Han del Ar ty ku ła mi Prze my sło wy mi i Spo żyw czy mi – Kwia ty Ire na

Pta czek w No wym Są czu
l Stu dio Zdro wia – Ga bi net Rol le tic Elżbie ta Gó rec ka w No wym Są czu
l Ga bi net Sty li za cji Pa znok ci i Wi za żu „Jo an na” w No wym Są czu
l „HA BART” Sta cja Kon tro li Po jaz dów w Po wroź ni ku
l Za kład Fry zjer ski Cze sła wa Ol szak w No wym Są czu

l Cen trum In for ma cji Tu ry stycz nej w No wym Są czu
l Kry nic ka Or ga ni za cja Tu ry stycz na w Kry ni cy -Zdro ju
l Osie dle „Zie lo ny Gaj” (Cheł miec -Gaj)
l Ga bi net Ma sa żu i Neu ro mo bi li za cji „Fi zjo Med” Mar ta Ry fiak
l Sa lon fry zjer ski „Re vo lu tion”, Ka ta rzy na Gar gas w No wym Są czu
l Cen trum Usług Pie lę gniar sko -Opie kuń czych „RÓŻA” Mar ta Głą biń ska
l FRA ME SI BE AU TY CEN TER Ka rol Fed ko w No wym Są czu
l Stu dio Fry zur i Uro dy „LA WEN DA” Be ata Iwań ska w No wym Są czu
l ED DAR Edy ta i Da riusz Wie lo cha z Kró lo wej Gór nej
l „Ma ły Ro bin son” w No wym Są czu
l Ma ło pol skie Cen trum Kul tu ry „So kół” w No wym Są czu
l Są dec kie To wa rzy stwo Spor to we w No wym Są czu
l Myj nia Sa mo cho do wa F. H. U. Ze non w No wym Są czu
l Księ gar nia Szkol na, ul. Ja giel loń ska, No wy Sącz
l Sieć EU RO -BAR i re stau ra cja „Im bir” w No wym Są czu
l Cen trum Re ha bi li ta cji Tu kan, No wy Sącz, Ła bo wa
l Eko -Sys tem Kry ni ca Zdrój
l Mo to -Ser wis s. c. No wy Sącz
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C
ho dzi ło m.in. o to, by wy bra -
ne tu sze nie ro ga ci zny nie tra -
fia ły w rę ce Niem ców, ale
by ły prze ka zy wa ne ja ko za -

opa trze nie dla dzia ła ją cych na tych te re -
nach od dzia łów par ty zanc kich. War to
przy tej oka zji przy po mnieć kil ka fak -
tów z po wo jen nej dzia łal no ści te go od -
wa żne go i szcze rze od da ne go swo jej
pra cy czło wie ka.

Ale za cznij my od po cząt ku...
***

Cze sław Ko sia ty uro dził się 13 lip -
ca 1910 ro ku w No wym Są czu. Oj ciec
– Jan Ko sia ty (1863-1928) – był
człon kiem sto wa rzy sze nia ko ściel ne go
So da lis Ma ria nus, dy rek to rem Szko ły
Po wszech nej w Wierz cho sła wi cach i bli -
skim przy ja cie lem Win cen te go Wi to sa.
Cze sław był naj młod szym z pię cior ga

ro dzeń stwa – miał trzech bra ci: Ja -
na (póź niej sze go ka pi ta na Woj ska Pol -
skie go, za mor do wa ne go przez Ro sjan
w Sta ro biel sku), Mi cha ła (człon ka za ko -
nu Do mi ni ka nów), Edwar da (na uczy cie -
la) oraz sio strę Zo fię. 

Po ukoń cze niu w 1930 ro ku gim na -
zjum, Cze sław Ko sia ty roz po czy na stu dia
na Aka de mii Me dy cy ny We te ry na ryj nej
we Lwo wie, któ re, prze ry wa ne złym sta -
nem zdro wia (wa da ser ca) oraz słu żbą
woj sko wą, koń czy w lip cu 1939 ro ku. We
Lwo wie po zna je swo ją przy szłą żo nę
– Ma rię Ło pa ciń ską (po woj nie w No -
wym Są czu Ma ria Ko sia ty, dłu go let ni
pra cow nik Sta cji Ho dow li Ro ślin, zo sta -
je prze wod ni czą cą Klu bu Espe ran ty stów
i przez wie le lat uczy te go ję zy ka ko lej ne
po ko le nia Są de czan). 

Tu ma ła dy gre sja – z ży ciem Ma rii
Ko sia ty zwią za nych jest wie le in te re su -
ją cych aneg dot. Oto jed na z nich. W la -
tach 50. ubie głe go wie ku ów cze sne
wła dze No we go Są cza chcia ły szcze gól -
nie hucz nie uczcić Świa to wy Dzień Wal -
ki o Po kój, za pra sza jąc do udzia łu
w uro czy sto ściach ró żne in sty tu cje i or -
ga ni za cje spo łecz ne, w tym ta kże... za -
kon Sióstr Nie po ka la nek. Sio stry nie
wy ka za ły jed nak „na le ży te go za in te re so -
wa nia” za pro sze niem i mia ły zo stać za to
su ro wo uka ra ne. Na spo tka niu, w cza sie
któ re go zgło szo no wnio sek o wy rzu ce -
nie Nie po ka la nek z No we go Są cza,

Na po cząt ku chciał bym ser decz nie po dzię ko wać Pa nu To ma szo -
wi Pod gór skie mu za to, iż w ar ty ku le „Woj na go spo dar cza z Niem -
ca mi” („Są de cza nin” nr 5/2012), wśród osób za an ga żo wa nych
w cza sie II woj ny świa to wej w dzia łal ność an ty hi tle row ską na Są -
dec czyź nie, wy mie nił mo je go śp. dziad ka. Pra cu jąc ja ko le karz we -
te ry na rii, Cze sław Ko sia ty zaj mo wał się fał szo wa niem
do ku men tów we te ry na ryj nych. 

Le karz we te ry na rii Cze sław Ko sia ty (1910-1949) 

Weterynarz 
z Nowego Sącza 

Ro dzi na Ko sia tych – ko niec lat 20. ubie głe go wie ku. Sto ją od le wej: Jan Ko -
sia ty (ka pi tan WP, za mor do wa ny w 1940 r. w Sta ro biel sku), Mi chał Ko sia ty
(do mi ni ka nin), Edward Ko sia ty (na uczy ciel), Cze sław Ko sia ty (le karz we te ry -
na rii). Sie dzą od le wej: Ja dwi ga Ko sia ty (z do mu Ma gie row ska; dru ga żo -
na Ja na Ko sia te go), Jan Ko sia ty (kie row nik Szko ły Po wszech nej
w Wierz cho sła wi cach, So da lis Ma ria nus), Zo fia Ko sia ty

Chi rur gicz ne na rzę dzia we te ry na -
ryj ne dr. Cze sła wa Ko sia te go, prze -
ka za ne przez je go wnu ka
– Ja ro sła wa w paź dzier ni ku 2012 ro -
ku do Mu zeum Okrę go we go w No -
wym Są czu
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o głos po pro si ła Ma ria Ko sia ty. We szła
na mów ni cę i huk nę ła, że tak nie wol no,
gdyż... „pierw szym ko mu ni stą był Pan
Je zus, syn ubo gie go sto la rza”. Za sko cze -
nie by ło zu peł ne. Na sa li za pa no wa ła ci -
sza. W koń cu wnio sek o uka ra nie sióstr
upadł i do dziś mo że my się cie szyć z ich
obec no ści w No wym Są czu.

Ale wróć my do mę ża Ma rii – Cze sła wa.
Z chwi lą wy bu chu II woj ny świa to -

wej, Cze sław Ko sia ty zo sta je po wo ła ny
do woj ska. Po kam pa nii wrze śnio wej,
w paź dzier ni ku 1939 ro ku, zo sta je uwię -
zio ny przez Niem ców w Kra snym sta wie
(był po dej rze wa ny o dzia ła nia dy wer syj -
ne). Po bra wu ro wej uciecz ce z wię zie -
nia, w grud niu 1939 ro ku prze do sta je się
do Lwo wa. Od 1 lu te go 1940 r. pra cu je
w Win ni kach ja ko kie row nik re jo no wej
lecz ni cy dla zwie rząt, a na stęp nie
– do lip ca 1941 ro ku – na po dob nym sta -
no wi sku w Ja no wie. W 1942 r. wra ca
do No we go Są cza, gdzie do lip ca 1945
r. pra cu je w Sta ro stwie Po wia to wym
w Dzia le Go spo dar ki By dłem. W lip -
cu 1945 r. prze cho dzi do Po wia to we go
Urzę du Ziem skie go. W tym cza sie or ga -
ni zu je po wia to wą lecz ni cę dla zwie rząt,
któ rą – mi mo licz nych trud no ści – uru -
cha mia 1 ma ja 1947 ro ku. 

O nie zwy kłym za an ga żo wa niu mło -
de go le ka rza we te ry na rii i do nio sło ści
fak tu, ja kim by ło otwar cie w No wym
Są czu pierw szej lecz ni cy we te ry na ryj -
nej, tak pi sze pod ko niec ma ja 1947 ro -
ku J. Po la na na ła mach kra kow skie go
ty go dni ka „Piast” w ar ty ku le „Li sty ze
wsi – W spra wie wa żnej”:

„Za po śred nic twem tak po czyt ne go
na wsi „Pia sta”, chciał bym zwró cić
uwa gę rol ni ków pow. no wo są dec kie go
na fakt otwar cia pa rę ty go dni te mu Pań -
stwo wej Po wia to wej Lecz ni cy dla Zwie -
rząt, któ ry to fakt bę dzie miał dla
go spo dar ki i kul tu ry ho dow la nej w po -
wie cie nie zwy kle do nio słe zna cze nie.

Głów nym plu sem lecz nic pań stwo -
wych, da ją cym im ol brzy mią prze wa gę
nad lecz nic twem pry wat nym jest to, że
ko rzy sta jąc z fun du szów pań stwo wych
mo gą le czyć ta nio, zaś nie ka żde go stać
dziś wy rzu cić kil ka ty się cy na le cze nie
pry wat ne. (...)

Zło śli wi na te mat lecz nic opo wia da -
ją, że przy by wa pań stwu de fi cy to wych
in te re sów. Jest to twier dze nie krót ko -

wzrocz ne i po zba wio ne głęb sze go sen su.
Wpraw dzie na ra zie, nim idea lecz nic
nie spo pu la ry zu je się w sen sie po -
wszech nym, zda rzyć się mo że, przez rok
czy dwa, że księ gi ra chun ko we lecz ni cy
za mkną się stra tą. Nie w tym prze cież
sens lecz nic. Pa trząc na dzia łal ność
z punk tu wi dze nia go spo dar ki spo łecz -
nej, to na wet w wy pad ku gdy by pla ców -
ka zdo ła ła ura to wać w cią gu ro ku
tyl ko 5 sztuk ko ni czy by dła to już jej sal -
do bę dzie do dat nie.

Ko lo sal ne zna cze nie lecz nic wy ka że
przy szłość. Dziś do prac ich od nieść się
na le ży z naj więk szą życz li wo ścią i za in -
te re so wa niem, bio rąc pod uwa gę fakt, że
wsku tek bra ku na le ży tej i uła twio nej
opie ki we te ry na ryj nej, a ta kże i przez
nie świa do mość ludz ką pa da w po wie cie
rok rocz nie po kil ka set sztuk by dła, ko ni
i nie ro ga ci zny. Szcze gól nie rok bie żą cy
dał się rol nic twu tu tej sze mu we zna ki
nisz cząc za ra zą ró ży cy po nad ty siąc
sztuk świń.

Nie bez zna cze nia dla oma wia ne go
pro ble mu jest fakt, że le cze nie po gło wia
znaj do wa ło się i znaj du je jesz cze,
zwłasz cza w wio skach da lej miast po ło -
żo nych w rę kach ró żnych kom bi na to -
rów, gu śla rzy i za ma wia czy, któ rzy
ró żny mi „cu da mi” po ma ga ją cho rej
sztu ce, ale do zdech nię cia, le cząc wspa -
nia le ale wła sną kie szeń.(...)

Dla ca ło ści za gad nie nia ogrom nie wa -
żnym jest to, by na sta no wi ska kie row ni -
cze w lecz ni cach szli nie bez dusz ne
au to ma ty z pod zna ku Św. Biu ro kra ce go,
łow cy ma mo ny czy zgorzk nia li mal kon -
ten ci – ale lu dzie, dla któ rych po -
nad brzuch i kie szeń wa żniej szą jest
słu żba dla na ro du i pań stwa, lu dzie o wy -
bit niej szych za mi ło wa niach do pra cy spo -
łecz nej, en tu zja ści idei lecz nic, mi ło śni cy
i do brzy znaw cy swo je go za wo du.(...)

Dla ści sło ści i przy kła du do dać na le -
ży, że ta kim wła śnie jest kie row nik no -
wo są dec kiej lecz ni cy, wiel ki przy ja ciel
wsi, sam syn na uczy cie la lu do we go
z Wierz cho sła wic Dr Cze sław Ko sia ty.
Je go upo ro wi i en tu zja zmo wi za wdzię -
cza po wiat są dec ki po wsta nie lecz ni cy,
zaś nie zwy kła rze tel ność za wo do wa Dra
Ko sia te go gwa ran tu je, że lecz ni ca do -
brze speł niać bę dzie swe ce le i sta nie się
wiel kim do bro dziej stwem wsi”.

J. PO LA NA

Po włą cze niu Po wia to we go Urzę du
Ziem skie go do Sta ro stwa, Cze sław Ko sia -
ty obej mu je sta no wi sko re fe ren ta lecz nic -
twa zwie rząt i kie row ni ka lecz ni cy.
Z peł nym od da niem wy peł nia swo je obo -
wiąz ki, je żdżąc i czę sto bez in te re sow nie
po ma ga jąc oko licz nym rol ni kom w ra to -
wa niu cho rych, bądź po szko do wa nych
zwie rząt. Nie ste ty, tak wspa nia le roz po czę -
tą dzia łal ność prze ry wa na gła śmierć – 20
lip ca 1949 ro ku Cze sław Ko sia ty umie ra
na gle na za wał ser ca. Ma jąc za le d wie 39

Cze sław Ko sia ty (po środ ku) ze swo -
im star szym bra tem – Mi cha łem
(do mi ni ka ni nem, pierw szy od le wej),
kwie cień 1939 ro ku

Cze sław Ko sia ty – zdję cie z cza so pi -
sma „Me dy cy na We te ry na ryj na”
nr 9, wrze sień 1949 r.
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lat, po zo sta wia po grą żo ną w bó lu żo nę
i trzech sy nów: Krzysz to fa (póź niej sze go
in ży nie ra i na ukow ca, wie lo let nie go pra -
cow ni ka Woj sko we go In sty tu tu Tech ni ki
Pan cer nej i Sa mo cho do wej w Su le jów ku),
Je rze go (prze wod ni ka gór skie go) i An -
drze ja (le ka rza chi rur ga). Cze sław Ko sia -
ty spo czy wa w gro bie ro dzin nym
na Cmen ta rzu Ko mu nal nym przy ul. Śnia -
dec kich w No wym Są czu.

JA RO SŁAW KO SIA TY
Ja ro sław Ko sia ty, le karz, na uczy ciel aka de -

mic ki (wy kła dow ca w Cen trum Me dycz ne go
Kształ ce nia Po dy plo mo we go w War sza wie

oraz w Szko le Biz ne su Po li tech ni ki War szaw -
skiej), dzien ni karz, we bma ster, re dak tor na -

czel ny in ter ne to we go por ta lu dla le ka rzy
Escu lap. pl. Wcze śniej asy stent w Kli ni ce Neu -

ro lo gicz nej oraz w II Za kła dzie Ra dio lo gii Kli -
nicz nej Cen tral ne go Szpi ta la Kli nicz ne go

przy ul. Ba na cha w War sza wie. Sty pen dy sta
Fun da cji Ame ry kań sko -Au striac kiej w Sal -

zbur gu oraz trzy krot ny sty pen dy sta Unii Eu -
ro pej skiej. Je go pa sją są sta re fo to gra fie,

ju da ika oraz Kre sy Wschod nie II Rzecz po spo -
li tej. W ser wi sie „Wo łyń na szych przod ków”

(www. na wo ly niu. pl) uda ło mu się ze brać po -
nad pół ty sią ca przed wo jen nych fo to gra fii

z Wo ły nia, a ta kże daw ne pio sen ki, fil my oraz
wspo mnie nia Wo ły nia ków na de sła ne z ca łe -

go świa ta. W in nym ser wi sie – „Gó ra le i Ta try
na sta rych fo to gra fiach” (www. daw ne ta try.
pl) mo żna zo ba czyć, jak wy glą da ły na sze naj -

wy ższe gó ry i ich miesz kań cy pod ko -
niec XIX i na po cząt ku XX wie ku. 

PROŚ BA DO CZY TEL NI KÓW 
Wiel ki przy ja ciel Pol ski, fran cu ski mar sza -
łek Fer dy nand Foch (1851-1929) po wie dział
kie dyś, że „Oj czy zna to zie mia i gro by. Na -
ro dy, tra cąc pa mięć, tra cą ży cie”. Chciał -
bym za cho wać pa mięć o daw nych
miej scach i lu dziach – nie po zwól my, aby
ode szli do kra iny za po mnie nia. Bę dę
wdzięcz ny za wszel kie ma te ria ły (zdję cia,
wspo mnie nia) do ty czą ce ży cia i lo su Po -
la ków na Kre sach Wschod nich II Rzecz -
po spo li tej. Po szu ku ję ta kże in for ma cji
na te mat człon ków ro dzi ny Ko sia tych.
Z gó ry ser decz nie dzię ku ję za ka żdy kon -
takt – li sty pro szę kie ro wać na ad res e -
-ma ilo wy jko sia ty@escu lap.pl bądź pro szę
dzwo nić pod nr tel. 607-090-815.

Ka zi mierz Mia zga zmarł 27
paź dzier ni ka 2012 roku. W oko -
licz no ścio wych ne kro lo gach
na pi sa no, że to by ły rad ny, bur -
mistrz Mu szy ny, dy rek tor
MPGK w Kry ni cy, do bry czło -
wiek i ty le.

A
ni sło wa o od wa dze, pa trio ty -
zmie, po pie ra niu przez śp.
Ka zi mie rza Mia zgę opo zy cji,
czy taj: „So li dar no ści” w cza -

sie jej po wsta nia i trud nym okre sie sta -
nu wo jen ne go. Brak pa mię ci, czy
ce lo we po mi ja nie fak tów, wa żnych epi -
zo dów z Je go ży cia?

Sil na, kry nic ka So li dar ność mię dzy -
za kła do wa, póź niej kry nic ko - mu szyń -
ska, to za kła dy pra cy: ZUKP, FWP,
Spół dziel nia „Po stęp” i MPGK.

Dwóch dy rek to rów sprzy ja ło nam
od 1980 ro ku i po wpro wa dze niu sta -
nu wo jen ne go zo sta li za to wy rzu ce ni
ze sta no wisk. W FWP – Alek san der
Ża biń ski i wła śnie w MPGK – Ka zi -
mierz Mia zga.

Ludz ki czło wiek, jak mó wią o nim
star si pra cow ni cy, nie wy wy ższał się,
z ka żdym po ga dał. Wie lo krot nie spo -
ty ka łem się z Pa nem Ka zi mie rzem, pa -
rę ra zy wspól nie z sze fem So li dar no ści
w MPGK Je rzym Ma tu szyń skim.

Dy rek tor Mia zga sprzy jał So li dar no -
ści, udzie lał po mo cy Jur ko wi i Ko mi sji
Za kła do wej, za opa try wał związ kow ców
w sprzęt i ma te ria ły biu ro we, cza sem
uży czał im trans port. I za to wła śnie miej -
sco wi ko mu ni ści spod zna ku PZPR
i PRON pi sa li skar gi na nie go do KW
PZPR w No wym Są czu. Dla nich czas
ze msty nad szedł 13 grud nia 1981 ro ku!
Dy rek tor Mia zga moc no prze żył de gra -

da cję, ale przy jął zwol nie nie z god no ścią.
W 1983 ro ku po wie dział do mnie:
– Wam, dzia ła czom So li dar no ści, do sta -
ło się bar dziej w d… i ty le. Wie lo krot nie
spo ty ka li śmy się w sta nie wo jen nym,
trwał przy po glą dach so li dar no ścio wych.

Do ce nio ny po 1990 ro ku, zo stał rad -
nym i bur mi strzem Mu szy ny.

Spo tka łem Ka zia dwa la ta te mu
w Mu szy nie, spa ce ro wał po uli cy Ko -
ściel nej, już moc no scho ro wa ny, ale pa -
mię ta ją cy do brze trud ne cza sy sta nu
wo jen ne go. Roz ma wia li śmy o spo rcie,
ho ke istach KTH, z któ rych kil ku miał
na eta cie w MPGK i o sek cji sa necz kar -
skiej, któ rej ki bi co wał. Pa mię tał o na -
głej śmier ci mo jej sio stry, do brze
za po wia da ją cej się sa necz kar ki KTH.
Za czął mó wić też o ta jem ni czej śmier -
ci w sta nie wo jen nym swo je go bra ta
Mi cha ła, też sym pa ty ka „So li dar no ści”,
spor tow ca, kul tu ry sty. Te raz już są ra -
zem, zna praw dę, wie jak On zgi nął.

Spo czy waj w po ko ju!
MA RIAN RY BA i przy ja cie le 

z NSZZ „So li dar ność”

Ka zi mierz Mia zga (1937- 2012)

Pożegnanie
przyjaciela krynickiej
„Solidarności”

Ka zi mierz Mia zga
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S
ta ni sław Sma ga, ur. 17 lipca
1953 r. w No wym Są czu, był
ab sol wen tem I LO im. J. Dłu -
go sza i Wy ższej Szko ły Pe da -

go gicz nej w Kra ko wie (Wy dział
Geo gra ficz no -Bio lo gicz ny). Po ukoń -
cze niu stu diów pra co wał naj pierw w In -
spek to ra cie Obro ny Cy wil nej Urzę du
Wo je wódz kie go w No wym Są czu,
a od 1985 r. uczył przy spo so bie nia
obron ne go, a po tem geo gra fii w II LO
im. M. Ko nop nic kiej. Był bar dzo lu bia -
ny przez mło dzież. Na le żał do Pol skie -

go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go,
współ uczest ni czył w opra co wa niu mo -
no gra fii Piw nicz nej.

Naj wa żniej sze by ły jed nak gó ry.
Od 1981 ro ku na le żał do Ko ła Prze wod -
ni ków PTTK „Be skid” w No wym Są -
czu. Dzia łał w ko mi sji Mło dzie żo wej.

„Gó ry by ły pa sją Sta ni sła wa Sma gi,
po dzi wiał je, ko chał i sza no wał. Na wy -
pra wy był za wsze sta ran nie przy go to -
wa ny me ry to rycz nie i or ga ni za cyj nie”
– na pi sa ła Ma ria Kru czek, au tor ka bio -
gra mu Sta ni sła wa Sma gi, za miesz czo -

ne go w to mie XXVIII (2000 r.) „Rocz -
ni ka Są dec kie go”.

Prze mie rzył wzdłuż i wszerz Be ski -
dy, Biesz cza dy, Ta try pol skie i sło wac -
kie. Uczest ni czył w kil ku wy pra wach
w Al py, zdo był Mont Blanc i in ne czte -
ro ty sięcz ni ki. Pod róż w An dy by ła ma -
rze niem je go ży cia.

Zmarł 13 lutego 1998 r. pod czas są dec -
kiej wy pra wy (5 osób) na Acon ca gua
(6962 m n.p.m.), naj wy ższy szczyt Ame -
ry ki Po łu dnio wej (Ar gen ty na), wcho dzą -
cy w skład tzw. Ko ro ny Zie mi.

Za mar z nię te cia ło zna le zio no
pod szczy tem. Uczest ni cy wy pra wy wró -
ci li do do mu w czwór kę, pół to ra mie sią -
ca póź niej do No we go Są cza do tar ła
trum na z cia łem Sta ni sła wa Sma gi. Po -
grzeb od był się 1 kwiet nia 1998 ro ku
na cmen ta rzu w Dą brow ce.

(HSZ)

W ko ście le Trój cy Świę tej w No wym Są czu – Dą brów ce zo sta ła
9 lu te go od pra wio na msza św. za spo kój du szy śp. Sta ni sła wa Sma -
gi. Po mszy człon ko wie Ko ła Prze wod ni ków PTTK Od dział Be skid
No wy Sącz zło ży li kwia ty na jego gro bie. W śro dę 13 lu te go mi nę -
ła 15. rocz ni ca je go tra gicz nej śmier ci w An dach.

Sta ni sław Sma ga

FO
T. 

AR
C

H
.

Pamięci Stanisława Smagi (1953-1998)

15. rocz ni ca tragedii
na Aconcagua
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13 li sto pa da 2012 r. zmarł Jan
Po po wicz. Są dec kie śro do wi -
sko ko le jar skie po nio sło z Je go
nie spo dzie wa ną śmier cią
wiel ką stra tę. Po zo sta wił
po so bie pust kę, któ rą za peł -
nia ją wspo mnie nia bli skich
i przy ja ciół Zmar łe go. 

U
ro dził się w Ka li nów ce ko ło Za -
mo ścia, ja ko pierw sze dziec ko
w ubo giej ro dzi nie Ja na i Le -
oka dii Po po wi czów. Mat ka by -

ła kraw co wą, oj ciec szew cem. W tym
cię żkim, po wo jen nym cza sie, opie ka zdro -
wot na by ła na sła bym po zio mie, co prze -
ło ży ło się na je go zdro wie. Jan był bar dzo
cho ro wi ty już od dziec ka. Do stał imię

po dziad ku, bo wiem we dług pa nu ją cych
na wsi prze są dów, nada nie dziec ku imie -
nia dziad ków mia ło przy nieść zdro wie.
W Ka li nów ce Jan prze szedł pierw szy etap
edu ka cji, był do brym i so lid nym uczniem.
Ro dzi ce oszczę dza li go w pra cach go spo -
dar skich. „Pa pie ry do szko ły śred niej zło -
żył do Lu bli na i do No we go Są cza. Do stał
się do oby dwu szkół. Wy brał Sącz, bo
chciał po znać świat, a Lu blin już znał. Za -
in te re so wa nia tech nicz ne i ko le jo we wy -
niósł z dzie ciń stwa, cią gle in te re so wał się
me cha ni ką i wo kół te go krę cił się je go
dzie cię cy świat” – wspo mi na ła mat ka, Le -
oka dia Po po wicz. W ostat nim ro ku szko ły
pod sta wo wej spo tka ło go wiel kie szczę ście
– ro dzi ce ob da rzy li go bra tem, z cze go bar -
dzo się cie szył. 

W No wym Są czu wy brał na szko łę
śred nią Tech ni kum Ko le jo we. Do do mu

ro dzin ne go wra cał tyl ko na świę ta, lub
wa ka cje. 

– Dla nas, w szko le za wsze był Jan kiem
– za pa mię tał o. Ka zi mierz Ptasz kow ski
SJ, ko le ga szkol ny. – Po dwu dzie stu la tach
od ma tu ry spo tka li śmy się chy ba na ja kimś
zjeź dzie szkol nym. Był bar dzo zdzi wio ny,
że je stem za kon ni kiem i księ dzem. Po wta -
rzał: „Ni gdy się nie spo dzie wa łem te go
po to bie”. Od te go cza su mię dzy na mi po -
wsta ły bar dzo bli skie re la cje. By li śmy
w kon tak cie ze so bą. Kie dy po ja wi ły się te -
le fo ny ko mór ko we i e -ma ile, na sze kon tak -
ty jesz cze bar dziej się za cie śni ły.

Jan Po po wicz ukoń czył „ko le jów kę”
w 1968 r. Po tem pra co wał na sta cjach ko -
le jo wych w Opo lu Gro szo wi cach, Przy -
wo rach Opol skich, Opo lu i od 1975 r.
w No wym Są czu. W są dec kim PKP pra -
co wał do 2009 r., pnąc się po szcze blach
za wo do wej ka rie ry.

W mie ście nad Du naj cem po znał
swo ją pierw szą mi łość, ale wkrót ce oka -
za ło się, że prze zna czo na mu jest dziew -
czy na z wschod niej Pol ski – z Ho ro dła.
Jej od dał swo je ser ce i ży cie. W 1976 r.
oże nił się z Zdzi sła wą Łusz czy kie wicz.
Po tem po ja wi ły się dzie ci, w su mie pię -
cio ro.

– W do mu sta rał się nas wy cho wy wać
w du chu po sza no wa nia re li gii, dru gie -
go czło wie ka, mi ło ści ro dzin nej. Po mi -
mo wie ku i zdro wia, sta rał się wspól nie
z ma mą wszyst kim nam po ma gać.
Chciał, aby ro dzi na miesz ka ła bli sko
sie bie ra zem, co też czę ścio wo się mu
uda ło. Był po god ny, życz li wy, wiecz nie
uśmiech nię ty. Swo je co dzien ne prze ży -
cia opi sy wał w dzien ni ku. Mo żna tam
prze czy tać opi sy wie lu cie ka wych, czę -
sto śmiesz nych zda rzeń, ja kie mia ły
miej sce w ro dzin nym do mu – np.: dzi -
siaj wy rwa łem przed nie zę by, je stem
szczer ba ty! – wspo mi na syn Ar tur. – Nie
by ło mu da ne zdo być wy ższe go wy -
kształ ce nia, dla te go sku tecz nie za dbał,
aby uda ło się to dzie ciom – mó wi żo -
na Zmar łe go.

Pra co wał ja ko spo łecz ny in spek tor
pra cy w PKP od 1993 do 1997 r. Ko le -
żan ka z pra cy, Ma ria Ho tloś, wspo mi na:
– Był czło wie kiem życz li wym, słu żą cy in -
nym ra dą, po mo cą i do świad cze niem.
Po mi mo, iż prze szłam do in nej słu żby
na ko lei, to na dal, przy ró żnych oka -
zjach, przez 40 lat spo ty ka li śmy się za -

Wspo mnie nie o Ja nie Ta de uszu Po po wi czu (1949-2012)

Pamięci
kolejarza

Jan Popowicz (drugi z prawej) na X Pielgrzymce Kolejarzy do MB Tuchowskiej
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wsze z uśmie chem i życz li wo ścią. A mie -
li śmy o czym roz ma wiać ze wzglę du
na po dob ne po glą dy i dzia łal ność.

Za an ga żo wał się w po wsta nie i dzia -
łal ność Ko ła Sto wa rzy sze nia Ko le ja rzy
Ka to lic kich przy ko ście le ko le jo wym,
któ re go był pre ze sem. W tym cza sie
pro bosz czem pa ra fii N.S.P.J. był o.
Ptasz kow ski.

– Bar dzo się ucie szył mo ją no mi na cją
na pro bosz cza i su pe rio ra przy ko ście le
ko le jo wym w No wym Są czu – wspo mi -
na je zu ita. – Wpadł wte dy na po mysł zor -
ga ni zo wa nia Ko ła Sto wa rzy sze nia
Ko le ja rzy Ka to lic kich. Miał peł ną po -
moc z mo jej stro ny, je śli cho dzi ło o za -
ła twie nie ja kich kol wiek spraw w Ku rii
Die ce zjal nej. Oprócz wie lu obo wiąz ków
za wo do wych i ro dzin nych, za wsze znaj -
do wał czas, aby pra cę i for ma cję Ko ła
Sto wa rzy sze nia Ko le ja rzy dy na mi zo wać.
Ta po sta wa Jan ka za wsze bu dzi ła wiel ki
sza cu nek i po wa ża nie. Po za koń cze niu
roz bu do wy Cen trum Dusz pa ster skie go
przy pa ra fii, prze zna czy łem dla Ko ła
Sto wa rzy sze nia Ko le ja rzy Ka to lic kich
osob ne po miesz cze nie. Ja nek był za -
chwy co ny. Mó wił o tym z ta kim en tu zja -
zmem, że za sta na wia łem się, czy bar dziej
się cie szy z te go po miesz cze nia, ani że li
z wła sne go do mu ro dzin ne go przy uli cy
Ra dziec kiej, do któ re go się wpro wa dził
i tak pięk nie urzą dził.

Brał udział w spo tka niach w ośrod -
kach Dusz pa ster stwa Ko le ja rzy w Pol -

sce, re da go wał ar ty ku ły do „Zwrot ni cy”,
ga ze ty Kra jo we go Dusz pa ster stwa Ko -
le ja rzy. Pi smo wy da wa no przy oka zji co -
rocz nych Piel grzy mek Ko le ja rzy
na Ja sną Gó rę, w któ rych Jan Po po wicz
uczest ni czył.

W la tach 80. ze szłe go stu le cia dzia -
łał ak tyw nie w ko le jar skiej So li dar no -
ści. – Ja nek miał twar dy krę go słup, nie

zmie niał po glą dów. Był dzia ła czem
NSZZ „So li dar ność”, pi sał do cza so -
pisma związ ko we go. Dla nie go li czył się
czło wiek. Zaw sze życz li wy dla dru giej
oso by, dla te go cie szył się za ufa niem in -
nych. Nie bał się po dej mo wać ró żnych
wy zwań – wspo mi na Ma ria Ho tloś. Był
po sta cią o wie lu za in te re so wa niach.
Pró bo wał na wet pi sać po ezje. 

Se kre ta rzo wał ko mi te to wi umiesz -
cze nia ta bli cy na Tech ni kum Ko le jo -
wym, od sło nię tej we wrze śniu 2012
ro ku, kil ka ty go dni przed śmier cią. To
tak jak by ktoś z gó ry dał mu jesz cze tro -

chę cza su na za ła twie nie tej spra wy.
Mó wił: – Wie lu ab sol wen tów zmar ło,
nie któ rzy wciąż zaj mu ją wy so kie sta no -
wi ska na ko lei, ale więk szość jest
na eme ry tu rze. Spo ty ka my się re gu lar -
nie pod czas zjaz dów ab sol wenc kich.
Chce my, że by ta pa mięć prze trwa ła.

I dzię ki nie mu prze trwa ko lej ne la ta. 
16 li sto pa da 2012 ro ku, w je sien ne

po po łu dnie na cmen ta rzu ko mu nal nym
przy uli cy Rej ta na w No wym Są czu, po -
że gna ły go tłu my lu dzi. Na miej sce
wiecz ne go spo czyn ku od pro wa dzi ła go
ro dzi na: żo na, ro dzi ce, brat, dzie ci, rze -
sza przy ja ciół, zna jo mych, by łych
współ pra cow ni ków z PKP i po czet
sztan da ro wy NSZZ „So li dar ność”.
W alej kach cmen tar nych roz brzmie wa -
ły wspo mnie nia.

„Umar łych wiecz ność do tąd trwa, do -
kąd pa mię cią im się pła ci” – na pi sa ła
Wi sła wa Szym bor ska. Uro czy sto ściom
po grze bo wym prze wod ni czył ko le ga
szkol ny zmar łe go, o. Ka zi mierz Ptasz -
kow ski. Wspo mi nał: – Zo sta wił po so bie
pięk ne śla dy so lid ne go pra cow ni ka, do -
bre go mę ża, cier pli we go oj ca ro dzi ny,
gor li we go ka to li ka i, nie wa ham się użyć
te go sło wa, wiel kie go pa trio ty. Spra wy
So li dar no ści za wsze głę bo ko le ża ły mu
na ser cu. On żył so li dar no ścią w ser cu
i na co dzień, co wszy scy pod kre śla li,
na dro dze, któ rych Ja nek sta nął.

AR TUR FRAN CZAK
ŁU KASZ PO ŁOM SKI

16 listopada 2012 roku,
w jesienne popołudnie
na cmentarzu
komunalnym przy ulicy
Rejtana w Nowym
Sączu, pożegnały go
tłumy ludzi. 

Jan Popowicz Jan Popowicz ( w środku) podczas Pielgrzymki Kolejarzy
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N
a ro dzi nom no wej or ga ni za cji
pod egi dą Fun da cji Są dec kiej
to wa rzy szy ła cie ka wa dys ku -
sja. Za ga ja jąc spo tka nie Z.

Ber dy chow ski po wie dział, że Są de cza -
nie po win ni się wzo ro wać na miesz kań -
cach Pod ha la, któ rzy szczy cą się
Związ kiem Pod ha lan, naj star szą i naj sil -
niej szą or ga ni za cją re gio nal ną w Pol sce,
z któ rą wszy scy się li czą. – Przed na mi
dłu ga dro ga – uznał.

– Od nas tyl ko za le ży, czy do rów na my
gó ra lom z Pod ha la – mó wił An to ni Mal -
czak, dy rek tor MCK „So kół” i opo wia -
dał, że kie dy cho dził do li ceum, to
wsty dził się, że po cho dzi ze wsi, z Ka -
mion ki, bo wte dy tę pio no w szko le gwa -
rę i folk lor. – Do pie ro póź niej od kry łem,
ja kie to bo gac two: la chow ski ję zyk, ubiór,
oby cza je i tra dy cje – mó wił Mal czak.
Z du mą po in for mo wał, że Są dec czy zna
jest za głę biem grup folk lo ry stycz nych,
a je że li cho dzi o gru py ko lęd ni cze, to je -
ste śmy bez względ nie na pierw szym
miej scu. Po ło wa ze spo łów na prze glą -
dach ko lęd ni czych po cho dzi z Są dec czy -
zny. Cią gle po wsta ją no we ze spo ły
re gio nal ne.

– Je ste śmy świad ka mi pro ce su od kry -
wa nia wła snej to żsa mo ści i ko rze ni, co
jest zdro wą re ak cją na za le wa ją cą nas
kul tu rę Za cho du, ame ry ka nizm, obec ny
w kul tu rze ma so wej i przyj mo wa nej bez -
kry tycz nie przez część spo łe czeń stwa
– stwier dził za słu żo ny dy rek tor

„So ko ła” (daw niej Wo je wódz ki Ośro -
dek Kul tu ry).

Wła dy sław Pierz ga, eme ry to wa ny
na uczy ciel z Za brze ży, zwró cił uwa gę
na zró żni co wa nie et no gra ficz ne Są dec -
czy zny. – W sa mej gmi nie Łąc ko ma my
Gó ra li Bia łych i La chów Są dec kich.
Do La sko wej, a na wet Iw ko wej, się ga ją
wpły wy la chow skie – za uwa żył.

Gmi nę Łąc ko re pre zen to wał na spo -
tka niu ta kże by ły wójt Fran ci szek Mły -
nar czyk. – U nas w ka żdej szko le ist nie je
ze spół re gio nal ny. Du żo za le ży od na -
uczy cie li, ich za an ga żo wa nia i chę ci
dzia ła nia – mó wił sa mo rzą do wiec.

– Ogrom nie się ucie szy łem, gdy się
do wie dzia łem, że ta kie to wa rzy stwo po -

wsta je, to nie mo że się nie udać – uznał
Jan Ra dzik, prze wod ni czą cy Ra dy Gmi -
ny Gry bów. – W na szej gmi nie du żo się
na tym po lu dzie je, przy by wa chó rów,
or kiestr i ze spo łów.

