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WY GRAŁ NA PRZE KÓR CHO RO BIE
Sty pen dium war te 24 tys. zł, sta tu et ka, a przede wszyst kim
ogrom na sa tys fak cja i ra dość – mło dy miesz ka niec Po de gro -
dzia roz ko chał w so bie wi dzów i po ru szył ser ca ju ry pod czas
Fe sti wa lu Za cza ro wa nej Pio sen ki im. Mar ka Gre chu ty w Kra -
ko wie – pi sze Zyg munt Go łąb.

W DRO DZE DO KO RO NA CJI
W konsekrowanym w 1400 r. kościele pod wezwaniem
Ducha Świętego w Nowym Sączu najcenniejszym skarbem
jest znajdujący się w neogotyckim, głównym ołtarzu obraz
Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus – pisze Michał
Nowakowski.
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W
y gra na Chełm ca w ran -
kin gu gmin są dec kich,
jak na zy wa na by wa co -
rocz na oce na ich ak tyw -

no ści, przy go to wa na przez eko no mi stów
PWSZ w No wym Są czu, nie dzi wi ni ko -
go, kto śle dzi po czy na nia wło da rza naj -
więk szej gmi ny wiej skiej w Pol sce,
roz ło żo nej po obu stro nach Du naj ca. 

Ber nard Sta wiar ski roz po czy nał swo -
je rzą dy w Chełm cu w 2006 ro ku od dzi -
kiej awan tu ry o spóź nio ne oświad cze nie
ma jąt ko we, po tem by ła woj na o zli kwi -
do wa ne au to bu sy MPK, skut ku ją ca re -
fe ren dum o od wo ła nie wój ta, a dziś jest
naj lep szym sa mo rzą dow cem zie mi są -
dec kiej, bo licz by nie kła mią. Oto co się
po dzia ło w cią gu sied miu lat! 

Gdy by na po cząt ku 2007 ro ku piąt ka
krzep kich pa nów pod wo dzą dziel ne go
An drze ja Piszcz ka z Mar cin ko wic nie
utrzy ma ła drzwi do sa li ob rad w Urzę -
dzie Gmi ny w Chełm cu, sztur mo wa -
nych przez rad nych opo zy cyj nych,
prą cych do na tych mia sto we go wy ga sze -
nia Sta wiar skie mu man da tu – dziś nie
by ło by sied miu hal spor to wych, trzech
wo do cią gów, lo do wi ska – rol ko wi ska,
dzie siąt ków ki lo me trów dróg gmin nych,
se tek dar mo wych kom pu te rów dla naj -
ubo ższych w ra mach, 1000 dzie ci do ży -
wia nych w szko łach. A to nie peł na li sta
osią gnięć wój ta Sta wiar skie go, bo trze -
ba ko niecz nie do niej do pi sać udro żnie -
nie prze jaz du na osu wi sku w Wo li
Ku row skiej, wbrew mo żnym te go świa -
ta, a na wet po gró żkom, lecz z po żyt kiem
dla lu dzi. Sło wem – Cheł miec ma
wresz cie go spo da rza, jak na le ży! 

Na dal szych stro nach przed sta wi my
wy ni ki Oce ny Ak tyw no ści Gmin Są dec -
czy zny w 2012 ro ku, do ko na nej po raz
pią ty przez ze spół pra cow ni ków dy dak -
tycz nych Instytutu Eko no micz ne go Pań -

stwo wej Wy ższej Szko ły Za wo do wej
w No wym Są czu. Z sa tys fak cją od no to -
wu ję, że ran king wy my ślo ny przez lu dzi
Fun da cji Są dec kiej (czy taj: Zyg mun ta
Ber dy chow skie go) zy skał na pre sti żu,
je stem pe łen uzna nia dla be ne dyk tyń -
skiej pra cy au to rów, ana li zu ją cych 11
wskaź ni ków, ale mam do nich pew ne
ale... 

Pa nie i Pa no wie eko no mi ści z prze -
sław nej PWSZ w No wym Są czu, za du -
żo ase ku ranc twa! Bar dzo wni kli wie
po ka zu je cie w swo im opra co wa niu naj -
ak tyw niej sze gmi ny są dec ki, w roz bi ciu
na „mo du ły”. Dla przed sta wie nia „in dy -
wi du al ne go wskaź ni ka za dłu że nia”
opra co wa li śmy na wet al go rytm, któ re -
go sam Al bert Ein ste in by się nie po -
wsty dził, ale co z po zo sta ły mi gmi na mi,
któ re nie zna la zły się w czo łów ce?
Z Wa sze go opra co wa nia na przy kład nie
do wie my się za du żo, pra wie nic, o tym,
jak w 2012 ro ku go spo da ro wał pu blicz -
nym gro szem i miej skim ma jąt kiem, jak
się gał po środ ki unij ne, za cią gał i spła -
cał kre dy ty pre zy dent No we go Są cza,
a to prze cież naj więk sza gmi na są dec ka!
„Gdzie w tym ran kin gu jest mo ja gmi -
na?” – py ta słusz nie miesz ka niec nie -
jed nej gmi ny po wia tu no wo są dec kie go. 

Za sto so wa na przez spe ców z PWSZ
me to do lo gia „kra jem nie ba, kra jem pie -
kła” nie jest do bra, choć ro zu miem ich
sy tu ację. Si ła od dzia ły wa nia na opi nię
pu blicz ną te go ty pu ran kin gów, w tym
naj bar dziej zna ne go dzien ni ka „Rzecz -
po spo li tej” na tym wła śnie po le ga, że
po zna je my li de rów i out si de rów. Wte -
dy ma to wa lor po znaw czy, edu ka cyj ny
i sta no wi bo dziec do wy tę żo nej pra cy.
Bo nic tak nie mo bi li zu je, jak po zy cja
w do le ta be li. Kon ku ren cyj ność jest
mo to rem po stę pu w ka żdej dzie dzi nie,
o czym eko no mi ści wie dzą naj le piej.
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Krajem nieba,
krajem piekła
Henryk Szewczyk
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WYDARZENIA I OPINIE

NOWOSĄDECKA 
KARTA RODZINY 
1 lip ca we szła w ży cie No wo są dec ka Kar ta
Ro dzi ny, uchwa lo na przez Ra dę Mia sta No -
we go Są cza. Pro gram skie ro wa ny jest do ro -
dzin wie lo dziet nych, któ re wy cho wu ją
czwo ro i wię cej dzie ci do 18 lub 24 ro ku ży cia
(gdy dziec ko się na dal uczy). Kar ta za pew nia
sze reg ulg i pre fe ren cji w in sty tu cjach i fir -
mach, któ re przy stą pią do pro gra mu ja ko
part ne rzy. Wnio ski o wy da nie Kar ty przyj mo -
wa ne są w Urzę dzie Mia sta. 

– Do udzia łu w pro gra mie kwa li fi ku je się
w No wym Są czu oko ło 930 ro dzin wie lo dziet -
nych – mó wi Mag da le na Ja nu szek-Gró dek,
dy rek tor Wy dzia łu ds. Przed się bior czo ści UM.
Do pro gra mu No wo są dec ka Kar ta Ro dzi ny
przy stą pi li m.in. MOK, MO SiR, Pa łac Mło dzie ży
i Miej skie Przed się bior stwo Ko mu ni ka cyj ne. 

RA DO ŚNIE I RO DZIN NIE
PRZY OŁ TA RZU PA PIE SKIM
W trze cią nie dzie lę czerw ca ro dzi ny z ca łej
die ce zji tar now skiej zje cha ły do Sta re go Są -
cza, aby wspól nie mo dlić się i ba wić. Mszy św.
przy Oł ta rzu Pa pie skim prze wod ni czył bi skup
po moc ni czy ar chi die ce zji war szaw skiej Ta de -
usz Pi kus. Eu cha ry stię kon ce le bro wa li bp An -
drzej Jeż, bp Wie sław Le cho wicz oraz ka pła ni
licz nie przy by li z ca łej die ce zji. 

– Dzi siej sza sy tu acja, z bi blij ne go punk tu
wi dze nia, przy po mi na So do mę i Go mo rę,
gdzie milk nie su mie nie i gu bi się roz są dek.
Dro gą do od no wy ro dzi ny jest mię dzy in ny mi
dzia łal ność ru chów i sto wa rzy szeń ko ściel -
nych, któ re sku pia ją ro dzi ny i sto ją na jej stra -
ży – po wie dział w ho mi lii bp Ta de usz Pi kus.

Po mszy od był się fe styn ro dzin ny. Na sce -
nie za pre zen to wał się m. in. ze spół re gio nal -
ny „Na wo jo wia cy” i Gang Mar ce la. Na dzie ci
cze ka ły zje żdżal nie, za ba wy i kon kur sy. Do -
chód z lo te rii fan to wej za si lił bu dżet ro dzi ny,
opie ku ją cej się Pio trem, cho rym na po ra że -

nie mó zgo we. Za ba wę wspar ła m.in. Fun da -
cja Są dec ka

PO JA WIA SIĘ I ZNI KA
Ob wod ni ca za chod nia No we go Są cza zni kła
z wy ka zu pro jek tów klu czo wych Ma ło pol ski,
a po in ter wen cji rad nych wo je wódz kich
z No we go Są cza wró ci ła na li stę. Sta ro sta
Jan Go lon ka za po wia da ogło sze nie prze tar -
gu na wy ko naw cę tra sy w sys te mie „za pro -
jek tuj -wy bu duj”.

WY RE MON TU JĄ 
DWO RZEC PKP
Osiem firm zgło si ło się do prze tar gu na ka pi -
tal ny re mont za byt ko we go dwor ca ko le jo -
we go w No wym Są czu, wy bu do wa ne go
w la tach 1908-1909. Je go se ce syj ne wnę trze
by ło zdo bio ne ma lo wi dła mi na płót nie z kra -
jo bra za mi gór ski mi au tor stwa Ed mun da
Ciecz kie wi cza.

Wy ko naw ca re mon tu ma od re stau ro wać
te ob ra zy, by mo gły wró cić na daw ne miej -
sce. Re mont bu dyn ku dwor ca, któ ry jest
w tak fa tal nym sta nie, że je go strop czę ścio -
wo pod bie ra ją drew nia ne ba le, był wie lo krot -
nie prze kła da ny. Koszt prac re mon to wych
sza cu je na 7,5 mln zł.

TU BI JE SER CE PIS
W III Zjeź dzie Okrę go wym Pra wa i Spra wie -
dli wo ści w No wym Są czu uczest ni czy ło 249
de le ga tów z okrę gu 14 (od Bie cza po Ora -
wę). Wy bra no 30 de le ga tów na kon gres
kra jo wy PiS.