Mó wio no też o po ten cja le tkwią cym
w ko łach go spo dyń wiej skich i związ -
kach twór czych. – Lu dzie chcą dzia łać,
w roz wi nię ciu skrzy deł prze szka dza naj -
czę ściej brak pie nię dzy na ta ką ak tyw -
ność – po wie dzia ła Lu cy na Kmak
z KGW w Ptasz ko wej. Wtó ro wa ła jej
An na Pa doł, zna na rzeź biar ka lu do wa
z Pa szy na, któ ra wraz z in ny mi twór ca -
mi ze szko ły ks. Edwar da Nit ki (1919-
1981), pro mu je Są dec czy znę na tar gach
i wy sta wach w ca łym kra ju.

Nowa inicjatywa Zygmunta Berdychowskiego

Towarzystwo
„Sądeczanin”
W sie dzi bie Fun da cji Są dec kiej 8 lu te go od by ło się ze bra nie za ło -
ży ciel skie Spo łecz no -Kul tu ral ne go To wa rzy stwa „Są de cza nin”.
Na za pro sze nie Zyg mun ta Ber dy chow skie go od po wie dzie li dzia -
ła cze kul tu ry, re gio na li ści, na uczy cie le, sa mo rzą dow cy, lu dzie,
któ rym dro ga jest zie mia są dec ka, dzie dzic two dzia dów i oj ców.

„Świadomi, że historia
i tradycja stanowią o naszej

tożsamości, pragniemy
zadbać o duchowe

i materialne dziedzictwo
przodków oraz pomnażać

dobra, które są znakiem
rozpoznawczym naszego

regionu” – czytamy
w przyjętej przez

uczestników spotkania
deklaracji ideowej

Społeczno-Kulturalnego
Towarzystwa „Sądeczanin”.
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***
Wy ło nio no tym cza so wy za rząd sto -

wa rzy sze nia, któ ry bę dzie kie ro wał or -
ga ni za cją do wal ne go ze bra nia,
za pla no wa ne go na czer wiec te go ro ku.
Na prze wod ni czą ce go jed no gło śnie wy -
bra no Zyg mun ta Ber dy chow skie go.
W skład za rzą du we szli po nad to: Win -
cen ty To karz (Ja zow sko), Jan Ra dzik,
(Gry bów), An to ni Mal czak (No wy
Sącz), Fran ci szek Mły nar czyk (Łąc ko),
Bar ba ra Sza ro ta (Wie lo gło wy), Łu kasz
Kieł cza wa (Kry ni ca -Zdrój), An na Pa doł
(Pa szyn), Lu cy na Kmak (Ptasz ko wa),
Bar ba ra Ko śció łek (No wy Sącz) oraz
Ire na Ak sa mit -Le śniak (No wy Sącz).
Wy bra no też ko mi sję re wi zyj ną w skła -

dzie: Jó zef Gó ra (Gry bów), Mo ni ka Fi -
kiel -Szkar łat (Rdzio stów) i He le na Ku -
fta (Piąt ko wa).

Z. Ber dy chow ski za pro po no wał zor -
ga ni zo wa nie br. la tem I Zjaz du Są de -
czan, z udzia łem ro da ków roz sia nych
po Pol sce i świe cie. Pod czas zjaz du oso -
bom wy bit nie za słu żo nym dla Są dec -
czy zny bę dą wrę cza ne wy ró żnie nia.
An to ni Mal czak pod su nął myśl, aby ta -
kie wy ró żnie nie na zy wa ło się „Są dec ki
pniok”, ja ko sym bol za ko rze nie nia.
Ktoś in ny za su ge ro wał, aby na por ta lu
Sa de cza nin. in fo po wsta ła spe cjal na za -
kład ka po świę co na bie żą cym spra wom
zwią za nym z dzia łal no ścią To wa rzy -
stwa „Są de cza nin”. Wnio sek przy ję to
z aplau zem.

***
– Chciał bym pod kre ślić, że bu du je my

sto wa rzy sze nie apo li tycz ne i po nad par -
tyj ne, któ re nie bę dzie wcho dzi ło w żad -
ne spo ry po li tycz ne – mó wi Zyg munt
Ber dy chow ski. – Na szym je dy nym ce lem
jest dzia łal ność kul tu ral na, przy wra ca -
nie świa do mo ści i umac nia nie to żsa mo -
ści są de czan, pro mo cja do brze
ro zu mia ne go pa trio ty zmu są dec kie go,
dba łość o tra dy cję i kul tu rę Są dec czy zny,
jej dzie dzic two du cho we i ma te rial ne.
Nie ma my żad nych am bi cji po li tycz nych.
Li czy się tyl ko Są dec czy zna.

Zgod nie ze sta tu tem, To wa rzy stwo
„Są de cza nin” obej mu je swym za się -
giem te ry to rium ca łej Pol ski. Za pra sza
w swo je sze re gi ro do wi tych Są de czan
i lu dzi, któ rzy do brze ży czą zie mi są dec -
kiej. Człon kiem zwy czaj nym sto wa rzy -
sze nia mo że być ka żda oso ba, któ ra
ukoń czy ła 18 lat, jest zwią za na po cho -

dze niem, dzia łal no ścią z Są dec czy zną,
uto żsa mia się z ce la mi sto wa rzy sze nia
i zgło si ła na pi śmie de kla ra cję przy stą -
pie nia do nie go. Skład ka człon kow ska
jest sym bo licz na – 2 zł mie sięcz nie. Ob -
słu gę or ga ni za cyj ną no we go sto wa rzy -
sze nia za pew ni Fun da cja Są dec ka, tu też
mo żna po brać de kla ra cję człon kow ską.

Nie trze ba do da wać, że nasz mie -
sięcz nik ob jął pa tro nat me dial ny
nad przed się wzię ciem. (HSZ)

R E K L A M A

WARTO WIEDZIEĆ
To wa rzy stwo „Są de cza nin” ma w pla nach
or ga ni za cję im prez kul tu ral nych, dzia łal ność
edu ka cyj ną i wy daw ni czą. Chce or ga ni zo -
wać wy sta wy, kon kur sy i kon fe ren cje na -
uko we, upa mięt niać za słu żo nych Są de czan.
Za mie rza za dbać o na zew nic two ulic, pla -
ców, pa tro nów szkół, pro mo wać rę ko dzie -
ło i sztu kę lu do wą.

ZD
JĘ

C
IA

: H
SZ
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W
y ni ki kon kur su ogło szo no
pod czas Wiel kiej Ga li Są -
de czan w MCK „So kół”
w No wym Są czu 22 lu te -

go, pod su mo wu ją cej ple bi scyt na Są de -
cza ni na Ro ku 2012. Lau da cję na cześć
Wan dy Łom nic kiej – Du lak wy gło sił
Wi told Ka liń ski, pre zes To wa rzy stwa
Li te rac kie go im. C. Nor wi da w No wym

Są czu, a do ro bek na uko wy prof. Fe lik sa
Ki ry ka, m.in. prze wod ni czą ce go ko mi -
te tu re dak cyj ne go „rocz ni ka Sa dec kie -
go” za pre zen to wał prof. Bo le sław Fa ron.
Obo je lau re aci, oprócz mo się żnej sta tu -
et ki, wy obra ża ją cej pa tro na kon kur su
(dzie ło Zdzi sla wa Toh la) otrzy ma li po 10
tys. na gro dy fi nan so wej, ufun do wa nej
przez Fun da cję Są dec ką. 

***
Kon kurs zo stał ogło szo ny w li sto pa -

dzie ub.r. przez Fun da cję Są dec ką. Je go
po my sło daw czy nią by ła Ma rio la Ber dy -
chow ska, dy rek tor or ga ni za cyj ny In sty -
tu tu Stu diów Wschod nich w War sza wie
(part ner Fun da cji Są dec kiej), któ ra za -
pro si ła do ka pi tu ły lu dzi kul tu ry i me -
diów. Na pierw szym po sie dze niu
ka pi tu ły 2 lu te go przed sta wi ła ideę kon -
kur su. 

– Je go ce lem jest pro mo cja ksią żek
o Są dec czyź nie i au to rów są dec kich
– mó wi ła. – Ist nie je wiel kie bo gac two
wy daw ni cze, nie zna ne szer sze mu ogó ło -
wi, po za ludź mi z „bra nży”. Trze ba to
po ka zać, a naj lep szych na gro dzić, co
bę dzie za chę tą do pi sa nia o zie mi są dec -
kiej i czy ta nia o niej. Sztu ka pi sa nia
na szczę ście nie za ni ka i bar dzo do brych
po zy cji ksią żko wych, san de cja nów, nie
bra ku je. 

Ga tu nek nie jest wa żny, mo że to być
dzie ło li te rac kie, ale rów nie do brze hi -
sto rycz ne, po pu lar no nau ko we, kra jo -
znaw cze, ku li nar ne etc. Na rów nych
pra wach po zo sta je kla sycz na po wieść,
to mik po ezji, mo no gra fia hi sto rycz na,
esej li te rac ki, roz pra wa fi lo zo ficz na, pa -
mięt nik, słow nik, al bum, po rad nik,

Kon kurs o Na gro dę im. ks. prof. Bo le sła wa Ku mo ra 

Po et ka i hi sto ryk
na pie de sta le
Wan da Łom nic ka-Du lak, po et ka z Piw nicz nej, au tor ka nie za po -
mnia ne go Kra ko wia ka Są dec kie go, śpie wa ne go na po wi ta nia i po -
że gna nie Ja na Paw ła II w Sta rym Są czu w 1999 ro ku, zo sta ła
lau re at ką pierw szej edy cji Kon kur su im. ks. prof. Bo le sła wa Ku mo -
ra w ka te go rii „Są dec ki Au tor”. W ka te go rii „Ksią żka o Są dec czyź -
nie” ka pi tu ła wy ró żni ła wy da ne w 1992 ro ku trzy to mo we „Dzie je
Mia sta No we go Są cza” pod re dak cją prof. Fe lik sa Ki ry ka.

Laureaci konkursu – Wan da Łom nic ka-Du lak i prof. Fe lik s Ki ry k FOT. JEC Do konkursu zgłoszono 32 książki



KS. PROF. BO LE SŁAW KU MOR
(1925-2002), syn zie mi są dec kiej, je den znaj wy bit niej szych hi sto ry ków Ko -
ścio ła na szych cza sów. Wy kła dał na KUL, PAT i w tar now skim se mi na -
rium. W do rob ku na uko wym miał ok. 650 po zy cji, w tym 37 ksią żek, m.in.
ośmio to mo wą hi sto rię Ko ścio ła po wszech ne go, hi sto rię Ko ścio ła w Pol -
sce oraz mo no gra fie die ce zji tar now skiej i ar chi die ce zji kra kow skiej. Z je -
go ksią żek do dzi siaj ko rzy sta ją alum ni se mi na riów du chow nych. 
Ks. Ku mor po cho dził z Ni sko wej k. No we go Są cza i tam zo stał po cho wa -
ny. Spo czy wa na dzie dziń cu ko ścio ła św. Sta ni sła wa Kost ki, do któ re go
bu do wy wal nie się przy czy nił.
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prze wod nik itd. Li czy się ta Są dec czy -
zna, jej hi sto ria, kul tu ra, tra dy cja i pięk -
no. Kan dy da tów do na gro dy zgła sza li
do biu ra FS: wy daw cy, księ ga rze, bi -
blio te ka rze, in sty tu cje kul tu ry, or ga ni za -
cje spo łecz ne, sa mo rzą dow cy oraz
czy tel ni cy. Zgła sza li się też sa mi za in te -
re so wa ni.

W re gu la mi no wym ter mi nie zgło szo -
no 32. ksią żki – w ka te go rii „Ksią żka
o Są dec czyź nie” i 22. twór ców – w ka -
te go rii „Są dec ki Au tor” (czyt. obok).
Bo gac two ksią żek i au to rów, ka pi tu ła nie
mia ła ła twe go za da nia. Do ko na ła wy bo -
ru, jak na po cząt ku, pod czas dru gie go
po sie dze niu 22 lu te go, bio rąc pod uwa -
gę rów nież wy ni ki gło so wa nia elek tro -
nicz ne go w por ta lu Sa de cza nin.in fo.

KA PI TU ŁA KON KUR SU
O NA GRO DĘ IM. KS. PROF.
BO LE SŁA WA KU MO RA 
n Mariola Berdychowska, dyrektor

organizacyjny Instytutu Studiów
Wschodnich w Warszawie
(przewodnicząca kapituły);

n Barbara Pawlik, dyrektor Sądeckiej
Biblioteki Publicznej im. J. Szujskiego;

n Marta Jakubowska, dyrektor MOK
w Nowym Sączu,

n Andrzej Romanek, poseł na Sejm RP;
n Antoni Malczak, dyrektor MCK „Sokół”,
n Robert Ślusarek, dyrektor Muzeum

Okręgowego w Nowym Sączu; 
n Witold Kaliński, prezes Towarzystwa

Literackiego im. C. Norwida w Nowym
Sączu;

n Piotr Gryźlak, dziennikarz, MCK „Sokół”;
n Leszek Zakrzewski, prezes OPH O/Nowy

Sącz; 
n Jerzy Bochyński, wiceprezes Fundacji

Sądeckiej;
n Henryk Szewczyk, miesięcznik

„Sądeczanin”. 

ZGŁO SZE NIA W KA TE GO RII „KSIĄ ŻKA O SĄ DEC CZYŹ NIE”:
Syl we ster Adam czyk – „Są dec ka Gó ra Ta bor”, „Świę to Dzie ci Gór”;
Syl we ster Adam czyk, Ja kub Adam czyk – „Świę to Dzie ci Gór”;
Ma riusz Bo cheń ski – „Hi sto rie są dec kie. 720 lat mia sta No we go Są cza 1292 – 2012”;
An na Bom ba -„Są dec czy zna sto lat te mu w fo to gra fii Woj cie cha Mi ga cza”;
Ja kub Bul zak, Ka mil Cy ga nik – „Pod ręcz nik Świę ta Dziie ci Gór”;
Ce li na Cem pa, Je rzy Chro now ski – „Zie mia Ła bow ska”;
Ga brie la Da nie le wicz – „Pa mięt nik Są de czan ki”;
Piotr Droź dzik, Jo an na Hoł da – „Są dec ki Park Et no gra ficz ny – pa no ra ma kul tur”,
Piotr Droź dzik, Jo an na Hoł da – „Ga li cja Mie czy sła wa Or ło wi cza wiek póź niej”;
Piotr Droź dzik, Jo an na Hoł da – „Te atr Bo gu i so bie. Ob rzę do wość do rocz na na Są dec czyź nie”;
Fe liks Ki ryk – prze wod ni czą cy ze spo łu re dak cyj ne go „Rocz ni ka Są dec kie go”;
Fe liks Ki ryk – prze wod ni czą cy ze spo łu re ak cyj ne go „Dzie je No we go Są cza”;
Bo gu sław Kołcz, Piotr Droź dzik – „No wy Sącz na sta rej pocz tów ce”;
An to ni Kroh – „Sklep po trzeb kul tu ral nych”;
An to ni Kroh, Piotr Droź dzik – „Łem kowsz czy zna”;
Mo ni ka Ku rze ja – „Słow nik gwa ry gó ra li łąc kich”;
Je rzy Le śniak – „101 Są de czan”;
Mag da le na Kroh – „We se le po de grodz kie”;
Ma ria Masz czak -„Iko ny w zbio rach Mu zeum Okrę go we go w No wym Są czu”;
Le szek Mi gra ła -„Al ma nach Są dec ki”;
Grze gorz Ol szew ski -„Więź nio wie KL Au schwitz z po wia tu no wo są dec kie go”;
Mag da le na Po nur kie wicz – „Okru chy pa mię ci”;
Edy ta Ross -Paz dyk, Bar ba ra Sza fran – „Iko no gra fia Sta re go i No we go Są cza”;
Ze non Szew czyk – „Kuch nia La chów Są dec kich”;
Adam Śli wa – „Zie mia Są dec ka. Gwa ra Bo gu szo wej i oko lic”;
Adam Śli wa – „Zie mia Są dec ka. Ja nu szo wa, Li bran to wa od śre dnio wie cza do współ cze sno ści”;
Adam Śli wa – „Zie mia Są dec ka. Go łąb ko wi ce od śre dnio wie cza do współ cze sno ści”;
Adam Śli wa -„Zie mia Są dec ka. Mo gil no, Ko niu szo wa, Po sa do wa odśre dnio wie cza dowspół cze sno ści”;
Piotr Wierz bic ki – „Kon gre ga cja Ku piec ka w No wym Są czu. Za rys hi sto rycz no -go spo dar cza”;
Adam Zie mia nin – „Z no gi na no gę”.
A ponadto reprinty wydane przez Sylwestra Admaczyka – „Nowy Sącz – Jego dzieje
i pamiątki dziejowe” – ks. Jana Sygańskiego i „Sądecczyzna” Szczęsnego Morawskiego.

ZGŁO SZE NIA W KA TE GO RII „SĄ DEC KI AU TOR”
Anna Bomba, Jakub Bulzak, Kamil Cyganik, Gabierla Danielewicz, Piotr Droździk,
Joanna Hołda, Bolesław Faron, Jerzy Giza, Bogusław Kołcz, Magdalena Kroh, Antoni Kroh,
Monika Kurzeja, Janina Kwiek-Osiowska, Jerzy Leśniak, Wanda Łomnicka-Dulak, Maria
Maszczak, Leszek Migrała, Magdalena Ponurkiewicz, Arkadiusz Stosur, Adam Śliwa, Piotr
Wierzbicki, Dorota Wolanin, Adam Ziemianin.

W regulaminowym
terminie zgłoszono 32.
książki – w kategorii
„Książka o Sądecczyźnie”
i 22. twórców – w kategorii
„Sądecki Autor”.

FOT. ARCH.
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Kie dy na pi sa ła Pa ni swój pierw szy
wiersz?

– Wła ści wie to nie był wiersz, tyl ko
wi do wi sko na wrę cze nie Piw nicz nej
Krzy ża Wa lecz nych. In te re so wa ła mnie
te ma ty ka wo jen na ze wzglę du na mo je -
go ta tę i chcia łam, że by w związ ku
z tym po wsta ło coś ta kie go miej sco we -
go. Tak w 1986 ro ku na ro dzi ło się „Po -
szli Cor ni Gó ro le na woj nę”. Za czę łam
jed nak za uwa żać, że cze goś mi bra ku je.
By łam już oso bą doj rza łą, mę żat ką, ale
czu łam że po win nam ja koś ina czej wy -
ra zić sie bie, że nie za wsze to, co chce się
po wie dzieć, mo żna wy po wie dzieć
wprost. Dla te go za czę łam pi sać wier sze.

Pierw sze na ro dzi ły się na po cząt ku 1987
ro ku i co dziw ne – rów no le gle na pi sa -
łam wiersz gwa ro wy i wiersz w ję zy ku
li te rac kim. Od tam te go cza su idę ty mi
dwo ma to ra mi.
Dłu go zwle ka ła Pa ni z wy da niem
pierw sze go to mi ku swo ich wier szy?

– Do 1993 ro ku. Wte dy po ja wił się
to mik „Mo dlą się ze mną łą ki”, któ ry
na zy wam ta kim mo dli tew ni kiem. Po -
ma ga li mi go opra co wy wać pań stwo
Ma ria i Hen ryk Leb do wi czo wie. Wie le
go dzin spę dzi łam u nich, pra cu jąc
nad wier szem, nad for mą, nad tym, aby
umieć wy ra zić sie bie i to, co chcę po -
wie dzieć.
Z cze go czer pie Pa ni in spi ra cję
do swo ich utwo rów?

– Z bar dzo wie lu rze czy, przede
wszyst kim z oto cze nia, więc w mo jej
twór czo ści ca ły czas obec na jest Zie mia
Są dec ka. Nie któ rzy na wet py ta ją: „Dla -
cze go wciąż te gó ry?”. Ale Są dec czy zna
jest pięk na i cią gle in spi ru je. Zresz tą to
nie tyl ko kra jo bra zy, ale też lu dzie tu ży -
ją cy – przod ko wie moi, przod ko wie mo -
ich są sia dów. Ci, któ rzy przez la ta tu
miesz ka li są tak wspa nia łą wska zów ką,
a nie ład nie mó wiąc, „ma te ria łem”
do wier sza, że trud no jest o tym nie pi -
sać. Oczy wi ście wy ra żam w po ezji też
ró żne spra wy, któ re prze ży wam. Cza -
sem nie mo żna te go wy po wie dzieć bez -
po śred nio i mó wi się to w wier szu, ale
też w in nych for mach li te rac kich. Pi szę
wi do wi ska, folk lo ry stycz ne sztu ki te -
atral ne, chcę oca lić daw ność, któ ra od -
cho dzi. Te raz, dzię ki mło dym lu dziom,
mię dzy in ny mi z ze spo łu „Do li na Po -
pra du”, w któ rym wy stę pu ję, mo gę re -
ali zo wać swo je ma rze nia. 
Jest ja kiś wiersz, któ ry ma dla Pa ni
szcze gól ne zna cze nie?

– Na pew no „Kra ko wiak są dec ki”.
My ślę, że w ostat nich chwi lach mo je go
ży cia bę dę wspo mi nać ten mo ment, kie -
dy Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II w 1999
ro ku prze je żdżał sta ro są dec ki mi bło nia -
mi, a tłum wier nych śpie wał mo je go
„Kra ko wia ka są dec kie go”. 
Po tem był „Kra ko wiak na po że gna -
nie” pa pie ża - Po la ka…

– To by ły bar dzo trud ne mo men ty.
Ka żdy z nas ja koś chciał się po że gnać
z umie ra ją cym Oj cem Świę tym. 
W Pa ni wier szach mo żna usły szeć

i zo ba czyć pięk no są dec kiej przy ro -
dy i kul tu ry lu do wej. Czy to jest ja -
kiś spo sób na ich za cho wa nie
w pa mię ci po tom nych?

– Bez wąt pie nia, dla te go że w wier -
szach mo żna za cho wać sta re oby cza je,
spo sób my śle nia lu dzi, któ rzy już ode -
szli, ich wiel ką po bo żność. My ślę, że
jest to też pe wien spo sób na za cho wa nie
gwa ry. Stąd u mnie pra ce li te rac kie szły
jak by dwu to ro wo. Cza sa mi do ar ty ku łu
w ga ze cie, do wier szy i do słow ni ka
gwa ry, zbie ra łam ró żne pe reł ki – „słó -
wec ka”. To po zwa la w ja kiś spo sób
na jej oca le nie. Ale nie je stem w tym sa -
ma. Ro bi to ta kże mię dzy in ny mi Kry -
sty na Du lak - Ku lej z Piw nicz nej, czy
in ni po eci.
Zdo by ła Pa ni Na gro dę im. ks. prof.
Bo le sła wa Ku mo ra, a wcze śniej in ne
waw rzy ny po etyc kie. Czy ta kie wy -
ró żnie nia spra wia ją, że czu je się Pa -
ni oso bą speł nio ną?

– My ślę, że na gro da im. księ dza Ku -
mo ra jest rze czą tak god ną, sta wia ją cą
tak wy so ką po przecz kę, że mo ty wu je to
do dal szej pra cy i do sko na le nia warsz -
ta tu. Na pew no na gro dy są ja kąś for mą
po twier dze nia war to ści mo jej twór czo -
ści, ale tak na praw dę tyl ko obec ność
wier szy, tek stów do al bu mów, czy in -
nych rze czy w świa do mo ści ludz kiej po -
wo du je, że czło wiek czu je się speł nio ny.
Z na gro dy bar dzo się cie szę. Je stem
trosz kę zdzi wio na, bo no mi no wa nych
do niej by ło ty lu za cnych au to rów z du -
żym do rob kiem. Z te go wszyst kie go
na sce nie, od bie ra jąc na gro dę, za po -
mnia łam po dzię ko wać ca łej gru pie
osób, któ rzy mi po ma ga li, że by być ta -
ką ja ką je stem. Mam tu na my śli nie tyl -
ko mo ich ro dzi ców, ale i mo ich
po lo ni stów, na uczy cie li. Oka zu je się, że
tu na uro czy sto ści w „So ko le” był pan
pro fe sor Jó zef Go ściej, mój na uczy ciel
ję zy ka pol skie go w Tech ni kum Ra chun -
ko wo ści w Mar cin ko wic, któ ry to pięk -
no sło wa we mnie ja koś for mo wał,
wpa jał. Na swo jej dro dze spo ty kam ty -
lu do brych, wspa nia łych lu dzi. Chciał -
bym naj pięk niej szy mi sło wa mi wy ra zić
im wdzięcz ność, ale my ślę, że naj bar -
dziej od po wied nie bę dą te naj prost sze
– „Bóg za płać”. Cie szę się, że na ro dzi ła
się idea Na gro dy im. ks. prof. Bo le sła -
wa Ku mo ra, że zna leź li się lu dzie, któ -

Sądecczyzna
jest piękna
i ciągle mnie
inspiruje
Roz mo wa z WAN DĄ 
ŁOM NIC KĄ-DU LAK 

Wan da Łom nic ka-Du lak FOT. JEC



Czy wie dział Pan, po co zo stał ścią -
gnię ty w try bie na tych mia sto wym
w so bo tę ra no 23 lu te go z San do -
mie rza do No we go Są cza?

– Przy jazd wy słan ni ka Fun da cji Są -
dec kiej był dla mnie tak za ska ku ją cy,
jak de sant spa do chro no wy na głę bo -
kich ty łach fron tu dla do wód cy te go
od cin ka wo jen nych zma gań. Chciał -
bym bar dzo moc no po dzię ko wać ka pi -
tu le na gro dy, któ ra zde cy do wa ła się
wy ró żnić na sze trzy to mo we wy daw -
nic two sprzed 20 la ty. Do pie ro na miej -
scu do wie dzia łem się, ja ką mi
zgo to wa no nie spo dzian kę. 
Pro szę opo wie dzieć, w ja kich oko -
licz no ściach ro dzi ła się ta ksią żka? 

– „Dzie je Mia sta No we go Są cza”
przy go to wa ła na po cząt ku lat dzie -
więć dzie sią tych ze szłe go stu le cia du ża
gru pa ba da czy. Na pew no nie jest to
dzie ło ide al ne, na pew no to dzie ło trze -
ba uzu peł nić i w nie któ rych mo men -
tach po pra wić, mam jed nak głę bo kie
prze ko na nie, że to dzie ło za wie ra
ogrom ną wie dzę, praw dzi wą i czę sto
pio nier ską wie dzę o No wym Są czu
i Są dec czyź nie. Ta ksią żka by nie po -
wsta ła bez me ce na tu ów cze snych
władz mia sta. Jej przy go to wa niu to -
wa rzy szy ła ogrom na sym pa tia za ma -
wia ją ce go. To by ła współ pra ca, któ ra
przy no si ła obu stro nom du ży za -
szczyt, a mnie oso bi ście wiel ką przy -
jem ność. Tu taj by ła bar dzo wiel ka
gru pa za wsze życz li wych lu dzi. To
zno wu by ło PTH, da lej – wie lu na -
uczy cie li, po uni wer sy te cie, bo wszy -
scy po cho dzi my z Uni wer sy te tu
Ja giel loń skie go, bez nie go nie by ło by
nic. 

A wróć my do na ro dzin „Dzie jów
Mia sta No we go Są cza”... Utwo rzo no
fun dusz wy daw nic twa, któ ry był rze -
czą sta łą. Nie mu sia łem się mar twić
o to, że jak wy da my pierw szy tom, to

nie bę dzie pie nię dzy na dru gi. Zresz tą
co ja kiś czas urzą dza li śmy se sje na -
uko we, że by za wia da miać spo łe czeń -
stwo co śmy zro bi li. Za le ża ło mi
na tym, że by są de cza nie nie my śle li, że
wy cią ga my rę kę po pie nią dze, a nic nie
ro bi my. 
Czy od ra zu by ło wia do mo, że po -
wsta ną trzy to my? 

– Na po cząt ku nie wie dzie li śmy, że
bę dzie my mu sie li to wszyst ko wpa ko -
wać w aż trzy to my. Ja ko Pol skie To wa -
rzy stwo Hi sto rycz ne po sia da li śmy
w No wym Są czu sta cję na uko wą.
Od lat zbie ra li śmy ma te ria ły, gdyż zbli -
żał się ju bi le usz 700-le cie No we go Są -
cza i w 1992 ro ku wy pa da ła coś wy dać.
Ja wte dy ze sta wi łem ze spół hi sto ry ków.
Po sia da łem już w do rob ku ze 30 mo no -
gra fii miast i mia łem au to rów z ca łej
Pol ski, no ale my ślę so bie – naj lep si bę -
dą stąd i się uda ło ze brać miej sco wych
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rzy chcą pra co wać w ka pi tu le. To
na pew no by ła nie sły cha nie trud na pra -
ca – spoj rzeć sze rzej na wszyst kie te ga -
tun ki. Ja, szcze rze mó wiąc, oce nia łam
się gdzieś na dru gą dzie siąt kę.
Śpie wa i tań czy Pa ni w „Do li nie Po -
pra du”, pi sze wier sze, wi do wi ska,
pra cu je za wo do wo. Jak uda je się to
wszyst ko po go dzić z obo wiąz ka mi
ro dzin ny mi? 

– Oto trze ba za py tać mę ża… Sta ram
ni cze go nie za nie dby wać. Mam du żą
po moc ze stro ny ro dzi ny – mę ża, sio stry,
któ rzy po zwa la ją mi się re ali zo wać.
Dzię ki nim ja koś po tra fię to wszyst ko
po go dzić. My ślę, że je że li czło wiek ro -
bi to, co ko cha, to po tem ma si łę do po -
zo sta łej czę ści pra cy, któ rą mu si
wy ko nać. 

Roz ma wia ła KIN GA BED NAR CZYK

WAN DA ŁOM NIC KA -DU LAK
Mmiesz ka w Piw nicz nej. Z wy kształ ce nia
jest księ go wą, pra cu je w Ze spo le Ob słu gi
Eko no micz no -Ad mi ni stra cyj nej Szkół
w Piw nicz nej. Na le ży do Sto wa rzy sze nia
Twór ców Lu do wych, Związ ku Li te ra tów
Pol skich i Klu bu Li te rac kie go „Są dec czy -
zna”. Jest lau re at ką m.in. Na gro dy im. Ję -
drze ja Cier nia ka II stop nia (1989) i Na gro dy
Mi ni stra Kul tu ry i Sztu ki im. Oska ra Kol -
ber ga za za słu gi dla kul tu ry lu do wej (1999).
Jej wier sze by ły wy ko rzy sty wa ne w au dy -
cjach ra dio wych i TV Po lo nia, tłu ma czo ne
na ję zyk fran cu ski i an giel ski. Jest au tor ką
fe lie to nów gwa ro wych „Bob skie go da nie”,
pu bli ko wa nych od1991 r. w mie sięcz ni ku
re gio nal nym „Znad Po pra du”, współ au -
tor ką cy klicz nych im prez po etyc kich
„Wrzo so wi sko” w Piw nicz nej oraz współ -
re dak to rem trój ję zycz nej an to lo gii wy bra -
nych utwo rów po etów gór: Łem ków,
Sło wa ków i Po la ków – „W li lio wej ci szy”.
W 2005 r. wy da ła „Ma tu si ne słó wec ka.
Słow nik gwa ry gó ra li nad po pradz kich”.
Opu bli ko wa ła zbio ry wier szy: Mo dlą się ze
mną łą ki (1993), Śla dem ser decz nym
(1993), Ście żką za cho dzą ce go słoń ca
(1994), Pie ni ny, Bar wy gór (al bum, 2003),
Zie lo nej ła ski peł ne (2003), Po ezja gór
(2004), Wszyst kie po ry świ tu (2005), Z Bi -
blii gór (2011).

prof. Fe lik s Ki ry k FOT. JEC

Ksiądz Ku mor 
był „ar chi wo żer cą”
Roz mo wa z prof. FE LIK SEM KI RY KIEM
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hi sto ry ków. Po nie waż ten pierw szy tom
był za pla no wa ny na Pol skę przed ro zbio -
ro wą, to uwa ża łem, że dal sze mu szę mieć
hi sto ry ków, któ rzy mie li by do stęp do in -
nych au to rów i by li by mi po mo cą. Wiel -
ką ro lę w po wsta niu dru gie go to mu
„Dzie jów”, obej mu ją ce go okres przedau -
to no micz ny i cza sy ga li cyj skie do od ro -
dze nia Pol ski w 1918 ro ku, ode grał
pro fe sor Sta ni sław Pła za, praw nik, nie ste -
ty już nie ży ją cy, a z hi sto rii naj now szej
pro fe sor Zyg munt Ru ty, no ale to by li do -
rad cy. Nie mo głem ich ina czej uho no ro -

wać, jak tyl ko umiesz cza jąc ich na zwi ska
na okład ce ksią żki, obok swo je go, zresz -
tą w ja kimś sen sie na to za słu ży li. No ale
kie dy wy szedł dru gi tom, to wy szła spra -
wa współ cze sno ści, ostat nie go pięć dzie -
się cio le cia. Ta współ cze sność się
„chwia ła”, trze ci tom po wstał, kie dy lu -
dzie nie mie li jesz cze świa do mo ści, że
w Pol sce nie któ re rze czy prze wró ci ły się
do gó ry no ga mi. Na to miast uwa żam, że
tam nie ma fał szu, tam mo że o czymś nie
być, na to miast nie ma znie kształ ceń.
Z per spek ty wy 20 lat, ja kie upły nę ły,
uwa ża łem, że gdy by się zde cy do wa no
na dru gie po pra wio ne wy da nie „Dzie jów
Mia sta No we go Są cza”, to nie wie le na -
le ża ło by do dać do pierw sze go, czy dru -
gie go to mu, na to miast trze ci tom trze ba
by ina czej na pi sać. 
Na no wo? 

– Ja nie chcę po wie dzieć, że on jest
zu peł nie bez war to ścio wy, ale trze ci tom
po wi nien być pi sa ny z per spek ty wy ro -
ku 2013, a nie z per spek ty wy ro ku 1993,
czy 1994. 
Trze ci tom „Dzie jów Mia sta No we go
Są cza” po wstał, kie dy nie ist niał In -
sty tut Pa mię ci Na ro do wej i wie le ar -
chi wów by ło jesz cze nie do stęp nych
dla ba da czy hi sto rii naj now szej… 

– Nie ma te go, choć ja mam szcze -
gól ny sto su nek do IPN, jak kol wiek
w ja kimś sen sie przy czy ni łem się
do roz wo ju na uko we go Ja nu sza Kur ty -
ki, bo on był „nasz”, z UJ. By łem
i przy dok to ra cie, i przy ha bi li ta cji Kur -
ty ki. I bar dzo prze ży łem je go śmierć
w ka ta stro fie smo leń skiej, nie ja ko sze -
fa IPN, ale ja ko hi sto ry ka, ba da cza. To
był cho ler nie uzdol nio ny czło wiek, no
ale po tem po szedł w po li ty kę. I tak się
skoń czy ło, nie je go wi na… Do hi sto ry -
ków IPN mam w więk szo ści jed no za -
strze że nie: oni wszy scy się uro dzi li
w Pol sce Lu do wej i nie ma ją per spek ty -
wy pa trze nia na tą rze czy wi stość. Mó -
wię to ja ko czło wiek, któ ry ni gdy nie
na le żał do żad nej par tii, ale to co na ród
pol ski do ko nał po woj nie, co w tych wa -
run kach i przy tym ob cią że niu zro bi li -
śmy z tym kra jem, to trze ba mieć biel mo
na oczach, że by pi sać, że PRL to by ła
dru ga oku pa cja. By ły ogra ni cze nia, ow -
szem, ale to jest do dzi siaj, prze cież tą
Pol skę w koń cu roz prze da li śmy. Ile
dzia łów prze my słu stwo rzo no w PRL,
nie ka żdy był sen sow ny eko no micz nie,
bo Pol ska by ła do sto so wy wa na do eko -
no mii in ne go kra ju, ale mi mo te go, to co
zro bio no w tych wa run kach, to jest jed -
nak wiel kie dzie ło. 
W dru gim i trze cim to mie „Dzie jów
Mia sta No we go Są cza” zna la zły się
ar ty ku ły pa tro na na gro dy, księ dza
pro fe so ra Bo le sła wa Ku mo ra o pa -
ra fiach i ży ciu ko ściel nym mia sta… 

– Pod czas uro czy sto ści w „So ko le”
wy mie nio no wszyst kie je go naj wa żniej -
sze rze czy, ale nie po wie dzia no o tym,
że w żar go nie ba da czy i hi sto ry ków
ucho dził za jed ne go z naj więk szych „ar -
chi wo żer ców”. Był czło wie kiem, któ ry
wła ści wie spe ne tro wał wszyst kie ar chi -
wa, do ja kie kol wiek mógł do trzeć
w Pol sce i za gra ni cą. Ksiądz Ku mor to
jest czło wiek, bez któ re go w hi sto rio gra -
fii nie tyl ko Ko ścio ła, ale i Pol ski – by -
ła by ogrom na wy rwa. Otrzy mać
na gro dę je go imie nia to dla mnie wiel -
ka przy jem ność, bo zna lem księ dza Ku -
mo ra oso bi ście. Ni gdy mi nie od mó wił,
kie dy go pro si łem o na pi sa nie dzie jów
pa ra fii, czy to Li ma no wej, czy No we go
Są cza, czy in nej. A to że po sia dał tyl ko
dwie su tan ny, w tym jed ną bar dzo wy -
tar tą, zro zu mia łem, kie dy od wie dzi łem

Ni sko wą. Wszyst kie pie nią dze, któ re
ksiądz Ku mor otrzy my wał za swo je wy -
kła dy i ksią żki szły na ten wspa nia ły ko -
ściół w je go ro dzin nej miej sco wo ści.
Cza sem mia łem wra że nie, że ksiądz Ku -
mor pra co wał za du żo i pi sał za szyb ko
i nie wszyst ko zdą żył spraw dzić. Ale był
to świet ny na uko wiec i wspa nia ły czło -
wiek. Pa mię tam, jak pod czas pro mo cji
mo no gra fii Li ma no wej, gdzie on wy stą -
pił z re fe ra tem o trzeź wo ści, go spo da rze
wzię li nas po tem do re stau ra cji i chcie li
wznieść to ast z oka zji wy da nia ksią żki.
Po wie dzia łem wte dy księ dzu Ku mo ro -
wi, że na to ustęp stwo mu si iść, a on od -
parł, że spo dzie wał się tej gor szą cej go
po pi ja wy i z gó ry upro sił Pa na Bo ga
o dys pen sę dla nas, bo sam oczy wi ście
na wet ust nie za mo czył w kie lisz ku. 

Roz ma wiał HEN RYK SZEW CZYK

FE LIKS KI RYK 
(ur. w 1933 r. w Bu kow sku k. Sa no ka
na Pod kar pa ciu), pro fe sor, hi sto ryk -me die -
wi sta, pu bli cy sta; ab sol went Wy ższej Szko -
ły Pe da go gicz nej (1956 r.), rek tor Aka de mii
Pe da go gicz nej w Kra ko wie w la tach 1993–
1999. Za słu żył się dla pod nie sie nia kie ro wa -
nej przez sie bie uczel ni (WSP w Kra ko wie)
do ran gi pierw szej w kra ju Aka de mii Pe da -
go gicz nej.

Au tor po nad 350 prac na uko wych,
do ty czą cych głów nie pol skie go śre dnio -
wie cza. Re dak tor 3-to mo wej mo no gra fii
„Dzie je Mia sta No we go Są cza”, wy da nej
z oka zji 700-le cia mia sta. Dok tor ho no ris
cau sa kil ku uczel ni, m. in.: Uni wer sy te tu
Rze szow skie go, Uni wer sy te tu we Lwo -
wie, ho no ro wy pro fe sor Uni wer sy te tu
w Ka mień cu Po dol skim. Ho no ro wy Oby -
wa tel San do mie rza, Miel ca i Bu kow ska. 

Współ za ło ży ciel i wi ce pre zes Za rzą du
Głów ne go Pol skie go To wa rzy stwa Hi sto -
rycz ne go. Oddwu dzie stu je den lat, od1992
r. nie prze rwa nie prze wod ni czy Ko mi te to -
wi Re dak cyj ne mu „Rocz ni ka Są dec kie go”. 

Prof. Fe liks Ki ryk od 1978 r. na le żał
do Ra dy Na uko wej Sta cji PTH w No wym
Są czu, w 1982 r. wszedł w skład Ko mi te tu
Re dak cyj ne go „Rocz ni ka Są dec kie go”, by
od wy da nia XX to mu w 1992 r. kie ro wać
pra ca mi te goż Ko mi te tu.

– Utwo rzo no fun dusz wy -
daw nic twa, któ ry był
rze czą sta łą. Nie mu sia -
łem się mar twić o to, że
jak wy da my pierw szy
tom, to nie bę dzie pie nię -
dzy na dru gi.

PROF. FE LIK S KI RY K
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OBRAZY WIELEK-MANDRELI
W MAŁEJ GALERII

Wy sta wa ma lar ki ro dem z Li ma no wej za bie ra nas
w fan ta stycz ny, nie co mrocz ny świat kształ tów i su -
ro wych ko lo rów. Wło sy, tra wy, fan ta stycz ne mac ki
ukła da ne są przez wiatr i wo dę. Raz zu peł nie cha -
otycz nie, in nym ra zem we dług ja kie goś kie run ku.
Sierść, wło sy lub bli żej nie okre ślo ne kłę bo wi ska, są
czę stym ele men tem utrzy ma nych w bar dzo kon se -
kwent nej ko lo ry sty ce ob ra zów.

– Gdy by Fri da Kah lo, zna ko mi ta mek sy kań ska
ma lar ka, mia ła swo ją szko łę, to pew nie Mał go sia by -
ła by jej ulu bie ni cą – po wie dział pod czas wer ni sa żu
prof. An drzej Sza rek. – Mał go sia nie da się lu bić tak
od ra zu, jej ob ra zy są wy ma ga ją ce dla od bior cy.
Skła da się na to wie le czyn ni ków, np. ja kiś ukry ty,
psy cho lo gicz ny ele ment. Jest ko lo ryst ką, któ ra so bie
utrud ni ła ży cie, ogra ni cza jąc pa le tę ko lo rów, ale tyl -
ko po zor nie. Jest sza rą ma lar ka, ciem ną, mo że na -
wet po nu rą i me lan cho lij ną, ale kie dy wpa trzy my się
w da ny ob raz, to za pra sza nas on do swo je go wnę -
trza i po ja kimś cza sie sta je my się je go czę ścią i za -
czy na my pły nąć z ty mi ró żny mi kształ ta mi,
przed mio ta mi, chmu ra mi – scha rak te ry zo wał ma lar -
stwo Wie lek -Man dre li opie kun ar ty stycz ny No wo są -
dec kiej Ma łej Ga le rii.

Uro dzo na w Li ma no wej ar tyst ka swo ją przy go dę
ze sztu ką roz po czę ła od Ze spo łu Szkół Pla stycz nych
im. An to nie go Ke na ra w Za ko pa nem, gdzie uczy ła
się... sny cer stwa.

Na wy sta wę w Ma łej Ga le rii skła da ją się naj now -
sze dzie ła Mał go rza ty Wie lek -Man dre li, po wsta łe
w 2012 i 2013 ro ku. – Jest to ta ki kom plet ny miks,
ale uło żo ny z sen sem – zdra dza ma lar ka, któ ra
przed trze ma la ty obro ni ła dok to rat na kra kow skiej
Aka de mii Sztuk Pięk nych.

DE MO NY WIE SŁA WA CIĄ GŁY
Z ini cja ty wy Ju lii Du dycz i Zbi gnie wa Wo la ni na,

w Mu zeum Ni ki fo ra w Kry ni cy -Zdro ju od by ła się

pierw sza in dy wi du al na wy sta wa prac Wie sła wa Cią -
gły. Pra ce udo stęp ni ła ro dzi na ar ty sty.

Nie po ko ją ce, eks pre syj ne i de mo nicz ne por tre ty
i au to por tre ty ar ty sty Wie sła wa Cią gły krzy czą ze
ścian ga le rii w Kry ni cy -Zdro ju.

– Ar ty sta mó wi nam ca łą praw dę o so bie. Na por -
tre tach mło dzień czych – o swo im cza sie szczę śli wym,
na tych póź niej szych opo wia da o do pa da ją cej go co -
raz czę ściej de pre sji, od któ rej w koń cu nie mo że się
już uwol nić. Si ła eks pre sji tych ob ra zów jest prze -
ogrom na, wręcz bi je z nich ja kieś wy czu wal ne nie -
bez pie czeń stwo – mó wił Zbi gniew Wo la nin,
kie row nik Mu zeum Ni ki fo ra i ku ra tor wy sta wy. Wie -
sław Cią gło uro dził się w 1960 ro ku, do ra stał w Po -
de gro dziu. Ukoń czył stu dia na Aka de mii Sztuk
Pięk nych w Kra ko wie, a póź niej za miesz kał w Kry -
ni cy i zwią zał się z tam tej szym To wa rzy stwem Przy -
ja ciół Sztuk Pięk nych. – Pod czas je go stu diów
i po ukoń cze niu ASP czę sto spo ty ka li śmy się, pro wa -
dząc dłu gie dys ku sje ar ty stycz ne. By ły to cza sy bar -
dzo trud ne dla twór ców, a zwłasz cza mło dych
ab sol wen tów uczel ni ar ty stycz nych, któ rzy po ukoń -
cze niu na uki wra ca li do swo ich ma łych miej sco wo -
ści, gdzie nie by li ak cep to wa ni przez lo kal ną
spo łecz ność. U Wieś ka da ło się już wte dy od czuć, że
– jak się oka za ło – do koń ca nie mógł się od na leźć
w tym świe cie – wspo mi nał zna ny są dec ki ar ty sta Ka -
zi mierz Twar dow ski.

FUN AND CLAS SIC I MA LIC KI 
Z TAR CZĄ 

Kon cer tem „Ma lic ki prze gię ty plus trzy ta len ty”
za koń czy ła się XII edy cja Fe sti wa lu Wir tu oze rii
i Żar tu Mu zycz ne go FUN and CLAS SIC. No wo są -
dec ka im pre za to praw dzi wa kwin te sen cja mu zycz -
ne go kar na wa łu, któ re go gwiaz da mi by li:
Sen sor men, Atom String Qu ar tet, Za mach na Mo -
Car ta i obo wiąz ko wo Wal de mar Ma lic ki.

Ostat ni kon cer to wy wie czór miał rów nież nie co
uro czy sty cha rak ter – dy rek tor MCK SO KÓŁ An to -
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Małgorzata Wielek (z prawej) Tarcza Herbowa dla Malickiego
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ni Mal czak i prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta No we go Są cza Je -
rzy Wi tu szyń ski wrę czy li Wal de ma ro wi Ma lic kie mu Tar czę
Her bo wą Za słu żo ny dla Mia sta No we go Są cza. Dy rek tor ar -
ty stycz ny fe sti wa lu i zna ko mi ty pia ni sta za szczyt ne wy ró żnie -
nie otrzy mał już 28 kwiet nia 2011 ro ku (wraz z An to nim
Mal cza kiem, He le ną Ła zar ską i Jó ze fem Bro dą), jed nak wcze -
śniej, mi mo wi zy ty przy oka zji ubie gło rocz ne go FUN and
CLAS SIC, nie by ło oka zji do jej ofi cjal ne go wrę cze nia.

– Nie spo dzian ka dłu go cze ka ła na pa na Wal de ma ra Ma -
lic kie go – roz po czął lau da cję Je rzy Wi tu szyń ski. – Ini cja to -
rem tej nie spo dzian ki był dy rek tor An to ni Mal czak, któ ry
wnio sko wał do Ra dy Mia sta No we go Są cza o przy zna nie Tar -
czy Her bo wej Wal de ma ro wi Ma lic kie mu. Uza sad nie nie by ło
tak cie ka we i ob szer ne, że Ra da Mia sta nie mia ła żad nych
wąt pli wo ści. Wszy scy zna my pa na Ma lic kie go – to zna ko mi ty
pia ni sta, sa ty ryk i show man, oso ba, któ ra ma wiel ki dy stans
do sie bie i wiel kich twór ców. Dzię ku je my i gra tu lu je my – po -
wie dział prze wod ni czą cy RM, do ce nia jąc wkład Ma lic kie go
w pro mo wa nie No we go Są cza na kul tu ral nej ma pie nie tyl ko
Pol ski, ale i ca łe go świa ta (Fe sti wal Fun and Clas sic jest ewe -
ne men tem na świa to wą ska lę!).

W pro gra mie „Ma lic ki prze gię ty plus trzy ta len ty” wy stą -
pi li: Wal de mar Ma lic ki – for te pian, Mał go rza ta Krzy ża no wicz
– wio lon cze la, for te pian, Ani ta Ry wal ska -So snow ska – so -
pran i Mar cin Po my ka ła – te nor. Ma lic ki w żar tach „prze cho -
dził sa me go sie bie” i, mi mo że część z nich zna na już by ła
z „Fil har mo nii Dow ci pu, to i tak spraw nie śmie szy ły. Część
wy stę pu sta no wi ły rów nież mu zycz ne pod ró że przez epo ki
hi sto rycz ne oraz mu zycz ne wy kła dy, rzecz ja sna, na we so ło.

GLO RIA AR TIS DLA FRAN CISZ KA KU RZEI
Wy bit ny skrzy pek lu do wy z Kicz ni otrzy mał Me dal Za słu żo -

ny Kul tu rze Glo ria Ar tis. O od zna cze nie dla ob cho dzą ce go 28
stycz nia 94 la ta Fran cisz ka Ku rzei wnio sko wał Urząd Mar szał -
kow ski Wo je wódz twa Ma ło pol skie go. W za stęp stwie mar szał -
ka Mar ka So wy, Glo rię Ar tis ar ty ście lu do we mu wrę czył Le szek
Zegz da, rad ny Sej mi ku i prze wod ni czą cy Ko mi sji Kul tu ry.

– Pan Fran ci szek Ku rze ja jest nie zwy kłym mu zy kiem lu do -
wym o nie wąt pli wie naj więk szym do rob ku na Są dec czyź nie.
Jest mi tym bar dziej nie zmier nie mi ło w imie niu mi ni stra Bog -
da na Zdro jew skie go wrę czyć mu brą zo wy Me dal Za słu żo ny
Kul tu rze Glo ria Ar tis – po wie dział Zegz da.

Sa ma uro czy stość, pod czas któ rej przy gry wa li wy cho wan -
ko wie mu zy ka spod Łąc ka, zor ga ni zo wa na zo sta ła przez
MCK SO KÓŁ z udzia łem Urzę du Gmi ny w Łąc ku i Sta ro -
stwa Po wia to we go w No wym Są czu. Ko lej no wzru szo ne mu
Ku rzei gra tu lo wa li: sta ro sta Jan Go lon ka (Sta ro stwo ufun do -
wa ło na wet na gro dę fi nan so wą), An to ni Mal czak – dy rek tor
MCK SO KÓŁ, człon ko wie Związ ku Pod ha lan, przed sta wi -
cie le ze spo łów re gio nal nych, obec ni i by li par la men ta rzy ści
(An drzej Ro ma nek, Sta ni sław Ko gut i Sta ni sław Pa soń) oraz
ro dzi na i licz ne gro no przy ja ciół.

Uro dzo ny w Kicz ni (gm. Łąc ko) mu zyk to je den z naj wy -
bit niej szych skrzyp ków lu do wych Są dec czy zny. Ob da rzo ny
nie zwy kłym słu chem oraz ta len tem mu zycz nym, sam na uczył
się gry na skrzyp cach i fu jar ce, pod pa tru jąc oj ca. W wie ku 17

lat stwo rzył pierw szą ka pe lę, z któ rą gry wał na za ba wach i po -
tań ców kach. Po woj nie przez pra wie 17 lat wy stę po wał z ze -
spo łem „Wsi Two rzą cej” Mie czy sła wa Czci bo ra -Cho le wy.
Zwią za ny z ze spo ła mi „Ma łe Łąc ko”, „Gó ra le Łąc cy” z Łąc -
ka, „Do li na Du naj ca” z No we go Są cza, „Gor ce” z Ka mie ni -
cy. W ro ku 1986 zo stał wy ró żnio ny na gro dą im. Oska ra
Kol ber ga za ca ło kształt pra cy twór czej na rzecz kul tu ry lu do -
wej. Jest zdo byw cą licz nych na gród na kon kur sach i prze glą -
dach, dwu krot nym lau re atem Basz ty – głów nej na gro dy
przy zna wa nej pod czas Ogól no pol skie go Fe sti wa lu Ka pel
i Śpie wa ków w Ka zi mie rzu Dol nym. W dal szym cią gu, mi -
mo sę dzi we go wie ku, uczest ni czy w ży ciu kul tu ral nym re gio -
nu, kształ cąc mło de po ko le nie mu zy kan tów.

– Cie szy my się, że do ce nio no wkład w kul tu rę lu do wą pa -
na Fran cisz ka Ku rzei, ja ko mu zy ka i na uczy cie la wie lu, wie -
lu po ko leń, i cie szy my się, że jest on miesz kań cem gmi ny
Łąc ko. To wspa nia ły czło wiek, któ ry two rzył nie tyl ko dla Łąc -
ka, ale dla ca łej Są dec czy zny – po wie dział przed ce re mo nią
Ja nusz Klag, wójt gm. Łąc ko.

WER NI SAŻ OB RA ZÓW Z DZIE CIŃ STWA 
Do 1 kwiet nia w Ga le rii So kół oglą dać mo żna wy sta wę ma -

lar stwa, rzeź by i gra fi ki po cho dzą cej z Ła bo wej Sa bi ny Łat ki.
Jed nym z ele men tów wer ni sa żu był hap pe ning, pod czas któ -
re go ka żdy mógł przy go to wać swo ją gip so wą rzeź bę.

Wy sta wa w So ko le jest są dec kim de biu tem Łat ki, wcze -
śniej pre zen to wa ła swo je pra ce przede wszyst kim w War sza -
wie. To, co ją naj bar dziej in te re su je w sztu ce, to for ma,
struk tu ra i ko lor, a in spi ra cją do two rze nia są naj czę ściej ob -
ra zy przy wo ła ne z dzie ciń stwa.

– Rze czy, czy wy da rze nia, zwią za ne z dzie ciń stwem, ale też
i ma rze nia. Np. za wsze chcia łam mieć me du zy w akwa rium,
więc je so bie na ma lo wa łam – mó wi Sa bi na Łat ka.

Pod czas wer ni sa żu ar tyst ka za pro si ła wszyst kich go ści
do wspól nej za ba wy – ka żdy mógł przy go to wać swo ją gip -

Ryszard Miłek
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so wą rzeź bę. Na for mo wa nie kształ tów z gip so wych to re bek
sku si li się na wet no wo są dec cy ar ty ści, m.in. Jó zef Po gwizd,
Bar ba ra Ada mo wicz, Krzysz tof Bo jar czuk, czy Woj ciech
Szpi ne ter. Wszy scy chęt ni, ota cza ją cy wiel ki stół, wy glą da -
li... jak by le pi li pie ro gi.

– Po dob ną ak cję or ga ni zo wa łam przed kil ko ma la ty w war -
szaw skiej Kró li kar ni. Na zy wa ło się to „Przy ję cie”. Po le ga to
na tym, że ka żdy za nu rza jąc to reb kę z gip sem w wo dzie, mo -
że po tem ufor mo wać z te go do wol ny kształt. Sa mo za ci śnię cie
dło ni jest twór czym ak tem, bez sztucz ne go for mo wa nia – tłu -
ma czy Łat ka.

MI ŁEK Z NA GRO DĄ NA BIEN NA LE
W LON DY NIE

Or ga ni zo wa ne w Chel sea Old Town Hall Lon don Art Bien -
na le oka za ły się bar dzo szczę śli we dla no wo są dec kie go pa ste -
li sty, któ ry za ob raz z se rii „Im pro wi za cje ró żno te ma tycz ne”
otrzy mał dru gą na gro dę w ka te go rii su chy pa stel. Or ga ni za to -
rem im pre zy o wiel kiej, mię dzy na ro do wej ran dze, jest lon dyń -
ska Ga le ria Ga gliar di oraz Chian cia no Art Mu seum ze Sie ny.
Na Bien na le Sztu ki w Lon dy nie swo je pra ce pre zen to wa ło 160
ar ty stów z 40 kra jów, wśród nich Ry szard Mi łek.

– Nie spo dzie wa łem się żad nej na gro dy i z ta kim na sta wie -
niem po je cha łem do Lon dy nu. I mo że dla te go się uda ło? – mó -
wi cie szą cy się z wy ró żnie nia Ry szard Mi łek. – Dziś Lon dyn
i Ber lin to sto li ce eu ro pej skiej sztu ki. Tym bar dziej cie szy na -
gro da. Ma rie Ga gliar di bar dzo kom ple men to wa ła mój ob raz,
po wta rza ła na wet, że jest wiel ką fan ką mo ich pa ste li.

Na gro dzo ny pa stel to akt z za ry sem ana to micz nym w to na -
cji mo no chro ma tycz nej. Jak przy zna je Mi łek, ta ka ko lo ry sty -
ka po do ba się w Lon dy nie, gdzie rok te mu pod czas Bien na le
sprze dał po dob ną pra cę. – Mo że miesz kań cy an giel skich miast
przy wy kli do ta kiej sza rej ko lo ry sty ki? – za sta na wia się ar ty -
sta, któ re go pra ce zdo bią pry wat ne ko lek cje w Sta nach Zjed -
no czo nych, Wiel kiej Bry ta nii, we Fran cji, czy w Niem czech. 

Ry szard Mi łek zre ali zo wał po nad 65 wy staw in dy wi du al -
nych, brał udział w po nad 130 wy sta wach zbio ro wych w Pol -
sce, Eu ro pie i USA. Za swo je pra ce był wie lo krot nie
na gra dza ny w kra ju i za gra ni cą.

DO ŚWIAD CZE NIA Z FI ZY KI 
I Z POD RÓ ŻO WA NIA

Do 17 lu te go w Ga le rii Sztu ki Współ cze snej BWA SO KÓŁ
oglą dać mo żna by ło dyp tyk wy sta wo wy: Jac ka Ko ło dziej skie -
go „Ter ra rium” i Mi cha ła Smand ka „Te le port pro cess”. Jej ku -
ra to rem był Łu kasz Biał kow ski. – Obie wy sta wy wią że
tu ry sty ka – wszyst kie pre zen to wa ne pra ce są efek ta mi pod ró -
ży. Jed nak wy pra wy, któ re po dej mu ją Ja cek Ko ło dziej ski i Mi -
chał Sman dek, to naj pierw kul tu ro we eska pa dy mię dzy
bie gu na mi tech no lo gii i na tu ral no ści, a do pie ro póź niej prze -
miesz cza nie się z miej sca na miej sce. Ich pra ce po ka zu ją, że
ba da jąc re la cje mię dzy przy ro dą, czło wie kiem i tech no lo gią,
nie trze ba się gać po na uko we i tech nicz ne no win ki, jak ro bią
to spe cja li ści od bio ar tu. Tu ry sty ka – w ro zu mie niu, o któ rym
tu mó wi my – za czy na się, gdy spry sku je my po miesz cze nie od -
świe ża czem po wie trza – mó wi Łu kasz Biał kow ski.

Ko ło dziej ski i Sman dek pod ró żu ją w od mien ny spo sób, są
ró żny mi od sie bie tu ry sta mi. Fo to gra fie Jac ka Ko ło dziej skie -
go to efekt wy cie czek po po łu dnio wej Fran cji, Chor wa cji
i Pol sce.

– Nie mam du szy pod ró żni ka, a przy go dy w eg zo tycz nych
kra jach ra czej mnie prze ra ża ją – mó wi au tor.

Dla te go na je go fo to gra fiach znaj dzie my ta kie miej sca re -
zer wa ty i par ki kra jo bra zo we, gdzie na tu ra sty ka się z no wo -
cze sno ścią, a on jest tu ry stą w ter ra rium.

Mi chał Sman dek zaś od wie dza miej sca, gdzie przy ro da
wy da je się nie tknię ta przez czło wie ka: jak np. wul ka ny i pu -
sty nie. Je go pra ce to ele men ty za bra ne z na tu ry, ale prze two -
rzo ne w wy ni ku pro ce sów fi zycz nych.

JA NUSZ BO BREK

Gloria Artis dla Kurzei Wernisaż Sabiny Łatki w MCK „Sokół”
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iąt ko wio ki ma ją barw ny pro -
gram obej mu ją cy tań ce, śpiew -
ki, zwy cza je i ob rzę dy lu do we
La chów Są dec kich. Pre zen tu ją

je na sce nie, za cho wu jąc wie le form au -
ten tycz nych i nio są ra dość licz nym wi -
dow niom. Jak sa mi pod kre śla ją,
ocza ro wu ją „wdzię kiem, mło do ścią, we -
rwą, dziew czę cą uro dą i za dzior no ścią
chło pa ków”.

Re gio nal ny Ze spół Pie śni i Tań ca
Piąt ko wio ki swą na zwę za po ży czył
od miej sco wo ści, w któ rej w 1994 ro ku
zo stał za ło żo ny – czy li od Piąt ko wej.
Ma ją na wet zwią za ne z nią mot to:

Piąt ko wo, Piąt ko wo ty biyd no wio sec ko,
te ros już wy glon dos jak ma łe mia stec ko.
Do my mu ro wa ne, a w ło gro dach kwiot ki,
a gdzież się po dzia ły szcze chom kry te chat ki.
A prze cie nie daw no bab cia po wia da ła,
że w sa mym środ ku wsi dym no cha ta sto ła.

Dzia ła ją pod pa tro na tem Gmin ne go
Ośrod ka Kul tu ry w Chełm cu. Człon ko -
wie ze spo łu to po nad 100-oso bo wa gru -

pa, dzie ci od lat 6 i do ro słych, z któ rych
naj star si ma ją po 30 lat. Są za an ga żo wa -
ni i roz mi ło wa ni w ro dzi mej kul tu rze,
a ich głów nym ce lem jest kul ty wo wa nie
i po pu la ry za cja prze pięk ne go la chow -
skie go folk lo ru.

Gru pa pre zen tu je rów nież wią zan ki
tań ców i pie śni in nych po łu dnio wych
re gio nów, któ ry mi się za uro czy ła. Są to
su ity: Gó ra li Skal ne go Pod ha la, Gó ra li
Ży wiec kich i Kra ko wia ków.

„Wdzię kiem, mło do ścią, we rwą,
dziew czę cą uro dą i za dzior no ścią chło -
pa ków zdo by wa ser ca mi ło śni ków folk -
lo ru la chow skie go ze spół Piąt ko wio ki”
– tak re kla mu ją sa mi sie bie.

Ze spół Piąt ko wio ki od po cząt ku swej
dzia łal no ści za pre zen to wał po nad 500
kon cer tów w kra ju i za gra ni cą. W Pol -
sce uczest ni czył w ta kich fe sti wa lach,
jak: Gó ral ski Kar na wał w Bu ko wi nie
Ta trzań skiej (1996-1998 i 2002 rok);
Kar pac ki Fe sti wal Dzie cię cych Ze spo -
łów Re gio nal nych w Rab ce
(1997, 2002, 2007); Ogól no pol ski Fe sti -
wal Ze spo łów Ta necz nych w Go rzo wie

Wiel ko pol skim (1998); Mię dzy na ro do -
wy Fe sti wal „Świę to Dzie ci Gór” No wy
Sącz (1998, 1999, 2003 i 2008 r.); Mię -
dzy na ro do wy Fe sti wal Dzie cię cych Ze -
spo łów Ta necz nych „FRY TEK”
Ra dzion ków (1999 r.); Ogól no pol ski
Fe sti wal Dzie cię cych Ze spo łów Ta necz -
nych „Ta necz ny Krąg” Prze myśl (2000
r.); Ogól no pol ski Te le wi zyj ny Tur niej
Mło dych Ta len tów w Kra ko wie (2002
r.); Ma ło pol ski Prze gląd Ze spo łów Re -
gio nal nych w No wym Wi śni czu (2004
r.); Ogól no pol ski Fe sti wal Dzie cię cych
Ze spo łów Re gio nal nych Zie lo na Gó ra
(2009 r.) oraz Ogól no pol ski Prze gląd
Ze spo łów Re gio nal nych w Dą bro wie
Gór ni czej (2010 r.).

Wy stę po wa li rów nież za gra ni cą:
na Mię dzy na ro do wych Fe sti wa lach Ze -
spo łów Ta necz nych lub Re gio nal nych:
Po va życ ka By stri ca (Sło wa cja – 1998 r.);
Bay on ne (Fran cja 1999, 2003, 2006 r.);
Tre vi so (Wlo chy 2000 i 2001 r.); Fi la ko -
vo (Sło wa cja 2003 i 2007 r.); Tul cea (Ru -
mu nia – 2007 r.); The sa lo ni ki (Gre cja
– 2008 r.); Ri xhe im (Fran cja – 2008 r.);

Masz takie piękne korzenie (IV)

Piątkowioki – werwa, uroda
panien i zadziorność chłopaków
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Trna va (Sło wa cja – 2009 r.); Ob re no vac
(Ser bia – 2009 r.); Ko ka va (Sło wa cja
– 2011 r.) oraz Ri ze (Tur cja – 2011 r.).

***
In struk to rem i cho re ogra fem ze spo łu

jest An drzej Łu ka sik. To on, wraz z żo ną
Te re są, ma łżeń stwo wy wo dzą ce wła sne
ro dzin ne i kul tu ro we tra dy cje z Piąt ko -
wej, stwo rzy li ten ze spół. W mło do ści
wie le lat by li zwią za ni z no wo są dec ką
gru pą folk lo ry stycz ną Są de cza nie i tam
zdo by wa li ar ty stycz ne szli fy z lu do we go
tań ca i mu zy ki. Kul ty wo wa nie la chow -
skich tra dy cji i oby cza jów sta ło się ich
ży cio wą pa sją. Szyb ko do strze gli też po -
trze bę utwo rze nia no we go ze spo łu w śro -
do wi sku bo ga tym w uta len to wa ną
mło dzież, roz mi ło wa ną w kul tu rze lu do -
wej Są dec czy zny. Zna leź li też gro no lu -
dzi do brej wo li, któ rzy chcie li z ni mi
w tym dzie le współ pra co wać.

Po sta no wi li, że bę dą two rzyć ze spół
pod czas do ży nek wiej skich w 1993 r.,
zor ga ni zo wa nych we dług po my słu
Mag da le ny Kot kow skiej. Z tam tych cza -
sów w kro ni ce ze spo łu po zo sta ła no tat -
ka: „Dzie ci, któ re z ta ką ra do ścią ubra ły
stro je lu do we, któ re tak wdzięcz nie nio -
sły plo ny, na pew no za słu gi wa ły na to,
aby dać im mo żli wość po zna nia kul tu ry
i zwy cza jów ich przod ków. Dzię ki ze -
spo ło wi mo żna dać im in ny spo sób spę -
dza nia cza su, w któ rym uczy ły by się
na sze go, są dec kie go tań ca i śpie wu”.

Wiel kim pro pa ga to rem po wo ła nia
ze spo łu stał się też se nior ro du Łu ka si -

ków, 71-let ni Mie czy sław, zna ny w Piąt -
ko wej z licz nych ini cja tyw spo łecz nych,
spor to wych i kul tu ral nych. To on prze -
ko ny wał sy na i sy no wą, by za miast tań -
czyć w Są de cza nach, stwo rzy li gru pę
re gio nal ną w Piąt ko wej. Dys ku sje na ten
te mat to czo no w miej sco wej Szko le
Pod sta wo wej. Do gru py współ twór ców
przy stą pi ły wów czas lo kal ni dzia ła cze:
Ha li na Sta chur ska, ów cze sny dy rek tor
szko ły Bro ni sła wa Sko czeń, Zo fia Gaw -
lik (do dziś akom pa nia tor ze spo łu),
Mag da le na Kot kow ska i nie ży ją cy już
jej mąż Al fred Kot kow ski, ar ty sta rzeź -
biarz, póź niej szy au tor lo go i pla ka tu ze -
spo łu. A ta kże ks. Zbi gniew Ma czu ga,
rek tor piąt kow skiej wspól no ty re li gij nej
oraz Te re sa Po to czek, w tam tych la tach
dy rek tor cheł miec kie go Gmin ne go
Ośrod ka Kul tu ry.

Pa tro nem ca łe go przed się wzię cia był
Jó zef Zyg munt, dzia łacz sa mo rzą do wy
z Piąt ko wej, wów czas prze wod ni czą cy
Ra dy Gmi ny Cheł miec, a obec nie rad -
ny cheł miec ki i dy rek tor Są dec kie go Po -
go to wia Ra tun ko we go. Ini cja ty wie
sprzy ja ły też ów cze sne wła dze gmi ny:
wójt Zbi gniew Pie kar ski, wi ce wój to wie:
Jan Smo leń i Sta ni sław Kru czek, wi ce -
prze wod ni czą ca Ra dy Gmi ny Bo gu sła -
wa Pie trzak i czło nek ko mi sji kul tu ry
RG Ma rian Jur czak. 

Pod czas jed ne go ze spo tkań zde cy do -
wa no, że za mie siąc od bę dzie się pierw -
sza pró ba. I sta ło się. Pod ko niec
kwiet nia 1994 ro ku na za ję cia in au gu ru -
ją ce dzia łal ność Piąt ko wio ków przy -
szło 20 dzie ci. Pierw sze tań ce od by ły się
w ro dzin nym do mu Mie czy sła wa Łu ka -
si ka, a na ko lej ne uży czy ła miej sca
przy szłym folk lo ry stom szko ła.
Pod okiem cho re ogra fa An drze ja Łu ka -
si ka wspól nie mu zy ko wa no i pod ska ki -
wa no w rytm akom pa nia men tu Zo fii
Gaw lik. Już w czerw cu te go ro ku ze spół
za pre zen to wał się pod czas za koń cze nia
ro ku szkol ne go, w stro jach po ży czo -
nych od Mszal ni czan. Naj bar dziej oba -
wia no się su ro wej oce ny ró wie śni ków,
ale spo łecz ność szkol na przy ję ła wy stę -
py ko le gów grom ki mi bra wa mi. Po -
więk szy ła się też licz ba chęt nych
do na uki śpie wu i tań ca lu do we go.

Wa żne wy da rze nia na stą pi ły pod ko -
niec 1994 r. De cy zją cheł miec kie go sa -
mo rzą du, gmi na prze ję ła pa tro nat

nad ze spo łem, wpro wa dza jąc go
w struk tu ry GOK. Wy asy gno wa no też
pie nią dze na uszy cie stro jów re gio nal -
nych, bez któ rych folk lo ry stycz ne pre -
zen ta cje tra cą ca ły urok. Po ma te riał
na la chow skie ka fta ny, błę ki cie, kiec ki,
bluz ki, ko szu le udał się do biel skich
pro du cen tów Bog dan Li gę za.

W kwiet niu 1995 r. gru pa da ła swój
pierw szy po wa żny kon cert pod czas uro -
czy sto ści wmu ro wa nia ka mie nia wę -
giel ne go pod no wą świą ty nię
w Piąt ko wej. Go ściem ho no ro wym był
wy słan nik or dy na riu sza die ce zji tar now -
skiej, ks. bi skup Wła dy sław Bo bow ski.
Ma rek No wak, trze cio kla si sta pod sta -
wów ki, wy ko nał przed wy so kim au dy -
to rium po raz pierw szy ro dzi mą
przy śpiew kę: „Jak ja se za śpi wom ma -
lut ki cho do cek, to mi się za krę ci na po -
lu wia tro cek”. Od tej chwi li na ka za no
wszyst kim człon kom ze spo łu, opie ku -
nom i przy ja cio łom za pi sy wać wszyst -
ko, co się w ich gło wach uro dzi. Tak
two rzył się bo ga ty dziś re per tu ar Piąt ko -
wio ków.

Twór ca i szef ze spo łu An drzej Łu ka -
sik o so bie i swo ich pa sjach mó wi tak:

– Po cho dzę z Piąt ko wej, któ ra
od wie ków sta no wi wro ta do kró lew -
skie go, są dec kie go gro du. Moi przod ko -
wie zaj mo wa li się upra wą ro li,
wy ko ny wa li wie le za wo dów zwią za nych
z rę ko dziel nic twem, ale przede wszyst -
kim od po ko leń zwią za ni by li z miej sco -
wą tra dy cją i ob rzę do wo ścią La chów
Są dec kich. I to wła śnie spo wo do wa ło, że
od naj młod szych lat mia łem oka zję ob -
co wać z lu do wy mi zwy cza ja mi tej zie mi.
Wspól nie z dziad kiem i oj cem wy ko ny -
wa łem gwiaz dy ko lęd ni cze, tu ro nie,
a na Wiel ka noc ko lo ro we pal my. Świę -
ci łem po la, wbi ja jąc w zie mię lesz czy no -
we krzy ży ki. Mo ją uwa gę przy cią ga li
we sel ni dru żbo wie, wy ko nu ją cy roz ma -
ite przy śpiew ki, naj czę ściej wy my śla ne
na po cze ka niu.

BER NA DE TA WASZ KIE LE WICZ
Źró dło i fot. Ze spół Piąt ko wio ki

Tekst po cho dzi z bro szu ry „Masz ta kie
pięk ne ko rze nie” opi su ją cej ze spo ły folk lo ry -
stycz ne Są dec czy zny. Pu bli ka cja zo sta ła wy -

da na w ra mach Są dec kie go Fe sti wa lu
Kul tu ry, zor ga ni zo wa ne go przez Fun da cję

Są dec ką przy wspar ciu fi nan so wym Wo je -
wódz twa Ma ło pol skie go

FO
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Od pod pa le nia ko ścio ła w Ptasz ko -
wej upły nął pra wie mie siąc, a mi mo
to da lej spo łecz ne pa tro le peł nią dy -
żu ry noc ne przy świą ty ni?

– To praw da. Po pro stu dmu cha my
na zim ne. Na dal wy zna cza my dy żu ry.
Co noc pil nu je ko ścio ła po kil ku miesz -
kań ców. Włą cza ją się w to na wet ko bie -
ty. Zmie nia ją się co kil ka go dzin. Jest też
wię cej po li cyj nych pa tro li.
Wróć my do tej fe ral nej no cy. Koś -
ciół pod pa lo no tuż przed pół no cą.
Spraw cy ob la li sub stan cją ła two -
pal ną, naj praw do po dob niej ben zy -
ną, dwa drew nia ne na ro żni ki
ko ścio ła. W wy ni ku po ża ru znisz -
cze niu uległ frag ment drew nia ne go
sza lun ku, któ rym ob ło żo na jest

świą ty nia i nad pa lo ne zo sta ły znaj -
du ją ce się pod nim bel ki zrę bo we.
Da lej, ogień się nie przedarł…

– Nad ko ścio łem czu wa ła Opatrz ność
Bo ża. Ogień uda ło się uga sić w za rod ku.
Na szczę ście nie zdo łał się roz prze strze -
nić. Gdy by tak się sta ło, z dy mem po szło -
by na sze li czą ce po nad 450 lat
dzie dzic two. Wie le za wdzię cza my też fir -
mie ochro niar skiej Se zam, któ ra mo ni to -
ru je nasz ko ściół. Bły ska wicz nie nas
po wia do mi ła, że w świą ty ni włą czył się
alarm. Dym, któ rzy za czął prze do sta wać
się po mię dzy bel ki zrę bo we do wnę trza
świą ty ni, uru cho mił czuj ni ki dy mu. W ko -
ście le od kil ku lat ma my za in sta lo wa ny
mo ni to ring prze ciw po ża ro wy. To on w du -
żej mie rze ura to wał na szą świą ty nię.

Z re la cji uczest ni ków ak cji ra tun ko -
wej wia do mo, że pierw szy na miej -
scu po ża ru był ko ściel ny, któ ry
za alar mo wał księ dza pro bosz cza
i księ dza wi ka re go Bo gu sła wa So bu -
sia ka. Szyb ko zbie gli się miesz kań -
cy, do tar li stra ża cy. Pro szę
opo wie dzieć, jak to by ło?

– Dzia ła li śmy od ru cho wo. Li czy ła się
do słow nie ka żda se kun da. Za dy mie nie
w świą ty ni by ło co raz więk sze. Na wet
nie by ło cza su, by szu kać ga śnic. Je dy ną
słusz ną de cy zją by ło wów czas wy ko rzy -
sta nie śnie gu, le żą ce go ko ło świą ty ni.
Ko ściel ny, ksiądz wi ka riusz i ja chwy ci -
li śmy za ło pa ty i za czę li śmy wrzu cać go
tam, gdzie się pa li ło. Kie dy ten mięk ki,
bia ły puch się skoń czył, rzu ci łem ło pa tę

Opatrzność Boża
czuwała nad świątynią
15 stycz nia br. za byt ko wy ko ściół pw. Wszyst kich Świę tych w Ptasz ko wej omal nie po szedł z dy -
mem. Zo stał pod pa lo ny. Li czą ca po nad 450 lat świą ty nia oca la ła dzię ki no wo cze snej tech ni ce
i wy sił ko wi lu dzi. O ak cji ra tow ni czej, pro wa dzo nej w tę fe ral ną noc, roz ma wia my z ks. Jó ze fem
Kma kiem, pro bosz czem pa ra fii pw. Mat ki Bo skiej Ra do snej.
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i po bie głem po szty chów kę do po bli skie -
go schow ka. By ła nie zbęd na, aby wbić
się w twar dy śnieg. Przy biegł są siad, An -
drzej Za czyk, z ga śni cą i dra bi ną. Dla
mnie naj pięk niej szym wi do kiem w tym
mo men cie by ło za cho wa nie pre ze sa na -
szej Ochot ni czej Stra ży Po żar nej, któ ry
do je chał sa mo cho dem stra żac kim i biegł
z wę żem, by ga sić ogień. Po ode rwa niu
de sek sza lun ku, stra ża cy da lej ga si li po -
żar. Je stem pe łen uzna nia dla miesz kań -
ców i wszyst kich słu żb ra tow ni czych,
ja kie wów czas bły ska wicz nie po ja wi ły
się na miej scu, by ra to wać nasz za byt ko -
wy ko ściół.
Ja kie by ły re ak cje pa ra fian, gdy do -
wie dzie li się, że ko ściół zo stał pod -
pa lo ny?