– Zjazd się udał, au la Wy ższej Szko ły Biz -
ne su pę ka ła w szwach. To by ło świę to PiS
w okrę gu 14, gdzie – jak się mó wi w War sza -
wie – bi je ser ce Pra wa i Spra wie dli wo ści
– ko men tu je po seł Wie sław Jan czyk
z Li ma no wej, czło nek Ra dy Po li tycz nej PiS. 

TA NIEJ ZA ŚMIE CI
Kra jo wa Izba Od wo ław cza uwzględ ni ła od -
wo ła nie od wy ni ku prze tar gu na wy wóz
i skła do wa nie śmie ci w No wym Są czu, któ -
re wnio sło kon sor cjum są dec kich firm: SI TA,
NO VA i Em pol. W prze tar gu wy gra ła pol sko -
-wło ska fir ma AVR, któ ra z ko lei od wo ła ła się
od wer dyk tu Kra jo wej Izby Od wo ław czej
i nie wia do mo, kto bę dzie od bie rał śmie ci
w mie ście.

Rad ni ob ni ży li staw ki za wy wóz śmie ci
do 7,5 zł na oso bę za od pa dy se gre go wa ne
(pier wot nie 10 zł) i 13 zł – od pa dy nie se gre -
go wa ne.

WSPÓL NIE 
PRZE CIW PO WO DZI
Po ro zu mie nie o współ pra cy przy re ali za cji
pro jek tów z za kre su ochro ny prze ciw po wo -
dzio wej w ra mach rzą do we go pro gra mu
Ochro ny Przed Po wo dzią w Do rze czu Gór -
nej Wi sły pod pi sa li z Re gio nal nym Za rzą dem
Go spo dar ki Wod nej w Kra ko wie sa mo rzą -
dow cy z Są dec czy zny. Wśród sy gna ta riu szy
po ro zu mie nia są mia sto No wy Sącz oraz
gmi ny: Ka mion ka Wiel ka, Ła bo wa i Na wo jo -
wa. Stro ną po ro zu mie nia jest wo je wo da Je -
rzy Mil ler. 

„Ce lem wspól ne go dzia ła nia stron bę dzie
zna le zie nie naj lep szych roz wią zań, po zwa la -
ją cych na zmi ni ma li zo wa nie strat po wo dzio -
wych na ca łym ob sza rze zlew ni rze ki
Ka mie ni ca Na wo jow ska i re ali za cji pro jek -
tów” – na pi sa no w do ku men cie.

NO WY SĄCZ 
BEZ NE FRO LO GII
Sej mik Wo je wódz twa Ma ło pol skie go pod jął
de cy zję o li kwi da cji w no wo są dec kim Szpi ta -
lu Spe cja li stycz ny im. Ję drze ja Śnia dec kie go
od dzia łu ne fro lo gicz ne go. Dzia łał od 1986 ro -
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ku, ale, jak czy ta my w uza sad nie niu uchwa -
ły rad nych wo je wódz kich, tzw. ob ło że nie
od dzia łu w ostat nich la tach nie prze kra cza -
ło 20 proc. w ska li ro ku. Pa cjen ci, któ rzy bę -
dą wy ma gać szpi tal nej opie ki
ne fro lo gicz nej, ma ją być te raz le cze ni w ra -
mach od dzia łów in ter ni stycz nych.

JU BI LE USZ KON SPO LU
Po nad 1000 osób fe to wa ło 30-le cie Kon spo -
lu na sta dio nie Skal ni ka w Ka mion ce Wiel -
kiej. Przy by ło wie lu go ści z kra ju i za gra ni cy,
a na wet z In do ne zji, gdzie Kon spol ma prze -
twór nię kur cza ków.

– Kie dy wspo mi nam po cząt ki dzia łal no -
ści, aż mnie sa me mu trud no uwie rzyć, że
uda ło się dojść tu taj, gdzie je ste śmy. Dzi siaj
za rzą dza nie Kon spo lem przej mu ją mo je
dzie ci Kon rad i Mag da le na, z cze go je stem
dum ny. Dzię ku ję wszyst kim, któ rzy przez te
wszyst kie la ta wspie ra li mnie i fir mę. Dzię -
ku ję ro dzi nie, któ ra za wsze jest przy mnie
– mó wił wzru szo ny Ka zi mierz Pa zgan.
Gra tu la cjom i po dzię ko wa niom nie by ło
koń ca. Po ofi cjal nej czę ści roz po czę ła się
część ar ty stycz na i za ba wa do bia łe go ra na.

GO DŁO „TE RAZ POL SKA”
DLA SO KÓW MAU RE RA
So ki wa rzyw ne i owo co we, pro du ko wa ne
przez „Tłocz nię Mau rer” z Za rze cza w gm.
Łąc ko, zo sta ły uho no ro wa ne go dłem „Te raz
Pol ska” pod czas uro czy stej ga li w War sza -
wie. Tłocz nia Mau rer by ła je dy ną fir mą pro -
duk cyj ną z Ma ło pol ski na gro dzo ną tym
pre sti żo wym wy ró żnie niem.

TRAMWAJ 
Z NOWEGO SĄCZA
Przez trzy mie sią ce po uli cach Kra ko wa
bę dzie kur so wał pro to ty po wy tram waj
wy pro du ko wa ny przez no wo są dec ki Ne -
wag. „Ne ve lo” to trój czło no wy, prze gu bo -
wy, jed no kie run ko wy i w ca ło ści
ni sko po dło go wy po jazd. Ma kli ma ty zo wa -
ne wnę trze, sys te my mo ni to rin gu i in for -
ma cji pa sa żer skiej. Jed no ra zo wo mo że
prze wieźć do 235 osób, w tym 60 na miej -
scach sie dzą cych. Jest przy sto so wa ny
do prze wo że nia osób nie peł no spraw nych
dzię ki za sto so wa niu elek trycz nej ram py.
Po sia da spe cjal ne, dru gie drzwi dla mat ki
z dziec kiem. W ka bi nie mo tor ni cze go za -
sto so wa no pa no ra micz ną szy bę zwięk -
sza ją cą wi docz ność.

SPA DEK PO STRA ŻY 
GRA NICZ NEJ
Kar pac ki Od dział Stra ży Gra nicz nej w No -
wym Są czu prze ka zał Ko men dzie Wo je -

WENECJA SĄDECKA 
TO POLE DO POPISU 
DLA ARCHITEKTÓW
Mi ro sław Trzu pek, dy rek tor Wy dzia łu
Ar chi tek tu ry i Bu dow nic twa Urzę du
Mia sta No we go Są cza, pod czas de ba ty
na te mat bu do wy no wej We ne cji Są -
dec kiej, zor ga ni zo wa nej w Do mu Go -
tyc kim przez Fun da cję Ak tyw nych
Oby wa te li im. Jó ze fa Die tla: 

– Kon kurs ma po ka zać, ja kie są mo żli -
wo ści za go spo da ro wa nia te go te re nu,
co tam mo że po wstać. Uży wa my po ję cia
Są dec ka We ne cja, ale cho dzi kon kret nie
o za go spo da ro wa nie przede wszyst kim
Par ku Strze lec kie go, któ ry znaj du je się
przed wa łem prze ciw po wo dzio wym
i ota cza ją ce go go ukła du ko mu ni ka cyj -
ne go. To ma szan sę na re ali za cję i bę dzie
zre ali zo wa ne w naj bli ższym cza sie. I dru -
ga część in we sty cji: to, co się kie dyś na -
zy wa ło Są dec ką We ne cją, to, co się
znaj du je za wa łem prze ciw po wo dzio -
wym, te ren w tej chwi li kom plet nie nie -
za go spo da ro wa ny, nie wy ko rzy sta ny,
na wet bym po wie dział za nie dba ny. Zo -
stał ogło szo ny kon kurs. Za in te re so wa nie
nim wśród ar chi tek tów jest du że, zgło si -
ło się 67 biur pro jek to wych, pew nie się to
nie prze ło ży na ta ką ilość prac kon kur so -
wych, no i zo ba czy my, ja kie bę dą pro po -
zy cje, co tam bę dzie mo żna zre ali zo wać.
Pod sta wo wym pro ble mem i za gro że -
niem jest re ali za cja dru gie go eta pu, te go,
co znaj du je się za wa łem prze ciw po wo -
dzio wym, gdyż wia do mo, że jest to te ren
na ra żo ny na za le wa nie. To po le do po pi -
su dla spe cja li stów od te re nów po wo -
dzio wych, któ rzy mu szą ten pro blem
ja koś roz wią zać. (JG)
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wódz kiej Po li cji w Kra ko wie bu dyn ki po zli -
kwi do wa nej pod ko niec ma ja Pla ców ce
Stra ży Gra nicz nej w Piw nicz nej -Zdro ju.
W po cząt kach lip ca obiek ty te za sie dlą piw -
ni czań scy po li cjan ci. 

– Wraz z bu dyn kiem po by łej Pla ców ce
SG, prze ka za ne zo sta ły ta kże ga ra że oraz
ca ły te ren wo kół obiek tu – mó wi mjr Ra do -
sław We rem czuk, na czel nik wy dzia łu pre -
zy dial ne go KOSG. – Bu dy nek od da no
z peł nym wy po sa że niem kwa te run ko wym
(m. in. me bla mi). W dal szym cią gu te obiek -
ty bę dą słu ży ły spo łe czeń stwu, gdyż bę dą
w nich pra co wać po li cjan ci.

Od wie lu lat sie dzi ba piw ni czań skich po -
li cjan tów znaj du je się w cen trum mia sta.
Po miesz cze nia, w któ rym obec nie funk cjo -
nu je ko mi sa riat wy ma ga ją ka pi tal ne go re -
mon tu.

WYPROWADZALI
PIENIĄDZE Z MIASTECZKA
MULTIMEDIALNEGO?
Trwa śledz two w spra wie nie pra wi dło wo -
ści w dzia ła niach za rzą du spół ki Mia stecz -
ko Mul ti me dial ne, któ ra jest wła ści cie lem
bu do wa ne go w No wym Są czu (pra ce
wstrzy ma no) Par ku Tech no lo gicz ne -
go MMC Bra invi le, któ ry miał być czymś
na wzór słyn nej Do li ny Krze mo wej.

Po stę po wa nie pro wa dzi, pod nad zo rem
Pro ku ra tu ry Re jo no wej w No wym Są czu,
Wy dział do Spraw Prze stęp czo ści Go spo -
dar czej Ko men dy Wo je wódz kiej Po li cji
w Kra ko wie. Wszyst ko przez spór mię dzy
są dec ki mi udzia łow ca mi spół ki, a współ -
udzia łow ca mi, czy li no wy mi (od 2012 r.) wła -
ści cie la mi WSB - NLU.

NO WY PRE ZES 
UZDRO WI SKA
Po trwa ją cym 3 mie sią ce im pa sie uda ło się
wy brać no we go pre ze sa uzdro wi ska Kry ni -

ca-Że gie stów SA. Zo stał nim do brze zna ny
w No wym Są czu by ły dy rek tor fi nan so wy
WSB - NLU Ja ro sław Wilk. Głów ne za da nie
no we go pre ze sa uzdro wi ska, wy łą czo ne go
z pry wa ty za cji, to do pil no wa nie war te go mi -
lio ny re mon tu Pi jal ni Głów nej na Dep ta ku.

SZKO ŁA W TRO PIU 
ZLI KWI DO WA NA
Ra da Gmi ny Gró dek n. Du naj cem zde cy do -
wa ła o li kwi da cji szko ły w Tro piu, któ ra by ła
fi lią Szko ły Pod sta wo wej w Roz to ce -Brze zi -
nach. Dzia ła ły w niej czte ry od dzia ły, łącz nie
z ze rów ką. Uczniów by ło w ka żdej kla sie
po dwo je i tro je.

– Ro dzi ce sa mi prze no si li dzie ci do szko -
ły w Brze zi nach – mó wi wójt Jó zef To biasz.
Pod sta wów ka w Roz to ce -Brze zi nach jest
zde cy do wa nie le piej wy po sa żo na, nie daw -
no od da no do użyt ku bo isko szkol ne ze
sztucz ną mu ra wą. Bu dy nek szkol ny w Tro -
piu jest drew nia ny, nie du ży, ucznio wie mie li
do dys po zy cji je dy nie dwie sa le lek cyj ne.
W fi lii w Tro piu za trud nio nych by ło czte -
rech na uczy cie li, tro je z nich zna la zło już
no wą pra cę.

STOP ABOR CJI!
Po nad 50 tys. pod pi sów ze bra no w die ce zji
tar now skiej pod oby wa tel skim pro jek tem
zmia ny usta wy abor cyj nej, za ka zu ją cej
abor cji eu ge nicz nej, gdy ist nie je po dej rze -
nie, że dziec ko za gro żo ne jest nie ule czal ną
cho ro bą. 

– W na szej die ce zji do ko nu je my te go si -
ła mi lu dzi świec kich, któ rzy sa mi się or ga ni -
zu ją w pa ra fiach i de ka na tach – mó wi
Wie sław Prost ko z Łąc ka, przed sta wi ciel
Fun da cji „Pro – Pra wo do Ży cia”, ko or dy na -
tor ak cji w die ce zji tar now skiej. 

Do zło że nia pro jek tu usta wy na rę ce
mar sza łek Sej mu Ewy Ko pacz po trzeb nych
by ło 100 tys. pod pi sów. 

GRUBA KRESKA 
CIĄGNIE SIĘ 
DO DZISIAJ
Dr Je rzy Bu kow ski, rzecz nik Po ro zu -
mie nia Or ga ni za cji Kom ba tanc kich
i Nie pod le gło ścio wych w Kra ko wie
o prze cią ga niu się spra wy usu nię cia
po mni ka Ar mii Czer wo nej w No wym
Są czu z po wo du zwró ce nia się
do stro ny ro syj skiej o za opi nio wa nie
tej kwe stii. 

– Obo wią zu ją ce umo wy mię dzy
Pol ską a Ro sją mu szą być prze strze -
ga ne, cho ciaż bar dzo mnie dzi wi, że
trze ba cze kać aż pół ro ku na usto -
sun ko wa nie się stro ny ro syj skiej
do tej spra wy. Po nie waż na sze Po -
ro zu mie nie za bie ga kon se kwent nie
od wie lu lat o usu nię cie te go (jak
rów nież in nych, o po dob nej wy mo -
wie ide owej) po mni ka, cier pli wie po -
cze ka my jesz cze do koń ca sierp nia,
ma jąc na dzie ję, że wszyst ko za koń -
czy się po zy tyw nie i no wo są dec ki
po mnik chwa ły Ar mii Czer wo nej po -
wę dru je ra zem ze zbio ro wym gro -
bem sze ściu jej żoł nie rzy
na tam tej szy cmen tarz ko mu nal ny.
Sko ro wo je wo da ma ło pol ski Je rzy
Mil ler i pre zy dent No we go Są cza
Ry szard No wak obie ca li to ofi cjal nie
pod czas kon fe ren cji pra so wej
z udzia łem se kre ta rza Ra dy Ochro -
ny Pa mię ci Walk i Mę czeń stwa An -
drze ja Ku ner ta, nie wy obra żam
so bie, aby mo gło stać się ina czej.
No, chy ba, że za de cy du ją wzglę dy
po li tycz ne, a nie me ry to rycz ne i kul -
tu ro we.

(HSZ)
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ME DAL DLA SŁO WACZ KI
ZA OPIE KĘ NAD GRO BEM
POL SKIE GO PAR TY ZAN TA
W kra kow skim od dzia le IPN oby wa tel ka
Sło wa cji Dan ka Vy re ste ko va ode bra ła
nada ne po śmiert nie jej mat ce Zo fii Du bie -
lo vej z For bas od zna cze nie „Świa dek hi sto -
rii”. Zo fia Du bie lo va przez pół wie ku
opie ko wa ła się gro bem Sta ni sła wa Pió ro
„Emir”, do wód cy Pol skiej Pod ziem nej Ar mii
Nie pod le gło ścio wej, któ rej ka pe la nem był
ks. Wł. Gur gacz SJ.

St. Pió ro zgi nął wraz z Adol fem Ce cu rem
ps. Lew w za sadz ce urzą dzo nej w Ru żba -
chach przez UB i cze cho sło wac ką bez pie -
kę 13 sierp nia 1949 ro ku, pod czas fik cyj ne go
prze rzu tu na Za chód gru py par ty zan tów
PPAN. Obu par ty zan tów po cho wa no w nie -
ozna ko wa nym gro bie w For ba sach. Ich
mo gi łę od na le zio no w 1997 r., szcząt ki eks -
hu mo wa no i po grze ba no na cmen ta rzu
w Na wo jo wej.

POWTÓRKA
ŻYDOWSKIEGO WESELA
SPRZED 82 LAT!
Ty sią ce wi dzów ob ser wo wa ły przy jazd spe -
cjal ne go po cią gu z Kra ko wa na sta cyj kę ko -
le jo wą w Bo bo wej z uczest ni ka mi
in sce ni za cji we se la Ne che my (Cha ny), cór -
ki ca dy ka Ben cjo na Hal ber sta ma z Mo jże -
szem Stem plem, któ re od by ło się
w mar cu 1931 ro ku. 

Przed la ty wy da rze nie od bi ło się sze ro -
kim echem w ca łej Ga li cji. W po wtór ce we -
se la na po wi ta nie mło dej pa ry i go ści
we sel nych przy by li go spo da rze mia stecz ka
z bur mi strzem Wa cła wem Li gę zą. To wa rzy -
szą cy „mło dej pa rze” pół to ra ki lo me tro wy
ko ro wód z barw ny mi ban de ria mi i za przę -
ga mi kon ny mi prze je chał w szpa le rze bo -
bo wian i tu ry stów do sy na go gi, gdzie od by ły
się „ob rzę dy ślub ne”.

Wśród go ści z za gra ni cy by li krew nia cy
cha sydz kiej dy na stii z USA, Wiel kiej Bry ta nii
i Izra ela z cór ką Cha ny – Sho sha ną Stern,
któ ra ze wzru sze niem oglą da ła za pre zen to -
wa ne na wy sta wie zdję cia z we se la swej
mat ki. W in sce ni za cji udział wzię ła rze sza
ak to rów i sta ty stów z miej sco wych szkół
oraz Te atru im. Sol skie go w Tar no wie.

OŚWIAD CZY NY 
NA NIE BIE NAD PRZE HY BĄ
W sa mo po łu dnie na nie bie nad Prze hy bą,
„kró lo wą” Be ski du Są dec kie go, po ja wił się
sa mo lot, a tuż za nim po wie wał wiel ki na -
pis: „Ka siu, wyj dziesz za mnie?”. Or ga ni za to -
rem nie ty po wych oświad czyn był sta ły
by wa lec schro ni ska.

– Pa ra, jak zwy kle, przy szła na wy ciecz kę
– opo wia da Ol ga Bie lak, go spo dy ni schro -
ni ska na Prze hy bie. – Wszyst ko mie li śmy już
wcze śniej przy go to wa ne: stół na kry ty, a po -
si łek go to wy. 

Na nie ty po we oświad czy ny Ka sia za re -
ago wa ła... ty po wo. Ocze ki wa ne „tak” pa dło,
a szczę śli wa pa ra po uro czy stym po sił ku
uda ła się w dro gę po wrot ną. 

BOCIAN-PODRÓŻNIK
MASKOTKĄ MUSZYNY?
Bo cian z zie lo nym ple cacz kiem na grze bie -
cie, au tor stwa uczniów kla sy pierw szej
Szko ły Pod sta wo wej w Mi li ku, wy grał kon -
kurs na ma skot kę Mu szy ny. – Naj praw do -
po dob niej ten wła śnie bo cian bę dzie
pro mo wał Mu szy nę – mó wi bur mistrz Jan
Gol ba. 

W Mu zeum Re gio nal nym „Pań stwa Mu -
szyń skie go” pod su mo wa no kon kur sy pt.
„Ma skot ka mia sta Mu szy ny” i „Le gen dy mia -
sta Mu szy ny”. Na kon kurs wpły nę ło w su -
mie 185 prac ze wszyst kich szkół
znaj du ją cych się na te re nie mia sta i gmi ny
uzdro wi sko wej Mu szy na. 