– Nie do wie rza nie i osłu pie nie. Wszy -
scy by li zszo ko wa ni tym, co się sta ło.
Oka zu je się, że bar dzo du żo lu dzi zna
nasz ko ściół. Po żar uświa do mił nam
wszyst kim, że w jed nej chwi li tej wspa -
nia łej świą ty ni mo gło nie być. Od po -
nad 450 lat jej bry ła wpi su je się
w kra jo braz Ptasz ko wej. Po wiem tak.
Na uczy li śmy się tej świą ty ni. Wszy scy
wie dzą, że stoi i za chwy ca swo im pięk -
nem, za chwy ca co dzien nie, za chwy ca
ka żde go, kto ją od wie dza. Te raz ci śnie
się na usta re flek sja: Prze cież, gdy by nie
szyb ka ak cja ra tun ko wa, z tej świą ty ni
mo gło już nie być.
Ko ściół od kil ku lat ma za mon to wa -
ny mo ni to ring prze ciw po ża ro wy
i an tyw ła ma nio wy. Bły ska wicz nie
za re ago wał czuj nik dy mu, gdy świą -
ty nia za czę ła się nim wy peł niać. Po -
żar w Ptasz ko wej to chy ba
naj lep sza re kla ma tych urzą dzeń?

– Jak naj bar dziej. Mo ni to ring prze -
ciw po ża ro wy oca lił nasz ko ściół. Żad ne
pie nią dze nie wy na gro dzi ły by nam utra -
ty ko ścio ła. Kil ka dzie siąt ty się cy zło -
tych, któ re kil ka lat te mu wy da li śmy
na mo ni to ring, oka za ło się bez cen ne.
Pierw szy mo ni to ring za ło ży li śmy, kie -
dy ob ją łem pro bo stwo pa ra fii, a póź niej
z bie giem cza su wy mie nia li śmy czuj ki
na co raz lep sze, czul sze.
Po li cja szyb ko za trzy ma ła czte rech
mę żczyzn w wie ku od 20 do 28 lat
po dej rze wa nych o pod pa le nie ko -
ścio ła. Pro ku ra tor re jo no wy w Gor -
li cach trzem z nich przed sta wił
za rzut pod pa le nia świą ty ni. Wszy -

scy są miesz kań ca mi gmi ny Gry -
bów, w tym je den Ptasz ko wej. Oso -
ba ta nie po cho dzi z Wa szej
miej sco wo ści, do Ptasz ko wej spro -
wa dzi ła się ja kiś czas te mu. Wo bec
po dej rza nych pro ku ra tor za sto so -
wał do zór po li cyj ny. W tej spra wie
jest pro wa dzo ne śledz two...

– Istot nie. Wiem, że pro ku ra tor po -
sta wił trzem oso bom za rzu ty. W tym
wzglę dzie, w tym rów nież od no śnie
miesz kań ca Ptasz ko wej, nie chciał bym
się wy po wia dać. Cier pli wie cze kam
na wy nik to czą ce go się śledz twa. Nie
do koń ca ro zu miem jed nak de cy zję pro -
ku ra tu ry o za sto so wa niu wo bec po dej -
rza nych do zo ru po li cji, a nie aresz tu
tym cza so we go, o któ ry wnio sko wa ła
po li cja. Oso bi ście na po żar na sze go ko -
ścio ła pa trzę nie tyl ko przez pry zmat
pod pa le nia świą ty ni. To nie jest tyl ko
kwe stia de sek, któ re się spa li ły, któ re
bę dzie my mu sie li wy mie nić, ale war -
tość sa kral na tej świą ty ni, to wspa nia łe
dzie dzic two kul tu ro we. No, ale jak mó -
wię, cze kam na za koń cze nie śledz twa.
Co mo gło kie ro wać ty mi oso ba mi,
któ rym pro ku ra tu ra po sta wi ła za -
rzut pod pa le nia świą ty ni?

– Do praw dy nie wiem. Tu taj nie mie -
li śmy do czy nie nia z sy tu acją, że ktoś
wła mu je się po to, by coś ukraść. Tu taj
nikt nie przy szedł, aby zdo być pie nią dze
na ja kieś swo je ce le. Tu taj ma my do czy -
nie nia z sy tu acją, że ktoś przy cho dzi
po to, by ten cen ny za by tek i wa żne
miej sce kul tu re li gij ne go do szczęt nie
znisz czyć.
Czy ta ki czyn mo żna wy ba czyć?

– Wy ba czyć trze ba za wsze. W lu dziach,
któ rzy z ta kich, czy in nych przy czyn źle po -
stą pi li trze ba szu kać po zy ty wów.
Jak miesz kań cy ko men tu ją ca łą sy -
tu ację?

– Nie słu cham plo tek, do cie kań. Da -
le ki je stem od te go. Wo lę, aby to, co się
sta ło, nie dzie li ło lu dzi. Wo lę, aby ta
spra wa ich jed no czy ła. Po żar ko ścio ła
wy zwo lił nie sa mo wi tą in te gra cję lu dzi
wo kół tej wspa nia łej świą ty ni.
Jest za tem, mo żna po wie dzieć, i po -
zy tyw na stro na te go przy kre go zda -
rze nia?

– Zde cy do wa nie tak. Ta świą ty nia
po po ża rze nie ja ko na no wo odży ła
w ser cach lu dzi, ptasz ko wian, ale nie

tyl ko. Wi dzi my, że wie le osób przy je -
żdża do Ptasz ko wej na na bo żeń stwa,
rów nież po to, aby zo ba czyć, jak ko ściół
wy glą da po po ża rze.
Fe ral nej stycz nio wej no cy z dy mem
mo gły pójść rów nież znaj du ją ce się
w środ ku dzie ła sztu ki sa kral nej, jak
rzeź ba Mat ki Bo skiej z Dzie ciąt kiem
zwa na Ma don ną ze Sło necz ni kiem
z oko ło 1420 ro ku, chrzciel ni ca
z 1506 ro ku, ro ko ko wa am bo na, ła wy
i kon fe sjo na ły, a ta kże cen ne ob ra zy.

– Stra ty by ły by nie po we to wa ne. Gdy
ob ją łem pro bo stwo pa ra fii w Ptasz ko wej,
od pierw sze go mo men tu urze kła mnie ta
świą ty nia. Prze pięk ny, drew nia ny ko ściół
– dzie dzic two kul tu ro we lu dzi, któ rzy
od wie ków tu taj miesz ka li, któ rzy go bu -
do wa li i chro ni li, jak umie li. Bar dzo się

cie szę, że tra fi łem do Ptasz ko wej, że mo -
gę co dzien nie oglą dać ten wspa nia ły za -
by tek. To, że ktoś wa żył się ją pod pa lić
za bo la ło mnie bar dzo. My ślę, że po dob ne
zda nie ma ją miesz kań cy. Dla te go jesz cze
raz dzię ku ję wszyst kim, któ rzy za an ga żo -
wa li się w ra to wa nie na sze go ko ścio ła,
stra ża kom, po li cjan tom, miesz kań com.
Wszyst kim ser decz ne Bóg za płać.
Miej sco wi mó wią, że nad ko ścio łem
czu wa ła ta kże Mat ka Bo ska, któ ra
uśmie cha się z oł ta rza do wier nych.

– Rze czy wi ście kult Mat ki Bo skiej
Ra do snej w na szej pa ra fii jest bar dzo
wi docz ny. To miej sce Ma ry ja wy bra ła
so bie przed kil ku set la ty. Je stem we -
wnętrz nie prze ko na ny, że za wsze czu -
wa ła nad na szym ko ścio łem. Je stem też
prze ko na ny, że czu wa ła ta kże wte dy,
gdy świą ty nia za czę ła się pa lić i bę dzie
ją ota czać opie ką w przy szło ści.
Kie dy pa ra fia za cznie re mont?

– Miej sca, któ re uszko dził ogień, za -
bez pie czy li śmy fo lią. Na ra zie tak zo -
sta nie. Nie mo że my ru szać z re mon tem

– Mo ni to ring prze ciw po -
ża ro wy oca lił nasz ko -
ściół. Kil ka dzie siąt
ty się cy zło tych, któ re
kil ka lat te mu wy da li śmy
na mo ni to ring, oka za ło
się bez cen ne.
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do cza su, aż pro ku ra tu ra nie za koń czy
w tej spra wie śledz twa. Pro wa dzą cy je
mu szą mieć swo bod ny do stęp do tych
miejsc.
Nad pa lo ny ko ściół lu stro wa ła
rów nież ko mi sja, w skład któ rej
we szli są dec cy kon ser wa to rzy
dzieł sztu ki i ar chi tekt z są dec kiej
de le ga tu ry Wo je wódz kie go Urzę -
du Ochro ny Za byt ków w Kra ko wie.
Co stwier dzi ła?

– Na szczę ście, sta ty ka ko ścio ła,
w związ ku z na pa le niem be lek zrę bo -
wych, nie zo sta ła na ru szo na. Kon struk -
cja nie ucier pia ła. Zo sta ły nad pa lo ne
bel ki zrę bo we, ale nie ma to wpły wu
na wspo mnia ną sta ty kę obiek tu. Bę dzie -
my mu sie li wy ko nać za bez pie cze nie
nad pa lo nych miejsc, a po tem ma my na -
dzie ję, że uda się nam po zy skać do fi nan -
so wa nie na grun tow ny re mont świą ty ni.
Zło ży my też wnio sek o pie nią dze na to,
co znisz czył po żar. Trze ba bę dzie m.in.
wy mie nić dach, wy ko nać no we fun da -
men ty świą ty ni. Znaj du ją się one pod tą
czę ścią, w miej scu, w któ rym by ła ona
roz su wa na w 1929 ro ku. Pod po zo sta łą
czę ścią ich nie ma. Trze ba ta kże wy brać
spod pod ło gi zie mię, któ ra jest nie ste ty
za grzy bio na, wy mie nić też sa mą pod ło -
gę, zro bić od wod nie nie te re nu, od no wić
znaj du ją cą się we wnątrz pięk ną po li chro -
mię. Zo ba czy my ta kże, ja ki jest stan be -
lek po zdję ciu drew nia ne go osza lo wa nia
ko ścio ła. To bę dzie gi gan tycz na pra ca,
któ ra, jak sa dzę, po trwa kil ka lat. Bę dzie -
my pu kać po pie nią dze na ten cel do Mi -
ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa
Na ro do we go, mo że jesz cze gdzieś in -
dziej. Są dzę, że przy mie rzy my się do te -
go za da nia do pie ro, gdy po świę ci my
na szą no wą świą ty nię i otwo rzy my ją dla
kul tu. Oce niam, że grun tow ny re mont za -
byt ko we go ko ścio ła za cznie się za dwa,
trzy la ta. Na ra zie naj pil niej szą kwe stią
jest za bez pie cze nie te go, co zo sta ło znisz -
czo ne przez po żar.
Czy spa lo ne de ski za cho wa cie
na pa miąt kę?

– To do bre py ta nie. Po my śla łem so bie,
że z tych zwę glo nych ka wał ków de sek
sza lun ku i frag men tów be lek zrę bo wych
zro bi my ró ża niec i zo sta wi my go tu taj,
w na szym ko ście le, na pa miąt kę te go
przy kre go zda rze nia.

Roz ma wia ła IGA MI CHA LEC

Ogrom ny wpływ na kształ to -
wa nie się iko no gra fii chry sto -
lo gicz nej o cha rak te rze
pa syj nym mia ły: Pi smo Świę te,
tra dy cja li tur gicz na, mi ste ria
śre dnio wiecz ne oraz Bi blia dla
ubo gich (Bi blia pau pe rum). 

C
y kle pa syj ne przed sta wia ją ce
sce ny z ży cia Chry stu sa
od Wjaz du do Je ro zo li my aż
po Zło że nie do gro bu by ły

czę sto wy ko rzy sty wa ne w śre dnio -
wiecz nej i no wo żyt nej sztu ce eu ro pej -
skiej. W przed sta wie niach tych ma my
do czy nie nia z te ma ta mi hi sto rycz ny -
mi i li te rac ki mi – apo kry ficz ny mi, ale
nie kie dy w ob ręb nie któ rych scen, ta -
kich jak Ocze ki wa nie na ukrzy żo wa -
nie, lub Opła ki wa nie Chry stu sa,
włą czo ne zo sta ły ty py iko no gra ficz ne
o ce chach de wo cyj nych, jak Chry stus
Fra so bli wy, czy Pie ta. Wie le z nich
do na szych cza sów do trwa ła frag men -

ta rycz nie, w po sta ci tyl ko kil ku, lub
kil ku na stu scen pa syj nych. Z ta ką sy -
tu acją ma my do czy nie nia w kon tek -
ście dzie jów ma lar stwa w Ma ło pol sce,
szcze gól nie zaś na Są dec czyź nie.

W ma lar stwie eu ro pej skim na szcze -
gól ną uwa gę za słu gu ją ma lo wi dła zdo -
bią ce ścia ny i skle pie nie pa dew skiej
ka pli cy ro du Scro ve gnich, zbu do wa nej
na ru inach sta ro żyt nej are ny rzym skiej.
Sa me fre ski, któ rych au tor stwo dzi siaj
już bez spor nie przy pi su je się wy bit ne -
mu ar ty ście to skań skie mu, a za ra zem
ter cja rzo wi fran cisz kań skie mu Giot to di
Bon do ne, po wsta ły ok. 1297 r. Ten nie -
zwy kle bo ga ty w ga mę ko lo ry stycz ną
i wąt ki tre ścio we „lek sy kon iko no gra fii
chry sto lo gicz nej” od ci snął zna czą ce
pięt no na roz wo ju te ma tu pa syj ne go
w sztu kach pla stycz nych na prze strze ni
kil ku póź niej szych stu le ci.

Ale cof nij my się do ge ne zy hi sto -
rycz no -li te rac kiej, któ ra sta ła się źró -
dłem in spi ra cji dla wie lu po ko leń
twór ców chrze ści jań skich. Kult mę ki

Z re cep cji te ma tu mę ki Pań skiej 
w iko no gra fii chrze ści jań skiej

Pa sja w sztu ce

Gradułał Jana z Stolca – 1664 r. Archiwum OO. Karmelitów w Krakowie



MARZEC 2013 69
WWW.SADECZANIN.INFO

KULTURA

Pań skiej da le ce od dzia ły wał na wy -
obraź nię twór ców już w III w. po Chry -
stu sie, zwłasz cza w ma lar stwie
ka ta kum bo wym na te re nie Rzy mu. Naj -
star sze je go re lik ty pla stycz ne od naj du -
je my w IV w. na tzw. Sar ko fa gu
La te ra neń skim, któ re go ścia ny po kry te
zo sta ły czte re ma sce na mi pa syj ny mi.
Owa hi sto ria pas sio nis, osnu ta na ewan -
ge licz nych wąt kach nar ra cyj nych, prze -
ma wia ła je dy nie do eli tar nej gru py
czci cie li. Try um fu ją ca fi gu ra Chry stu sa
w ma syw nej ko ro nie z szcze re go zło ta,
umiesz cza na w tle zdo bio ne go krzy ża
(Crux gem ma ta), uzmy sła wiać mia ła
w swo im dwor skim wa rian cie przed sta -
wie nio wym Bo ga Od ku pi cie la – sro gie -
go Sę dzie go, nie do stęp ne go dla
ma lucz kich. Sy tu acja ta ule gła zmia nie
do pie ro w XII wie ku. Za spra wą no wej
kon cep cji mi stycz nej, za war tej w dzie -
łach jed ne go z naj więk szych in dy wi du -
al no ści śre dnio wie cza – św. Ber nar da,
opa ta ce no bium w Cla irvaux – do szło
do swo iste go prze war to ścio wa nia kon -
cep cji po strze ga nia ostat niej dro gi Chry -
stu sa. Dla „Dok to ra Mio do płyn ne go”
kult pię ciu ran Chry stu so wych sta no wi

sku tecz ne le kar stwo dla du szy.
Roz wa ża nie tych zna ków cier -
pie nia Pań skie go po bu dza
do skru chy i przy spie sza
oczysz cze nie grzesz ni ka.
Zaw sze po łą czo ne to jest ze
współ czu ciem dla bo le ści za -
da nych Chry stu so wi. Przed -
mio tem kon tem pla cji no wej
po bo żno ści pa syj nej, któ ra
usta li ła się na prze strze -
ni XIII stu le cia, stał się
Chry stus przed sta wio ny ja -
ko cier pią cy czło wiek
– Vir do lo rum, pau per et
pa tiens. Głów nym krze wi -
cie la mi te go kie run ku
od XIII w. by li fran cisz ka -
nie. Za pro po no wa na przez
sa me go Ja na Chrzci cie la
Ber nar do ne, zw. Fran cisz -
kiem i je go na śla dow ców,
me to da roz wa ża nia mę ki
Chry stu so wej, od wo łu je się
do ele men tów uczu cio wych,
któ re ma ją głę bo ko wzru -
szyć po bo żną du szę, a co
wy ni ka z mi ste rium prze -
ży cia cier pie nia Pa na. Kon -
tem plu jąc ta jem ni cę mę ki
Bo ga – Czło wie ka i Je go
od ku pień czej ro li w dzie jach zba wie nia
świa ta, po win ni śmy za przy kła dem Je -
go Mat ki współ uczest ni czyć w fi zycz -
nym cier pie niu Sy na. W ten spo sób,
przez przy ję cie ta kiej po sta wy du cho -
wej, przez „współ cier pie nie” (com pas -
sio), z Ma rią uczest ni czy my w eko no mii
zba wie nia do ko na nej przez Chry stu sa.
Ta sa ma idea sta ła się wąt kiem zna nej
se kwen cji Sta bat Ma ter, któ rej au tor -
stwo przy pi su je się mi stycz ne mu po ecie
mi no ryc kie mu Ja ku bo wi z To di, zmar -
łe mu ok. 1306 r. Tak po ję ty spo sób roz -
wa ża nia mę ki Pań skiej z uczu cio wym
za an ga żo wa niem się mo dlą ce go au tor
ujął w 16. zwrot ce:

Bym z Chry stu sem ko nał ra zem, 
Mę ki Je go był ob ra zem,
Ra ny Je go w so bie czuł.
W tym cza sie zmie nił się spo sób uka -

zy wa nia w sztu ce po sta ci umę czo ne go
Chry stu sa i osób to wa rzy szą cym Je go
ostat niej dro dze na Gol go tę. Wraz z po ja -
wie niem się w Eu ro pie re li kwii zwią za -
nych z mę ką Pań ską, tzw. na rzę dzi kaź ni

(ar ma Chri stii, zwłasz cza po zra -
bo wa niu przez krzy żow ców
Kon stan ty no po la w 1204 r.)
i roz wa ża niem cier pie nia Chry stu -
sa ja ko Bo ga, któ ry umarł za nas
na krzy żu za na sze zba wie nie,

stop nio wo do cho dził do świa -
do mo ści ów cze snych lu dzi ob -
raz fi zycz nie wy nisz czo ne go
Zba wi cie la. Ogrom ną ro lę
w per cep cji zmy sło wej ode -
gra ły tu w ko lej no ści wy mie -
nio ne roz wa ża nia: Via
Do lo rasa (w swo ich po cząt -
kach z 7. sta cja mi Dro gi
Krzy żo wej), Sied miu upad -
ków Chry stu sa i Sied miu bo -
le ści Ma rii. Nie bez zna cze nia
na spo sób po strze ga nia bó lu
i cier pie nia ludz kie go w epo ce
póź ne go śre dnio wie cza, po zo -
sta wa ły bie żą ce wy da rze nia do -

ty ka ją ce ca łe spo łecz no ści
miej skie w Eu ro pie za chod niej,
zwłasz cza te zwią za ne z wy bu -

chem wiel kiej epi de mii za ra -
zy we Fran cji ok. 1348 r.
Po sia da my wie le przy kła -
dów z te go okre su w gru pie
tzw. kru cy fik sów eks pre syj -
nych, gdzie mo żna za ob ser -

wo wać w fi zjo no mii fi gu ry Chry stu sa
ce chy wy na tu rze nia, po le ga ją ce na świa -
do mym mo de lun ku tych czę ści cia ła,
któ re by ły wy ni kiem de for ma cji spo wo -
do wa nej skut ka mi „czar nej śmier ci”.
W Pol sce, z kil ku zna nych nam przy kła -
dów, od naj du je my je den, naj wcze śniej -
szy z im por tów te go ty pu dra ma tis
per so nae, uobec nio ny w kru cy fik sie po -
cho dzą cym z kruch ty ko ścio ła w Nie po -
ło mi cach k. Kra ko wa.

Wy pa da na ko niec stwier dzić, iż za -
sad ni czą ro lę w roz wo ju iko no gra fii
Mę ki Pań skiej w XV i XVI w. ode gra ła
gra fi ka ksią żko wa. To z po mo cą mul ti -
pli ko wa nych wzo rów drze wo ryt ni czych
i mie dzio ryt ni czych, przed sta wia no
trud ne tre ści nar ra cyj ne oraz ko men ta -
rze teo lo gicz ne w nie licz nych wów czas
wy daw nic twach o cha rak te rze de wo cyj -
nym, z któ rych „gar ścia mi” czer pał in -
spi ra cje ca ły świat ar ty stycz ny.

RO BERT ŚLU SA REK
Au tor jest dy rek to rem Mu zeum 
Okrę go we go w No wym Są czu

Pie ta, olej płót no, XVIII w. Ko ściół
w Chom ra ni cach

Rzeź ba św. We ro ni ki,
drew no po li chro mo -
wa ne, pocz. XVI w.,
kościół w Piw nicz nej
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N
oc z 22 na 23 stycz nia 1963
ro ku, z czwart ku na pią tek,
by ła wy jąt ko wo ciem na i wil -
got na. Pod płasz czem zmro ku

gru pa pa trio tów rzu ci ła na sza lę wol no -
ści re for my mar gra bie go Alek san dra
Wie lo pol skie go (na czel ni ka Rzą du Cy -
wil ne go Kró le stwa Pol skie go). Wy co fał
on ro syj skich urzęd ni ków, a ję zyk pol ski
po wró cił do szkół i na uli cę. Nie wszy -
scy by li ta ką wol no ścią za chwy ce ni. Dla
nich wy znacz ni kiem aspi ra cji nie pod le -
gło ścio wych na ro du by ły pro te sty i ma -
ni fe sta cje w War sza wie. We dług nich
mar gra bia był tym, co za my kał ko ścio -
ły, tłu mił mar sze i zor ga ni zo wał bran kę
do woj ska car skie go. Sy gnał do wal ki tej
no cy da ło re wo lu cyj ne stron nic two

Czer wo nych (Ko mi tet Cen tral ny Na ro -
do wy), a za cho waw czy Bia li do łą czy li
póź niej. Oby dwa stron nic twa ście ra ły się
przez okres roz po czę te go 22 stycz -
nia 1863 r. po wsta nia. 

Ga li cja od sa me go po cząt ku by ła naj -
wa żniej szym, za kor do no wym za ple -
czem po wsta nia. Jej atu tem
by ło 1200 km gra ni cy z Kró le stwem
i ma ła ak tyw ność apa ra tu re pre sji. Bez
po mo cy Po la ków z za bo ru au striac kie -
go, po wsta nie by ło by far są. Jed nak
Trau gutt po wie, że Ga li cja da ła po wsta -
niu wię cej szko dy niż po żyt ku. Ga li cyj -
scy po li ty cy pa sjo no wa li się au to no mią,
a nie po wsta niem. Zie mia nie do brze
wie dzie li, że bez ich pie nię dzy po wsta -
nie nie ma szans, ale jed no cze śnie oba -

wia li się utra ty uzy ska nych już swo bód.
Bo ga ci oba wia li się, że rząd mo że prze -
ciw sta wić chło pów szlach cie. Od ro bi li
już tę tra gicz ną lek cję w cza sie ra ba cji
w 1846 ro ku. Nie ostat ni raz pa no wa ło
wśród Po la ków złud ne na dzie je na po -
moc dla wal czą cych od An gli ków
i Fran cu zów. 

La tem 1862 r. w Kra ko wie po wsta ła
Ra da Na czel na Ga li cyj ska, pod po rząd -
ko wa na czer wo nym wła dzom w War -
sza wie. Ra da po dzie li ła się na wy dzia ły
dba ją ce o po szcze gól ne od cin ki pra cy
spi sko wej. Pod po rząd ko wa ne jej by ły
Ła wy ob wo do we, w tym są dec ka. Jej
zaś słu chać mu sie li na czel ni cy miast ob -
wo do wych, wsi, po wia tów i po li cji. Na -
czel ni ka mi w te re nie by li wy łącz nie
zie mia nie. Od 1863 r. w Ga li cji dzia ła li
też Bia li. Kie ro wał ni mi w Kra ko wie
Ko mi tet dla Ga li cji Za chod niej. 

Po przed wcze snym wy bu chu po wsta -
nia, Czer wo ni i Bia li wpa dli w po płoch
i na stą pi ła re or ga ni za cja pod zie mia – Ła -
wy się roz wią za ły. Kra kow ski „Czas”
przez 10 dni nie in for mo wał o re wol cie
na ro do wej za kor do nem. Po wa żne zmia -

Są dec kie wat ki po wsta nia stycz nio we go 

Są dec kie pań stwo 
pod ziem ne 1863

„Sto imy dziś na punk cie, na któ rym wa żą się prze zna cze nia Oj -
czy zny i po ko leń – pi sał na czel nik władz po wstań czych w No -
wym Są czu. – Na punk cie, od któ re go wio dą dwie dro gi
– jed na wprost do zie mi obie ca nej, a dru ga w ot chłań (…).
Chwi la więc jest dziś wiel ka i od po wie dzial ność wiel ka wo bec
Bo ga i nie szczę śli we go na ro du”.

Są de czan o sy tu acji przed wy bu chem po wsta nia in for mo wał kra kow ski Czas

Każdy obwód w Ga li cji w cza sie po -
wsta nia stycz nio we go po sia dał
własną pieczęć z sy mo bla mi Pol ski,
Li twy i Ukra iny
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ny wpro wa dzo no w okre sie dyk ta tu ry
Lan gie wi cza, po włą cze niu się do po -
wsta nia Bia łych. Zor ga ni zo wa no no we
wła dze, po mi ja jąc Czer wo nych. Dyk ta -
tu ra Lan gie wi cza i rzą dy Bia łych jed nak
upa dły. Ko mi sarz nad zwy czaj ny Rzą du
Na ro do we go, Ste fan Bo brow ski, od no -
wił wła dze z udzia łem Czer wo nych. Po -
wo ła no no we go ko mi sa rza
peł no moc ne go na Kra ków i Ga li cję Za -
chod nią – Se we ry na Elża now skie go,
któ ry utwo rzył Ko mi tet Kra ko wa i Ga -
li cji Za chod niej. W ma ju Ko mi tet za stą -
pio no Wy dzia łem. Ko mi sarz w czerw cu
roz wią zał Wy dział Kra kow ski i utwo -
rzył Ra dę Pro win cjo nal ną Ga li cji Za -
chod niej. W niej po wsta ły wy dzia ły:
woj ny, bro ni, amu ni cji, efek tów, fi nan -
sów, ad mi ni stra cji, po li ty ki we wnętrz nej.
Wy dział ga li cyj ski za prze stał dzia łal no -
ści 1 sierp nia 1863 r. 

Ro mu ald Trau gutt w li sto pa -
dzie 1863 r. pod po rząd ko wał pod zie mie
ga li cyj skie Rzą do wi Na ro do we mu. Te -
raz dla ob wo du są dec kie go zwierzch ni -
kiem był Wy dział Rzą du Na ro do we go
w Kra ko wie. Okręg woj sko wy od po -
wia dał ad mi ni stra cyj ne mu. Udział Ga -
li cji w po wsta niu za koń czył ogło szo ny
przez Au stria ków 29 lu te go 1864 r. stan
ob lę że nia. Za po moc w po wsta niu, lub
udział w nie le gal nych or ga ni za cjach,
gro ził sąd wo jen ny. Ob co kra jow cy mie -
li 48 go dzin na zgło sze nie się na po li cję.
Wy da la no ich z kra ju. W Kra ko wie 25
czerw ca 1864 r. roz wią za no or ga ni za cję
miej ską. Upa dek Ga li cji przy śpie szył
upa dek ca łe go po wsta nia. 

OJ CZY ZNĘ OD PO GRZE BU
ŻY WYCH, UCHROŃ PA NIE!

Ca rat za ostrzył po li ty kę wo bec Po la -
ków w 1861 r., co od czuł głów nie Ko -
ściół. Du cho wień stwo tar now skie,
na cze le z bi sku pem Jó ze fem Pu kal skim,
by ło lo jal ne wo bec Habs bur gów. Po -
dob ną po sta wę de mon stro wał ad mi ni -
stra tor kra kow ski An to ni Ga łec ki
i me tro po li ta lwow ski, po cho dzą cy
z Są dec czy zny, bp Fran ci szek Wierz -
chley ski. Tym cza sem Są de cza nie dzia -
ła li ak tyw nie w taj nych stu denc kich
związ kach pa trio tycz nych w Kra ko wie:
Ko le Sta ni sła wa Lo even hard ta i Ko le
Za jącz kow skie go. Wła dze aresz to wa ły
ośmiu człon ków dru gie go ko ła, a wśród

nich słu cha cza In sty tu tu Tech nicz ne go
To ma sza Tur skie go z No we go Są cza.
Był or ga ni za to rem uro czy sto ści pa trio -
tycz nych w Kra ko wie i wy da wał sa ty -
rycz ne pi sem ko „Ulicz nik kra kow ski”. 

W No wym Są czu de mon stra cje pa -
trio tycz ne roz po czy na ły się na bo żeń -
stwem. Po jed nym z nich gim na zja li ści
roz da wa li eg zem pla rze pie śni Aloj ze go
Fe liń skie go, ale ni ko go nie aresz to wa -
no. We wrze śniu 1861 r. od by wa ła się
do rocz na piel grzym ka Są de czan do Ko -
by lan ki. Prze kształ ci ła się w ma ni fe sta -
cję pa trio tycz ną. 27 wrze śnia re dak tor
„Dzien ni ka Pol skie go” opi sy wał jej
wyj ście: „Wie le w niej by ło in te li gen cji
z krzy ża mi na pier siach, na sze po czci -
we ko bie ty w gru bej ża ło bie, a po nie któ -
re na wet bo so, miesz cza nie
i rze mieśl ni cy z obu Są czów, Mu szy ny,

Piw nicz nej, wie śnia cy oko licz ni i bar -
dzo wie le ko biet miej skich, jed nym sło -
wem re pre zen to wa ne by ły wszyst kie
sta ny prócz wła ści cie li więk szych wła -
sno ści, z krzy żem czar nym dę bo wym
w bia łych ob wód kach z na pi sa mi:
po jed nej stro nie „Bo że zbaw Pol skę!
Oj cze od puść im, bo nie wie dzą co czy -
nią!”, po dru giej zaś „Pa miąt ka za mor -
do wa nym bra ciom pod czas rze zi
w War sza wie i Wil nie w dniach 27 lu te -
go, 8 stycz nia i 18 sierp nia, któ rą po sta -
wi li piel grzy mi ob wo du są dec kie go
w dzień św. Mi cha ła 1861”. Są de cza nie
jed no czy li się z war szaw ski mi de mon -
stran ta mi, gro ma dząc się pod ilu mi no -
wa ną Ka plicz ką Szwedz ką. Śpie wa no
pie śni pa trio tycz nie. 18 li sto pa da 1861
r. po li cjan ci aresz to wa li spa ce ru ją cych
Ja na Kasz te le wi cza, Kon stan te go Ko -
siń skie go i Lu dwi ka Sro czyń skie go
„oska rżo nych o zbrod nie na ru sze nia
spo ko ju pu blicz ne go”. We dług ra por tów

po li cji, 29 wrze śnia mie li nieść na ra -
mio nach krzyż upa mięt nia ją cych ofia ry
war szaw skie i wi leń skie. Sro czyń ski zo -
stał ska za ny na sie dem mie się cy wię zie -
nia. Prze pro wa dzo no też re wi zję
w czy tel ni pro wa dzo nej przez je go żo -
nę Ka ro li nę; za re kwi ro wa no ksią żki
i cza so pi sma, świad czą ce rze ko mo o je -
go wi nie, a czy tel nię za mknię to. 

Ra da Na czel na Ga li cyj ska 15 stycz nia
wy da ła od zew „aby [lud ność] go rą cą mo -
dli twą sta ra ła się prze bła gać mi ło ści we go
Bo ga i uchro nić Oj czy znę od po grze bu
ży wych”. W tym cza sie Są de cza nie bu -
do wa li pań stwo pod ziem ne w Ga li cji. Lu -
dwik Ku ba la (1838-1918) uro dzo ny
w Ka mie ni cy, syn spi skow ca z 1848 ro -
ku, był jed nym z twór ców or ga ni za cji.
Uczeń gim na zjum no wo są dec kie go,
od 1857 r. stu dio wał pra wo na Uni wer sy -
te cie Ja giel loń skim, po tem fi lo zo fię
w Wied niu. Na wieść o po wsta niu wró cił
do Kra ko wa i zwią zał się z obo zem Czer -
wo nych. Ra zem z Al fre dem Szcze pań -
skim utwo rzy li Ła wę Kra kow ską,
a Ku ba la od 1863 r. kie ro wał po li cją na -
ro do wą. Wy da wał pi smo „Oj czy zna”.
Pro wa dził ne go cja cje kra kow skiej Ła wy
z Ko mi te tem Cen tral nym, za koń czo ne
suk ce sem i włą cze niem ga li cyj skich
struk tur w ogól no na ro do we. Or ga ni zo wał
struk tu ry Ła wy są dec kiej. Za swo je dzia -
ła nia zo stał ska za ny na dwa la ta w wię -
zie niu w Jo se ph stadt (1863-1865).
Po po wsta niu obro nił dok to rat na UJ. Po -
tem był na uczy cie lem hi sto rii. 

W kra kow skiej Ła wie za sia da li też
in ni Są de cza nie: Zyg munt Mar szał ko -
wicz i Kon stan ty Kro bic ki. Ten dru gi
był Ko mi sa rzem Po dat ku Na ro do we go
i Na czel ni kiem Stra ży Na ro do wej
w Kra ko wie. Po po wsta niu spę dził pięć
mie się cy w wię zie niu. Zmarł w Kra ko -
wie w 1864 r.

VO LEN TI NI HIL IM POS SI BLE 
Są dec ką Ła wę (jed ną z sied miu

w Ga li cji) utwo rzo no w li sto pa dzie 1862
r. Głów nym ce lem or ga ni za cji był wer -
bu nek ochot ni ków do po wsta nia. Od by -
wał się w nie le gal nych biu rach
w No wym Są czu, Gry bo wie i Sta rym
Są czu. Two rzą cy są dec ką Ła wę Ku ba la
prze ko nał do niej Zyg mun ta Mar szał ko -
wi cza, Mar ce le go Żuk -Skar szew skie go,
Kon stan te go Fi hau se ra, An to nie go Głę -

Ga li cja od sa me go po -
cząt ku by ła naj wa żniej -
szym, za kor do no wym
za ple czem po wsta nia.
Jej atu tem by ło 1200 km
gra ni cy z Kró le stwem
i ma ła ak tyw ność apa -
ra tu re pre sji.
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boc kie go, Kon stan te go Kro bic kie go, Jó -
ze fa Ko ło dziń skie go i Ja na Sza laya.
Więk szość z nich to do świad cze ni
uczest ni czy po wsta nia cho cho łow skie go
i re wol ty 1848 r. Fi hau ser, wła ści ciel Ja -
zow ska i oko lic, już w chwi li wy bu chu
po wsta nia zo stał aresz to wa ny. Po tem był
Re fe ren tem Ko mu ni ka cji i Po li cji Ob wo -
du Są dec kie go. Ze bra nia człon ków or -
ga ni za cji od by wa ły się nie re gu lar ne
u szew ca Ja na Mier ni ka w No wym Są -
czu. Spo ty ka no się ta kże u Za ją ców
na ul. Lwow skiej, ale ich dom był ob ser -
wo wa ny. 

Do grud nia 1862 r. w or ga ni za cję za -
an ga żo wa no do świad czo nych spi skow -
ców z lat 1846-1848. Po mi ja no
gim na zja li stów i rze mieśl ni ków. Na -
czel ni kiem Ła wy zo stał Mar ce li Żuk -
-Skar szew ski. Z wy kształ ce nia był
praw ni kiem, uczest nik ru chów na ro do -
wych na Są dec czyź nie 1846-1848 r.,
wię zień po li tycz ny, a do 1861 ko re spon -
dent „Cza su”. Swo im ży cio ry sem mógł -
by ob dzie lić kil ku lu dzi. Miesz kał
w Gród ku nad Du naj cem. Je go głów ne
za da nia po le ga ły na do star cza niu re kru -
tów do woj ska, ścią ga niu po dat ku, dba -
niu o bez pie czeń stwo, nad zo ro wa niu
po li cji na ro do wej. Zwierzch ni kom ra -
por to wał o swo jej dzia łal no ści. Wska -
zy wał m.in. na oso by wro gie spra wie
na ro do wej, w tym zie mian i urzęd ni ków
au striac kich. Pod le ga li mu na czel ni cy
po wia to wi i miast oraz in ni urzęd ni cy.
Na czel ni kiem No we go Są cza był Ka zi -

mierz Mi czyń ski (1834-1904), wła ści -
ciel dwor ku w Go łąb ko wi cach. 

Na czel nik ob wo du wy da wał okól ni -
ki do urzęd ni ków słu żby cy wil nej w ob -
wo dzie, aby utrzy mać punk tu al ne
wy ko ny wa nie po le ceń. Prze strze gał
przed na stro ja mi bu rzą cy mi „har mo nię
mię dzy oby wa tel stwem”. Pi sał o bo -
lącz kach ob wo du: „Spra wy woj sko we
i skar bo we wle ką się bez koń ca,
a zwłasz cza pierw sze sto ją pra wie w za -
wie sze niu (…) Niech w tym nie za wod -
nie trud nym za da niu prze wod ni czy

Pa nom przy sło wie: Vo len ti ni hil im pos -
si ble”. 

Są dec ka Ła wa mia ła ta kże za cel na -
wią zać współ pra cę z Sło wa ka mi i Wę -
gra mi, aby zbie rać tam pie nią dze
i wer bo wać re kru tów w sze re gi po wstań -
cze. Skar szew ski wy ko rzy stał sta rych
zna jo mych: Wil hel ma Pro ko po wi cza
i Kal ma na Csa ty. Oni w imie niu Po la ków
roz wi ja li pro pa gan dę i ścią ga li tam po da -
tek na ro do wy. Csa ta do stał za współ pra -
cow ni ka Zyg mun ta Mar szał ko wi cza,
przy ja cie la z re wo lu cji 1848 r. Mar szał -
ko wicz był peł no moc ni kiem Ła wy
na Wę gry i Spisz. Po ma ga li mu Adolf
Tet ma jer i Jó zef Sza lay. Zza Tatr pły nę ła
po moc ma te rial na. 7 mar ca 1863 r. Ła wa
są dec ka do sta ła 20 ko ni, a na stęp nie 480
złp. Zgła sza li się też ochot ni cy, któ rych
prze rzu ca no w miej scach zna nych
z okre su 1848 r., m.in. w Mu szy nie i Piw -
nicz nej. Ko mi sa rzem Pa sa Gra nicz ne go
i jed no cze śnie Na czel ni kiem Po wia tu był
Wła dy sław Do brzyń ski z Ro żno wa. Po -
ma ga li mu chło pi z Jam ni cy: Ka zi mierz
Gór ski i Fe liks Ba cie ski a ta kże Jó zef
Gu twiń ski z Że gie sto wa. 