NAJWAŻNIEJSZE 
JEST REALIZOWANIE
SWOJEJ PASJI
Krzysz tof Po rę ba, re dak tor na czel ny
ga zet ki szkol nej „Slash” z I LO im. 
J. Dłu go sza w No wym Są czu, któ ra
zdo by ła I miej sce ex aequo z ga zet ką
„Pa ra no ja” z tej sa mej szko ły, w I Kon -
kur sie Ga ze tek Szkol nych, któ re go or -
ga ni za to rem był por tal Sa decz nin. in fo
i nasz mie sięcz nik przy udzia le Są dec -
kiej Bi blio te ki Pu blicz nej:

– Przy „Slash” pra cu ję od sa me go
po cząt ku. Rok te mu, w pierw szej kla -
sie, po ja wi ła się myśl, że by stwo rzyć
coś swo je go, coś in ne go. Ka żdy z nas
ma za in te re so wa nia dzien ni kar skie, je -
ste śmy kla są hu ma ni stycz ną. Przy po -
mo cy pa ni pro fe sor Ewy Ko łacz
za czę li śmy zbie rać ma te ria ły, a dzię ki
spon so rom uda ło się nam stwo rzyć
ga zet kę. Je stem re dak to rem na czel -
nym, za ka żdym ra zem pi szę ar ty kuł
wpro wa dza ją cy do nu me ru, pro wa dzę
też in ne ru bry ki. Zaj mu ję się rów nież
wi zu al ną czę ścią ga zet ki, gra fi ką. Ga -
zet ka wy cho dzi co mie siąc lub dwa. To
du że wy zwa nie, po go dzić pra cę
przy po wsta niu nu me ru z co dzien ny -
mi obo wiąz ka mi w szko le i z na uką. Je -
śli jed nak wy zna czy my so bie ja kieś
ce le i od po cząt ku bę dzie my do nich
dą żyć, to wszyst ko się uda je. Naj wa -
żniej sze jest re ali zo wa nie swo jej pa sji,
a dla nas tą pa sją jest dzien ni kar stwo.
Cią gle je stem pe łen emo cji po roz -
strzy gnię ciu kon kur su. Je ste śmy bar -
dzo za sko cze ni, ale i bar dzo szczę śli wi,
że uda ło się nam wy grać.

(IDK)
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2 czerw ca zmarł w wie ku 59 lat Wie sław
Moch nac ki, mi ło śnik hi sto rii i astro no mii, fi -
la te li sta, ko lek cjo ner i pro jek tant oko licz no -
ścio wych kar tek pocz to wych, od no szą cych
się do wa żnych dat z hi sto rii re gio nal nej (czyt.
na str. 49).

***
4 czerw ca zmarł w Chi ca go
Hen ryk Ma zgaj, bu dow ni czy
szo pek bo żo na ro dze nio -
wych w sty lu są dec kim.
Miał 88 lat. Ża ło bą okry ła się
uli ca Tar go wa na Prze ta ków -
ce w No wym Są czu, gdzie

pan Hen ryk miesz kał z ro dzi ną przez 20 lat.
***

16 czerw ca w Piw nicz nej -Zdro ju zmar ła
w wie ku 90 lat Lu dwi ka No wa ko wa, słyn -
na Bab cia z Po cze ka ja, na zy wa na też Kró lo -
wą Be ski du Są dec kie go (czyt. na str. 53).

18 czerw ca, w wie ku 73 lat,
zmarł w No wym Są czu Jó zef
Ko żuch, eme ry to wa ny wi ce -
dy rek tor i na uczy ciel che mii
Ze spo łu Szkół Za wo do wych
nr 1 im. KEN (Ga stro nom) i in -
nych są dec kich szkół, ab sol -

went Uni wer sy te tu Wro cław skie go. 
***

19 czerw ca, w wie ku 81 lat
zmarł w No wym Są czu Sta -
ni sław Haj du ga, b. na czel nik
Od dział Ru cho wo -Han dlo -
we go i dy rek tor Dy rek cji Re -
jo no wej PKP w No wym
Są czu; au tor fa cho wych

pu bli ka cji z dzie dzi ny ko lej nic twa, wie lo let ni
na uczy ciel w Tech ni kum Ko le jo wym w No -
wym Są czu.

Oprac. (HSZ)

SĄ DEC KA WE NE CJA
67 pla ni stów z ca łej Pol ski zgło si ło się
do kon kur su na opra co wa nie kon cep cji za -
go spo da ro wa nia pra wo brze żne go od cin ka
Du naj ca, daw nej We ne cji Są dec kiej oraz
Par ku Strze lec kie go w No wym Są czu. Kon -
kurs ogło sił pre zy dent Ry szard No wak, we
współ pra cy ze Sto wa rzy sze niem Ar chi tek -
tów Pol skich. 

W roz wią za niach pro jek to wych win ny
się zna leźć m. in.: tor ka ja ko wy, ma ła elek -
trow nia wod na, mo lo wi do ko we lub kład ka
pie sza przez Du na jec, alej ki par ko we i ście -
żki ro we ro we, am fi te atr, obiek ty han dlo wo -
-ga stro no micz ne, se zo no we lo do wi sko.
Au to rzy naj wy żej oce nio nych prac uho no -
ro wa ni zo sta ną na gro da mi fi nan so wy -
mi, I na gro da wy no si 20 tys. zł.

SOŁTYSI PIELGRZYMOWALI
DO LICHENIA 
Soł ty si ze Sto wa rzy sze nia Soł ty sów Zie mi
Są dec kiej uczest ni czy li w XXI Kra jo wej
Piel grzym ce Soł ty sów i Śro do wisk Wiej -
skich do Li che nia. Z No we go Są cza wy je -
chał peł ny au to bus pod wo dzą pre ze sa
Sto wa rzy sze nia Pio tra Gnia dec kie go.
Pierw szy przy sta nek był tra dy cyj nie na Ja -
snej Gó rze w Czę sto cho wie. Soł ty si są dec -
cy uczest ni czy li w Ko ni nie w kon fe ren cji
pn. „Wiej ska Pol ska”, a na za jutrz w uro czy -

stej mszy św. w sank tu arium MB Bo le snej
Kró lo wej Pol ski w Li che niu w in ten cji soł -
ty sów i pol skiej wsi.

– Wró ci li śmy do do mu w nie dzie lę o pół -
no cy zmę cze ni, ale bar dzo za do wo le ni. Soł -
ty si na ła do wa li „du cho we aku mu la to ry”
i te raz z jesz cze więk szą ener gią rzu cą się
w wir spraw so łec kich – opo wia da Wła dy -
sław Mat czuk, któ ry z ra mie nia Fun da cji Są -
dec kiej pi lo to wał piel grzym kę.

RAJD TURYSTYCZNY
SZLAKAMI TAJNEGO
NAUCZANIA IM. Z. OLEKSY
Sześć dru żyn gim na zjal nej mło dzie ży i dwie
dru ży ny ab sol wen tów z gmi ny La sko wa wę -
dro wa ło po szla kach Be ski du Wy spo we go,
by po znać miej sca taj ne go na ucza nia na te -
re nie pa ra fii Uja no wi ce oraz od dać hołd tym,
któ rzy krze wi li oświa tę w cza sie II woj ny
świa to wej.

Z ini cja ty wy Ze spo łu Szkół w Uja no wi -
cach zo stał wy da ny prze wod nik pt. „Szla -
kiem taj ne go na ucza nia”. Wy ty czo no dwa
szla ki tu ry stycz ne, któ re są opi sa ne w prze -
wod ni ku oraz za zna czo ne na ma pie: „Szlak
taj ne go na ucza nia”. Ta bli ce in for ma cyj ne
z ma pą za in sta lo wa no w sze ściu wsiach:
Żmą ca, Strze szy ce, Kro sna, Sech na, Uja no -
wi ce, Ja worz na, gdzie od by wa ło się taj ne
na ucza nie.

MISS PO LO NIA 
ZIE MI SĄ DEC KIEJ
21-let nia Sa bi na Zy ga dło z No we go Są cza zo -
sta ła Miss Po lo nia Zie mi Są dec kiej 2013.
Dziew czy na po ko na ła 11 in nych kan dy da tek
i przy ję ła ko ro nę z rąk An ny Li piń skiej, ubie -
gło rocz nej zwy cię żczy ni w kon kur sie. 

Sa bi na ma 21 lat, stu diu je pe da go gi kę
w Pań stwo wej Wy ższej Szko le Za wo do wej
w No wym Są czu, in te re su je się spor tem oraz
psy cho lo gią.

WÓJT JAN CZAK 
NA CZOŁ GU! 

Sto wa rzy sze nie Mi ło śni ków Hi sto rii z Ła bo -
wej zor ga ni zo wa ło pod skar pą zam ko wą
w No wym Są czu in te rak tyw ną dio ra mę hi sto -
rycz no - edu ka cyj ną pt.: „Ży we ob li cza hi sto rii
– Świę to 1. Puł ku Strzel ców Pod ha lań skich”. 

Pu blicz ność mia ła mo żli wość obej rze nia
wy po sa że nia na mio tu szta bo we go, szpi ta la
po lo we go oraz od by wa ją cą się w nim ope -
ra cję ran ne go żoł nie rza. Du żym za in te re so -
wa niem cie szył się ta kże punkt mo bi li za cyj ny,
w któ rym wy da wa ne by ły za świad cze nia
o zdol no ści do słu żby woj sko wej. Atrak cją dla
zwie dza ją cych by ła je żdżą ca re pli ka przed -
wo jen ne go pol skie go lek kie go czoł gu roz po -
znaw cze go TKS. Czołg pro wa dził je go
bu dow ni czy Ma rek Jan czak, wójt Ła bo wej. O
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N
a sza gmi na w cią gu ostat nich sied miu lat zde cy -
do wa nie sko czy ła do przo du. Po wsta je mnó stwo
in we sty cji, na któ re po tra fi my wy go spo da ro wać
jed ną trze cią bu dże tu. Ale to, że Cheł miec się roz -

wi ja, to za słu ga wie lu lu dzi, ja je stem tyl ko czło wie kiem, któ -
ry ich po py cha do pra cy – po wie dział wójt Chełm ca Ber nard
Sta wiar ski (czyt. też na str. 14).

Oce nę Ak tyw no ści Gmin Są dec czy zny pra cow ni cy dy dak -
tycz ni In sty tu tu Eko no micz ne go PWSZ przy go to wa li po raz
pią ty na zle ce nie Fun da cji Są dec kiej. To skom pli ko wa ne
przed się wzię cie. Eko no mi ści PWSZ stwo rzy li spe cjal ny
klucz, we dług któ re go oce nia ne są po szcze gól ne gmi ny.

– Kie dy przed pię ciu la ty, po roz mo wach z pa nem Zyg mun -
tem Ber dy chow skim, po wsta wa ła ta ini cja ty wa i za sta na wia li -
śmy się, ja ki bę dzie jej od dźwięk – przy znam się, że by łem tro chę
scep tycz ny. A by łem, po nie waż ba lem się, aby to nie mia ło kon -
tek stu po li tycz ne go, gdyż, jak wia do mo, uczel nia ma być apo li -
tycz na. Ale pan prze wod ni czą cy prze ko nał mnie. I bar dzo
do brze. Ze spół, któ ry to opra co wu je, nie pod le ga żad nym na -
ci skom, a je go oce na jest opar ta na obiek tyw nych wskaź ni kach
– tłu ma czył prof. Zbi gniew Śli pek, rek tor PWSZ.

Zyg munt Ber dy chow ski, po my sło daw ca ran kin gu, przy -
znał, że ostat nie pięć lat uda ło się do brze wy ko rzy stać.

– Ini cja ty wa, któ rą pod ję li śmy kil ka lat te mu – mó wił – jest
co raz mniej ko men to wa na, ja ko po li tycz na, a co raz czę ściej
oce nia na przez pry zmat wy ni ków, któ re Pań stwo wa Wy ższa
Szko ła Za wo do wa, po ana li zie spra woz dań bu dże tów gmin
są dec kich, co ro ku przed sta wia. Ogrom nie się cie szę przede
wszyst kim z te go, że ran king gmin Są dec czy zny przy go to wu ją
mło dzi lu dzie z No we go Są cza, że to tu, na miej scu, sa mi mo -
że my przy go to wać i przed sta wić coś, co z re gu ły ro bią wiel -
kie ga ze ty i uczel nie, że sa mi po tra fi my wska zać tych, któ rzy
za słu gu ją na naj wy ższe uzna nie.

***
Gmi ny by ły oce nia ne w trzech ka te go riach: ge ne ro wa nie

do cho dów, ak tyw ność in we sty cyj na i dy na mi ka zmian. W ka -
te go rii pierw szej naj lep sza oka za ła się gmi na Cheł miec, dru -
gie miej sce za ję ła gmi na Na wo jo wa, a trze cie – mia sto
i gmi na Sta ry Sącz. Pod wzglę dem ak tyw no ści in we sty cyj nej
w 2012 ro ku pierw sze miej sce przy pa dło gmi nie Piw nicz na -
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Chełmiec
najlepszy
w regionie
Gmi na Cheł miec za ję ła pierw sze miej sce
w ran kin gu gmin są dec kich, jak by wa na zy wa -
ny co rocz ny ra port eko no mi stów z Pań stwo -
wej Wy ższej Szko ły Za wo do wej w No wym
Są czu pn. „Oce na Ak tyw no ści Gmin Są dec czy -
zny”. Uro czy ste ogło sze nie ra por tu za rok 2012
od by ło się w so bo tę 15 czerw ca pod czas ga li
w MCK „So kół” w No wym Są czu.



-Zdrój, dru gie – mia stu i gmi nie Kry ni ca -Zdrój, a trze ci – mia -
stu Gry bów. W ostat niej z ka te go rii – dy na mi ka zmian w 2012
r. – zwy cię ży ła gmi na Ło so si na Dol na, przed gmi ną Cheł miec
i gmi ną Gry bów.

Su ma wszyst kich wskaź ni ków da ła oce nę ca ło ścio wą, któ -
ra wska za ła te go rocz ne go zwy cięz cę. Zo sta ła nim gmi -
na Cheł miec. Dru gie miej sce za ję ła gmi na Na wo jo wa,
a trze cie – gmi na Po de gro dzie. 

Na gro dę dla naj lep szej gmi ny ufun do wa ło Wo je wódz two
Ma ło pol skie, któ re by ło part ne rem przed się wzię cia. Uho no -
ro wa no ta kże gmi nę Kry ni ca - Zdrój, ja ko tę, któ ra w cią gu
pię ciu lat naj czę ściej przo do wa ła w ran kin gu (II miej sce
– Mu szy na, III – Na wo jo wa, IV – Sta ry Sącz, V - Cheł -
miec, VI – mia sto Gry bów).

Ga lę uświet ni li swo ją obec no ścią po sło wie i rad ni wo je -
wódz cy. Do pi sa li wój to wie i bur mi strzo wie są dec cy. By ło
wie lu rad nych gmin nych, co po ka zu je, że ran king zy skał
w cią gu pię ciu lat na zna cze niu.
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„Oce nę Ak tyw no ści Gmin Są dec czy zny w 2012 r.” przy go to wał
ze spół pra cow ni ków Wy dzia łu Eko no micz ne go PWSZ w No -
wym Są czu w skła dzie: prof. dr hab. Ta de usz Ku dłacz (dy rek tor
In sty tu tu Eko no micz ne go PWSZ w No wym Są czu), dr Ma rek
Rre ichel, dr Ka ta rzy na Pe ter -Bom bik, mgr Na ta lia Jaś kie wicz,
mgr Pa weł Jur czak, mgr Mo ni ka Ma kow ska i mgr Agniesz ka
Zwo le nik.

***
Oce na zo sta ła prze pro wa dzo na w opar ciu o po dej ście me to -
do lo gicz ne iden tycz ne, jak w la tach po przed nich,. Po sił ko wa no
się je de na sto ma wskaź ni ka mi szcze gó ło wy mi, ob ra zu ją cy mi
ró żne aspek ty osią gnięć po szcze gól nych gmin:
– relacja nadwyżki operacyjnej do wydatków bieżących,
– nadwyżka operacyjna per capita;
– udział dochodów własnych w dochodach ogółem;
– wydatki majątkowe per capita;
– środki unijne per capita;
– wskaźnik samofinansowania;
– skorygowany wskaźnik relacji wydatków majątkowych
do wydatków na obsługę zadłużenia;
– wskaźnik zadłużenia i wskaźnik obsługi zadłużenia;
– indywidualny wskaźnik zadłużenia.

Na pod sta wie ośmiu z nich (nie wzię to pod uwa gę wskaź -
ni ka sa mo fi nan so wa nia, wskaź ni ka za dłu że nia i ob słu gi dłu gu
oraz in dy wi du al ne go wskaź ni ka za dłu że nia, ja ko war to ści nie -
jed no znacz nych w in ter pre ta cji, choć po ka za no wy ni ki wszyst -
kich 17. gmin) wy zna czo ne zo sta ły trzy cząst ko we wskaź ni ki
uogól nio ne zwią za ne ko lej no z do cho da mi, in we sty cja mi i dy -
na mi ką zmian, a na stęp nie głów ny wskaź nik syn te tycz ny.
W efek cie po zwo li ło to na usta le nie ran kin gu gmin, w ra mach
któ re go jed nost ki zaj mu ją ce czo ło we po zy cje pre zen to wa ne
są w ra por cie. Z uwa gi na fakt, iż oce na prze pro wa dza na jest
po raz pią ty, zde cy do wa no do dat ko wo do ko nać oce ny łącz nej
za la ta 2008 – 2012 (pięć lat), wy ła nia jąc tym sa mym li de rów te -
go okre su. Wszyst ko opa trzo no ta bel ka mi. Ra port przy jął
kształt gru bej bro szu ry, do stęp nej w for ma cie PDF w na szym
por ta lu (www. sa de cza nin. in fo). To obo wiąz ko wa lek tu ra dla
na szych sa mo rzą dow ców.

Uogólniona ocena aktywności gmin w roku 2012



– Mo że my się sprze czać co do wskaź -
ni ków, na to miast to, co pań stwo ro bi cie,
po ka zu je, że mo że my z pew ne go dy stan -
su pa trzyć na to, co się dzie je na Są dec -
czyź nie, jak roz wi ja ją się gmi ny i ja kie są
czyn ni ki wpły wa ją ce na ich roz wój – mó -
wił sta ro sta no wo są dec ki Jan Go lon ka.

Ga la w „So ko le” mia ła bo ga tą opra wę
ar ty stycz ną. Na sce nie za pre zen to wa li
się: Or kie stra Re pre zen ta cyj na Stra ży
Gra nicz nej, ze spół „Con Co lo re” ze
Szko ły Mu zycz nej I stop nia w Kry ni cy -
-Zdro ju, ka ba ret „Lu bię to” z PWSZ oraz
Ja kub Łę czyc ki – ab sol went Pań stwo wej
Szko ły Mu zycz nej I i II stop nia w No -

wym Są czu w kla sie śpie wu so lo we go dr
Re na ty Jo na kow skiej -Ol szow skiej.

KIN GA BED NARC ZYK, (HSZ)
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PART NE REM PRZED SIĘ WZIĘ CIA JEST WO JE WÓDZ TWO MA ŁO POL SKIE

ZYGMUNT BERDYCHOWSKI,
PRZEWODNICZĄCY RADY PROGRAMOWEJ
FORUM EKONOMICZNEGO W KRYNICY: 
– Roz po czy na jąc w 2009 ro ku przy go to wa nie ra por tu na te -
mat ak tyw no ści gmin są dec kich chcie li śmy z jed nej stro ny do -
ce nić wy sił ki naj lep szych gmin, zmie rza ją cych do po pra wy
wa run ków ży cia spo łecz no ści lo kal nych, a z dru giej – zmo bi li -
zo wać do dzia ła nia tych, któ rym nie za wsze uda je się osią gnąć
wy zna czo ne ce le. Ana li za wy ni ków wska zu je, że w gro nie li de -
rów w po szcze gól nych la tach zna la zły się nie mal wszyst kie sa -
mo rzą dy lo kal ne Są dec czy zny. Ta ró żno rod ność w czo łów ce
pod kre śla, jak wie le do bre go uda ło się zro bić w na szym re gio -
nie i jak po szcze gól ne gmi ny sta ra ją się z ro ku na rok po pra wić
efek ty swo ich dzia łań. Szcze gó ło wa ana li za jesz cze wy raź niej
po ka zu je, że mi mo iż nie co ro ku ka żdy od no si spek ta ku lar ny

suk ce sy, to jed nak w do rob ku ka żdej gmi ny mo żna zna leźć do -
ko na nia i dzia ła nia war to ścio we. 

PROF. TADEUSZ KUDŁACZ, DYREKTOR
INSTYTUTU EKONOMICZNEGO PWSZ
W NOWYM SĄCZU: 
– Gmi ny Są dec czy zny na le żą do bar dziej ak tyw nych jed no -
stek, za rów no w ska li re gio nal nej, jak i kra jo wej, a ka żda
z nich ma w tym za kre sie istot ne osią gnię cia. Jak w ka żdej
zbio ro wo ści, są jed nak i ta kie jed nost ki, któ rych osią gnię cia
w da nym cza sie za słu gu ją na wy ró żnie nie. Am bi cją ini cja to -
rów i wy ko naw ców ca łe go, kon ty nu owa ne go pro jek tu jest
do star cze nie opi nii pu blicz nej wie dzy o naj bar dziej ak tyw -
nych gmi nach, na gra dza jąc ich w ten spo sób za po dej mo -
wa ne dzia ła nia. 

Ocena aktywności gmin Sądecczyzny za 5 lat

Oceny cząstkowe gmin w roku 2012
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Ja ka jest re cep ta na wy gra nie ran -
kin gu gmin są dec kich w po sta ci
„Oce ny Ak tyw no ści Gmin Są dec kich
w 2012 ro ku”? 