Część za opa trze nia ku po wa no z po -
dat ku i ofia ry na ro do wej. Ła wa stwo -
rzy ła sieć ko lek to rów po dat ku, któ rzy

zbie ra li po da tek na ro do wy w wy so ko -
ści 10% kwot pła co nych skar bo wi au -
striac kie mu (o ofiar no ści Są de czan
na pi szę w ko lej nym ar ty ku le). Fi nan sa -
mi zaj mo wał się Mar ce li Dro ho jew ski,
wła ści ciel Czorsz ty na. 

Przed zi mą z 1863 na 1864 r. na Są -
dec czyź nie wy ra bia no ko żu chy i odzież
dla po wstań ców. W li sto pa dzie 1863 r.
pi sa no: „Dla za ra zy obec nie w Wę -
grzech pa nu ją cej skór ani ko żu chów
stam tąd do Ga li cji spro wa dzać nie wol -
no”. W tym cza sie Na czel nik ob wo du
nad zo ro wał wy ko na nie we dług wzo -
ru 50 ko żu chów. Pi sał, że sta ro są dec cy
ku śnie rze w 10 dni mo gą zro bić 100 ko -
żu chów, by le by mie li za licz kę. Ku po -
wa no też spodnie gó ral skie, któ re
zda niem są dec kich władz, nada wa ły się
do ka wa le rii. Ro bio no też bur ki, płasz -
cze z bia łe go suk na, bu ty juch to we (rze -
mieśl ni cy no wo są dec cy mo gli ich
na za mó wie nie wy ko nać 50 par ty go -
dnio wo). 

Po ogło sze niu dyk ta tu ry Lan gie wi cza
Ła wa kra kow ska roz wią za ła się i po le -
ci ła to sa mo ła wom ob wo do wym. Roz -
wią za nie Ła wy są dec kiej na stą pi ło 17
mar ca 1863 r. Za czę ła się ma ło zna na,
ciem na kar ta pol skiej hi sto rii – do no sy
na człon ków or ga ni za cji, a po tem aresz -
to wa nia. W Szczaw ni cy za trzy ma no Jó -
ze fa Sza laya, 21 kwiet nia Wła dy sła wa
Skar szew skie go z Ły cza nej, w ma ju
Zyg mun ta Mar szał ko wi cza – wszy scy
od sie dzie li dwa mie sią ce wię zie nia
w No wym Są czu. 6 czerw ca na sta cji

W kra kow skiej Ła wie za -
sia da li też in ni Są de cza nie:
Zyg munt Mar szał ko wicz
i Kon stan ty Kro bic ki. Ten
dru gi był Ko mi sa rzem Po -
dat ku Na ro do we go i Na -
czel ni kiem Stra ży
Na ro do wej w Kra ko wie.

Pod Ka plicz ką Szwedz ką spo ty ka li
się są de cza nie so li da ry zu ją cy się
z de mon stran ta mi w Kró le stwie

Lu dwik Ku ba la – Są dec cza nin w kra -
kow skich wła dzach na ro do wych
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w Boch ni aresz to wa no Jó ze fa Czer skie -
go, 3 li sto pa da For tu na ta Stad nic kie go
w Bia łej wo dzie (ska za ny na 6 lat wię zie -
nia). M. Dro ho jew ski we Lwo wie zo stał
ska za ny na osiem lat wię zie nia, utra tę
szla chec twa i man da tu po sel skie go. Wy -
rok skró co no do sze ściu lat. Do amne -
stii 15. X. 1865 r. prze by wał w wię zie niu
w Oło muń cu, ra zem z Stad nic kim.

17 mar ca 1863 r. nie za koń czy ła się
dzia łal ność władz ob wo do wych. Wła -
dza zna la zła się w rę kach zwo len ni ków
Bia łych, choć na Są dec czyź nie ró żni ce
par tyj ne nie by ły aż tak wi docz ne.

TRA GIZM BEZ NA DZIEJ NYCH
AL TER NA TYW 

Na czel nik ob wo du je sie nią 1863 r.
miał pro ble my z utrzy ma niem kar no ści.
Ści gał wro gów spra wy na ro do wej. Nie
był wy po sa żo ny w atry bu ty wła dzy. 12
li sto pa da 1863 r. pro sił wła dze kra kow -
skie o blan kie ty na wpła tę po dat ku na -
ro do we go i pie cząt kę. Oba wia no się
wdar cia wro gów po wsta nia w sze re gi
or ga ni za cji. 23 paź dzier ni ka 1863 r. Na -
czel nik py tał swo ich zwierzch ni ków,
czy mo że ufać nie ja kie mu Kle men sie wi -
czo wi, któ ry oświad czył, że jest z po li -
cji na ro do wej. Z wy wia du do wie dział
się, że w był w po li cji au striac kiej i wy -
dał swe go bra ta, wy sła ne go do „wię zień
mo skiew skich”. Nie wie my, jak spra wa
się za koń czy ła. W stycz niu 1864 r. po -
ja wił się w Msza nie Dol nej skom pro mi -
to wa ny w Po znań skiem hra bia
Prze ździec ki, po da ją cy się za by łe go
puł kow ni ka żan dar me rii. W tym cza sie
po ja wił się też mie ro sław czyk, nie ja ki
Ku cyk lub Ka cyk. W spra wie szpie gów
i zdraj ców na czel nik ob wo du ka zał
wpro wa dzić in struk cje dla po li cji wiej -
skiej. Pi sał o „nie stron no ści chło pa”.
Mi mo to wła dze kra kow skie 5 lu te go
na pi sa ły do No we go Są cza: „Nie mo że -
my so bie od mó wić wy ra że nia ra do ści
ja ka nas przej mu je, czyn ne i peł ne po -
świe ce nia [jest] za cho wa nie tak władz
jak i oby wa te li ob wo du”. Są dec kie pod -
zie mie i je go wła dze zbie ra li po chwa ły.

W stycz niu 1864 r. Na czel nik wy słał
do kra kow skie go Wy dzia łu Po li tycz ne -
go wzór li stu za chę ca ją ce go do udzia łu
w po wsta niu chło pów. Pi sał w nim o za -
bor cy: „Na pró żno ma co cha ka że się
zwać mat ką kie dy my śli ona je dy nie

o dzie ciach wła snych, kosz tem sie rot,
pa sier bów”. Od wo ły wał się do ra ba cji,
pi sał o au striac kiej po li ty ce: „Pod stę pem
sza tań skim pod bu rzy li bra ta na bra ta
mię dzy sy na mi jed nej Mat ki, Oj czy zny
na szej”. 

Po ogło sze niu sta nu ob lę że nia,
w spra woz da niu do Wy dzia łu Ad mi ni -
stra cji Okrę gu Kra kow skie go z 14 mar -
ca 1864 r., na czel nik ob wo du pi sał
o utrud nio nej ko mu ni ka cji z Kra ko wem
i pro sił zwierzch ność o po sze rze nie swo -
ich kom pe ten cji. Pod ko niec mar ca do -
stał pra wo da wa nia dy mi sji i no mi na cji
urzęd ni ków, gdy by „ja kieś ogni wa w or -
ga ni za cji by ły wy rwa ne lub za rdze wia -
ły”. Po dzie lo no po wia ty na kół ka,
za rzą dza ne przez wój tów gmin. Zaj mo -
wa li się m.in. wer bun kiem. Na czel nik
ob je żdżał po wia ty dwa ra zy w mie sią cu
i z ka żdej wi zy ta cji wy sy łał ra port
do Kra ko wa. Czę sto pi sał w pod ró ży.
By ło co raz nie bez piecz niej. Urzęd ni kom
na ro do wym za gra ża ło aresz to wa nie,
więc na czel nik po sta no wił, aby ka żdy
miał po dwóch za stęp ców. Po szu ki wa ni
przez wła dze au striac kie mie li od tej po -
ry wy rę czać się za stęp ca mi, tak, aby wy -
glą da ło, że or ga ni za cji już nie ma.
Za wie szo no ko re spon den cje i ko mu ni -
ka cja by ła tyl ko ust na. Uni ka no nie pew -
nych i chłop skich po słań ców. Co
do od da nia bro ni Au stria kom w związ -
ku z sta nem ob lę że nia, Na czel nik po le -
cił ją ukryć. Lu dzie się wy kru sza li.
Na czel nik mu siał zdy mi sjo no wać Ko mi -
sa rza Efek tów, bo wiem kie dy przy je chał
do Są cza, ten go uni kał. Ko mi sarz
miesz kał w Ryn ku i nie chciał się z nim
spo tkać w swo im do mu. Z koń cem mar -
ca zre or ga ni zo wa no Sąd Ob wo do wy.
Na czel nik, na wnio sek Pre ze sa Są du,
prze sy łał no mi na cje sę dziom oby wa tel -
skim. Pro sił o ze zwo le nie na wię cej no -
mi na cji „aby mieć sę dziów z ró żnych
warstw”. Je że li cho dzi o po li cję, to w lu -
tym 1864 r. pi sał, iż nie któ re po wia ty po -
wa żnie za nie dba ły dzia ła nia na tej li nii. 

Od mar ca po ja wi ły się pro ble my
z księ go wa niem pie nię dzy. Ak ta skar bo -
we nie by ły sys te ma tycz nie uzu peł nia -
ne, co koń czy ło się upo mnie nia mi
z Kra ko wa. Czę sto mu sia ły być ukry wa -
ne a na wet za ko py wa ne w po lach. Nie
mo żna by ło pi sać, ani wo zić kwi tów
w oba wie przed re wi zją. Na czel nik pi -

sał, iż zbie ra nie „idzie bar dzo tę po (…)
duch kar ny pod upadł”. 

31 mar ca 1864 r. na pi sał, iż krą żą
o nim po mó wie nia wśród człon ków or -
ga ni za cji. Przy czy ną mia ły być pla no -
wa ne w Są dec kiem agi ta cje
Je zio rań skie go lub Mie ro sław skie go
w spra wie utwo rze nia par ty zant ki w gó -
rach. We dług do no sów z Ja sła i Tar no -
wa, na czel nik są dec ki, prze ciw wo li

rzą du, miał pro wa dzić wstęp ną agi ta cję.
Po mó wio ny na zwał oska rże nie „po twa -
rzą” i za żą dał spra woz da nia z do cho dze -
nia, ja kie by to czy ło się w je go spra wie.

W mar cu na czel nik pi sał, iż słab nie
duch miesz czan, ka żdy pa trzy po dejrz -
li wie na dru gie go. Lu dzie z „po li tycz nie
no to wa ny mi” nie roz ma wia ją. Wło ścia -
nie nie zaj mo wa li się or ga ni za cją, bo -
wiem wła dza zbun to wa ła ich prze ciw
pa nom. Pi sał, iż miej skiej in te li gen cji
mo że za gra żać nie bez pie czeń stwo ze
stro ny chło pów. Do kwiet nia nie by ło
na czel ni ka No we go Są cza, a je go kom -
pe ten cję spra wo wał za stęp ca. Na czel nik
ob wo du dar mo szu kał na to sta no wi sko
ko goś z „wy ższey in te li gen cyi”. Wy brał
więc za stęp cę mia sta czło wie ka, któ ry
do tej po ry, po ogło sze niu sta nu ob lę że -
nia, pro wa dził „in te re sa nie tyl ko ale na -
wet wzo ro wo”. 

***
Dziś mit po wsta nia stycz nio we go wy -

blakł. Za po mi na się lu dzi, któ rzy – jak
pi sał Ma rian Bran dys – sta nę li przed tra -
gi zmem bez na dziej nych al ter na tyw. Nie
był to zresz tą ostat ni raz w hi sto rii Pol -
ski. Po rów nu je się słusz nie or ga ni za cję
na ro do wą po wsta nia do pod zie mia oku -
pa cji nie miec kiej i so wiec kiej. Rok 1863
po ka zał na sze pol skie za le ty: pa trio tyzm,
wa lecz ność, ro man tycz ność. Jed no cze -
śnie po ka za li śmy wie le wad, jak by
na po twier dze nie słów Alek san dra Wie -
lo pol skie go: „Dla Po la ków mo żna zro -
bić wszyst ko, z Po la ka mi nic”. 

Cdn.
ŁU KASZ PO ŁOM SKI

Przed zi mą z 1863 na
1864 r. na Są dec czyź nie
wy ra bia no ko żu chy
i odzież dla po wstań ców. 



Najcieplejsze ściany z betonu komórkowego H+H
Beton komórkowy firmy H+H, oferowany przez firmę RAMEX jest materiałem zapewniającym 
bardzo długą trwałość, a dom wykonany z betonu komórkowego to rozwiązanie dla pokoleń. Do 
produkcji betonu komórkowego H+H wykorzystuje się wyłącznie naturalne surowce mineralne: 
wapno, piasek, wodę.  Naturalne surowce, używane do produkcji betonu komórkowego powodu-
ją, że posiada on znakomite właściwości termoizolacyjne, co oznacza, że beton komórkowy jest 
najcieplejszym i najpowszechniej stosowanym materiałem budowlanym do budowy ścian je 
dnowarstwowych.  Do najlepszych rozwiązań stosowanych w budownictwie energooszczędnym 
zaliczyć można bloczki H+H TERMO i H+H Thermostein. 

Dom-Ogród-Mieszkanie Market 

Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 123C 
tel: 18 444 14 04 w. 53

Dom-Ogród-Mieszkanie MiniMarket 

Gorlice, ul. Kościuszki 30 
tel/fax: 18 354 04 25

Dom-Ogród-Mieszkanie MiniMarket 

Piwniczna, ul. Węgierska 2A 
tel/fax: 18 446 41 23

Dom-Ogród-Mieszkanie MiniMarket 

Mszana Dolna, ul. Kolbego 19 
tel/fax: 18 331 90 80

H+H TERMO to bloczki systemu H+H służące do 
wznoszenia ciepłych ścian jednowarstwowych. Blocz-
ki można stosować do wznoszenia ścian konstrukcyj-
nych, osłonowych czy wypełniających. Do zalet blocz-
ków H+H TERMO zaliczyć można:

najniższą wartość współczynnika przewodzenia 
ciepła wynoszącą  = 0,095 W/m2K,

ściana jednowarstwowa o współczynniku przeni-
kania ciepła U = 0,19 W/m2K (dla grubości ściany 
48 cm),

brak mostków cieplnych dzięki zastosowaniu ele-
mentów pióro +wpust,

najmniejszą pracochłonność ze wszystkich 
dostępnych materiałów ściennych na rynku           
(6,4 szt/1m2 muru),

najwyższą odporność ogniową (klasa A1).

H+H Thermostein to bloczki ze zintegrowaną warstwą 
izolacji cieplnej, dla których współczynnik U wynosi za-
ledwie 0,16 W/m2K. Wartość tego współczynnika jest 
nieosiągalna przez innych producentów materiałów 
ściennych na rynku polskim. Stosowanie bloczków H+H 
Thermostein nie wymaga wykonywania dodatkowej war-
stwy izolacji cieplnej, a ściana wykonana z tego materiału 
spełnia wszystkie wymagania dotyczące wytrzymałości, 
ognioodporności oraz izolacyjności cieplnej stawiane 
przegrodom budowlanym.
H+H Thermostein to najprostszy, najszybszy i najbardziej 
ekonomiczny system wznoszenia budynków. To wszyst-
ko dzięki zastosowaniu zespolonej warstwy izolacji ciepl-
nej. 

 
 

www.hplush.pl
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De ko ru je wnę trza do mów pej za ża -
mi, mar twą na tu rą, sce na mi ro dza -
jo wy mi, por tre ta mi ro dzin ny mi.
Spra wia że pu ste ścia ny, sza re
drzwi, czy zim ne pla fo ny na su fi cie
oży wa ją. 

Wy ko nu je fre ski, ma lu je na płót nie
i po kry wa far ba mi po wierzch nie drew -
nia ne. Szcze gól nie cie ka wa jest tech ni -
ka trom pe l’oeil (z franc. oszu ki wa nie
oka, złu dze nie optycz ne), po le ga ją cej
na ko pio wa niu jak naj wię cej de ta li
z rze czy wi sto ści, tak by stwo rzyć ilu zję
prze strze ni. To da je efekt po więk szo ne -
go wnę trza. Nie ocze ki wa nie, w miesz -
ka niu roz po ście ra się nad mor ska pla ża,
ośnie żo ne gó ry lub raj ski ogród. 

Sztu ki pro jek to wa nia i ozda bia nia
wnętrz uczył się pod okiem praw dzi we -

go mi strza te go ga tun ku sztu ki Mar co
Ga eto w Sor ren to nad Za to ką Ne apo li -
tań ską we Wło szech, sły ną ce go od sta -
ro żyt no ści z prze pięk nych wi do ków.
Na stęp nie zde cy do wał się na sa mo dziel -
ną pra cę. W sło necz nej Ita lii spę dził kil -
ka na ście lat, nie daw no wró cił
do No we go Są cza gna ny tę sk no tą za ro -
dzin nym mia stem. 

– W ma lar stwie i sztu ce sta ram się
uka zać to co naj pięk niej sze i naj cen niej -
sze – mó wi. – Na wią zu jąc do kla sycz -
nych ka no nów sztu ki, uwy dat niam
w ka żdej pra cy to co naj wa żniej sze dla
da ne go dzie ła, stro nię zaś od ar bi tral nie
przy ję tych form, co czy ni mo je pra ce wy -
jąt ko wy mi i nie po wta rzal ny mi. 

Pra ce Gar ga sa ozda bia ją wnę trza do -
mów wie lu sław nych oso bi sto ści wło -
skiej sce ny po li tycz nej oraz lu dzi świa ta

fil mu i roz ryw ki. Od nie daw na mo żna
je ta kże po dzi wiać w do mach Są de czan,
wra żli wych na pięk no i ob da rzo nych
po czu ciem es te ty ki. 

Ar ty sta współ pra cu je z Fun da cją
Tar cza, któ rej ce lem jest prze ciw dzia -
ła nie pa to lo giom spo łecz nym, ochro -
na lud no ści, po rząd ku i bez pie czeń stwa
pu blicz ne go, bu do wa nie spo łe czeń stwa
oby wa tel skie go.

–Po dzie lam war to ści, któ rym słu ży Fun -
da cja Tar cza – mó wi Piotr Pa weł Gar gas. 

Kon takt: 
www.fun da cja tar cza.pl
tel.: 728 484 040
www.ppgargas.pl

Artystyczna iluzja przestrzeni

Piotr Pa weł Gar gas 
– Cza ro dziej Wnętrz

n Kre acje i pro jek ty
ar ty stycz ne wnętrz

n Fre ski
n De ko ra cje, zdo bie nia, 

trom pe l’oeil, po zła ca nie
n Ob ra zy olej ne – szta lu go we
n De ko ro wa nie 

przed mio tów użyt ko wych
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Gmina Rytro realizuje projekt pn. „Zapobieganie wykluczeniu społecznemu na terenie Gminy Rytro” 
finansowany w ramach 8. Osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności
gospodarki”, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” eInclusion. Przedmiotem projektu 

jest dostarczenie zestawów komputerowych i dostarczenie sygnału Internet do 30 gospodarstw 
domowych na terenie Gminy Rytro.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

„Dotacje na Innowacje”
„Inwestujemy w Waszą przyszłość”

R E K L A M A



MARZEC 201378 HISTORIA
WWW.SADECZANIN.INFO

Z
a krzew ski za kwe stio no wał
praw dzi wość owe go tek stu
„na pod sta wie źró deł hi sto rycz -
nych”. Wy mie nił tyl ko jed no

źró dło i w do dat ku nie rze tel nie je przy -
to czył – o czym bę dzie mo wa za chwi -
lę. Dy gre sja: wy star czy odro bi na do brej
wo li, by w trak cie spa ce ru po do wol nym
cmen ta rzu zo rien to wać się, iż na pi sy na -
grob ko we (epi ta fia) to nie są obiek tyw -
ne re cen zje ty czą ce uczyn ków
zmar łe go, lecz cie płe sło wa po że gna nia.
Wy łącz ne pra wo zre da go wa nia tek stu
epi ta fium ma ro dzi na zmar łe go. Spec

od „źró deł hi sto rycz nych”, prze wo dząc
na gon ce wy krzy ku ją cej: kom so mo lec!,
wy kła dow ca mark si zmu i le ni ni zmu!,
żad nych sił zbroj nych nie or ga ni zo wał!,
chce my praw dy! – nie bez ra cji za uwa -
żył: „ro zu miem ro dzin ne związ ki uczu -
cio we, ale tu nie mó wi my o pry wat nym
gro bie, tyl ko o sym bo lu w miej scu pu -
blicz nym, w któ rym ka żde sło wo jest
wa żne. My wie my, kto kim był. Na to -
miast za sto lat Sta ry Cmen tarz praw do -
po dob nie bę dzie trak to wa ny ja ko
miej sce po chów ku wy łącz nie po zy tyw -
nych bo ha te rów. Mu si my te raz za dbać,
aby tak by ło”. 

My, Za krzew ski, wie my, kto kim był
i mu si my przy pil no wać od sia nia po zy -
tyw nych bo ha te rów od bo ha te rów ne ga -
tyw nych? Spró buj my za tem usta lić, kto
kim był.

OSKA RŻO NY
Oska rżo ny: Jó zef Ze ma nek (1914

– 1943) z wie lo dziet nej ro dzi ny są dec -
kie go ma la rza -la kier ni ka; eg za min
doj rza ło ści w Gim na zjum im. Ja na Dłu -
go sza w 1932, stu dia fi lo lo gicz ne UJ,
ty tuł mgr. fi lo zo fii; czło nek Ko mu ni -
stycz ne go Związ ku Mło dzie ży Pol skiej;
po eta, kry tyk, sa ty ryk i ka ry ka tu rzy sta

w są dec kiej gro ma dzie li te rac kiej
„Łom”; 1937–39 wy kła dow ca na kur -
sach oświa to wych mło dzie ży sku pio nej
w ZMW RP „Wi ci”. Kam pa nię wrze -
śnio wą za koń czył we Lwo wie, gdzie
– być mo że – wg jed ne go źró dła,
przy stą pił do Kom so mo łu. W 1941
uda ło mu się prze do stać do Kra ko wa, tu
dzia ła w kon spi ra cji le wi co we go ugru -
po wa nia Igna ce go Fi ka; od je sie ni 1941
or ga ni za tor Pol skiej Par tii Ro bot ni czej
i Gwar dii Lu do wej na Są dec czyź nie.

OBROŃ CA
Obroń ca: Jó zef Bie niek (1911–2002),

ps. Piast, ka wa ler Or de ru Po lo nia Re sti -
tu ta, od zna czo ny Krzy żem Ar mii Kra jo -
wej i Krzy żem Ba ta lio nów Chłop skich,
re dak tor kon spi ra cyj ne go pi sma „Za rze -
wie”, po woj nie w mi ko łaj czy kow skim
PSL, ukry wa ją cy się do ro ku 1948, nie -
mal ró wie śnik Jó ze fa Ze man ka, au to ry -
tet w za kre sie dzie jów ru chu opo ru
na zie mi są dec kiej. Kro ni karz uczci wy,
nie sza fo wał po chleb stwa mi, a jed nak
na pi sał coś, cze go hi sto ryk prze oczyć nie
mo że: „Jó zef Ze ma nek, ps. No wi na, był
in dy wi du al no ścią o wy jąt ko wo du żej
kul tu rze i wiel kiej sztu ce zjed ny wa nia
so bie przy ja ciół”.

R E K L A M A

Nie są bycze
takie zdobycze
W No wym Są czu przez kil ka mie się cy znie wa ża no pu blicz nie czło -
wie ka mar twe go. Spo czy wa ją ce go w gro bie od lat bez ma ła sie -
dem dzie się ciu, Le szek Za krzew ski – ty tu ło wa ny przez
dzien ni ka rzy hi sto ry kiem – ogło sił, że za strze lo ny przez ge sta -
po Są de cza nin le ży na nie wła ści wym cmen ta rzu i ma nie wła ści wą
ta bli cę na grob ną: „Tu spo czy wa ś. p. Jó zef Ze ma nek, ps. No wi na,
uczest nik woj ny obron nej 1939 r. Żar li wy pa trio ta. Krze wi ciel
oświa ty na wsi są dec kiej. Współ twór ca sił zbroj nych Pol ski wal -
czą cej. Zgi nął w 1943 ro ku w Na sza co wi cach za strze lo ny przez hi -
tle row ców. Miał 29 lat”.

POLEMIKA: OGORZAŁEK – ZAKRZEWSKI

Józef Zemanek, student UJ
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PRO MO TOR
Pro mo tor Ze man ka: Nar cyz Wiatr

(1907–1945), ps. Za woj na; ab sol went pra -
wa Uni wer sy te tu im. A. Mic kie wi cza
w Po zna niu, or ga ni za tor straj ku chłop skie -
go 1937, wię zień Be re zy Kar tu skiej, dzia -
łacz „Wi ci” i Stron nic twa Lu do we go,
po kam pa nii wrze śnio wej od 1940 ko -
men dant Ob wo du Ba ta lio nów Chłop skich
No wy Sącz, 1941–45 ko men dant Okrę -
gu VI BCh na Ma ło pol skę i Śląsk, za stęp -
ca ko men dan ta Okrę gu Kra kow skie go
AK. Od stycz nia 1945 po szu ki wa ny przez
bez pie kę, za mor do wa ny na kra kow skich
Plan tach 21 kwiet nia 1945.

OSKA RŻY CIEL I SĘ DZIA
Oska rży ciel i sę dzia w jed nej oso bie:

Le szek Za krzew ski, ur. 1965 w Kra ko -
wie, ab sol went Po li tech ni ki Kra kow skiej.
Od 2004 r. pre zes Od dzia łu Pol skie go To -
wa rzy stwa Hi sto rycz ne go w No wym Są -
czu, po nad to dzia ła w Ra dzie Mu zeum
Okrę go we go, w ko mi te tach re dak cyj -
nych: Rocz ni ka Są dec kie go, Al ma na chu
Są dec kie go, Kro nik Mu ze al nych, sta ły
współ pra cow nik Al ma na chu Mu szy ny
i Be tha nii, se kre ta rzu je od dzia ło wi Ka to -
lic kie go Sto wa rzy sze nia „Ci vi tas Chri -
stia na”. Au tor po nad stu ar ty ku łów
i opra co wań, m.in. z dzie dzi ny dzia łań
nie pod le gło ścio wych w Ma ło pol sce i hi -
sto rii ko lej nic twa. Współ au tor z Lesz -
kiem Mi gra łą ksią żki „Ko ściół ko le jo wy
i pa ra fia Naj święt sze go Ser ca Pa na Je zu -
sa w No wym Są czu”. Bar dziej zna ny
z dwóch ak cji an ta go ni zu ją cych opi nię
pu blicz ną: bo ju o zbu rze nie po mni ka żoł -
nie rzy ra dziec kich po le głych w trak cie
wy zwa la nia No we go Są cza oraz – zwień -
czo nej suk ce sem – kam pa nii prze ciw Ze -
man ko wi, któ rą spryt nie ro ze grał.
Wia do mo, że to nie Ze ma nek wy brał so -
bie Sta ry Cmen tarz na ostat nie miej sce
po sto ju, i wia do mo, że nie bosz czyk sam
nie pi sał tek stu na swo im na grob ku,
a wła śnie ów tekst naj bar dziej uwie rał Za -
krzew skie go. Ro dzi na zaś mia ła pra wo
na pi sać, co uzna ła za słusz ne. Że by więc
usu nąć epi ta fium z prze strze ni pu blicz nej,
na le ża ło od po wied nio dłu go tak zo hy dzać
nie bosz czy ka, by ner wy pu ści ły krew nym
i sa mi ze chcie li za brać i pro chy, i na gro -
bek. I tak też się sta ło.

Mil cza ły lo kal ne au to ry te ty – nie tyl -
ko świec kie, nie tyl ko par tyj ne, kom ba -
tanc kie, le wi co we. Wszyst kie.

Wy grze ba no więc z zie mi sprzącz -
kę od pa sa, tro chę ko ści. Za pa ko wa -
no w wo rek fo lio wy. Ma leń ka
trum na spo czę ła w gro bow cu ro dzin -
nym na są sied nim cmen ta rzu.

***
Za co ata ko wał Ze man ka obroń ca je -

dy nie słusz nej praw dy hi sto rycz nej?
Za trzy wąt ki obec ne na ta bli cy na grob -
nej: „Krze wi ciel oświa ty”, „Żar li wy pa -
trio ta”, „Współ twór ca sił zbroj nych
Pol ski wal czą cej”.

Zacz nij my od oświa ty. Za raz po stu -
diach Ze ma nek wra ca do Są cza. Po zna je
Nar cy za Wia tra, pre ze su ją ce go w la -
tach 1937–39 Związ ko wi Mło dzie ży
Wiej skiej RP „Wi ci”. Wiatr or ga ni zu je
wów czas kur sy oświa to wo -wy cho waw -
cze w kil ku na stu wsiach zie mi są dec kiej
i za pra sza Ze man ka ja ko wy kła dow cę
z za kre su hi sto rii ru chów ro bot ni czych.
Sze rzej pi sze o tym Jó zef Bie niek. Le -
szek Za krzew ski prze ina cza praw dę pi -
sząc: „W re la cji Jó ze fa Bień ka mo żna
prze czy tać o kur sach, ja kie or ga ni zo wał
Ze ma nek. Sta ły się one ka pi tal ną oka zją
do po pu la ry za cji mark si stow skiej my śli
i ko mu ni stycz nej wi zji lep sze go świa ta”.

Bie niek pi sze o kur sach or ga ni zo wa -
nych przez Nar cy za Wia tra, wy bit ne go
dzia ła cza lu do we go, na któ re go Za -
krzew ski boi się pod nieść rę kę, więc
przy pi su je or ga ni za cję tych kur sów Ze -
man ko wi. A przy mil ny dzien ni karz
idzie jesz cze da lej: „Zda niem hi sto ry ka
(to o Za krzew skim) kur sów z mark si -
zmu i le ni ni zmu nie mo żna na zwać
krze wie niem oświa ty”. Kam pa nia pra -

so wa prze bie ga pod ha słem: lek cja hi -
sto rii mu si być praw dzi wa! I by ła by bli -
ższa praw dy, gdy by ktoś z na gon ki
po fa ty go wał się do Na sza co wic i po roz -
ma wiał z ty mi, któ rzy z ro dzin nych
prze ka zów pa mię ta ją, co czy tał – cza sa -
mi na wet nie pi śmien nym wów czas
chło pom – po eta, po lo ni sta Ze ma nek.
Otóż w sta rym do mu Krzy ża ków wie -
czo ra mi czy tał wdzięcz nym słu cha czom
po ezję Ada ma Mic kie wi cza. A „Ka pi -
tał” też czy tał. Sam. I dys ku to wał o tym
dzie le – ale prze cież nie z rol ni ka mi to
ro bił, lecz ze swy mi to wa rzy sza mi, Ka -
pa łą, Dzie dzi cem… w ra mach sa mo -
kształ ce nia. By wa ło, że w sto do le.

Ze ma nek bez spor nie krze wił oświa -
tę na są dec kiej wsi, wspie ra jąc w tym
Nar cy za Wia tra. A wy kła da nie dzie jów
walk o spra wie dli wość spo łecz ną ni ko -
mu wsty du nie przy no si.

Jó zef Bie niek kon klu du je: „Na wią -
za ne w owe la ta mię dzy ko mu ni sta mi
a lu do wca mi zna jo mo ści i przy jaź nie
prze trwa ły wie le cię żkich prób, sta jąc
się w trud nym cza sie woj ny i oku pa cji
fun da men tem, na któ rym po wsta wać za -
czę ły pier wo ci ny PPR i GL w zie mi są -
dec kiej”.

Dru ga kwe stia kłu ją ca oczy Za -
krzew skie go, to sło wa z epi ta fium:
„Współ twór ca sił zbroj nych Pol ski wal -
czą cej”. Je go zda niem Ar mia Lu do wa
i Gwar dia Lu do wa to po pro stu ko mu -
ni stycz ne bo jów ki. In ne go zda nia był

Ze ma nek bez spor nie
krze wił oświa tę na są -
dec kiej wsi, wspie ra jąc
w tym Nar cy za Wia tra.
A wy kła da nie dzie jów
walk o spra wie dli wość
spo łecz ną ni ko mu wsty -
du nie przy no si.

Ja ni na, Je rzy i Józef Ze man ko wie,
ko niec lat 30.
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Nar cyz Wiatr. A tak opi su je tę kwe stię
Jó zef Bie niek: „(…) póź ną je sie -
nią 1941 Ze ma nek zo stał skie ro wa ny
na do brze mu zna ny te ren Są dec czy zny
dla pro wa dze nia tzw. „woj sków ki” i za -
kła da nia fun da men tów pod przy szłą
Gwar dię Lu do wą. Wpro wa dzo ny w pod -
zie mie lu do we przez Wia tra zy sku je
ogrom ny wpływ na Jó ze fa, Wła dy sła wa
i An nę Krzy ża ków, któ rzy – mi mo że peł -
ni li czo ło we ro le w kon spi ra cyj nym ru -
chu lu do wym zie mi są dec kiej – sta li się
człon ka mi PPR i go rą cy mi rzecz ni ka mi
współ pra cy lu do wców z ko mu ni sta mi.
Kie row nic two ru chu lu do we go i Ba ta -
lio nów Chłop skich wpro wa dzi ło Ze man -
ka do swych me lin, od da jąc
do dys po zy cji wła sną sieć łącz no ści
i punk ty kon tak to we. […] Do koń ca swej
dzia łal no ści Ze ma nek […] ob ra cał się
wy łącz nie w krę gu ru chu lu do we go bez
prze szkód zy sku jąc po moc w ka żdym
wy pad ku i na ka żdym kro ku”.

W in nym miej scu Bie niek, opi su jąc
dzie je zbroj nych grup par ty zanc kich
wspo mi na, że już wio sną 1941 po wstał
od dział spe cjal ny „Chłop skiej Stra ży”.
Miał na kon cie kil ka dzie siąt ak cji dy -
wer syj no -sa bo ta żo wych i bo jo wych,
m.in. roz bro je nie po ste run ków po li cji
nie miec kiej w Czar nym Po to ku i Ja zow -
sku. „Od dział po zo sta wał w bez po śred -
nim kon tak cie z ba zą or ga ni za cyj ną
PPR na te re nie Są dec czy zny, wy ko nu jąc
na po le ce nie sze fa ba zy Jó ze fa Ze man ka

sze reg ak cji”. Gdy mam sło wo Bień ka
prze ciw ko sło wu Za krzew skie go, da ję
wia rę żoł nie rzo wi pod zie mia, a nie cy -
wi lo wi, któ ry pro chu nie wą chał. Ze ma -
nek współ two rzył kon spi ra cyj ną
or ga ni za cję woj sko wą. Krót ka epo pe ja
wo jen na Ze man ka przed wcze śnie do -
bie gła koń ca.

Z re la cji Bień ka: „Wo kół Ze man ka
za cie śnia się pier ścień in wi gi la cji.

Od Kra ko wa po No wy Sącz dep czą je go
śla da mi agen ci ge sta po. Je go dom ro -
dzin ny w No wym Są czu przy ul. Kra -
szew skie go 15 od wie dza ge sta po raz
po ra zie, do ko nu jąc re wi zji. 26 li sto pa -
da 1943 aresz tu je ge sta po ca łą ro dzi nę:
mat kę Ka ro li nę i oj ca Jó ze fa, bra ci Wła -
dy sła wa i Ze no na oraz sio strę Ja ni nę.
Na stęp ne go dnia ge sta po ota cza dom
Krzy ża ków w Na sza co wi cach; bra ciom
– Jó ze fo wi i Wła dy sła wo wi Krzy ża kom
uda je się wy do stać po za li nię ognia, Ze -
ma nek gi nie w cza sie uciecz ki. Je go
zwło ki po cho wa li no cą na cmen ta rzu
w Po de gro dziu człon ko wie Od dzia łu
Spe cjal ne go Ba ta lio nów Chłop skich,
sta wia jąc na mo gi le nie odża ło wa nej pa -
mię ci to wa rzy sza brzo zo wy krzyż.

Wkrót ce po śmier ci Ze man ka zja wi ła
się na tra gicz nym te re nie je go żo na, Zo -
fia z Ka pa łów, rów nież ści ga na przez
ge sta po. Po ra żo na roz pa czą po stra cie
uko cha ne go czło wie ka szu ka spo koj ne -
go ką ta dla od by cia po ro du. Ze man ko -
wą za ję li się przy ja cie le mę ża z ru chu
lu do we go, umo żli wia jąc jej za miesz ka -
nie w me li nach Ba ta lio nów Chłop skich:
u Mi cha ła Ka łu żne go i Fran cisz ka Bo -
ba ka w Kicz nej, a na stęp nie u Ja na Ta -
la ra w Świd ni ku, gdzie prze by wa ła
do koń ca woj ny, dzie ląc czas na wy cho -
wa nie szczę śli wie uro dzo nej có recz ki
i na ob słu gę dzia łu in for ma cji w ga ze cie
ko men dy no wo są dec kie go ob wo du BCh
– „Ku Wol no ści”.

W pa rę lat po woj nie pro chy Ze man -
ka prze nie sio no do No we go Są cza i po -
cho wa no uro czy ście na Sta rym
Cmen ta rzu w alej ce za słu żo nych”.

Ty le Jó zef Bie niek.
W spra wie prze no sze nia zwłok

z miej sca na miej sce je stem zde cy do wa -
nie prze ciw. Od bie dy mo gę uznać
za słusz ne prze nie sie nie „Za woj ny”
z cmen ta rza w Ba to wi cach do Kwa te ry
Par ty zanc kiej na Ra ko wi cach. Jesz cze
trud niej mi po jąć prze no si ny Ze man ka
z Po de gro dzia do Są cza. Obu za strze lo -
nym by ło to prze cież zu peł nie obo jęt ne.

Wstrę tem na to miast po ra ża mnie wy -
grze by wa nie po now ne z zie mi resz tek
za mor do wa ne go 70 lat te mu „No wi ny”.
Prze cież tam nie by ło już na wet śla du
po trum nie. Ile trze ba mieć w so bie fa -

na ty zmu, nie na wi ści, po gar dy! Ile bra -
ku wra żli wo ści na cier pie nie krew nych
Ze man ka…

Nie znam ni ko go w Są czu, kto po -
chwa lał by ak cję Za krzew skie go. Dla -
cze go więc try um fu je? Bo da je
uprosz czo ne, ła twe, czę sto nie spra wie -
dli we oce ny. Bo zna lazł pa ru kla kie rów
żąd nych sen sa cji. Bo lu dzie świa tli
brzy dzą się wal ką z bru tal ną py chą. Pa -
mię ta ją jed nak sło wa po ety:

„Ale nie depcz cie prze szło ści oł ta rzy,
Choć ma cie sa mi do sko nal sze wznieść;
Na nich się jesz cze świę ty ogień ża rzy,
I mi łość ludz ka stoi tam na stra ży,
I wy win ni ście im cześć!”.