– Szcze rze mó wiąc ni gdy nie ana li -
zo wa łem kry te riów ja kie przyj mu je ze -
spół eko no mi stów opra co wu ją cych
„Oce nę Ak tyw no ści Gmin Są dec kich”,
dla te go trud no mi po wie dzieć ja kie ele -
men ty prze wa ży ły w na szej wy gra nej.
Ale cie szę się, że mo je go spo da ro wa nie
gmi ną Cheł miec zo sta ło za uwa żo ne
na ze wnątrz. Wy da je mi się, że aku rat
w tym przy pad ku za de cy do wa ło kon se -
kwent ne re ali zo wa nie po sta wio nych so -
bie z gó ry ce lów. Roz po czę li śmy od cięć
zbęd nych wy dat ków. Po tem wzię li śmy
się za uszczel nia nie dziu ra we go jesz cze
przed 2007 ro ku sys te mu po dat ko we go,
w tym ra cjo na li za cję go spo da ro wa nia
ko pal nią KSS Klę cza ny: od zy ski wa nie
po dat ku VAT, lo ka ty ban ko we itd.
W koń cu skon cen tro wa li śmy się na po -
zy ski wa nie środ ków ze wnętrz nych: kra -
jo wych i unij nych, i wciąż szu ka my
no wych źró deł do cho dów. To nam po -
zwo li ło zre ali zo wać wie le tak po trzeb -
nych spo łecz no ści lo kal nych in we sty cji
z za kre su in fra struk tu ry ko mu nal nej.
Wszyst kie te czyn ni ki skła da ją się na to,
że gmi na Cheł miec, po mi mo że nikt o to
nie za bie ga, zdo by wa ko lej ne na gro dy
i wy ró żnie nia. Przy kła dem niech bę dzie
ode bra na nie daw no na gro da za zdo by -
cie pierw sze go miej sca w ran kin gu
Związ ku Po wia tów Pol skich dla naj lep -
szej gmi ny wiej skiej w Pol sce oraz trze -
cie go – w ka te go rii wy ko rzy sty wa nia
ener gii od na wial nej. 

Jak sa mo rzą dow com Chełm ca uda je
się wy go spo da ro wać ty le pie nię dzy
na in we sty cje: te wszyst kie ha le
spor to we, or li ki, no we dro gi gmin -
ne, wo do cią gi, a te raz ka na li za cję? 

– No cóż, łą czy się to z mo ją wy po -
wie dzią na po przed nie py ta nie. Jest wie -
le czyn ni ków, któ re skła da ją się
na koń co wy suk ces. Przy sło wie: „Grosz
do gro sza a uzbie ra się miar ka” – ide al -
nie tu pa su je. Gmi na Cheł miec jest trze -
cią od koń ca je śli cho dzi o do cho dy

na miesz kań ca w po wie cie no wo są dec -
kim co świad czy, że pie nią dze na in we -
sty cję nie po cho dzą z „łu pie nia”
miesz kań ców (we dle sta ty styk gmi -
na Cheł miec jest przed ostat nią w po wie -
cie je śli cho dzi o wy so kość po dat ków),
a są wy ni kiem in nych dzia łań, przede
wszyst kim oszczęd no ści oraz szu ka nia
do cho dów na ze wnątrz. Błęd nie są dzi
się, że gmi na Cheł miec jest gmi ną bo -
ga tą. Nie ty le je ste śmy bo ga ci, co go -
spo dar ni. Pro szę za uwa żyć, po mi mo że
ma my je den z naj ni ższych do cho dów
na miesz kań ca w po wie cie, to wy da je -
my na in we sty cję mię dzy 25 a 30 mi lio -

nów rocz nie, przy bu dże cie 90 mi lio -
nów zło tych. Tym cza sem bu dżet No we -
go Są cza to nie mal 400 mi lio nów
rocz nie, a na in we sty cje mia sto wy da
w tym ro ku oko ło 20 mi lio nów zło tych.
Nie osą dzam ni ko go – przed sta wiam
tyl ko do stęp ne wszyst kim da ne sta ty -
stycz ne. 
A jak zdo by wa cie środ ki unij ne?

– W ka żdy mo żli wy spo sób: proś bą
i groź bą (śmiech). Szu ka my wszyst kich
mo żli wych źró deł i na tych miast, kie dy
zo sta nie ogło szo ny ja kiś kon kurs
na środ ki unij ne, to szu ka my za da nia,
któ re mo że być zre ali zo wa ne za te pie -
nią dze. Na szczę ście nie ma my pro ble -
mu z tak zwa nym wkła dem wła snym,
więc ka żdą kwo tę po zy ska ną z ze wnątrz
je ste śmy w sta nie wes przeć środ ka mi
wła sny mi. Do dam jesz cze, że przy za -
dłu że niu bar dzo ni skim, bo oko ło 9-
pro cen to wym, ma my spo re mo żli wo ści
kre dy to we. Dzię ki te mu apli ku je my nie -
ma lże do ka żde go kon kur su ja ki zo sta je
ogło szo ny. Przy znam nie skrom nie, że
więk szość na szych wnio sków spo ty ka
się z po zy tyw nym przy ję ciem. Ostat nio
na przy kład po zy ska li śmy wspól nie
z gmi ną Po de gro dzie oko ło 70 mi lio -
nów zło tych, z cze go prze szło 50 mi lio -
nów tej kwo ty wy ko rzy sta
gmi na Cheł miec na re ali za cję in we sty -
cji wod no – ka na li za cyj nych na te re nie
tzw. aglo me ra cji cheł miec kiej.
Dziś jest Pan sta wia ny za wzór sa mo -
rzą dow ca, ale na po cząt ku by ło ina -
czej. Pa na wój to wa nie roz po czę ło się
od awan tu ry w Ra dzie Gmi ny o spóź -
nio ne oświad cze nie ma jąt ko we, a po -

Nie tyle
jesteśmy bogaci, 
co gospodarni
Rozmowa z BERNARDEM STAWIARSKIM, 
wójtem gminy Chełmiec 

Ostat nio po zy ska li śmy
wspól nie z gmi ną Po de -
gro dzie oko ło 70 mi lio -
nów zło tych, z cze go
prze szło 50 mi lio nów tej
kwo ty wy ko rzy sta gmi -
na Cheł miec.
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tem by ła woj na o zli kwi do wa ne au to -
bu sy MPK w gmi nie Cheł miec, co
skut ko wa ło re fe ren dum… 

– Sy tu acja, któ rą za sta łem w gmi nie,
gdy obej mo wa łem man dat w grud -
niu 2006 ro ku by ła nie mal bez na dziej -
na. Hor ren dal ne kosz ty funk cjo no wa nia
urzę du, dziu ra wa ka na li za cja w Świ -
niar sku, mi lio ny prze cie ka ją ce przez
pal ce w KSS Klę cza ny itd. Spraw by ło
set ki, a pro szę wziąć pod uwa gę, że
na po cząt ku, po mi ja jąc kil ku przy chyl -
nych mi rad nych, by łem prak tycz nie
sam w urzę dzie, bez zro zu mie nia ze
stro ny pra cow ni ków ani za ufa nej oso by
do po mo cy. Trze ba by ło oczy ścić tę
„staj nię Au gia sza” i roz po cząć od bu do -

wę gmi ny od pod staw. W wy ni ku te go
nie któ rym oso bom po ury wa ły się kon -
tak ty i ukła dy, czy też sta łe źró dła do -
cho du na ma jąt ku pu blicz nym, a ta kie
rze czy bu dzą sprze ciw. Dla te go mo im
dzia ła niom pró bo wa no prze szka dzać
nie mal z ka żdej stro ny. Da wa no te mu
wy raz naj pierw po przez pró bę po zba -
wie nia mnie funk cji wój ta a na stęp nie
dys kre dy to wa nia wszyst kich mo ich po -
czy nań. Z sa tys fak cją stwier dzam, że
dziś mó wi się o mnie i gmi nie Cheł miec
tyl ko w kon tek ście ja kiejś no wej in we -
sty cji, al bo tak jak te raz – na gro dy, któ -
rą nam przy zna no. 
Sły nie Pan z nie kon wen cjo nal nych
dzia łań. Na wła sną rę kę udro żnił

Pan prze jazd przez osu wi sko na dro -
dze wo je wódz kiej w Wo li Ku row -
skiej, a te raz, bez oglą da nia się
na ni ko go, rzu cił Pan ha sło bu do wy
dro gi wzdłuż Du naj ca z Chełm ca
do Ku ro wa, a da lej po skar pie du naj -
co wej w Bia łej Wo dzie, po dro dze
z prze pra wą na dru gą stro nę rze ki.
Czy nie po ry wa się Pan z mo ty ką
na słoń ce? 

– Ni gdy nie ogło si łem pu blicz nie
żad ne go księ ży co we go po my słu. Ma ło
te go, ja nie lu bię mó wić o tym co zro -
bię, naj pierw coś ro bię a po tem dzien ni -
ka rze py ta ją co ro bię i do pie ro wte dy
o tym opo wia dam. A wra ca jąc do kon -
kret nej spra wy dro gi i mo stu. Otóż

ZA RZĄDÓW WÓJTA BERNARDA
STAWIARSKIEGO (OD GRUDNIA 2006 R.)
W GMINIE CHEŁMIEC ZBUDOWANO:
– 6 sal i 2 ha le spor to we (Bi czy ce Dol ne, Li bran to wa, Mar cin -
ko wi ce, Pa szyn, Trze trze wi na, Cheł miec, Świ niar sko, Piąt ko wa);
– 3 kom plek sy spor to we „Or lik” (Cheł miec, Świ niar sko, Wie lo -
gło wy);
– 2 ska te par ki (Cheł miec, Świ niar sko);
– kry te lo do wi sko–rol ko wi sko w Chełm cu,
– 4 bo iska z za ple czem spor to wym (Trze trze wi na, Bi czy ce Dol -
ne, Klę cza ny, Ma ła Wieś);
– 18 pla ców za baw dla dzie ci.
Po nad to zbu do wa no 120 km dróg as fal to wych i be to no -
wych, 121 km wo do cią gów, 36 km sie ci ka na li za cyj nej, 450 przy -
do mo wych oczysz czal ni ście ków, 246 lamp so lar nych.
Do fi nan so wa no bu do wę 353 ko lek to rów sło necz nych dla
miesz kań ców gmi ny, roz da no 887 ze sta wów kom pu te ro wych
wraz z dar mo wym do stę pem do in ter ne tu dla po trze bu ją cych
ro dzin w ra mach pro gra mu „In ter ne cik też dla dzie ci”.
Prze pro wa dzo no grun tow ny re mont bu dyn ku Urzę du Gmi ny
wraz z oto cze niem, kom plek so wo wy re mon to wa no nie mal ka -
żdą z 16. szkół na te re nie gmi ny, roz po czę to bu do wę cmen ta -
rza ko mu nal ne go w Rdzio sto wie, wy re mon to wa no re mi zy OSP
w Pa szy nie, Ni sko wej oraz Klę cza nach.
Wy ko na no 7 chod ni ków przy dro gach gmin nych i kra jo wych
o dłu go ści 4,5 km. Uru cho mio no 3 dar mo we przed szko la (Bi -
czy ce Dol ne, Klę cza ny, Piąt ko wa) oraz dar mo wy żło bek
w Chełm cu.
Utwo rzo no cen tral ną kuch nię gmin ną wraz ze sto łów ką i 16.
punk ta mi wy da wa nia po sił ków w szko łach (co dzien nie wy da -
je się ok. 1000 obia dów dla po trze bu ją cych dzie ci). 
W su mie na in we sty cje i roz wój gmi ny Cheł miec w la -
tach 2007-2012 wy da no 135 mln zł, przy dys po no wa niu w tych
la tach bu dże tem w wy so ko ści ok. 453 mln zł. W tym cza sie po -
zy ska no po nad 45 mln zł środ ków ze wnętrz nych.