***
Na ko niec nie spo dzian ka dla Lesz ka

Za krzew skie go. Oto opa trzo ny gry fem
„ści śle taj ne” list Ze man ka z 2 sierp -
nia 1943 do „Gar dy” (phm. An drzej
Otmia now ski) z proś bą o prze ka za nie
ppłk. „Po cie jo wi” (płk Sta ni sław Mi rec -
ki; uli ca je go imie nia są sia du je w Są czu
z Ale ją Pił sud skie go):

„Dnia 1. VIII. otrzy ma łem wia do -
mość, że z po le ce nia in spek to ra tu Ni wa
– ppłk. Po cie ja, kon tak ty or ga ni za cyj ne
po mię dzy 1 Pod ha lań ską Dru ży ną ZHP

POLEMIKA: OGORZAŁEK – ZAKRZEWSKI

Wstrę tem na to miast po -
ra ża mnie wy grze by wa -
nie po now ne z zie mi
resz tek za mor do wa ne -
go 70 lat te mu „No wi ny”.

Dokument o zbrodni katyńskiej, 1943 r.
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a Pol ską Par tią Ro bot ni czą -Gwar dią
Lu do wą zo sta ją ze rwa ne. Przy czy na, to
spra wa mor du ofi ce rów pol skich w la -
sku ka tyń skim, do ko na ne go przez bol -
sze wic ką NKWD.

Wy ja śniam, że ja rów nież po tę piam
do ko na ną zbrod nię i mo je dzia ła nie nie
mia ło nic wspól ne go, tak ide olo gicz nie
jak i or ga ni za cyj nie, z PPR dzia ła ją cym
w in nych re gio nach kra ju.

Je stem zwią za ny z ru chem lu do wym
i je go przy wód ca mi, przez co je stem od -
cię ty od zwierzch nic twa PPR -owskie go,
pa trzą ce go na mnie nie uf nie za kon tak -
ty z ZHP i BCh. Nie otrzy ma łem żad -
nych do ta cji w sprzę cie bo jo wym, jak
i lu dziach, czy fi nan so wych. Kie ro wa nie
PPR -em nie ozna cza, że je stem ra dy kal -
nym ko mu ni stą, ode rwa nym od Na ro du,
je go hi sto rii i za da nych krzywd tak przez
ger ma ni zo wa nie Na ro du jak i za bo rów
ziem wschod nich tak przez Ro sję car ską
jak i bol sze wic ką. Hi sto ria oce ni mo je
dzia ła nie. Pro szę prze ka zać ni niej sze pi -
smo ppłk. Po cie jo wi.

Niech ży je Wol na, Nie pod le gła Pol ska!
No wi na”.
Do mnie ten list do tarł 22 la ta te mu,

z Gdy ni, od czło wie ka, z któ rym ko re -
spon do wa łem już wcze śniej. Znał on Jó -
ze fa Ze man ka i na pi sał, że był on
„jed nym z pa ru uczci wych lu dzi ja kich
zna łem z ko mu ni stów”. Ręcz nie do pi sał
na od wro cie swe go ma szy no pi su: „Spo -
tka nia z J. Ze man kiem kon ty nu owa no,
tyl ko po tym okre sie bez wia ry w po trze -
bę te go ro dza ju kon ty nu acji – spo ra -
dycz nie. To wi na cza su […] roz głos
od kry cia gro bów ka tyń skich”.

Li kwi du jąc ar chi wum ty go dni ka
„Du na jec” w kwiet niu 1990 wpa ko wa -
łem ko pię li stu Ze man ka do du żej ko -
per ty „Hi sto ria kon spi ra cji 1939–45”
(ra zem z li sta mi od Jó ze fa Bień ka). Nie -
daw no, po zby wa jąc się no ta tek, z któ -
rych nie bę dę już ko rzy stał, tra fi łem
na pi smo „No wi ny” do „Gar dy”. Wte -
dy aku rat Le szek Za krzew ski roz po czął
swo ją woj nę z Ze man kiem. Za nio słem
zna le zi sko do „Rocz ni ka Są dec kie go”
i po pro si łem Je rze go Le śnia ka, że by
roz wa żył z ko le ga mi, czy nie jest to fał -
szyw ka. Le śniak uwag ty czą cych ewen -
tu al nej nie wia ry god no ści tek stu nie

zgło sił. Pew ne wąt pli wo ści jed nak
mam. Otóż Ze ma nek stu dio wał fi lo lo -
gię – nie miał więc pra wa być na ba kier
z in ter punk cją, a zwłasz cza z flek sją
(część ra żą cych błę dów po pra wi łem, co
do cie kli wy czy tel nik do strze że, po rów -
nu jąc cy to wa ny tekst z je go re pro duk cją
fo to gra ficz ną). De cy du ję się jed nak

na pu bli ka cję, bo „No wi na” – do pusz -
czam i ta ką ewen tu al ność – być mo że
nie umiał pi sać na ma szy nie, i na do da -
tek (to już mo ja przy pa dłość) nie umiał
na ży wo dyk to wać. Błę dy mo gą za tem
być dzie łem ma szy nist ki. A cze mu ich
nie po pra wił? Mo że nie miał czym?
Dłu go pi sów jesz cze nie by ło, a z ka ła -
ma rzem na pew no nie cho dził, zaś
wiecz ne pió ra w cza sie woj ny by ły rzad -
ko uży wa ne. Po zo sta wał tzw. ołó wek
che micz ny, ale chy ba wstyd by ło by po -
sy łać pi smo do sze fa in spek to ra tu AK
po sma ro wa ne che micz nym ołów kiem.

List Ze man ka (lub je go fał szyw ka) nie
od sta je jed nak od te go, co wie my
od Bień ka: Ze ma nek wko rze nio ny był
w ruch lu do wy od mię dzy woj nia; pró bo -
wał bu do wać pe pe row ską Gwar dię Lu -
do wą w opar ciu o ser decz ne wię zi
z par ty zan ta mi BCh; kie ro wał się za sa -
dą: te raz łą czy my swe si ły do wal ki
o Polskę Wolną, a póź niej bić się bę dzie -
my o jej ide ową treść i ustro jo we for my.
Dla mnie jest to wła śnie po sta wa pa trio -
ty. Nie wi dzę żad nych po wo dów, by od -
bie rać Ze man ko wi miej sce wśród tych,
któ rzy o wol ną Pol skę wal czy li. Za pła -
cił ce nę naj wy ższą. Ubo le wam, że mo je
mia sto – tak dziel ne w go dzi nie pró by
– po zwo li ło te raz bez cze ścić pa mięć jed -
ne go ze swych sy nów. Ko go skrzyw dził
Ze ma nek? Co złe go uczy nił?

Od pew ne go cza su są to dla mnie py -
ta nia już tyl ko re to rycz ne. Otóż szu ka jąc
w in ter ne cie in for ma cji o lo sach bo jow -

A mo że po ja wi się roz -
sąd ny ga jo wy i huk nie
na no wych chłop ców
z la su – od tru mien wa ra!
Pro chom przod ków
wiecz ne od po czy wa nie!

Rodzina Zemanków, 1938-1939 r.

Brat Zenon, córka Kalina, bratanek
Andrzej Zemankowie – Zabełcze
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N
ie wi dzę znie wa gi w wy ja -
śnie niu fał szy wych za pi sów
na ta bli cy, któ ra mia ła upa -
mięt nić spo czy wa ją ce go tam

czło wie ka. Mój pro test z 29.04.2011 r.
zo stał ro ze sła ny do lo kal nych me diów
(„Są de cza nin”, „Do bry Ty go dnik Są -
dec ki”, „Ga ze ta Kra kow ska”, Re gio -
nal na Te le wi zja Ka blo wa RTK,
Są dec ka Te le wi zja In ter ne to wa), in sty -
tu cji i or ga ni za cji (IPN, Kra kow skie
Po ro zu mie nie Or ga ni za cji Kom ba tanc -
kich i Nie pod le gło ścio wych, Są dec ka
Ro dzi na Ka tyń ska, De le ga tu ra Za rzą -
du Re gio nu Ma ło pol ska NSZZ „So li -
dar ność”), Prze wod ni czą ce go Ra dy
Mia sta i Pre zy den tów Mia sta No we go
Są cza, a do ty czył za mon to wa nia
w nie zna nym bli żej cza sie, na Sta rym
Cmen ta rzu, na pły cie na grob nej Jó ze -
fa Ze man ka nie praw dzi wych i fał szy -
wych da nych co do je go dzia łal no ści.
Tre ści za war te w pro te ście pod trzy mu -
ję i uwa żam na dal za słusz ne! Do ty -
czy ły po rów na nia rze czy wi ste go
wy mia ru i cha rak te ru dzia łal no ści
wspo mnia ne go J. Ze man ka z opi sem
ty chże dzia łań, do ko na nym na ta bli cy
na grob nej, któ ry uwa ża łem i uwa żam
za fał szy wy.

Pro test miał krót ko swój od dźwięk
w lo kal nych me diach (skąd więc owe
„kil ka mie się cy”?), wy po wie dzia łem
się zwięź le dla Są dec kiej Te le wi zji In -
ter ne to wej i ty le! Resz ta na le ża ła już
do władz mia sta No we go Są cza, któ re

w tej ma te rii po stą pi ły słusz nie, prze -
no sząc pro chy Ze man ka na Cmen tarz
Ko mu nal ny. Miej sce tej spra wie po -
świę cił mie sięcz nik „Są de cza nin”, któ -
ry oprócz tre ści mo je go pro te stu,
przy po mniał ta kże ob szer niej dzia łal -
ność J. Ze man ka, we dług ofi cjal ne go
bio gra mu opu bli ko wa ne go przed la ty
w „Rocz ni ku Są dec kim”.

Wła dza „lu do wa” kre owa ła swo ich
bo ha te rów, któ rzy mie li wy przeć ze
świa do mo ści spo łecz nej „nie słusz -
nych” bo ha te rów wal ki o nie pod le głą
Pol skę. Tak więc na pie de sta le mi tów
za ło ży ciel skich PRL -u zna leź li się
– za sta na wiam się, czy po da wać te na -
zwi ska, ale z hi sto rycz ne go obo wiąz ku
to ro bię – Mał go rza ta For nal ska, Ja nek
Kra sic ki, Mar ce li No wot ko, Pa weł Fin -
der, Fran ci szek Zu brzyc ki „Ma ły Fra -
nek” i ca ła ple ja da in nych
„bo ha te rów”, od po wia da ją cych wy -
mo gom tam te go okrut ne go cza su, bo -
wiem jak na ucza no mło dzież szkol ną:
„AK sta ło z bro nią u no gi, a GL -AL
wal czy ło z fa szy stow skim oku pan -
tem”. Ileż to ak cji zbroj nych i bi tew
sto czo no w świe cie pro pa gan dy. Two -
rzo no ta kże lo kal ne le gen dy ko mu ni -
stycz ne go „ru chu opo ru” – jak
Ze ma nek. Cóż na to mo gło po wie dzieć
sku tecz nie spa cy fi ko wa ne przez ko -
mu ni stów spo łe czeń stwo? Mo gło mil -
czeć. Wie le lat na chal nej, za kła ma nej
pro pa gan dy zro bi ło swo je – wie lu nie -
zo rien to wa nych uwie rzy ło w te bzde -

POLEMIKA: OGORZAŁEK – ZAKRZEWSKI

ni ków Gwar dii Lu do wej i Ar mii Lu do -
wej tra fi łem na znisz czo ną pły tę na grob -
ną gen. Edwi na Roz łu bir skie go. Był
za stęp cą do wód cy od dzia łu sztur mo we -
go GL, a na stęp nie Ba ta lio nu Ar mii Lu -
do wej im. Czwar ta ków, wsła wio ne go
dziel no ścią w po wsta niu war szaw -
skim. 25 wrze śnia 1944 osiem na sto let ni
Edwin Roz łu bir ski zo stał od zna czo ny
oso bi ście przez do wód cę AK, gen. Ta de -
usza Bo ra -Ko mo row skie go, Krzy żem
Srebr nym Or de ru Vir tu ti Mi li ta ri!

Sko ro ta kim po sta ciom od ma wia się
dziś sza cun ku, to nie dzi wo ta, że plu ga -
wi się pa mięć o „No wi nie”.

Po dob ni Lesz ko wi Za krzew skie mu,
w na stęp nej ge ne ra cji jesz cze bar dziej
ra dy kal ni, ogło szą, że do wód ca Ar mii
Kra jo wej to agent czer wo nych, wrę cza -
ją cy Vir tu ti Mi li ta ri ko mu ni ście, któ ry
prze cież z de fi ni cji nie mo że być pa trio -
tą. A „Za woj na” do pu ścił – to oczy wi sta
oczy wi stość – do in fil tra cji ca łe go ru chu
lu do we go przez kom so mol ca, któ ry
przy mu szał (za pew ne ru skim na ga nem)
bied nych chło pów do czy ta nia Mark sa.
No, a Bień ka zlu stru ją za pi sa ni nę o rze -
ko mym „od dzia le Po to ka”, któ ry słu chał
po le ceń zdraj cy Na ro du, „No wi ny”, po -
cho dzą ce go za pew ne z ro dzi ny cze skich
ko mu ni stów – Ze man ków. 

A mo że po ja wi się roz sąd ny ga jo wy
i huk nie na no wych chłop ców z la su
– od tru mien wa ra! Pro chom przod ków
wiecz ne od po czy wa nie! 

ADAM OGO RZA ŁEK
Adam Ogo rza łek, ur. 1935 w Kry ni cy, ma tu -

ra 1953 w Li ceum im. Ja na Dłu go sza, po lo ni -
sty ka 1953-1957 w UJ, dzia łacz Stu denc kie go

Ko mi te tu Re wo lu cyj ne go w Kra ko wie, usu -
nię ty z PZPR 1957 „za re wi zjo nizm, ne go wa -

nie do rob ku 12-le cia Pol ski Lu do wej,
roz bi ja nie jed no ści so cja li stycz ne go ru chu

mło dzie żo we go”; ani ma tor kul tu ry w Kra ko -
wie (Klub pod Jasz czu ra mi, Pa łac pod Ba ra -

na mi, Mu zeum Et no gra ficz ne), pu bli cy sta
„Ga ze ty Kra kow skiej” 1973-1980, red. na czel ny

ty go dni ka „Du na jec” 1980-1990, czło nek Na -
ro do wej Ra dy Kul tu ry 1986-1990, współ twór -

ca i wi ce prze wod ni czą cy kra kow skiej
Ku żni cy 1976-1979, lau re at kon kur sów pu bli -
cy stycz nych, współ re dak tor Po pu lar nej En -

cy klo pe dii Po wszech nej (Pin nex, 22 to my).
Żo na ty, bez par tyj ny od 1990.

W od po wie dzi Re dak to ro wi Ada mo wi Ogo rzał ko wi

Komunistyczny
panteon
Sza now ny Pa nie Re dak to rze! 
W pierw szym zda niu Pań skie go ar ty ku łu już Pan wpro wa dza
Czy tel ni ków w błąd. Nie jest bo wiem praw dą, że „przez kil ka
mie się cy znie wa ża no pu blicz nie czło wie ka mar twe go”.
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ty. Dba ły o to „or ga ny pra so we Pol skiej
Zjed no czo nej Par tii Ro bot ni czej”, bo
prze cież pra sa w ca ło ści by ła kon tro lo -
wa na…

Sza now ny Pan Re dak tor Adam Ogo -
rza łek po wi nien coś o tym wie dzieć, ja -
ko dłu go let ni Re dak tor Na czel ny
„Du naj ca”?

***
Dla lu dzi my ślą cych po daj my

pod roz wa gę treść od ko pa nej przez red.
Ogo rzał ka „re we la cji”. Po ze rwa niu,
na po le ce nie In spek to ra tu AK kon tak -
tów 1. Pod ha lań skiej Dru ży ny ZHP

z GL, któ rych bez po śred nią przy czy ną
by ło ujaw nie nie praw dy o zbrod ni ka -
tyń skiej, „No wi na” spo rzą dził to pi smo
po to, by je go treść do tar ła do do wód cy
In spek to ra tu AK ppłk. „Po cie ja”. Uspo -
ka ja w nim, że je go ko mór ka PPR nie
ma wie le wspól ne go z po zo sta ły mi ko -
mór ka mi PPR -u… Kto chce, niech wie -
rzy, ale my za drżyj my – co na ta kie
dic tum po wie dzie li by prze ło że ni z „or -
ga ni za cji”? PPR -owiec wie rzą cy, ale
nie prak ty ku ją cy czy też prak ty ku ją cy,
ale nie wie rzą cy? 

Czy sło wu ko mu ni sty mo żna by ło
wie rzyć? Z per spek ty wy tam te go cza su
mo żna jesz cze by ło się łu dzić… Sku -
tecz nie ta kie dy le ma ty roz wią zy wa ły
już wkrót ce NKWD, „Smiersz” i na sze
ro dzi me UB. Po stę po wa nie no wych,
uzur pa tor skich władz Pol ski „lu do wej”
z rze czy wi stą i do mnie ma ną opo zy cją,
„umac nia nie” ustro ju przy nie sio ne go
na so wiec kich ba gne tach, li kwi da cja fi -
zycz na opo zy cji – to był przez na stęp ne
la ta, naj lep szy do wód na praw dzi wość
sło wa ko mu ni sty!

Ce lem hi sto rycz nej rze tel no ści przy -
to czę jesz cze krót ki kurs hi sto rii GL -
-AL., opra co wa ny przez IPN. Tam też
znaj dzie Pan Re dak tor od po wiedź
w kwe stii „two rze nia sił zbroj nych Pol -
ski wal czą cej”:

„Gwar dia Lu do wa zo sta ła utwo rzo -
na w 1942 ro ku ja ko zbroj ne ra mię Pol -
skiej Par tii Ro bot ni czej, utwo rzo nej
na po le ce nie Jó ze fa Sta li na przez spe -
cjal nie prze rzu co ną dro gą lot ni czą
z Mo skwy gru pę dy wer syj ną, kie ro wa ną
przez Mar ce le go No wot kę. Na do wód cę
GL zo stał wy zna czo ny w ra mach tej
gru py Bo le sław Mo ło jec. Naj wa żniej sze
de cy zje do ty czą ce po wsta nia PPR oraz
GL po dej mo wał Sta lin oso bi ście.
W 1944 ro ku GL zo sta ła prze mia no wa -
na na Ar mię Lu do wą – by ła jej trzo nem
i pod sta wo wą czę ścią skła do wą.
W okre sie swo jej dzia łal no ści GL -AL
w peł ni pod le ga ła ośrod kom do wód -
czym w ZSRR, po dej mu jąc dzia ła nia
zbroj ne wy ni ka ją ce z re ali za cji prio ry -
te tów po li ty ki Sta li na. Kie row nic two
ZSRR wy da wa ło roz ka zy, po dej mo wa ło
de cy zje struk tu ral ne, or ga ni za cyj ne
i per so nal ne do ty czą ce PPR oraz GL,

do star cza ło in struk cji i wy tycz nych dzia -
ła nia, za pew nia ło za opa trze nie i środ ki
fi nan so we na dzia łal ność. Mi mo tak -
tycz ne go od wo ły wa nia się do na ro do -
wych ha seł pro pa gan do wych ani GL,
ani AL ni gdy nie by ły czę ścią sił zbroj -
nych Pol skie go Pań stwa Pod ziem ne go.

W od ró żnie niu od or ga ni za cji pol -
skie go pod zie mia nie pod le gło ścio we go
(za rów no le wi co wych, jak i pra wi co -
wych, zwią za nych z ru chem so cja li stycz -
nym, lu do wym i na ro do wym) GL PPR

by ła for ma cją re pre zen tu ją cą so wiec ką
ra cję sta nu. Sta ła na grun cie przy na le -
żno ści ziem za ję tych przez ZSRR po 17
wrze śnia 1939 ro ku (łącz nie z Bia ło stoc -
czy zną) do pań stwa so wiec kie go, a jej
sto su nek do nie pod le gło ści Pol ski oraz
le gal nych or ga nów pań stwa pol skie go
– Pre zy den ta, Rzą du RP oraz Pol skie go
Pań stwa Pod ziem ne go – za wsze był od -
zwier cie dle niem po li ty ki Sta li na wo bec
Pol ski. Ze wzglę du na peł ne pod po rząd -
ko wa nie GL -AL wła dzom so wiec kim by -
ły one fak tycz nie czę ścią sił zbroj nych
ZSRR, dzia ła ją cych na za ple czu fron tu
nie miec kie go, po dob nie jak in ne so wiec -
kie gru py dy wer syj ne. Przez ca ły okres
ist nie nia by ły na rzę dziem roz pra co wa -
nia wy wia dow cze go, a z cza sem po li -
tycz ne go i mi li tar ne go zwal cza nia dą żeń
do od bu do wy nie pod le głe go pań stwa
pol skie go. Więk szość człon ków GL -AL
po woj nie włą czy ła się w bu do wę struk -
tur sys te mu sta li now skie go w Pol sce
– par tii, Urzę dów Bez pie czeń stwa
i Mi li cji Oby wa tel skiej. Wie lu z nich
w no wej ro li sta ło się bez po śred ni mi
spraw ca mi zbrod ni i re pre sji wy mie rzo -
nych w spo łe czeń stwo oraz or ga ni za cje
nie pod le gło ścio we”.

A te raz kwia tu szek – wy tycz ne z we -
wnętrz nej na ra dy przed sta wi cie li ko mu -

Wła dza „lu do wa” kre -
owa ła swo ich bo ha te -
rów, któ rzy mie li
wy przeć ze świa do mo ści
spo łecz nej „nie słusz -
nych” bo ha te rów wal ki
o nie pod le głą Pol skę.



MARZEC 201384 HISTORIA
WWW.SADECZANIN.INFO

ni stycz ne go pod zie mia 3 i 4 sierp nia 1943
r. w Sie dl cach:

„1) Wcią gnąć do współ pra cy wy bit -
niej szych przed sta wi cie li pol skiej in te li -
gen cji, względ nie spro wo ko wać ich
do za ję cia ja sne go sta no wi ska wo bec ko -
mu ni zmu i PPR. W przy pad ku ne ga tyw -
ne go usto sun ko wa nia się ich, względ nie
od mo wy – li kwi do wać we wła snym za -
kre sie al bo dro gą de nun cja cji.

2) Prze ni kać w więk szym niż do tąd
stop niu do pol skich or ga ni za cji nie pod -
le gło ściow ców w ce lu wy ło wie nia lu dzi
na kie row ni czych sta no wi skach, któ -
rych na le ży na tych miast li kwi do wać
przez de nun cja cje do G [es tap] o bądź
też wła sne or ga ny wy ko naw cze.

3) Wzmóc pod fir mą pol skich or ga ni -
za cji nie pod le gło ścio wych dzia łal ność
sa bo ta żo wą o cha rak te rze ra żą cych de -
mon stra cji i pro wo ka cji, by spo wo do wać
zwięk sze nie re pre sji ze stro ny Niem ców
i li kwi do wa nie przy ich po mo cy pol -
skich or ga ni za cji fa szy stow skich”.

Ty le. Ale z pew no ścią by ły to wy -
tycz ne „nie -Ze man ko we go”, ale cał -
kiem in ne go PPR -u… My ślę, że te kil ka
zdań po win no otwo rzyć oczy piew com
czer wo nej par ty zant ki i po ka zać jej

praw dzi we ce le – za miast ko men ta rza
do li stu Pa na Re dak to ra.

A jak ktoś tę sk ni – mo że w za ci szu do -
mo wym, w wol nej Pol sce po skan do wać
so bie: „Bie rut! – Bie rut! – Bie rut!”. Ech,
łza się w oku krę ci… I nikt za to nie za -
cią gnie do wię zie nia i nie strze li w tył gło -
wy. A bar dziej „skrzyw dze ni” to wa rzy sze

mo gą no cą na kra kow skich Plan tach wy -
sma ro wać czer wo ną far bą po mnik bo ha -
ter skiej, mło dziut kiej sa ni ta riusz ki „In ki”
(za mę czo nej przez ich pro to pla stów)…

I jesz cze uwa gi:
1. Wspo mnia ny po mnik nie jest po -

mni kiem „żoł nie rzy ra dziec kich po le -
głych w trak cie wy zwa la nia No we go
Są cza”, jak to Pan Re dak tor okre ślił, ale
„Po mni kiem Chwa ły Ru skie mu Orę żo -
wi” – jak to mo żna na nim prze czy tać. Ni -
by po dob nie, ale jed nak co in ne go zna czy.

2. „Na le ża ło od po wied nio dłu go tak
zo hy dzać nie bosz czy ka…” – to ja kieś
bred nie Sza now ne go Pa na Re dak to ra
– pro szę, sko ro pu blicz nie Pan to pi sze,
udo wod nić swo ją te zę, je że li wy cią ga
Sza now ny Pan Re dak tor ta kie ar ma ty.
Sztu ka ro zu mie nia czy ta ne go tek stu…
Za kła dam, że z tym mo że być kło pot
z upły wem cza su, stąd też to „plu ga wie -
nie” i „zo hy dza nie”, któ re Sz. P. Re dak -
tor zna lazł w mo ich wy po wie dziach
skła dam na karb emo cji, któ re tar ga ją
Sz. P. Re dak to rem. 

Wi dać, ży je my z Sza now nym Pa nem
Re dak to rem w świa tach rów no le głych
i al ter na tyw nych świa to po glą do wo,
gdzie w ob cym dla mnie świe cie przy -
świe ca nie któ rym sło necz ko jesz cze
więk sze niż na sze – sam Wódz mię dzy -
na ro do we go pro le ta ria tu! Po zaz dro ścić
tyl ko wier no ści mło dzień czym ide ałom
i bo ha te rom!

Po noć po win no się sza no wać lu dzi
star szych, mo że i tak – tyl ko, czy je dy nie
za osią gnię cie po de szłe go wie ku na le ży
ich sza no wać? A mo że za „krze wie nie
oświa ty”, w tym nie sie nie pro ste mu lu -
do wi idei „mark si zmu – le ni ni zmu”?

LE SZEK ZA KRZEW SKI

POLEMIKA: OGORZAŁEK – ZAKRZEWSKI

A jak ktoś tę sk ni – mo że
w za ci szu do mo wym,
w wol nej Pol sce po skan -
do wać so bie: „Bie rut!
– Bie rut! – Bie rut!”.
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R
o man Stram ka uro dził się 13
lipca 1916 r. w Ptasz ko wej.
Stam tąd po cho dzi ła je go mat -
ka, Ma ria. Je go oj cem był gó -

ral z Har klo wej, ko le jarz Lu dwik
Stram ka. Skrom ny, ro dzin ny dom
Stram ków, po dob nie jak po nad sie dem -
dzie siąt lat te mu, stoi w no wo są dec kiej
dziel ni cy Gorz ków, przy ul. Gorz kow -
skiej 28. Dziś ska za ny na za po mnie nie,
są sia du je z jed nym ze skle pów sie ci hi -
per mar ke tów, któ ry dla więk szo ści
miesz kań ców stał się jed nym z naj waż -
niej szych miejsc w Gorz ko wie. Jed nak
je sie nią 1939 r. to wła śnie dom Stram -
ków był jed nym z naj wa żniej szym bu -
dyn ków w ca łym No wym Są czu. To
tu taj wie le osób uzy ska ło schro nie nie
w cza sie ocze ki wa nia na prze rzut przez
„zie lo ną gra ni cę” na Wę gry.

Ro man Stram ka miał aż dzie wię cio -
ro ro dzeń stwa. W No wym Są czu
uczęsz czał do szko ły po wszech nej
i Gim na zjum Han dlo we go, ukoń czył
rów nież In sty tut Han dlo wy w Wil nie.
W la tach mło dzień czych, po za na uką
i pra cą w ro dzin nym go spo dar stwie,
upra wiał sport, któ ry z cza sem stał się
je go ży cio wą pa sją. Z po wo dze niem tre -
no wał wie le dys cy plin w przed wo jen -
nych no wo są dec kich klu bach
spor to wych: KS KPW San de cja, czy
TZR Be skid. Był lek ko atle tą, ka ja ka -
rzem, pił ka rzem, ko la rzem, jed nak naj -

bar dziej ze wszyst kich tre no wa nych
dys cy plin umi ło wał so bie nar ciar stwo.
Ja ko naj młod szy w sek cji nar ciar skiej
KS KPW San de cja, pod okiem tre ne ra
Le opol da Kwiat kow skie go wy rósł
na jed ne go z wy bi ja ją cych się za wod ni -
ków, wy gry wał z ła two ścią swo je kon -
ku ren cje w ka te go rii ju nio ra, a pod czas
po by tu w Wil nie wy grał bieg nar ciar ski
na 18 km. Przed woj ną pra co wał
przy bu do wie dro gi w re jo nie po wsta ją -
cej za po ry wod nej na Du naj cu w Ro -
żno wie, a za ro bio ne pie nią dze wy dał
na za kup ro we ru wy ści go we go.

***
W chwi li wy bu chu II woj ny świa to -

wej wraz z ko le ga mi udał się na wschód,
ucie ka jąc przed prze su wa ją cym się fron -
tem, by po kil ku ty go dniach po wró cić
do do mu. W paź dzier ni ku 1939 r. zo stał
za an ga żo wa ny przez Le opol da Kwiat -
kow skie go wraz ze swo imi ko le ga mi
z Gorz ko wa i sek cji nar ciar skiej KS
KPW San de cja do or ga ni za cji siat ki
prze rzu to wej lu dzi na Wę gry. Po cząt ko -
wo, na po le ce nie kie row ni ka od cin ka są -
dec kich prze rzu tów, Kle men sa Gu cwy
ps. Gó ral, Ro man Stram ka miał zor ga ni -
zo wać tra sę prze rzu to wą wio dą cą z No -
we go Są cza przez Łąc ko do Szczaw ni cy.
Tra sa wy da wa ła się opty mal na, w pierw -
szych ty go dniach jej funk cjo no wa nia
prze rzu co no tam tę dy spo rą licz bę lu dzi.
Jed nak nad mier na ilość uchodź ców

prze kra cza ją cych gra ni cę w re jo nie Ma -
łych Pie nin i Le śni cy spo wo do wa ła za -
gro że nie de kon spi ra cji tra sy. Z te go
po wo du wraz z ko le gą, Fran cisz kiem
Krzy ża kiem ps. Fran tol, zor ga ni zo wał
no wą tra sę prze rzu tów wio dą cą z No we -
go Są cza do Piw nicz nej i Sta rej Lu bo vli.
In dy wi du al nym, naj czę ściej wy ko rzy -
sty wa nym przez Stram kę wa rian tem tra -
sy by ła dro ga: No wy Sącz Gorz ków
– No wy Sącz Bło nia (oko li ce lot ni ska)
– Bie go ni ce – Pia ski – wzdłuż Po pra du
na Po łom w Ry trze – Kor do wiec (lub
Wiel ka Roz to ka) – Niem co wa – Bu ko -
wiec – Su cha Do li na – Elia szów ka – Sta -
ra Lu bo vla.

Po raz pierw szy za mel do wał się
w Bu da pesz cie, w Ba zie „Ro mek”, ra -
zem z „Gó ra lem” oraz Ja nem Fre isle rem

Słynne ucieczki
Romana Stramki 

Tych kilka miesięcy chodzenia przez granicę,
od października 1939 do marca 1940, określam sportowo
jako „suchą zaprawę”. Dalsze cztery lata było ciągłym
startem jak na zawodach, tylko, że z przerwami
w kryminałach. Myślałem nie raz o tym, w których
więzieniach były lepsze „punkty odżywcze”: czy
u Słowaków, czy na „Madziarach”, czy u nas?

Ze wspo mnień Ro ma na Stram ki

Roman Stramka
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ps. Są dec ki z po cząt kiem 1940 r., gdzie
po od by ciu od po wied nie go kur su zo stał
za przy się żo ny oraz wy po sa żo ny w „le -
we” do ku men ty to żsa mo ści. W lu -
tym 1940 r. Stram ka prze pro wa dzał
ku rie ra KG SZP-ZWZ z War sza wy, Je -
rze go Prac kie go ps. Ju rek, wraz z je go
dwo ma to wa rzy sza mi: prof. Po li tech ni -
ki War szaw skiej Po ża ry skim oraz nie -
zna ne go z na zwi ska ad wo ka ta.
W oko li cach Elia szów ki, już po sło wac -
kiej stro nie, ja dą cy na nar tach w ślad
za „tu ry sta mi” pa trol Grenz chut zu otwo -
rzył do nich ogień, w wy ni ku cze go ca ła
gru pa mu sia ła się wy co fać z po wro tem
do Ko sa rzysk. W trak cie strze la ni ny sło -
wac cy strażnicy schwy ta li Po ża ry skie go.
Krót ko po tym wy da rze niu, w tym sa -
mym mie sią cu, Ro man Stram ka za li czył
pierw szą wpad kę pod czas peł nie nia słu -
żby prze wod ni ka. Pod jął wów czas, tą sa -
mą tra są, co po przed nio, ko lej ną pró bę
do star cze nia swo ich pod opiecz nych
do Bu da pesz tu. Po prze kro cze niu gra ni -
cy, w re jo nie Sta rej Lu bo vli, zo sta li prze -
ję ci przez za przy się żo ne go sło wac kie go
tak sów ka rza Ot to Lu dwi gha z Kiežmar -
ku, któ ry miał ich za wieźć pod ko szyc ki
las. Po dro dze ca ła gru pa na tknę ła się
na jed nost kę pan cer ną We hr mach tu.
W ce lu unik nię cia nie po trzeb nej kon tro -
li, nie szczę śli wie od bi li w bocz ną szo sę,
gdzie na tra fi li na ja dą ce go na ko niu sło -
wac kie go żan dar ma, któ ry za trzy mał po -
jazd Lu dwi gha i za żą dał oka za nia
do ku men tów. Po mi mo po sia da nia do -
brze pod ro bio nych „le wych” do ku men -
tów, Stram ka oraz Prac ki nie wzbu dzi li
za ufa nia żan dar ma z po wo du sła bej zna -
jo mo ści ję zy ka sło wac kie go. Obaj zo sta -
li aresz to wa ni i umiesz cze ni
w pre szow skim aresz cie, skąd od tran -
spor to wa no ich do gra ni cy GG i prze ka -
za no mu szyń skiej pla ców ce Ge sta po.
Po wstęp nych „prze słu cha niach” zo sta li
umiesz cze ni na dwa ty go dnie w są dec -
kim aresz cie Ge sta po, gdzie po raz ko -
lej ny by li na prze mian bi ci
i prze słu chi wa ni. Oby dwaj w trak cie
śledz twa, z ra cji nie zna le zie nia za rów no
przez Sło wa ków jak i Niem ców
przy nich żad nych kom pro mi tu ją cych
ma te ria łów, trzy ma li się wer sji, że są je -
dy nie prze myt ni ka mi, a nie ku rie ra mi.
Ta opo wieść dla Niem ców nie oka za ła
się wia ry god na i wy sła no ich do tar now -

skie go wię zie nia, skąd na prze ło mie
kwiet nia i ma ja 1940 r. zo sta li wy czy ta -
ni na trans port do obo zu kon cen tra cyj -
ne go w Oświę ci miu. Pod czas jaz dy
po cią giem Ro man Stram ka pod jął
uciecz kę. 

„Sku li łań cusz ka mi nas osiem na stu
i prze cze pi li łań cusz ki do jed ne go
wspól ne go łań cu cha przy śru bo wa ne go
we wnątrz by dlę ce go wa go nu. Ale że
mam gru be rę ce w prze gu bach, a dło nie
wą skie, dość pręd ko zsu ną łem te że la za.
Gdy tyl ko za czął po ciąg przed sta cją
zwal niać, wy styr ma łem się do okien ka
i wy sko czy łem”.

Po uda nej uciecz ce Stram ka wró cił
do No we go Są cza i pod jął się dal szej,
cię żkiej pra cy na szla kach ku rier skich.
Ja ko prze wod nik oraz łącz nik Ba zy
„Ro mek”, wy peł niał swo je za da nia
do je sie ni 1940 r. W krót kim cza sie
po uciecz ce z trans por tu do Oświę ci mia,
dom Stram ki był kil ka krot nie „od wie -
dza ny” przez ge sta pow ców i ich kon fi -
den tów. Pew ne go ra zu udał się
wie czo rem do swo je go do mu w Gorz -
ko wie, aby spo tkać się z mat ką. Ktoś
do niósł o je go wi zy cie. Ge sta po wraz
z po li cją gra na to wą zor ga ni zo wa ło ob -
ła wę, z któ rej uda ło się Stram ce szczę -
śli wie wy do stać.

***
18. X. 1941 r. mia ła miej sce ko lej -

na bra wu ro wa uciecz ka Ro ma na Stram ki.
By ła to uciecz ka nie po wta rzal na i wy jąt -
ko wa, na któ rej te mat na pi sa no bar dzo
wie le, choć, nie ste ty, nie za wsze by ła to
praw da. Pod stęp nie aresz to wa ny przez ge -
sta pow ca Jo ha na Gor kę w No wym Są czu,

Ro man Stram ka tra fił do są dec kie go wię -
zie nia Ge sta po. W tym okre sie mia ło
miej sce je go „opró żnie nie” po przez eg ze -
ku cje i trans por ty więź niów do wię zie nia
w Tar no wie i obo zu kon cen tra cyj ne go
w Oświę ci miu. W wię zie niu w No wym

Są czu po zo sta ła garst ka więź niów, m.in.
Ja dwi ga Fre isler ps. Mat ka i żo na Le opol -
da Kwiat kow skie go Ja dwi ga. Są dec cy ge -
sta pow cy, z Ha man nem na cze le, nie
wy zna czy li Stram ki do naj bli ższe go trans -
por tu więź niów zmie rza ją ce go do wię zie -
nia w Tar no wie, po nie waż chcie li do ko nać
je go eg ze ku cji w No wym Są czu. Po ko -
lej nych prze słu cha niach i wy myśl nym bi -
ciu przez ge sta pow ców, Stram ka tra fił
do po je dyn czej ce li i zo stał od da ny
pod „opie kę” Jo han na Born hold ta. Pew -
ne go wie czo ru stra żnik o na zwi sku Butz
przy niósł mu do ce li ko la cję, mó wiąc
przy tym: „Żryj Stram ka, bo ju tro pój -
dziesz pod śtre ke...”. W tym mo men cie
Stram ka już wie dział, że cze ka go śmierć.
Wie dząc rów nież, że w wię zie niu prze by -
wa „Mat ka” i żo na Kwiat kow skie go, upu -
ścił so bie krew z no sa i na pa pie rze
po tor bie po cu krze na pi sał za pał ką po że -
gnal ny gryps. Tym cza sem ran kiem, ku
swe mu za sko cze niu, zo stał przez But -
za za bra ny do po mo cy przy po rząd ko wa -
niu stry chu. Po zo stał tam sam i wie dzio ny
in stynk tem, na wszel ki wy pa dek po ru szył
da chów ki. Przy sprzą ta niu zna lazł rów nież
me ta lo wą ły żkę, któ rą scho wał do bu ta,
a wy cho dząc ze stry chu nie do mknął
drzwi. Po po wro cie do ce li przez resz tę
dnia i pół no cy ocie rał zdo by tą ły żkę o że -
la zną no gę od łó żka w ce lu zro bie nia wy -
try chu. Kie dy wy trych do pa so wał się
do zam ka, Stram ka wy do stał się na ko ry -
tarz i pod rzu cił do ce li, w któ rej prze by -
wa ła „Mat ka” i Kwiat kow ska na pi sa ny
wcze śniej gryps. Przedarł się na strych,
od szu kał wcze śniej sze ob lu zo wa ne da -
chów ki i po ko lei roz po czął je wy cią gać,
aby móc wyj rzeć na ze wnątrz i zo rien to -
wać się, w któ re jest czę ści wię zie nia. Wy -
szedł na dach i za uwa żył, że pod stro mym
je go spa dem znaj du je się ryn na. Po da -
chów kach zsu nął się w jej kie run ku, aż
bez piecz nie na ma cał ją pal ca mi stóp. Na -
stęp nie chwy cił się rę ka mi kra wę dzi ryn -
ny i de li kat nie zsu nął się z da chu
do po zy cji zwi su, trzy ma jąc się kra wę dzi
ryn ny, któ ra w ka żdej chwi li mo gła nie
wy trzy mać je go cię ża ru cia ła i ode rwać się
od mo co wań. Dzię ki upra wia niu spor tu,
a szcze gól nie ka ja kar stwa, Stram ka po sia -
dał bar dzo sil ne ra mio na i dło nie, co umo -
żli wi ło mu utrzy mać cia ło w po zy cji
zwi su i po wo li prze su wać się w stro nę ro -
gu da chu bu dyn ku, gdzie znaj do wa ła się

Pew ne go wie czo ru stra -
żnik o na zwi sku Butz
przy niósł mu do ce li ko -
la cję, mó wiąc przy tym:
„Żryj Stram ka, bo ju tro
pój dziesz pod śtre ke...”
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ryn na od pro wa dza ją ca desz czów kę ku do -
ło wi. Kie dy do tarł do ro gu da chu, nie spo -
dzie wa nie przez po bli ski most ko le jo wy
na Du naj cu prze je żdżał po ciąg to wa ro wy
z pu sty mi cy ster na mi, po wo du jąc
przy tym du ży ha łas. Stram ka, zmę czo ny
już bez wład nym zwi sa niem, za uwa żył, że
przy koń cu ryn ny pro wa dzą cej na dół bu -
dyn ku znaj du je się od dru giej stro ny mu -
ru od gra dza ją ce go te ren wię zie nia
przy le ga ją ca do nie go szo pa. Spryt nie wy -
ko rzy stał mo ment prze jaz du po cią gu, zsu -
nął się po ryn nie na dół, wy ko nał za mach
i ze sko czył na dach przy bu dów ki. Ha łas
prze je żdża ją ce go po cią gu wszyst ko za głu -
szył. Po prze do sta niu się na dru gą stro nę
mu ru scho wał się w wi kli nie nad Du naj -
cem. Od cze kał tam chwi lę, aby spraw dzić,
czy je go uciecz ka zo sta ła wy kry ta przez
stra żni ków. Jed nak nikt się nie zo rien to -
wał, że „Ro mek” pry snął, więc prze pły nął
wpław Du na jec i zna lazł schro nie nie
w jed nym z do mów znaj du ją cych się
na nie pew nym te re nie, bo w Sta dłach, za -
miesz ka łych przez po tom ków ko lo ni stów
nie miec kich. Jed nym z czyn ni ków, któ ry
zło żył się na szczę śli wy fi nał uciecz ki
„Rom ka” z no wo są dec kie go wię zie nia
Ge sta po, by ło pa nu ją ce wśród stra żni ków
wię zien nych pew ne roz luź nie nie spo wo -
do wa ne ów cze sną ni ską licz bą prze by wa -
ją cych tam więź niów, jed nak
de cy du ją cym ele men tem był nie sa mo wi -
ty w da nej chwi li zbieg oko licz no ści oraz
cha rak te ry zu ją cy Stram kę spryt, si ła fi -

zycz na i nie by wa ła in te li gen cja, któ ra po -
zwo li ła mu wy ko rzy stać ka żdą nada rza ją -
cą się oka zję. Po uciecz ce z wię zie nia
wspo mnia na szo pa zo sta ła przez Niem -
ców ro ze bra na, w do mu Stram ków z jesz -
cze więk szą in ten syw no ścią
i czę sto tli wo ścią mia ły miej sce ge sta pow -
skie kon tro le i ob ła wy oraz to wa rzy szą ce
im znie wa ża nia słow ne i fi zycz ne ro dzi ny
„Rom ka”. Po uciecz ce zgło sił się do kie -
row nic twa prze rzu tów w No wym Są czu,
któ re nie da ło wia ry je go opo wie ści o bra -
wu ro wej uciecz ce z wię zie nia i trzy ma ło
go na ubo czu. Do pie ro, kie dy z wię zie nia
wy szła „Mat ka” i Kwiat kow ska, ujaw nia -
jąc gryps Stram ki, ca ła praw da o uciecz ce
uj rza ła świa tło dzien ne i „Ro mek” nie -
zwłocz nie, po raz ko lej ny, po wró cił
do słu żby na nie bez piecz nych szla kach
prze rzu to wo -ku rier sko -łącz no ścio wych
pol skie go pod zie mia.

***
Ko lej na po wa żna wpad ka Stram ki

mia ła miej sce la tem 1942 r. Wte dy wraz
z Jó ze fem Krzep tow skim ps. Jó zek,
po prze kro cze niu gra ni cy sło wac ko -wę -
gier skiej i do tar ciu z Po lo my do Roz -
synǒ, oby dwaj, po wcze śniej szym
za ku pie bi le tów, wsie dli do po cią gu
zmie rza ją ce go do Bu da pesz tu. W tym
okre sie na Wę grzech za czę li się po ja wiać
ra dziec cy spa do chro nia rze, a po dejrz li wy
ka sjer na sta cji w Roz synǒ za alar mo wał
„ko gu tów” o mo żli wym pod ró żo wa niu
ta kich osob ni ków naj bli ższym po cią giem

do Bu da pesz tu, wska zu jąc na oso by
Krzep tow skie go i Stram kę. Na sta cji Try -
na lya do po cią gu wsie dli wę gier scy żan -
dar mi. Na ich wi dok sto ją cy na ko ry ta rzu
Krzep tow ski wy sko czył z po cią gu. Nie
zdą żył obu dzić śpią ce go w prze dzia le
Stram kę, któ ry zo stał aresz to wa ny. „Ko -
gu ty” po wy le gi ty mo wa niu, za bra li
Stram ce broń i po zo sta wiw szy
przy „Rom ku” pie nią dze, wsie dli z nim
do po cią gu ja dą ce go w kie run ku Košic.
Da lej by ło tak, jak po la tach opo wia dał
sam bo ha ter: 

„Pie nię dzy mi nie za bra li, więc pa rę
sta cji da lej, na więk szym dwor cu
– fund ną łem im ko la cję i kil ka fla szek
wi na. W cie płym, za tło czo nym prze -
dzia le żan dar mi usnę li, więc wy rzu ci -
łem przez okno swój ple cak z pocz tą
i za raz za nim wy sko czy łem z pę dzą ce -
go po cią gu (...)”. 

Stram ka wraz z oca lo ną pocz tą wró -
cił do Bu da pesz tu, skła da jąc ją w Pla -
ców ce „W”, i po now nie ru szył na szla ki
ku rier skie.

Ostat nie przej ścia „Rom ka” przez
zie lo ną gra ni cę mia ły miej sce wio -
sną 1944 r. Po raz ostat ni z Pol ski
do Bu da pesz tu udał się wraz z Ju lia nem
Zub kiem ps. Ta tar, Ja nem Fre isle rem ps.
Są dec ki oraz Zyg mun tem ps. Apo -
stoł 13 kwiet nia 1944 r. Mia ło to zwią -
zek z po le ce niem sze fa wy wia du
In spek to ra tu ZWZ -AK No wy Sącz Bro -
ni sła wa Wa cław skie go ps. Da mian
o mo żli wo ści prze nie sie nia z Wę gier
bro ni dla or ga ni zu ją cych się w tym cza -
sie na Są dec czyź nie od dzia łów par ty -
zanc kich, wy sto so wa nym do „Ta ta ra”,
któ ry miał udać się w tej spra wie do Bu -
da pesz tu. Rów nież w tym cza sie pro wa -
dzo na przez Zub ka „szko le niów ka”
par ty zanc ka mia ła zo stać za mie nio -
na na re gu lar ny od dział par ty zanc ki.
„Ta tar” w tej spra wie po ro zu miał się
z „Są dec kim” oraz „Rom kiem” w ce lu
wy ko na nia roz ka zu. Jesz cze wcze śniej,
wraz z „Są dec kim”, „Rom kiem”
i „Fran to lem” pod jął pierw szą pró bę
prze do sta nia się do Bu da pesz tu, któ ra
za koń czy ła się nie po wo dze niem spo wo -
do wa nym na pię tą sy tu acją po li tycz ną
na Wę grzech, wy wo ła ną pla no wa nym
wkro cze niem We hr mach tu i po wro tem
„Fran to la” i „Ta ta ra” ze Sło wa cji
do oku po wa ne go kra ju. 

Lata 30. Zawody lekkoatletyczne Kolejowego Przysposobienia Wojskowego
w Nowym Sączu. Roman Stramka drugi od prawej
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13 kwiet nia 1944 ro ku „Ro mek”
i „Są dec ki” po raz dru gi ru szy li w z „Ta -
ta rem”, „Apo sto łem” do Bu da pesz tu,
gdzie szczę śli we do tar li. W sto li cy Wę -
gier za trzy ma li się w miesz ka niu jed nej
z Po lek „Han ki” Śli wan ki -Ag gy, żo ny
ofi ce ra wę gier skie go. „Ro mek” z „Są -
dec kim” uda li się za ła twić swo je urzę -
do we spra wy z wła dza mi Pla ców ki
„W”. Był to już okres nie miec kiej oku -
pa cji Wę gier, li kwi da cji pol skich pla có -
wek i urzę dów oraz wy ła py wa nia przez
Ge sta po Po la ków na uli cach wę gier -
skich miast. „Ro mek” po za ła twie niu
swo ich spraw wy je chał do kwa te ry ku -
rie rów Pla ców ki „W” nad Ba la ton
po ukry tą amu ni cję i broń oraz w ce lu
od szu ka nia ko le gi, prze wod ni ka -łącz ni -
ka Ru dol fa Len ca ps. Ru dek. Na na stęp -
ny dzień miał wró cić do Bu da pesz tu
i wraz z „Ta ta rem” oraz „Są dec kim”
udać się do No we go Są cza. Po bez -
owoc nym kil ku dnio wym ocze ki wa niu
na „Rom ka”, Zu bek wraz z Fre isle rem
i kil ko ma ludź mi prze zna czo ny mi
do prze rzu tu, wró ci li do kra ju. Stram ka
pla no wo wró cił wraz z Len cem do Bu -
da pesz tu. Jed nak kie dy wy je żdżał
nad Ba la ton, spo tkał na uli cy w Bu da -
pesz cie zna jo me go Ste fa na Wa la row -
skie go, któ re mu po wie dział gdzie
je dzie, w ja kim ce lu i kie dy wró ci
do Bu da pesz tu. Po po wro cie Stram ka
z Len cem zo sta li aresz to wa ni na dwor -
cu ko le jo wym Nu ga ti i osa dze ni w wię -
zie niu przy Fo ut ca, skąd
na prze słu chi wa nia by li trans por to wa ni
do wil li „Me lin da” na wzgó rzu Ga ler ta
w Bu da pesz cie. Po bru tal nym śledz twie
zo stał ska za ny na ka rę śmier ci i wy zna -
czo ny na trans port więź niów do nie -
miec kie go obo zu kon cen tra cyj ne go
w Mau thau sen -Gu sen. I wte dy po raz
ko lej ny, dzię ki spe cy ficz nej bu do wie
swo ich dło ni, zdo łał się wy swo bo dzić
z kaj dan i wy sko czyć z po cią gu w oko -
li cach Wied nia. Po kil ku dniach po wró -
cił do Wę gier, gdzie po zo stał do koń ca
woj ny. W trak cie peł nie nia słu żby ku -
rier skiej 69 ra zy prze był tra sę No wy
Sącz – Bu da peszt.

***
Po za koń cze niu II woj ny świa to wej

„Ro mek” po wró cił do kra ju, w któ rym
zo sta ła go in na oku pa cja – ra dziec ka.
Był znów po szu ki wa ny, tym ra zem

przez Urząd Bez pie czeń stwa (UB)
za swo ją dzia łal ność kon spi ra cyj ną
w SZP -ZWZ -AK. Z te go po wo du wy -
je chał na tzw. Zie mie Od zy ska ne,
do Ka mien nej Gó ry, gdzie po po wro cie
z ro bót przy mu so wych w Niem czech
osie dlił się je go brat Gu staw. Jed nak
po pew nym cza sie zo stał tam na mie rzo -
ny przez UB i tra fił do aresz tu. Naj praw -
do po dob niej przed wy ro kiem śmier ci
ura to wał go by ły pre mier Rzą du Pol -
skie go na emi gra cji Sta ni sław Mi ko łaj -

czyk, któ ry po po wro cie do kra ju ob jął
te kę wi ce pre mie ra w Tym cza so wym
Rzą dzie Jed no ści Na ro do wej (TRJN).
Dzię ki je go po mo cy Stram ka wy do stał
się aresz tu i za miesz kał w Ma sze wie Lę -
bor skim na Po mo rzu, gdzie prze by wał
do ogło sze nia amne stii w 1948 r.,
po czym po wró cił do No we go Są cza.

Po woj nie „Ro mek” po wró cił
do upra wia nia swo jej uko cha nej dys cy -
pli ny spor to wej – nar ciar stwa. Wy stę po -
wał w re ak ty wo wa nej eki pie nar cia rzy
„San de cji”, bę dąc tam rów nież tre ne rem
i in struk to rem. Nie za po mnie li o nim
rów nież przy ja cie le z ku rier skich szla -
ków. Ju lian Zu bek, po ob ję ciu w mar -
cu 1948 r. sta no wi ska kie row ni ka
Ośrod ka Wy cho wa nia Fi zycz ne go
Głów ne go Urzę du Kul tu ry Fi zycz nej
(GUKF) w wil li „Lal ka” w Za ko pa nem
przy ul. Cha łu biń skie go, ścią gnął tam
Stram kę, któ ry zo stał in struk to rem oraz
tre ne rem nar ciar skim. „Ro mek” wraz ze
swo ją pierw szą żo ną Bar ba rą wspól nie
za miesz kał w Za ko pa nem z Ju lia nem
Zub kiem, je go żo ną Ma rią oraz ich
pierw szym sy nem Krzysz to fem. W Za -
ko pa nem utrzy my wał bli skie kon tak ty
z ko le ga mi ze szla ków ku rier skich,
m.in. z Jó ze fem Krzep tow skim oraz le -
gen dar nym „Dziad kiem” Sta ni sła wem
Ma ru sa rzem. W póź niej szym cza sie zo -

stał za wod ni kiem oraz in struk to rem nar -
ciar skim w Cy wil no -Woj sko wym Klu -
bie Spor to wym (CWKS), w któ re go
bar wach zdo był w 1953 r. wi ce mi strzo -
stwo Pol ski w bie gu na 53 km. Po tem
był rów nież ak tyw nym dzia ła czem
m.in. w Spół dziel czym Klu bie Spor to -
wym „Start” No wy Sącz, SKS „Start”
Za ko pa ne, Lu do wym Klu bie Spor to -
wym „Po prad” Ry tro, LKS Ptasz ko wa.
W 1954 r. na sta łe osiadł w No wym Są -
czu, upra wia jąc ak tyw nie sport, szko ląc
mło dzież, któ ra od no si ła suk ce sy spor -
to we. Ukoń czył też dwu let nie stu dia tre -
ner skie. Dzię ki nie mu na Są dec czyź nie
szyb kie mu roz wo jo wi ule gło nar ciar -
stwo kla sycz ne. W mię dzy cza sie po raz
dru gi się oże nił.

1 wrze śnia 1965 w wie ku 49 lat od -
szedł Ro man Stram ka. Zmarł w wy ni ku
ob ra żeń do zna nych w wy pad ku mo to -
cy klo wym, prze wie zio ny do no wo są -
dec kie go szpi ta la, gdzie nie uzy skał
od po wied niej opie ki me dycz nej. Tak
od szedł „Ro mek”. W cza sie peł nie nia
słu żby prze rzu to wo -ku rier sko -łącz no -
ści wej pod czas II woj ny świa to wej wie -
lo krot nie ucie kał śmier ci, wy my ka jąc
się z rąk opraw ców. Los oka zał się
okrut ny, po zwa la jąc śmier ci za brać
„Rom ka” w ta kich oko licz no ściach... 

Po śmiert nie zo stał od zna czo ny przez
Rząd Pol ski na emi gra cji Srebr nym
Krzy żem Or de ru Vir tu ti Mi li ta ri oraz
Krzy żem Wa lecz nych, je go imię no si
sta dion spor to wy przy Szko le Pod sta -
wo wej nr 2 w No wym Są czu oraz jed -
na z ulic mia sta w dziel ni cy Gorz ków.

Spo czy wa na cmen ta rzu ko mu nal -
nym w No wym Są czu przy ul. Rej ta na,
kwa te ra nr 19. Na na grob ku wid nie je
na pis: „Od zna czo ny Krzy żem Vir tu ti
Mi li ta ri, pra wy Po lak, go rą cy pa trio ta,
bo ha ter ski ku rier AK, przy ja ciel mło -
dzie ży, am bit ny spor to wiec, tre ner nar -
ciar ski mi ło śnik przy ro dy, wier ny druh.
Cześć je go pa mię ci”.

PIOTR KA ZA NA
Frag ment pra cy li cen cjac kiej nt. „Ruch

prze rzu to wo – ku rier sko – łącz no ścio wy
w Be ski dzie Są dec kim i Be ski dzie Ni -

skim 1939 -1944” na pi sa nej pod kie run kiem
dr. hab. An drze ja Olej ko, prof. Uni wer sy te tu

Rze szow skie go, obro nio nej w 2012 r. na Uni -
wer sy te cie Rze szow skim. Au tor dzia ła w Sto -

wa rzy sze niu Ki bi ców San de cji.

Ro man Stram ka zmarł
w wy ni ku ob ra żeń do zna -
nych w wy pad ku mo to cy -
klo wym, prze wie zio ny
do szpi ta la, gdzie nie uzy -
skał od po wied niej opie ki
me dycz nej.
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Wbrew ofi cjal nej na zwie,
schro ni sko nie jest po ło żo ne
na Ja wo rzy nie, ale na wy so ko -
ści 1050 m npm, a więc kil ka -
dzie siąt me trów po ni żej szczy tu
li czą ce go 1114 m npm.

Ale by za cząć od po cząt ku, mu si my
się cof nąć pra wie o dzie więć dzie siąt lat.

Pre ze sem Od dzia łu „Be skid” Pol -
skie go To wa rzy stwa Ta trzań skie go
w No wym Są czu zo stał w ma ju 1924 ro -
ku Fe liks Rapf. Jed nym z je go pierw -
szych przed się wzięć by ła ini cja ty wa
po wo ła nia Ko ła PTT w Kry ni cy. Prze -
by wa ją cy w uzdro wi sku ku ra cju sze
zwie dza li bli ższe, czy dal sze oko li ce,
a część z nich upra wia ła też tu ry sty kę
gór ską. Fe liks Rapf wi dział po trze bę

uła twie nia im te go, a jed no cze śnie szan -
sę na pro pa go wa nie cho dze nia po gó -
rach wśród lu dzi przy je żdża ją cych
do Kry ni cy z ca łe go kra ju. Tym bar -
dziej, że by wa ła tu eli ta po li tycz na, go -
spo dar cza, czy ar ty stycz na. By uzy skać
od po wied nie fun du sze, w sierp niu zor -
ga ni zo wa no bar dzo uda ny fe styn, a for -
mal nie Ko ło li czą ce 61 człon ków,
zo sta ło utwo rzo ne 19 wrze śnia 1924 ro -
ku. Pierw szym je go pre ze sem zo stał ap -
te karz Ro man Ni tri bitt, któ ry z cza sem
stał się le gen dą kry nic kiej tu ry sty ki.

Ko ło roz wi nę ło sze ro ką dzia łal ność,
szcze gól nie w okre sie se zo nu zi mo we -
go. W krót kim cza sie po wsta ła skocz nia
nar ciar ska, po tem dru ga, tor ły żwiar ski,
lo do wi sko i tor sa necz ko wy.

Od po cząt ku my śla no też o two rze niu
tu ry stycz nej ba zy noc le go wej w gó rach.

Już w 1925 ro ku Za rząd Ko ła wy dzie rża -
wił od Dy rek cji La sów Pań stwo wych
w Mu szy nie le śni czów kę „Zoch na”, sto -
ją cą pod szczy tem Run ka, tuż przy szla -
ku z Ja wo rzy ny w stro nę Ha li
Ła bow skiej. Po za adap to wa niu jej
na schron tu ry stycz ny, po sia da ją cy 5
miejsc noc le go wych, by ła pierw szym
obiek tem noc le go wym w Be ski dzie Są -
dec kim. Czte ry la ta póź niej schron zo stał
roz bu do wa ny i był uży wa ny do 1934 ro -
ku, gdy spło nął. Ogień za pró szy li miesz -
ka ją cy tu ro bot ni cy, pra cu ją cy
przy bu do wie schro ni ska pod Ja wo rzy ną.

Pro jekt bu do wy schro ni ska wła śnie
na tej gó rze zro dził się pod czas roz mów
„oj ca be skidz kiej tu ry sty ki”, prof. Ka zi -
mie rza So snow skie go, z dzia ła cza mi

Ko ła w 1928 ro ku. I już w grud niu te go
ro ku wła dze PTT wraz z kil ko ma in ny -
mi in sty tu cja mi pod ję ły de cy zję co
do miej sca, roz mia rów, urzą dze nia
i kosz tów bu do wy. Jed nak do urze czy -
wist nie nia tej idei do szło do pie ro sześć
lat póź niej i to nie przez Ko ło, ale sa mo -
dziel ny już Od dział PTT w Kry ni cy.
Ko ło dzia ła ło tak prę żnie i z ta kim roz -
ma chem, że prze kształ ce nie go w ma -
ju 1929 ro ku w Od dział, by ło rze czą
na tu ral ną.

Bu do wa schro ni ska sta ła się dla nie -
go pierw szo pla no wym za da niem i po -
wo li wcho dzi ła w okres re ali za cji.
Po wo ła no od po wied nią ko mi sję bu do -

Są dec kie Schro ni ska Gór skie (5)

Schronisko na Jaworzynie
Krynickiej im. Józefa Piłsudskiego

Ko ło li czą ce 61 człon ków,
zo sta ło utwo rzo ne
w 1924 ro ku. Pierw szym
je go pre ze sem zo stał ap -
te karz Ro man Ni tri bitt,
któ ry stał się le gen dą
kry nic kiej tu ry sty ki.

I schronisko 1934-1944
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wy, usta lo no do kład ną lo ka li za cję,
a przede wszyst kim roz po czę to gro ma -
dze nie fun du szy, mię dzy in ny mi przez
sprze daż na le pek – ce gie łek. Za ku pio no
par ce lę, lecz gdy się oka za ło, że nie ma
na niej wo dy, mu sia no do ko nać za ku pu
dru giej. Pod ko niec 1933 ro ku, w cię -
żkich wa run kach zi mo wych przy stą pio -
no do trans por to wa nia ma te ria łów
bu dow la nych na miej sce. W kwiet -
niu 1934 ro ku roz po czę to pra ce przy fun -
da men tach oraz ro bo ty cie siel skie i już
w grud niu te go ro ku do pro wa dzo no bu -
dy nek do ta kie go sta nu, że mógł za cząć
czę ścio wo przyj mo wać tu ry stów. Po -
wstał on we dług pla nów inż. Boh da -
na Tre te ra. Schro ni sko po sia da ło 60
miejsc noc le go wych, z cze go po ło wa
mie ści ła się w 14 po ko jach, a dru ga po -
ło wa w dwóch sa lach zbio ro wych. Mia -
ło też bu fet i pięk ną ja dal nię, peł nią cą
jed no cze śnie ro lę świe tli cy. Wy po sa żo -
no go w te le fon. Pra ce wy koń cze nio we
trwa ły do 1937 ro ku. Wy ko na no wów -
czas m.in. po miesz cze nia z na try ska mi
i uzu peł nia no ume blo wa nie.

Jed no cze śnie pro wa dzo no bu do wę
dro gi sto ko wej z Kry ni cy – Czar ne go
Po to ku. Schro ni sku nada no imię Jó ze fa
Pił sud skie go, a je go pierw szym kie row -
ni kiem zo stał Jan Ka myk. Obiekt od po -
cząt ku cie szył się ol brzy mim

po wo dze niem i szczy cił się od wie dzi na -
mi wie lu zna ko mi tych go ści, jak na stęp -
czy ni ho len der skie go tro nu księ żna
Ju lia na wraz z ma łżon kiem księ ciem
Ber nar dem, Mie czy sław Or ło wicz, au -
tor wie lu prze bo jo wych pio se nek Hen -
ryk Wars, czy oczy wi ście Jan Kie pu ra.

***
Na po cząt ku oku pa cji ruch tu ry stycz ny

cał ko wi cie za marł. Wła dze nie miec kie zli -

kwi do wa ły pol skie or ga ni za cje, w tym
PTT, a ich ma ją tek skon fi sko wa ły. Schro -
ni sko zna la zło się więc pod za rzą dem nie -
miec kim. Po le ce nie dal sze go pro wa dze nia
go otrzy mał Jan Ka myk i spra wo wał tę
funk cję do cza su aresz to wa nia w czerw -
cu 1942 ro ku i wy wie zie nia do obo zu
w Oświę ci miu. Przez ja kiś czas w obiek -
cie go spo da rzy ła je go żo na Ma ria, do pó ki
nie prze jął go by ły nie miec ki bur mistrz

Kry ni cy Ru dolf Mic kler. W schro ni sku
by wa li tu ry ści pol scy, ale przede wszyst -
kim nie miec cy, dla któ rych Kry ni ca by ła
miej scem re kon wa le scen cji i wy po czyn -
ku. Je sie nią 1944 ro ku Niem cy na si li li ak -
cje prze ciw ko par ty zant ce dzia ła ją cej
w Be ski dzie Są dec kim. W cza sie jed nej
z du żych, ale nie uda nych ob ław, prze pro -
wa dzo nej w paź dzier ni ku prze ciw ko od -
dzia ło wi AK ma jo ra Ju lia na Zub ka
„Ta ta ra”, żoł nie rze ob la li schro ni sko ben -
zy ną i spa li li je do szczęt nie.

Już nie dłu go po za koń cze niu dzia łań
wo jen nych dzia ła cze PTT re ak ty wo wa li
dzia łal ność Od dzia łu, choć w bar dzo
ogra ni czo nym za kre sie. Spo wo do wa ne

W cza sie jed nej z du żych,
ob ław, prze pro wa dzo nej
prze ciw ko od dzia ło wi AK
ma jo ra Ju lia na Zub ka
„Ta ta ra”, żoł nie rze ob la li
schro ni sko ben zy ną
i spa li li je do szczęt nie.

Schronisko 1997 r. – latoSchronisko 1967-1994 r.
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to by ło trud no ścia mi or ga ni za cyj ny mi,
per so nal ny mi i oczy wi ście fi nan so wy -
mi. Po nie waż w tych wa run kach o od -
bu do wa niu schro ni ska nie mo gło być
mo wy, po sta no wio no przy naj mniej wy -
bu do wać tam nie wiel ki schron tu ry -
stycz ny. Za da nia te go pod ję li się Jó zef
Łusz czew ski i Sta ni sław No wak z gru -
pą in nych osób. Pra ce roz po czę to
w 1949 ro ku i na fun da men tach bu dyn -
ku go spo dar cze go daw ne go schro ni ska
po wstał w cią gu trzech lat ma ły, dość
pry mi tyw ny schron z jed ną izbą noc le -
go wą i nie wiel ką kuch nią. Był to pierw -
szy po woj nie obiekt te go ty pu
w Be ski dzie Są dec kim, wy prze dza jąc
o rok schro ny na Prze hy bie i Ha li Ła -
bow skiej. Otrzy mał wdzięcz ną na zwę
„Sa ren ka”. Me an dry hi sto rii spra wi ły, że
bu do wę roz po czę ło PTT, ale ukoń czy ła
ją już in na or ga ni za cja, czy li PTTK, któ -
ra po wsta ła 17 grud nia 1950 ro ku
w miej sce roz wią za ne go dzień wcze -
śniej PTT. Lu dzie w więk szo ści po zo -
sta li jed nak ci sa mi. Pierw szym
go spo da rzem schro nu zo stał Le on Ba -
ran, a ko lej ny mi by li Edward Za wadz -
ki, Ja cek Bo roń, Mie czy sław Zie liń ski
i do 1960 ro ku Sta ni sław Za cha ra.

W tym wła śnie ro ku przy stą pio no
do bu do wy schro ni ska z praw dzi we go
zda rze nia. Naj pierw, po oczysz cze niu
piw ni cy i fun da men tów, po sta wio no ma -
ły, par te ro wy, drew nia ny bu dy nek o 20.
miej scach noc le go wych. Je go go spo da -
rzem zo stał Mie czy sław Zie liń ski.
Po prze rwie zwią za nej z pro ble ma mi or -
ga ni za cyj ny mi, w 1965 ro ku roz po czę to
roz bu do wę obiek tu i wresz cie schro ni sko
zo sta ło od da ne do użyt ku w 1967 ro ku.
Po sia da ło 40 miejsc noc le go wych
w mniej szych po ko jach oraz w dwóch
sa lach zbio ro wych. Mia ło oświe tle nie
elek trycz ne z sie ci, cen tral ne ogrze wa nie,
bu fet i ob szer ną ja dal nię. Je go kie row ni -
kiem zo stał Ta de usz Król, a na stęp ca mi
by li ko lej no: Ja cek Bo roń, Wła dy sław
Go łę biow ski, Wła dy sław Po par da, Mar -
ta i Alek san der Ewal do wie, Mi chał Gier -
cusz kie wicz i do czerw ca 1996 ro ku
Gra ży na Po par da. Na to miast by ły schron
„Sa ren ka” zo stał prze bu do wa ny i w 1970
ro ku po wstał tam Ośro dek Kul tu ry Tu ry -
sty ki Gór skiej, czy li skrom ne mu zeum
zwią za ne z hi sto rią tu ry sty ki w Be ski dzie
Są dec kim.

Nie ste ty, to schro ni sko nie prze trwa ło
na wet 30 lat. Po gar sza ją cy się stan tech -
nicz ny oraz nie speł nia nie wy mo gów bez -
pie czeń stwa, przede wszyst kim
prze ciw po ża ro wych, wy mu si ło je go prze -
bu do wę, a prak tycz nie wy bu do wa nie go
na no wo. Pro jekt za kła dał, że syl wet ką bę -
dzie na wią zy wał do pierw sze go, przed wo -
jen ne go schro ni ska. W 1994 ro ku
roz po czę to pra ce. Po przed ni obiekt nie mal
cał ko wi cie ro ze bra no, po zo sta wia jąc tyl -
ko fun da men ty. Po wstał bu dy nek no wo -
cze sny i jed no cze śnie przy ja zny dla
śro do wi ska. Po ko je 2-, 3- i 4–oso bo we zo -
sta ły wy po sa żo ne w wę zły sa ni tar ne. Po -
za re stau ra cją, jest też bu fet z sa lą
ko min ko wą, wy bu do wa no sa lę kon fe ren -
cyj ną, dwie sa le te le wi zyj ne i sau nę. Po -
wsta ła rów nież bio lo gicz na oczysz czal nia
ście ków, ko lek to ry sło necz ne dla cie płej
wo dy, pod po dło go we ogrze wa nie par te ru,
a ca ły obiekt ogrze wa ny jest z ko tłow ni,
opa la nej drew nem. W cza sie pro wa dze nia
prze bu do wy, funk cjo no wał punkt ga stro -
no micz ny. Uro czy ste otwar cie obiek tu na -
stą pi ło 22 czerw ca 1997 ro ku. Nie co
wcze śniej go spo da rza mi obiek tu zo sta li
Kry sty na i Ma rian Dzwo niar scy, któ rzy
peł nią tę funk cję do dzi siaj.

*** 
Mo der ni za cja schro ni ska pro wa dzo -

na jest sta le. Mię dzy in ny mi zwięk szo no
ilość miejsc noc le go wych i prze bu do wa -
no uję cie wo dy. Na to miast w ostat nim
okre sie, dzię ki re ali zo wa ne mu przez no -
wo są dec ką Spół kę Schro ni ska i Ho te le
PTTK „Kar pa ty” pro jek to wi „Zie lo ne
Schro ni ska”, współ fi nan so wa ne mu ze
środ ków unij nych, na stą pi ły na stęp ne, ko -
rzyst ne zmia ny. Zwięk szo no ilość pa ne li
sło necz nych, za ku pio no pra sę do śmie ci,
przy by ły kuch nia tu ry stycz na oraz su szar -
nia. Jest to więc wy so ki stan dard jak
na schro ni sko gór skie. Wy so kie są też ce -
ny. Np. w se zo nie zi mo wym koszt po by -
tu od jed nej oso by wy no si od 105
do 120 zł za noc. Na pi sa łem po by tu, bo
sa me go noc le gu nie mo żna wy ku pić, lecz
zgod nie ze zwy cza ja mi pa nu ją cy mi w ho -
te lach, obo wiąz ko wo na le ży sko rzy stać
z wy ży wie nia.

Re wo lu cyj ne wręcz zmia ny na stą pi ły
na szczy cie Ja wo rzy ny. Trzy mie sią ce
po otwar ciu schro ni ska w 1997 ro ku, uru -
cho mio no ko lej gon do lo wą. 6-oso bo we
wa go ni ki są w sta nie wy wieźć z Czar ne go

Po to ku na szczyt 1600 osób w cią gu go -
dzi ny. Po nad to w se zo nie zi mo wym nar -
cia rze ma ją do dys po zy cji dwie ko lej ki
krze seł ko we i sie dem wy cią gów. Ci, któ -
rzy ostat ni raz by li na gó rze kil ka na ście lat
te mu, tra cą wręcz orien ta cję, nie wie dząc,
gdzie są. Pa mię ta ją roz le głe i pu ste par tie
szczy to we, na któ rych je dy nym obiek tem
był trój nóg in for ma cyj ny. Po tem przy by ła
wie ża prze kaź ni ka te le wi zyj ne go. Te raz
ma my po tę żne bu dyn ki gór nej sta cji ko lej -
ki i pię ciu (!) obiek tów ga stro no micz nych.
No i nie prze bra ne tłu my, szcze gól nie w se -
zo nie zi mo wym. Krót ko mó wiąc – jed na,
wiel ka ko mer cja. Jak na pi sał Bog dan Mo -
ścic ki w swo im prze wod ni ku „Be skid Są -
dec ki”, Ja wo rzy na „zo sta ła zło żo na ja ko
ofia ra w in ten cji do cho dów Kry ni cy”.
Praw dzi wych tu ry stów gór skich tam nie -
wie lu. Co cie ka we, na wet w schro ni sku,
znaj du ją cym się po ni żej szczy tu, więk -
szość go ści to oso by, któ re do tar ły na gó rę
ko lej ką i za gląd nę ły tu, by coś zjeść, czy
wy pić. No, ale ta kie te raz ma my cza sy. Co -
raz mniej jest miej sca dla tu ry stów szu ka -
ją cych mo żli wo ści ro man tycz ne go

wę dro wa nia po gó rach, przy peł nym kon -
tak cie z przy ro dą, w ci szy, bez zgieł ku.

Na Ja wo rzy nę mo żna do trzeć z kil ku
stron. Naj kró cej i naj ła twiej, co po le cam
zi mą – dro gą go spo dar czą z Czar ne go
Po to ku. Szla ki zna ko wa ne pro wa dzą:
czer wo ny – z Kry ni cy przez Czar ny Po -
tok, zie lo ny – rów nież z Kry ni cy przez
Prze łęcz Krzy żo wą, ta kże zie lo ny
– z Mu szy ny, czer wo ny – ze schro ni ska
na Ha li Ła bow skiej przez Ru nek oraz
nie bie ski, a po tem czer wo ny – z ba ców -
ki nad Wier chom lą przez Ru nek. To dla
tu ry stów. No a dla wy god nych jest ko lej -
ka gon do lo wa z Czar ne go Po to ku
za 17 zł w gó rę lub 24 zł w gó rę i w dół.

MA CIEJ ZA REM BA

Naj pierw, po oczysz cze -
niu piw ni cy i fun da men -
tów, po sta wio no ma ły,
par te ro wy, drew nia ny
bu dy nek o 20. miej scach
noc le go wych. Je go go -
spo da rzem zo stał Mie -
czy sław Zie liń ski.
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P
rzy wy kli śmy „świę con ką” na -
zy wać wszyst ko, co znaj du je się
w wiel ka noc nym ko szycz ku,
ale to ta kże… zu pa, a wła ści wie

po lew ka – po da wa na w wiel ka noc ną nie -
dzie lę, bar dzo po pu lar na w kuch ni ma ło -
pol skiej. 

Praw dzi we bo gac two jej od mian spo -
tka my w kuch niach gó ral skich. A ileż
ma nazw! Co re gion, to in na: chrza nów -
ka, krza nów ka, chrzan, chrzon, krzon,
krzun, chrza ni ca, krza ni ca, chrzo ni ca,
krzo ni ca, krzo no wi na, trzę sion ka, żur
chrza no wy, so dra, czy wresz cie świę ce -
li na. Po da wa na ja ko chłod nik, lub ja ko
praw dzi wy ukrop.

Naj bli ższe tra dy cji są chrza no we
chłod ni ki, bo Nie dzie la Wiel ka noc na by -
ła (szcze gól nie na wsi) świę tem tak wiel -
kim, że nie go dzi ło się go to wać stra wy.
Spo ży wa no je dy nie po kar my świę co ne,
lub przy go to wa ne za wcza su. Ten oby -
czaj obo wią zy wał po wszech nie, jesz cze
w po ło wie XX wie ku, a sko ro po wa gi
dnia nie go dzi ło się za kłó cać pro za icz -
nym sta niem przy kuch ni i dzwo nie niem

garn ka mi, trze ba by ło coś tre ści we go do -
mow ni kom przy go to wać. 

Świą tecz ne chłod ni ki chrza no we
spo tka my współ cze śnie za pew ne już
tyl ko na Pod ha lu, w Pie ni nach oraz
w oko li cach Li ma no wej. Naj prost szy,
za pew ne ta kże naj star szy, prze pis po -

cho dzi z Dursz ty na, gdzie do li tra kwa -
śne go mle ka do da je się dwie ły żki
utar te go chrza nu oraz sól i cu kier
(do sma ku). Trze ba to tyl ko sta ran nie
wy mie szać i po dać z ra zo wym chle bem. 

W Sro mow cach Ni żnych spo tka my
gę sty krzun (na zdję ciu), w któ rym ły -
żka stoi. Prze pis po da je Ma ria Ma gie ra:

– Za przy go to wa nie krzu nu na le ży za -
brać się w Wiel ki Czwar tek. Obrać ko -
rze nie chrza nu i ze trzeć na tar le. Za lać
zsia dłym mle kiem (lub ma ślan ką), wy -
mie szać, przy kryć i od sta wić na trzy dni,
by lek ko się za ki sił. W Nie dzie lę Wiel ka -
noc ną do na czy nia do dać z ko szycz ka ze
świę co nym po kro jo ne w nie zbyt du żą
kost kę: swoj ską szyn kę go to wa ną, swoj -
ską kieł ba sę i nie zbyt drob no usie ka ne
ja ja. Przy pra wić tyl ko so lą i pie przem.
Po dać z paj dą swoj skie go chle ba. 