SALA GIMNASTYCZNA W TRZETRZEWINIE

ORLIK W WIELOGOWACH

LODOWISKO W CHEŁMCU



LIPIEC 2013 15
WWW.SADECZANIN.INFO

WYDARZENIA

w cią gu kil ku mie się cy uda ło nam się
stwo rzyć kon cep cję bu do wy dro gi Cheł -
miec – Mar cin ko wi ce – Ku rów wraz
z pra wo moc ną de cy zją śro do wi sko wą.
Do pie ro wte dy o tej dro dze za czę ło być
gło śno. A jest gło śno nie dla te go, że się
chwa lę pa pier kiem. Ja chcę swo ją wi zją
za ra zić de cy den tów z Kra ko wa i War -
sza wy. Bo to oni ma ją pie nią dze na ta -
kie in we sty cje. Je stem prze ko na ny, że
za re la tyw nie nie du że środ ki fi nan so we
mo żna zbu do wać ob wod ni cę dla gmi ny
Cheł miec i mia sta No we go Są cza wraz
z mo stem po mię dzy Wiel gło wa mi
i Mar cin ko wi ca mi, dla te go bę dą cho dził
wszę dzie i do ka żde go, że by te pie nią -
dze za ła twić. Mam sil ne ar gu men ty
w rę ku i je stem pe wien, że przy udzia le
środ ków ze wnętrz nych w nie dłu gim
cza sie uda nam się wy bu do wać i dro gę,
i most. Jak bar dzo jest istot na dro ga
Cheł miec – Mar cin ko wi ce – Ku rów dla
miesz kań ców na szej gmi ny, No we go
Są cza i w ogó le ca łej Są dec czy zny – nie
trze ba ni ko mu tłu ma czyć. Tyl ko z wy -
cin ko wych po mia rów, wy ko na nych
przez geo de tę gmin ne go wy ni ka, że
miesz kań cy Mar cin ko wic, Klę czan czy
Chom ra nic oszczę dzą, do je żdża jąc pla -
no wa ną dro gą oko ło 15 ki lo me trów. Du -
żo szyb ciej, bez kor ków, stre sów
zwią za nych z prze jaz dem przez zde ze -
lo wa ny i naj czę ściej spo wal nia ją cy ruch
most he leń ski. Ta dro ga bę dzie nie tyl -
ko zresz tą dla nich, ale dla wszyst kich
kie row ców z miej sco wo ści po ło żo nych
po le wej stro nie Du naj ca. Miesz kań cy
gmi ny po dru giej stro nie rze ki rów nież
sko rzy sta ją na wy bu do wa niu dro gi, bo
ruch na ist nie ją cej dro dze do Kra ko wa
znacz nie się zmniej szy. Bar dzo wa żne
jest rów nież, że ta dro ga sta no wi ła by
przed łu że nie ob wod ni cy za chod niej No -
we go Są cza.
A te raz z in nej becz ki: czy już po go -
dził się Pan z prze gra ną są do wą
gmi ny Cheł miec z fir mą ze Szczaw -
ni ka, któ ra wy ko na ła za cza sów Pa -
na po przed ni ka ka na li za cję
Świ niar ska, a od któ rej gmi na do -
ma ga ła się wie lo mi lio no we go od -
szko do wa nia?

– Nie mia łem się z czym go dzić, bo
spra wa w dal szym cią gu jest w są dzie.
W grud niu ze szłe go ro ku w Są dzie Ape -
la cyj nym w Kra ko wie od by ła się roz -

pra wa ape la cyj na z na sze go po wódz twa
prze ciw ko wy ko naw cy ka na li za cji Świ -
niar sku. Gmi na Cheł miec od wo ła ła się
od orze cze nia są du pierw szej in stan cji,
któ ry z nie mal 22 mi lio nów zło tych,
któ re gmi na Cheł miec żą da ła od wy ko -
naw cy za da nia za fa tal nie wy ko na ną ka -
na li za cję, po zo sta wił je dy nie oko ło 3,5
mi lio na zło tych, a po zo sta łą kwo tę ob -
ję tą żą da niem po zwu – od da lił. Tym ra -
zem sąd pod szedł do spra wy bar dzo
wni kli wie i przy jął ar gu men ty gmi ny
Cheł miec, za rzu ca ją cej są do wi pierw -
szej in stan cji błęd ną wy kład nię pra wa
oraz nie uwzględ nie nie ca ło ści ma te ria -
łu do wo do we go. Wy ro kiem Są du Ape -
la cyj ne go w Kra ko wie spra wa wró ci ła
z po wro tem do są du pierw szej in stan cji.
Na to miast po stę po wa nie kar ne w tej
spra wie, po sze ściu la tach je go pro wa -
dze nia w Pro ku ra tu rze Okrę go wej
w No wym Są czu, zbli ża się ku koń co -

wi. Z te go co wiem ma ją być przed sta -
wio ne za rzu ty pro ku ra tor skie kil ku oso -
bom zwią za nym z re ali za cją tej
in we sty cji. Tak na mar gi ne sie do dam, że
mo im zda niem, gdy by pro ku ra tu ra oraz
in ne in for mo wa ne o spra wie słu żby za -
bra ły się za tę spra wę wcze śniej, to
do te go cza su ka na li za cja zo sta ła by już
od bu do wa na. Nie ste ty, mo gą być pro -
ble my z na szy mi rosz cze nia mi do wy -
ko naw cy, po nie waż je go fir ma jest
w upa dło ści.
Ma Pan opi nię bar dzo su ro we go
i nie za wsze spra wie dli we go pra co -
daw cy. Czy za koń czył Pan woj nę ze
związ kow ca mi z ka mie nio ło mów
w Klę cza nach?

– Su ro wy je stem wte dy, gdy wi dzę
ja ką kol wiek opie sza łość, nie do łę stwo
i złą wo lę. Du żo wy ma gam od sie bie
i chcę, aby lu dzie za go dzi we wy na gro -
dze nie so lid nie pra co wa li i to wszyst ko.
A że je stem nie spra wie dli wy, dla cze go?
Bo wy ma gam pra cy? Ze związ ka mi
w ka mie nio ło mach nie pro wa dzi łem ani
nie pro wa dzę żad nej woj ny. Iry tu je mnie
je dy nie eska la cja nie uza sad nio nych
rosz czeń ro dem z PRL – u. Ale nie do -
ty czy to związ ków za wo do wych ja ko
ta kich, a je dy nie nie któ rych pra cow ni -
ków, któ rzy wo lą dys ku to wać za miast
pra co wać. 
Jak się Pa nu współ pra cu je z pre zy -
den tem No we go Są cza. Jak po ka zu -

– Ni gdy nie ogło si łem pu -
blicz nie żad ne go księ ży co -
we go po my słu. Ma ło te go,
ja nie lu bię mó wić o tym
co zro bię, naj pierw coś ro -
bię a po tem dzien ni ka rze
py ta ją co ro bię i do pie ro
wte dy o tym opo wia dam. 
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je son da prze pro wa dzo na w na szym
por ta lu wie lu są de czan wi dzia ło by
Pa na w fo te lu Ry szar da No wa ka?

– Z pa nem pre zy den tem roz ma wia -
łem kil ka ra zy i wbrew obie go wym opi -
niom ani nie by ło rę ko czy nów ani na wet
krzy wych spoj rzeń na sie bie. At mos fe -
ra by ła mi ła a roz mo wy rze czo we.
W koń cu wspól nie re ali zu je my bu do wę
cmen ta rza ko mu nal ne go w Rdzio sto -
wie. Co praw da w kil ku kwe stiach nie
zga dzam się z pre zy den tem No we go Są -
cza – ja na przy kład po parł bym bu do wę
ob wod ni cy za chod niej wzdłuż wa łów
du naj co wych i pew nie już by ła by wy -
bu do wa na – ale nie czas i miej sce
na oce nia nie sie bie na wza jem.

Na to miast je śli cho dzi o to, że wie lu
wi dzia ło by mnie w fo te lu pre zy den ta
No we go Są cza, to cóż, zwy czaj nie,

po ludz ku mnie to cie szy. Wi dać, że są -
de cza nie do ce nia ją to co zro bi łem
w gmi nie Cheł miec, w koń cu naj lud -
niej szej gmi nie wiej skiej w Pol sce. 

***
Ja kie są naj wa żniej sze po stu la ty sa -
mo rzą dow ców pod ad re sem władz
cen tral nych i Sej mu RP? 

– Naj gor sze jest spy cha nie za dań
przy pi sa nych ad mi ni stra cji pań stwo wej
na po szcze gól ne szcze ble sa mo rzą du lo -
kal ne go, głów nie na gmi ny. Oczy wi ście
za za da nia mi nie idą żad ne środ ki fi nan -
so we i w ten spo sób gmi ny zo sta ją
z wła sny mi bu dże ta mi i co raz to więk -
szy mi za da nia mi. Że by wy peł nić
wszyst kie te za da nia, to nie ste ty trze ba
ogra ni czyć wy dat ki w wie lu sfe rach.
Od bi ja się to głów nie na zmniej sze niu
in we sty cji. Na ra zie w Chełm cu jesz cze
ra dzi my so bie z tym pro ble mem i po zo -
sta je mieć na dzie ję, że rząd prze sta nie
ra to wać wła sny bu dżet przy po mo cy bu -
dże tów gmin nych. 