W Ra bie Wy żnej Wan da Czu ber na -
to wa przy go to wu je co ro ku so drę (zwa -
ną ta kże chrzo ni cą, krzo no wi ną lub
świę ce li ną), ta ki prze pis nam po da jąc: 
– Wszyst kie okraw ki mięs świą tecz nych
i kieł ba sę oraz jaj ka po kro ić w kost kę,
do dać zie le ni nę, 2 ły żki tar te go chrza nu,
za lać pół kwar tą kwa śne go mle ka wy -
mie sza ne go ze śmie ta ną i roz beł ta ne go.
De li kat nie wy mie szać. Naj le piej przy -
rzą dzić so drę wie czo rem, a ra no
na świą tecz ne śnia da nie spo ży wać. Mo -
żna po sy pać świe żo usie ka ną zie lo ną
pie trusz ką. Daw niej so drę ro bi ło się

Są dec kie Wa rze nie (1)

„Królowa” wielkanocnego stołu

Świą tecz ne chłod ni ki
chrza no we spo tka my
współ cze śnie za pew ne
już tyl ko na Pod ha lu,
w Pie ni nach oraz w oko -
li cach Li ma no wej. 
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ROZMIATOŚCI

Zer wa na ga łąz ka na pierw szy rzut
oka przy po mi na zwy czaj ną jo dłę.
Je śli jed nak przy odro bi nie szczę -
ścia tra fić na żeń ski i do te go owo -
cu ją cy okaz, to czer wo ne „ja go dy”
od ra zu da dzą do my śle nia. 

T
ak bo wiem wy glą da po dob ny
do jo dły cis. Gdy do kład nie go
obej rzeć, po ka że mięk kie,
ciem no zie lo ne i po zba wio ne

ja snych pa secz ków na spodniej stro nie
igły. Zaś owe ja go dy nie ma ją nic
wspól ne go ze zwy czaj ny mi owo ca mi.
Bo ta ni cy na zy wa ją je fa cho wo szysz -
ko ja go da mi. Czer wo na, so czy sta
osnów ka i ster czą ce na sion ko. Słod ka
za war tość wa bi pta ki, któ re przy oka -
zji po sił ku roz sie wa ją i roz no szą na sio -
na da le ko, po ca łej oko li cy. Je śli już
o ku li na riach mo wa, to ra dzę ci sa do -
brze za pa mię tać. Ka żda część ro śli ny
jest pa skud nie tru ją ca. Dla lu dzi i zwie -
rząt. Za wy jąt kiem owej czer wo nej
otocz ki. Przed wie ka mi wy cią gu z igieł
uży wa no do za tru wa nia strzał, co chy -
ba naj le piej świad czy o mo cy tru ci zny.
Twar de i sprę ży ste drew no do sko na le
nada wa ło się do wy ro bu łu ków i nic
dziw ne go, że sześć wie ków te mu król
Ja gieł ło ob jął ci sy ochro ną, ja ko bez -
cen ny ma te riał wo jen ny. Sto la rze też
spo glą da li na drze wo ła ko mym wzro -
kiem, gdyż zro bio ne z nie go me ble by -
ły wręcz nie znisz czal ne: nie ima ły się
ich ani ko łat ki, ani grzy by. Nic dziw -
ne go, że ro sną ce po la sach ci sy cię to
chęt nie i bez umia ru. Dzi siaj ro sną ce
w na tu rze ro śli ny rów nież chro ni pra -
wo, ale bez naj mniej sze go kło po tu mo -
żna ku pić w ka żdym skle pie
ogrod ni czym licz ne od mia ny. Do sko -
na łe na strzy żo ne ży wo pło ty i naj bar -
dziej cie ni ste miej sca. W naj bli ższej
oko li cy ma my bo ta nicz ny ra ry tas: re -
zer wat ci sów w Mo gil nie. Na zbo czach

Jo dło wej Gó ry stoi kil ka set dzi kich
oka zów, zaś tuż przy wej ściu Bar tek.
Tyl ko dzie sięć me trów wy so ko ści
i wiek sza co wa ny na pięć set lat. Ci sy
tak ma ją: ro sną bez po spie chu. War to
zaj rzeć do Mo gil na. Tym bar dziej, że
w re zer wa cie le śni cy wy ty czy li wy -
god ną tra sę do zwie dza nia. Plus schro -
ny na czas nie po go dy i ta bli ce
in for ma cyj ne. Wiem, zi ma za oknem,
ale w śnie żnej sce ne rii ci sy wy glą da ją
wy jąt ko wo uro dzi wie.

GRZE GORZ TA BASZ

Przyroda według Tabasza 

Król Jagiełło 
objął cisy ochroną

w więk szych ilo ściach, by wy star czy ło
jej na ca ły dzień.

Na Zie mi Li ma now skiej, nie mal we -
dle te go sa me go spo so bu i pro por cji,
spo rzą dza się w Młyn nem wiel ka noc ny
chrzan, zaś w Gru szow cu świę con kę.

Zmie nia ją się cza sy, mo dy fi ku ją oby -
cza je, a na wiel ka noc ny stół wcho dzą
chrza no we zu py go to wa ne (świę con ki,
żu ry chrza no we i chrza nów ki), go rą ce,

dy mią ce, a roz grze wa ją ce tak, że nie po -
dob na zjeść ich bez ocie ra nia stru żek po -
tu wy stę pu ją ce go na czo ło. Ta ką moc
ma ją chrza nów ki z pod kra kow skich Suł -
ko wic i Lanc ko ro ny oraz trzę sion ka
z Kłod ne go. Tyl ko nie co ła god niej szy
jest żur chrza no wy na ser wat ce z Kra -
snych La so cic... Za go to wać 2 li try ser -
wat ki i do dać chrzan skro ba ny w gru be
wió ry no żem. Litr słod kiej śmie ta ny roz -
trze pać z odro bi ną mą ki i za lać nią go tu -
ją ca się ser wat kę. Bo czek i kieł ba sę
po kro ić w kost kę, wy to pić skwar ki, a na -
stęp nie do dać je do żur ku. Do pra wić so -
lą, pie przem i odro bi ną cu kru. Po da wać
go rą ce, z jaj ka mi na twar do po kro jo ny -
mi w gru bą kost kę.

My, La chy nie od... ma co chy. Ma my
po de grodz ką świę con kę, na któ rą prze -
pis po da je nam Ze non P. Szew czyk, au -
tor „Kuch ni La chów Są dec kich”...
Za go to wać 2 li try ser wat ki, wrzu cić
do niej po kro jo ne w kost kę 15 dag kieł -
ba sy, 15 dag szyn ki lub bocz ku, spo rą ły -
żkę tar te go chrza nu i 5 po kro jo nych jaj
na twar do. Do pra wić so lą i pie przem.
Po da wać z chle bem ra zo wym.

Opra co wa nie i fo to: RE DAK CJA
WWW.PO TRA WY RE GIO NAL NE.PL
W por ta lu znaj dą Pań stwo spo ry wy bór

prze pi sów na tra dy cyj ne po tra wy i wy pie ki
wiel ka noc ne oraz wie le pu bli ka cji po świę co -

nych świą tecz nej oby cza jo wo ści z ró żnych
za kąt ków Pol ski.

My, Lachy nie od...
macochy. Mamy
podegrodzką święconkę,
na którą przepis podaje
nam Zenon P. Szewczyk,
autor „Kuchni Lachów
Sądeckich”... 

FOT. WOOD.FLOG.PL
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W od nie sie niu do ar ty ku łu Pa na Ma -
cie ja Ry sie wi cza pt. „Dwór Dłu go szow -
skich w Bo bo wej po pa da w ru inę”,
za miesz czo ne go w li sto pa do wym nu me -
rze mie sięcz ni ka „Są de cza nin” (nr 11/58),
Za rząd Po wia tu Gor lic kie go stwier dza co
na stę pu je:

Ma ją tek ro dzi ny Dłu go szow skich
z Bo bo wej, na mo cy de kre tu Pol skie go
Ko mi te tu Wy zwo le nia Na ro do we go
z 1944 r. o prze pro wa dze niu re for my
rol nej, zo stał prze ję ty na wła sność Skar -
bu Pań stwa. 

W ro ku 1999 ze spół pa ła co wo – par ko -
wy w Bo bo wej prze szedł z mo cy pra wa
na wła sność Po wia tu Gor lic kie go, z uwa -
gi na fakt, iż mie ści ło się tam Li ceum
Ogól no kształ cą ce wraz z in ter na tem. 

W 2009 r. Za rząd Po wia tu Gor lic kie -
go, przy apro ba cie Ra dy Po wia tu – wy -
cho dząc na prze ciw wcze śniej sze mu
wnio sko wi Pa na Lesz ka Wie nia wy -Dłu -
go szow skie go, po tom ka by łe go wła ści -
cie la – zbył na je go rzecz przed mio to wą
nie ru cho mość za je dy ne 2% war to ści
ryn ko wej, udzie la jąc tym sa mym 98%
bo ni fi ka ty. 

Trans ak cja sprze da ży mia ła miej sce
na wy raź ny wnio sek Pa na Lesz ka Wie -
nia wy -Dłu go szow skie go, po par ty je go
de kla ra cją, iż po sia da wy star cza ją ce si -

ły i środ ki, aby od re stau ro wać sub stan -
cję dwo ru. 

Po wiat Gor lic ki zby wa jąc przed mio -
to wą nie ru cho mość za sym bo licz ną
kwo tę, usza no wał przede wszyst kim
wo lę wnio sku ją ce go o na by cie nie ru -
cho mo ści, któ ra nie gdyś sta no wi ła do -
bro ro dzin ne, tym bar dziej, że zgod nie
z oświad cze niem Pa na Lesz ka Wie nia -
wy -Dłu go szow skie go nie ru cho mość ta
mia ła zo stać przy wró co na do daw nej
świet no ści. 

Wkrót ce jed na kże po na by ciu nie ru -
cho mo ści grun to wej wraz z dwo rem Pan
Le szek Wie nia wa -Dłu go szow ski od -
sprze dał po sia dłość in nej oso bie. Tak
więc te za lan so wa na przez Pa na Ma cie -
ja Ry sie wi cza o przy mu sza niu Pa -
na Lesz ka Wie nia wy -Dłu go szow skie go
do za ku pu nie ru cho mo ści, a za ra zem
przy pi su ją ca Sta ro ście Gor lic kie mu
dzia ła nia pa ser skie, jest nie go dzi wym
po mó wie niem, nie znaj du ją cym żad ne -
go uza sad nie nia w sta nie fak tycz nym,
ani praw nym. 

MI RO SŁAW WĘ DRY CHO WICZ
Sta ro sta Gor lic ki

Od re dak cji: Od po wiedź au to ra za mie ści my
w na stęp nym nu me rze „Są de cza ni na”.

„Sądeczanin”
pod lupą studentki
dziennikarstwa 
Nie za le żny mie sięcz nik re gio nal ny
„Są de cza nin” – cha rak te ry sty ka

KIL KA SŁÓW WSTĘ PU
Roz po czy na jąc pró bę scha rak te ry zo -

wa nia no wo są dec kie go ryn ku me dial ne -
go, a da lej idąc, naj wa żniej sze go
– w mo jej opi nii – je go pod mio tu, nie
spo sób nie wspo mnieć cho ciaż w kil ku
sło wach o zie mi, z któ rej wy rósł. No wy
Sącz – bo o nim mo wa. Mia sto na pra -
wach po wia tu w wo je wódz twie ma ło -
pol skim – jest sie dzi bą ziem skie go
po wia tu no wo są dec kie go. (…)

Dla cze go au tor uznał, że na le ży o No -
wym Są czu wspo mnieć? Otóż to wła śnie
Zie mia Są dec ka – jej dum na prze szłość,
ar cy cie ka wa te raź niej szość i ma lu ją ca
się gdzieś na ho ry zon cie Be ski du Są dec -
kie go i Wy spo we go przy szłość – znaj -

du ją swo je zwier cia dla ne od bi cie w „Są -
de cza ni nie” – je dy nym na Są dec czyź nie
mie sięcz ni ku, któ re go oso bli wy cha rak -
ter po sta ram się w ni niej szej pra cy za -
pre zen to wać.

ZACZNIJMY OD ŹRÓDŁA:
FUNDACJA SĄDECKA
– HISTORIA, DZIAŁALNOŚĆ,
INICJATYWY 

Nie odzow ne wy da je się wspo mnie nie
choć w kil ku zda niach o tym, gdzie po -
wsta ła idea, gdzie kieł ko wa ły po my sły
i gdzie osta tecz nie na ro dził się je dy ny,
jak do tych czas, rze tel ny i war to ścio wy
– w opi nii au to ra – twór. Nie szy ty
na mia rę ko mer cji, nie za tru ty ten den cyj -
no ścią, nie spo wi ty re kla mą i nie sko ry
do ta niej sen sa cji „Są de cza nin”.

Po cząt ki Fun da cji Są dec kiej da tu ją
się na rok 1992, kie dy to ów cze sna gru -
pa dzia ła czy NSZZ „So li dar ność” Rol -
ni ków In dy wi du al nych za ło ży ła
Są dec ką Fun da cję Roz wo ju Wsi i Rol -
nic twa. Pod pi sa ny zo stał akt za ło ży ciel -
ski, zaś głów nym za ło ży cie lem,
a w na stęp stwie pre ze sem Fun da cji zo -
stał peł nią cy wów czas funk cję po sła
na Sejm RP Zyg munt Ber dy chow ski,
bę dą cy dzi siaj jed ną z naj bar dziej za słu -
żo nych dla Są dec czy zny po sta ci.

Pier wot na na zwa wią za ła się z ro lą, ja -
ką Fun da cja od gry wa ła w tam tym okre -
sie, mia no wi cie nie sie nie swe go ro dza ju
od sie czy tym miesz kań com Są dec czy -
zny, dla któ rych no wa rze czy wi stość, bu -
do wa na po przez do ko nu ją cą się
trans for ma cję ustro jo wą, sta ła się swo -
istym la bi ryn tem, w któ rym cię żko się
od na leźć. Mo wa tu o miesz kań cach ob -
sza rów wiej skich i rol ni kach, któ rzy
w wa run kach ro dzą cej się go spo dar ki
wol no ryn ko wej zna leź li się w naj cię ższej
sy tu acji. 

Fun da cja Są dec ka da ła po czą tek
i bar dzo wie lu cen nym dla Są de czan
i Zie mi Są dec kiej ini cja ty wom, któ re
z kon se kwen cją re ali zu je, a któ rych
efek ty zo ba czyć mo żna go łym okiem.

Fun dusz Sty pen dial ny im. Bra ci Po -
tocz ków, wspie ra ją cy na ukę zdol nej mło -
dzie ży z ubo gich ro dzin, Sto wa rzy sze nie
Ka sa Wza jem nej Po mo cy, dzia ła ją ce
na wzór przed wo jen nych kas Stef czy ka,
co rocz ny Ple bi scyt na Są de cza ni na Ro ku
– to tyl ko na miast ka wie lo płasz czy zno -

W sprawie dworku
Długoszowskich
w Bobowej

FO
T. 

M
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wej dzia łal no ści, ja ką pro wa dzi Fun da cja
na rzecz roz wo ju go spo dar ki, edu ka cji
i kul tu ry oraz pie lę gno wa nia są dec kiej
tra dy cji i hi sto rii.

Zmie rza jąc jed nak do me ri tum i pod -
su mo wu jąc po wy ższe – Fun da cja Są dec -
ka od 2008 ro ku pro wa dzi dzia łal ność
wy daw ni czą. Dzię ki te mu ist nie je
na No wo są dec czyź nie je dy ny nie za le żny
mie sięcz nik, na któ re go ła mach wszyst -
ko to, o czym au tor wspo mniał do tych -
czas, ale też o wie le, wie le wię cej,
znaj du je swo je od zwier cie dle nie.

„SĄ DE CZA NIN” 
– RYS HI STO RYCZ NY

By ująć te mat ca ło ścio wo, nie spo sób
nie się gnąć do kart hi sto rii, na któ rych
to dzie je pi sma, a wła ści wie je go, sę dzi -
we go już, po przed ni ka, za pi sa ne zo sta -
ły już w ubie głym stu le ciu. 

Pi smo pod ty tu łem „Są de cza nin” wy -
cho dzi ło w No wym Są czu w la -
tach 1900-1903. Wcze śniej, od 1897
ro ku, sta no wi ło do da tek do in nej ga ze ty
no wo są dec kiej – pi sma „Miesz cza nin”.
Re dak to rem na czel nym po cząt ko wo był
Zyg munt May er (wy da wał jed no cze śnie
„Ga ze tę Pocz to wą”). Ga ze ta po ru sza ła
te ma ty kę miej ską, oświa to wą. Od 1902
ro ku „Są de cza ni nem” kie ro wał Jó zef
Gu tow ski. Hi sto ry cy re gio nu na zy wa ją
go „oj cem” są dec kiej pra sy.

– Dzia dek był na uczy cie lem, kla sycz -
nym po zy ty wi stą, jed nym z wie lu Po la ków
prze ło mu XIX i XX wie ku, zaj mu ją cych
się pod za bo rem pra cą or ga nicz ną,
od pod staw. Wal czył o pol skość nie z bro -
nią w rę ku, nie miał zresz tą spe cjal nej
oka zji, uro dził się bo wiem czte ry la ta
przed po wsta niem stycz nio wym. Je go pa -
trio tyzm prze ja wiał się w edu ka cji spo łe -
czeń stwa, pro pa go wa niem ję zy ka
pol skie go po przez sło wo dru ko wa ne
– mó wi wnuk Jó ze fa, inż. Je rzy Gu tow -
ski, miesz ka ją cy od wie lu lat na Ślą sku.
Jó zef Gu tow ski, ro do wi ty są de cza nin,
pio nier na uczy ciel skie go ru chu za wo do -
we go, współ re da go wał i wy da wał pi smo
„Szkol nic two Lu do we”, a na stęp nie
„Szkol nic two”, „Miesz cza ni na”, „Ga ze -
tę Są dec ką” i „Są de cza ni na”.

W pew nym okre sie w No wym Są czu
uka zy wa ło się kil ka pism, co świad czy
o nie by wa łej si le in te lek tu al nej są dec -
kie go śro do wi ska. Po utra cie wzro ku,

Gu tow ski wy co fał się z bra nży pra so -
wej, wspie rał ją jed nak ma te rial nie.
Zmarł w 1916 r., w wie ku 57 lat i zo stał
po cho wa ny na cmen ta rzu ko mu nal nym
w No wym Są czu. Pa miąt ką po nim jest
po sta wio na przy ul. Ma tej ki pięk na,
choć obec nie za nie dba na wil la „Ave
Ma ria”.

Po prze szło 100 la tach od uka za nia
się pierw sze go w dzie jach „Są de cza ni -
na”, wspo mnia na już wcze śniej Fun da -
cja Są dec ka, na wią zu jąc do hi sto rii,
roz po czę ła dzia łal ność wy daw ni czą
i pu bli ka cję mie sięcz ni ka, któ ry ty tu łem
i wi nie tą na wią zy wał do „Są de cza ni na”
z prze ło mu XIX i XX wie ku. (…)

„SĄ DE CZA NIN” 
WSPÓŁ CZE SNY

Pierw szy nu mer wy da wa ne go przez
Fun da cję Są dec ką „Są de cza ni na” uka -
zał się w stycz niu 2008 ro ku. Jak prze -
czy tać mo żna by ło już we wstęp nym
sło wie re dak cji, pi smo otwie ra ło swo je
ła my przede wszyst kim na spra wy Są -
dec czy zny – go spo dar kę, hi sto rię, kul -
tu rę. Spójrz my za tem na „Są de cza ni na”
eta po wo.

Opra wa gra ficz na okład ki na sa mym
po cząt ku po ja wia nia się pi sma nie by ła
być mo że im po nu ją ca, jed na kże czcion -
ka ty tu łu i wi niet ka od two rzo ne zo sta ły
skru pu lat nie na wzór stu let nie go po -
przed ni ka. Na okład ce zna la zły się ta kże
ty tu ły czte rech ar ty ku łów z nu me ru, zaś
tłem dla ca ło ści by ła fo to gra fia lo kal nej
in we sty cji, o któ rej, rzecz ja sna, prze -
czy tać mo żna by ło w nu me rze. (…)

Ze spół re dak cyj ny w tym okre sie nie
był roz bu do wa ny. Oprócz ar ty ku łów re -
dak to ra na czel ne go, mo żna by ło prze czy -
tać tek sty ce nio nych po sta ci z re gio nu,
ak tyw nych dzia ła czy or ga ni za cji spo -
łecz nych oraz przed sta wi cie li władz sa -
mo rzą do wych. Au to ra mi tek stów by ły
rów nież oso by spo za śro do wi ska re dak -
cyj ne go, pi szą ce tek sty na za mó wie nie.
W mia rę upły wu cza su, skład re dak cji
zna czą co ewo lu ował. W „Są de cza ni nie”
uka zy wa ły się ar ty ku ły wie lu wy bit nych
piór zie mi są dec kiej. (…)

Zaj rzyj my do wnę trza „Są de cza ni na”.
Od po cząt ków dru ko wa ne by ło w czer -
ni i bie li. Wy jąt kiem by ły tre ści re kla mo -
we, któ re na ży cze nie re kla mo daw ców
dru ko wa ne by ły w ko lo rze. Jed na kże
z uwa gi na fakt, że pi smo na po cząt ku
w ogó le nie udo stęp nia ło łam re kla mie,
a w chwi li obec nej po świę ca jej je dy nie
kil ka pro cent po wierzch ni, ko lo ru
w mie sięcz ni ku, po za stro na ty tu ło wą
jest nie wie le. Przy tej oka zji war to pod -
kre ślić, że pi smo w bar dzo nie wiel kim
stop niu uza le żnio ne jest od re kla my. Je -
że li ta ko wa się po ja wia, to ni gdy nie sta -
no wi wio dą ce go ele men tu. Ma jąc
na uwa dze fakt, że obec nie udo stęp nia -
nie po wierzch ni re kla mo wej sta no wi
w bar dzo wie lu przy pad kach, o ile nie
w więk szo ści, głów ne źró dło przy cho -
dów, to na le ży się w tym miej scu „Są de -
cza ni no wi” cha pe au bas, po nie waż
po wierzch nia, na któ rej re kla mo daw cy
za chwa la ją swo je usłu gi, czy za chę ca ją
do za ku pów, nie prze kra cza kil ku pro -
cent w sto sun ku do ca łej ob ję to ści pi sma.
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Z tech nicz ne go punk tu wi dze nia do dać
mo żna jesz cze, iż do mi nu ją cy jest układ
trój sz pal to wy, cho ciaż spo ra dycz nie mo -
żna spo tkać się z od stęp stwa mi od tej
nor my. 

Pod su mo wu jąc rok 2008, war to wspo -
mnieć o kil ku me ry to rycz nych ele men -
tach. Po pierw sze, obok ar ty ku łów
do ty czą cych sy tu acji w re gio nie, spraw
go spo dar czych, kul tu ral nych czy spo łecz -
nych, znaj du ją miej sce cie ka we re por ta że,
czy roz mo wy ze zwy kły mi – nie zwy kły -
mi ludź mi z re gio nu. Pu bli ko wa ne są rów -
nież licz ne cy kle hi sto rycz ne, do któ rych
na le żał m.in. cykl stwo rzo ny przez dok to -
ran tów hi sto rii pt. „Ostat nie la to są dec kich
Ży dów”, upa mięt nia ją cy za gła dę te go na -
ro du, o któ rym red. Szew czyk z peł nym
uzna niem, mó wi:

„(…) na grun cie pi śmien nic twa są -
dec kie go by ła to pra ca ab so lut nie pio -
nier ska. Nikt, do tej po ry, tak ob szer nie
i tak do kład nie nie zre la cjo no wał tra -
gicz ne go lo su Ży dów są dec kich, któ ry
się do peł nił la tem 1942 ro ku”. (…)

Rów nież dzia łal ność Fun da cji Są dec -
kiej znaj du je swo je od zwier cie dle nie
na ła mach pi sma. Czy ta my o ini cja ty -
wach, wy da rze niach z ży cia Fun da cji,
czę sto też o sa mym jej za ło ży cie lu – Zyg -
mun cie Ber dy chow skim. Pi smo wspie ra
ta kże or ga ni zo wa ny od 13. lat ple bi scyt
„Są de cza nin Ro ku”. Od czwar te go nu -
me ru za czął sta le uka zy wać się cykl fe -
lie to nów re dak to ra na czel ne go „Ko sym
spoj rze niem”. W mo jej su biek tyw nej
oce nie, prze my śla ne, nie jed no krot nie do -
sad ne fe lie to ny red. Szew czy ka stać mo -
gą się źró dłem pro duk tyw nej re flek sji
nad spra wa mi Są dec czy zny ale i spra wa -
mi – po pro stu – ludz ki mi.

Ko lej ne la ta przy no si ły pi smu pew ną
sta bi li za cję i osa dze nie w re aliach. Z ka -
żdym wy da niem zwięk sza ła się licz ba
stron, te ma tów i – rzecz ja sna – ar ty ku -
łów, któ re li cząc od po cząt ku 2009 ro ku
są ka ta lo go wa ne w od po wied nie dzia ły
te ma tycz ne, tj. go spo dar ka, kul tu ra, edu -
ka cja, spo łe czeń stwo, hi sto ria, sport, tu -
ry sty ka, Są de cza nie i tym po dob ne.
W pierw szych wy da niach nie ist niał po -
dział na sek cje te ma tycz ne, jed nak
z cza sem na dru giej stro nie za czę ła po -
ja wiać się li sta ty tu łów ar ty ku łów za -
war tych w nu me rze, a póź niej już
przej rzy sta li sta ka te go rii te ma tycz nych.

War to w tym miej scu wspo mnieć ta kże
o stop ce, któ ra prze nie sio na zo sta ła
z dzia łu roz ma ito ści na dru gą stro nę.
Tym ra zem już bar dziej roz bu do wa na,
zaj mu ją ca po wierzch nię jed nej ko lum -
ny, in for mo wa ła czy tel ni ka o skła dzie
re dak cyj nym, opra co wa niu gra ficz nym,
wy daw cy i dru kar ni. Nie od łącz nym ele -
men tem po zo sta ła klau zu la, za strze ga -
ją ca mo żli wość skra ca nia i re da go wa nia
nad sy ła nych tek stów, po sze rzo na tym
ra zem o mo żli wość nada wa nia im przez
re dak cję wła snych ty tu łów.

Ko niec 2009 ro ku przy niósł ko lej ną
re wo lu cje wi zu al ną lay outu, a to
za spra wą zmia ny dru kar ni i ła ma cza.
Tym ra zem zmie ni ło się nie tyl ko lo go,
ko lo ry sty ka czy gra fi ka, ale ta kże for -
mat. Do tych czas wy da wa ne nie ma lże
jak atlas geo gra ficz ny, w for ma cie A4,
po dą ża jąc za tren dem, pi smo zmniej szy -
ło swo ją wy so kość, zbli ża jąc swe wy -
mia ry do ko le gów z tej sa mej pra so wej
pół ki dzie dzi no wej. Wra ca jąc jed nak
do lay outu – w la wi nie zmian przede
wszyst kim zna la zło się lo go i wi nie ta.
Przy bra ły one od tąd bar wy na ro do we:
bia ły ty tuł na czer wo nym tle, i mo żna by
śmia ło rzec, przy glą da jąc się po przed -
nim wer sjom, że uzy ska no efekt naj bar -
dziej wy ra zi sty, a tym sa mym
pro fe sjo nal ny, zaś w mo im su biek tyw -
nym od czu ciu, na wet bu dzą cy sza cu nek
i da ją cy pew ną obiet ni cę co do po zio mu
tre ści i ar ty ku łów. Na okład kę z cza sem
za czę ły wy su wać się ty tu ły nie któ rych
ar ty ku łów, czy też do dat ko we zdję cia,
zaś od koń ca ro ku 2009 iden ty fi ka cja
wi zu al na nie by ła już mo dy fi ko wa -
na i obec nie po sia da już utrwa lo ny
u czy tel ni ków swe go ro dza ju ima ge. 

Ele men tem, któ ry zmie niał się czę sto,
a ra czej ewo lu ował, by ła licz ba stron.
W pierw szym ro ku funk cjo no wa nia pi -
sma zwięk sza ła się ona z ka żdym nu me -
rem, a to za spra wą co raz szer sze go
spek trum spraw, ja ki mi „Są de cza nin”
na swo ich ła mach się dzie lił. Licz ne fe -
lie to ny, re por ta że, re la cje, któ ry mi wy -
peł nio ny był pe rio dyk, spra wia ły, że rósł
on w si łę, nie tyl ko na grun cie ob ję to ści,
ale i wpły wu spo łecz ne go. (…)

Jak mo żna za uwa żyć, już dwu na ste
wy da nie osią gnę ło ob ję tość stu stro ni co -
wą i ta ką za cho wa ło do dnia dzi siej sze -
go. Nie bez od stępstw od nor my i nie bez

fluk tu acji. Zda rza ły się pew ne sko ki, za -
rów no wzwyż, jak i po ni żej po przecz ki,
spo wo do wa ne, jak są dzę, wie lo ścią ma -
te ria łu w jed nym przy pad ku, lub je go
nie do bo rem w dru gim. Od ro ku 2010
licz ba stron utrzy mu je się na sta łym po -
zio mie i wy no si 100 stron. (…)

POD SU MO WA NIE
Nie wąt pli wie, „Są de cza nin” jest li de -

rem ryn ku pra so we go na Są dec czyź nie.
Ja ko je dy ny mie sięcz nik opi nio twór czy
w re gio nie, po ru sza bar dzo sze ro kie
spek trum za gad nień, i – co nie zwy kle
istot ne – stro ni przy tym od ja kiej kol -
wiek ta blo idy za cji. Sta no wi źró dło rze -
tel nej in for ma cji, re da go wa nej w spo sób
bły sko tli wy, nie jed no krot nie do sad ny
i in try gu ją cy, ale za wsze w spo sób pro -
fe sjo nal ny i za wie ra ją cy od po wied nią
do zę obiek ty wi zmu. „Są de cza nin” nie
boi się pu bli ko wać otwar tej kry ty ki dla
dzia łań i ini cja tyw ne ga tyw nie wpły wa -
ją cych na los Są dec czy zny i jej miesz -
kań ców. Kry ty ki uza sad nio nej,
od wo łu ją cej się do ra cjo nal nych aspek -
tów, pod sta wo wych za sad współ ży cia
spo łecz ne go.

Ist nie ją gło sy, któ re uwa ża ją, że „Są -
de cza nin” zbyt wie le mó wi o Fun da cji
Są dec kiej i jej za ło ży cie lu. Być mo że
jest to w ja kimś stop niu te za uza sad nio -
na, jed na kże bio rąc pod uwa gę nie wy -
mier ną war tość ini cja tyw, ja kie Fun da cja
za ini cjo wa ła na rzecz roz wo ju Są dec -
czy zny i wspie ra nia jej miesz kań ców,
mo żna odże gnać się od głęb szej ana li zy
te go „pro ble mu”.

Przy szłość „Są de cza ni na” bę dzie nie -
ro ze rwal nie łą czy ła się z przy szło ścią
Są dec czy zny – jej roz wo jem, lo sa mi
miesz kań ców i po zo sta je mi wy ra zić
tyl ko ci chą na dzie ję na to, że „Są de cza -
nin” jak naj dłu żej po zo sta nie ar bi trem
tych zmian.

EWE LI NA HEB DA
Autorka jest absolwentką Państwowej

Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
na kierunku Ekonomia, aktualnie studiuje

zaocznie dziennikarstwo i komunikację
społeczną na Uniwersytecie Warszawskim.
Zatrudniona w Stowarzyszeniu HUMANEO

jako specjalista ds. public relations 
oraz rzecznik prasowy.

Po wy ższy tekst sta no wi pra cę za li cze nio wą
z przed mio tu: „Me dia lo kal ne i śro do wi sko we”.
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Ca ły świat emo cjo nu je się desz -
czem me te ory tów, któ re 15 lu te go
roz pry sły się w Ro sji, nad Ura lem,
w oko li cach Cze la biń ska. 

Tym cza sem pa rę kro ków od po łu -
dnio wej gra ni cy Są dec czy zny, na Sło -
wa cji, w Le nar to vie, w 1814 ro ku
zna le zio no naj więk szy me te oryt, ja ki
spadł w Eu ro pie środ ko wej. 

Mógł on zna leźć się na Zie mi nie co
wcze śniej, ale od kry to go do pie ro w paź -
dzier ni ku 1814 ro ku. Zna le zio no go
w oko li cach naj wy ższe go szczy tu w tym
re jo nie (827 m npm). Me te oryt wa -
żył 108,5 kg. Ka mie niem z ko smo su ob -
da ro wa no ró żne mu zea na świe cie: 76,5 kg
jest w Mu zeum Na ro do wym w Bu da pesz -
cie (w 1814 ro ku wio ska na le ża ła do Wę -
gier), 3,5 kg znaj du je się w Tu bin gen, 3,25
w Mu zeum Hi sto rii Na tu ral nej w Wied -
niu, 0,25 kg w Mu zeum Hi sto rii Na tu ral -
nej w Chi ca go, 375 g w Mu zeum
Na ro do wym w Pra dze i oko ło 2 kg w bry -
tyj skim mu zeum.

Wła dze Le nar to va sta ra ją się o zwrot
cho ciaż ka wał ka te go me te ory tu.
Na pew no do da ło by to pre sti żu tej ma -
łej, za gu bio nej mie dzy gó ra mi wio sce,
li czą cej za le d wie 1000 miesz kań ców,
o któ rej pierw sza wzmian ka po cho dzi
z 1427 r.

Wio ska Le nar tov po ło żo na jest
przy dro dze z Le lu cho wa do Bar de jo va,

tuż pod prze łę czą od dzie la ją cą Be skid
Są dec ki od pa sma Cer go va. 

***
Me te oryt Le nar tov stał się szyb ko

obiek tem ba dań no wej dzie dzi ny na uki
– me te ory ty ki. Po raz pierw szy wspo -
mi na o nim dr Te hel, ku stosz Mu zeum
Przy rod ni cze go w Bu da pesz cie,
w 1815 ro ku. W 1863 Re ichen bach

wy ka zał w nim ist nie nie pły tek tro ili tu.
Me te oryt Le nar tov ba da no też póź niej
pod ką tem wy stę po wa nia w nim tle nu,
wo do ru i azo tu.

Skład che micz ny me te ory tu: że la zo
Fe – 91,93%, ni kiel Ni – 8,78%, ko balt
Co – 0,53%, fos for P – 0,30%, śla do we
ilo ści: ger ma nu Ge, ga lu Ga, iry du Ir.

WIE SŁAW PI PREK

FOTOZAGADKA

GDZIE W NOWYM SĄCZU ZNAJDUJE SIĘ TEN MOTYW?
A mo że ktoś zna jego hi sto rię? Od po wie dzi na le ży nad sy łać do 15 mar ca 2013 r.
na ad res Re dak cja „Są de cza nin”, ul. Bar bac kie go 57, No wy Sącz lub re dak cja@sa de -
cza nin.in fo z do pi skiem „Fo to za gad ka”. Za traf ną od po wiedź – na gro da ksią żko wa.

Astro no micz na cie ka wost ka 

Me te oryt z Le na rto va
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16   17     18     19  20 

  21     22     23    

       24         

25  26        27 28     

                

29       30  31       

                

32         33       

 

PO ZIO MO:
1. na sza Zie mia;
5. ma ła ko bie ta; 
9. nad mor skie pta ki;
10. mio do daj ne drze wo;
11. nasz ko larz;
13. sal ka w szpi ta lu;
15. z Łąc ka; 
16. przy fa so li; 
18. da le ko od Są cza; 
21. Sau dyj ska; 
23. po ran ny har ce rza; 
24. w two im kom pu te rze; 
25. był nim ks. Bo le sław Ku mor; 
27. wil czy ca; 

29. me bel urzęd ni ka; 
30. nad Po pra dem; 
32. nie je den w „So ko le”; 
33. im pet.

PIO NO WO:
1. ma ło la ta; 
2. dziel ni ca No we go Są cza; 
3. in stru ment.
4. ja poń ski wul kan; 
5. per ła uzdro wisk; 
6. ro śnie nad Du naj cem; 
7. hi sto ryk rzym ski;
8. 5 lu te go świę tu je;
12. polskie mia sto nad Ni lem;

14. ko le żan ka me wy;
17. fir ma pa li wo wa;
19. pod ręcz na ap te ka;
20. re da gu je Le szek Mi gra ła;
22. ka wa łek Pol ski w Tur cji;
25. ma luch;
26. imię ka ra te ki;
28. ogło sze nie, plakat
31. ki piel;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HASŁO:

***
Ha sło utwo rzą li te ry z pól za zna -
czo nych licz ba mi od 1 do 10
(w pra wym dol nym ro gu). Roz wią -
za nie krzy żów ki na le ży prze słać li -
stow nie na ad res re dak cji lub
dro gą elek tro nicz ną. Wśród Czy -
tel ni ków, któ rzy po da dzą pra wi dło -
we ha sło, roz lo su je my 3 na gro dy
ksią żko we. 

Opr. WIESŁAW PIPREK 
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Z NAMI ZREALIZUJESZ

SWÓJ PROJEKT

 

  

 

  

 

  

 

  

   

 

  

 

  

 

  

 

  

   

 

  

 

  

 

  

 

  

   

 

  

 

  

 

  

 

  

   

 

  

 

  

 

  

 

  

   

 

  

 

  

 

  

 

  

   

 

  

 

  

 

  

 

  

   

 

  

 

  

 

  

 

  

   

 

  

 

  

 

  

 

  

   

 

  

 

  

 

  

 

  

   

 

  

 

  

 

  

 

  

   

 

  

 

  

 

  

 

  

   

 

  

 

  

 

  

 

  

   

 

  

 

  

 

  

 

  

   

 

  

 

  

 

  

 

  

   

 

  

 

  

 

  

 

  

   

 

  

 

  

 

  

 

  

   

 

  

 

  

 

  

 

  

   

 

  

 

  

 

  

 

  

   

 

  

 

  

 

  

 

  

   

 

  

 

  

 

  

 

  

   

 

  

 

  

 

  

 

  

   

 

  

 

  

 

  

 

  

   

 

  

 

  

 

  

 

  

   

 

  

 

  

 

  

 

  

   

 

  

 

  

 

  

 

  

   

 

  

 

  

 

  

 

  

   

 

  

 

  

 

  

 

  

   

 

  

 

  

 

  

 

  

   

 

  

 

  

 

  

 

  

   

 53.wtel: 18 444 14 04 
Wiśniowieckiego 123C. ul,Nowy Sącz
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tel/fax: 18 354 04 25
ościuszki 30K. ul,Gorlice

anie kód-MieszrDom-Og

Wiśniowieckiego 123C
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tel/fax: 18 446 41 23
ęgiersW. ul,iwnicznaP

ód-MieszrDom-Og

ościuszki 30
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tel/fax: 18 331 90 80
Mszana Dolna

ód-MieszrDom-Og

tel/fax: 18 446 41 23
a 2Akęgiers

etkkeMiniMaranie kód-Miesz 

  

 

  

 

  

 

  

   

tel/fax: 18 331 90 80
olbego 19K. ul,Mszana Dolna

etkkeMiniMaranie kód-Miesz
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