Co jesz cze uwie ra sa mo rzą dow ców?
– Wy sy sa nie pie nię dzy z gmin

do War sza wy i wy da wa nie ich na rze -
czy, na któ re sa mo rząd nie ma wpły wu.
Ko lej ną kwe stią jest biu ro kra cja i opie -
sza łość urzęd ni ków. Im wy ższy urząd
tym spra wa jest dłu żej za ła twia na, a pa -
pie rów jest wię cej. 
Czę sto Pan mó wi, że trak tu je gmi nę
jak wła sne przed się bior stwo. Czy
nie do strze ga Pan ró żni cy mię dzy
pry wat ną fir mą na sta wio ną
na zysk, a gmi ną, któ ra ma za da nia
pu blicz ne? 

– Zga dza się, trak tu ję gmi nę jak wła -
sne przed się bior stwo. Ja je stem je go
sze fem ale wła ści cie li te go przed się bior -
stwa jest 27 ty się cy, są ni mi wszy scy
miesz kań cy gmi ny Cheł miec. Raz
na czte ry la ta we ry fi ku ją mo je dzia ła nia

i de cy du ją, czy po wie rzyć mi pro wa dze -
nie spraw te go na sze go wspól ne go
„przed się bior stwa” na ko lej ną ka den cję.
Nie wi dzę nic złe go w tym, że by gmi -
na czy jed nost ki przez nią pro wa dzo ne
przy no si ły zysk. Prze cież słu ży on
wszyst kim miesz kań com, dzię ki nim in -
we stu je my w no wą in fra struk tu rę gmin -
ną. Je śli mó wię o gmi nie ja ko
przed się bior stwie, to cho dzi mi głów nie
o me cha nizm ra cjo nal ne go i go spo dar -
ne go po dej ścia do pro wa dze nia spraw
gmi ny i urzę du. Chcę o gmi nę dbać tak
jak przed się bior ca dba o wła sną fir mę.
Je stem da le ki od my śle nia, któ re po ku -
to wa ło jesz cze przed ro kiem 1989, że
wła sność spo łecz na to wła sność wszyst -
kich, czy li ni czy ja. Nie tyl ko pry wat ne
fir my ale i jed nost ki sa mo rzą do we, że -
by do brze funk cjo no wać mu szą być do -
brze za rzą dza ne. Tru izmem jest
twier dze nie, że gmi na po sia da za da nia
pu blicz ne do zre ali zo wa nia. Dzię ki
spraw ne mu za rzą dza niu, ta kie mu jak
w do brze pro spe ru ją cym przed się bior -
stwie pry wat nym, re ali za cja tych za dań
mo że być szyb sza i lep sza. Prze cież
wszyst kie wy go spo da ro wa ne pie nią dze
prze zna cza ne są na po pra wę ja ko ści ży -
cia miesz kań ców, a nie idą do kie sze ni
wój ta i ja kiś wą skich grup…
Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wiał HEN RYK SZEW CZYK

BER NARD STA WIAR SKI 
(ur. 1960) po cho dzi i miesz ka w Bi czy cach
Dol nych, syn zna ne go spo łecz ni ka Ja -
na Sta wiar skie go, za ło ży cie la i pre ze sa
spół ki wo do cią go wej w Bi czy cach, naj -
star sze go rad ne go gmin ne go w Pol sce. 

Ab sol went wy dzia łu ogrod nic twa
Aka de mii Rol ni czej w Kra ko wie oraz stu -
diów po dy plo mo wych z ko mu ni ka cji spo -
łecz nej AGH. Pro wa dził go spo dar stwo
ogrod ni cze, był współ wła ści cie lem biu ra
ra chun ko we go, ta kże fir my za kła da ją cej
In ter net. W 2002 ro ku prze grał wy bo ry
na wój ta Chełm ca, w 2006 zo stał wój tem
po za żar tej wal ce z trój ką kon ku ren tów,
w 2010 r. – wy grał w I tu rze.

Żo na – Jo an na jest dok to rem eko no -
mii. Ma ją trzy cór ki. 

- Je stem da le ki od my -
śle nia, któ re po ku to -
wa ło jesz cze
przed ro kiem 1989, że
wła sność spo łecz na to
wła sność wszyst kich,
czy li ni czy ja.
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Kry ni ca nie wy gra ła tym ra zem ran -
kin gu gmin są dec kich, ale oka za ła
się je go trium fa to rem w „ge ne ral -
nej kla sy fi ka cji”, po zsu mo wa niu
wy ni ków z pię ciu lat…

– Tak, rze czy wi ście, w tym ro ku wy -
gra ła gmi na Cheł miec, co nie jest dla
mnie za sko cze niem, choć Kry ni ca za -
zna czy ła wy raź nie swo ją obec ność ja ko
ak tyw na gmi na, bo prze cież za ję li śmy
dru gie miej sce w bar dzo wa żnej ka te go -
rii „In we sty cje”. Na to miast w ran kin gu
za ca ły okres Kry ni ca -Zdrój oka za ła się
bez kon ku ren cyj na. To oczy wi ście pre -
sti żo we wy ró żnie nie, któ re jest dla mnie
po wo dem do sa tys fak cji, bo w pra cy sa -
mo rzą do wej nie ma wie lu czyn ni ków
mo ty wa cyj nych – za wsze są śro do wi -
ska, któ re dys kre dy tu ją wszel kie do ko -
na nia, choć by naj więk sze i dla te go
ewa lu acja obiek tyw ne go gre mium oce -
nia ją ce go we dług obiek tyw nych wskaź -
ni ków jest zde cy do wa nie po wo dem
do du my i mo ty wa to rem do dal szej pra -
cy. W tym miej scu pra gnę pod kre ślić, że
ta na gro da na le ży do ca łej gmi ny, choć
mam w jej zdo by ciu swój istot ny udział.
Chcę za tem po dzię ko wać ca łe mu spo łe -
czeń stwu Kry ni cy -Zdro ju, bo to mię dzy
in ny mi ich cię żka pra ca po zwo li ła
na osią gnię cie te go suk ce su. 
Kry ni cy chy ba ła twiej wy gry wać
ta kie ran kin gi, bo nie zmien nie spo -
śród są dec kich gmin wy ka zu je naj -
wy ższe do cho dy na gło wę
miesz kań ca?

– Struk tu ra do cho dów Kry ni cy rze -
czy wi ście jest tak skon stru owa na, że
wy gry wa my z więk szo ścią kon ku ren -
tów, ale to nie jest da ne raz na za wsze.
Naj lep szy do wód, że w tym ro ku wy grał

Cheł miec. Na po ziom do cho dów, a ra -
czej je go ob ni że nie, wpły wa sze reg
czyn ni ków, w więk szo ści ze wnętrz -
nych: kry zys go spo dar czy, ko niec per -
spek ty wy fi nan so wej Unii Eu ro pej skiej
i zwią za ny z tym spa dek po zio mu do ta -
cji – to wszyst ko skła da się na zmniej -
sze nie do cho dów. Mó wi łem o tym
pod czas uro czy sto ści wrę cze nia na gród.
Wszyst kie wskaź ni ki w cią gu pię cio le -
cia spa da ją, pol skie sa mo rzą dy są w co -
raz trud niej szej sy tu acji i nie jest to ich
wi na. Je że li nie zmie ni się po li ty ka rzą -
du w tym ob sza rze, to w ca łej Pol sce
doj dzie do eska la cji pro ble mów fi nan -
so wych w jed nost kach sa mo rzą du te ry -

to rial ne go, a no wa per spek ty wa fi nan -
so wa UE mo że oka zać się po ra żką. 
Od po cząt ku był Pan nie uf ny wo bec
pla nów po wo ła nia spół ki przez gmi -
ny ta trzań skie, któ ra we spół z za -
gra nicz nym fun du szem
in we sty cyj nym ku pi ła od PKP spół -
kę Pol skie Ko le je Li no we, wła ści cie -
la rów nież ko lej ki na Gó rę Par ko wą.
Dla cze go Pan uwa ża, że Sło wa cy
z fir my Ta tra Mo un ta in Re sort,
z któ rą Kry ni ca, Szczaw ni ca, Czer ni -
chów i Za wo ja za wią za ły kon sor -
cjum by li by lep szy mi in we sto ra mi,
niż fun dusz Mid Eu ro pa Part ners? 

– Ta tra Mo un ta in Re sort jest spraw -
dzo nym, wia ry god nym in we sto rem, co
istot ne bra nżo wym – wy star czy po je -
chać na Sło wa cję i obej rzeć ma ją tek, in -
we sty cje i roz wój sta cji nar ciar skich oraz
np. in fra struk tu rę re kre acji wod nej, któ -
re na le żą do tej fir my. A za tem to przed -
się bior stwo nie jest in we sto rem
„port fe lo wym”, ale po sia da od po wied nie
know -how. Na sza umo wa kon sor cjal -
na gwa ran to wa ła re ali za cję pro gra mów
in we sty cyj nych na kwo tę po nad 500 mln
zł – a to by ły by bar dzo istot ne im pul sy
roz wo jo we dla na szych gmin. Co do fun -
du szu Mid Eu ro pa Part ners – nie znam
pla nów te go in we sto ra, ale wiem, że nie
re ali zo wał do tych czas żad nych pro jek -
tów w ob sza rze tu ry sty ki. Naj bar dziej
jed nak ku rio zal nym jest fakt, że ca ła
„afe ra” i emo cje wo kół pry wa ty za cji
PKL SA by ły zwią za ne z utrzy ma niem
tej fir my w rę kach pol skich. Tym cza sem
fun du szem, któ ry prze jął kon tro lę
nad PKL za rzą dza fir ma za re je stro wa -
na na wy spie Jer sey, a ka pi ta ły po cho dzą
z ró żnych źró deł i kra jów. Ja kich?
Ja kie też pla ny ma ją no wi wła ści -
cie le wo bec np. Kry ni cy? 

Ja je stem od po wie dzial ny za roz wój
mia sta i ocze ku ję na re ali za cję ko niecz -
nych in we sty cji. W obec nej sy tu acji nie
wiem, czy ja kie kol wiek pla ny roz wo -
jo we są i bę dą re ali zo wa ne na Gó rze
Par ko wej.

Na sza umo wa kon sor cjal na z Ta tra
Mo un taun Re sort gwa ran to wa ła nie tyl -
ko re al ne in we sty cje, ale rów nież utrzy -
ma nie ma jąt ku, na zwy PKL, sie dzi by
na te re nie Pol ski itp. Nie wiem, czy no -
wy wła ści ciel ta kie de kla ra cje zło żył.
No i ostat nia kwe stia – nie są dzę, aby

Staram się szukać
kompromisów, 
a nie podziałów
Rozmowa z DARIUSZEM REŚKĄ, 
burmistrzem Krynicy-Zdroju 
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gmi ny pod ha lań skie by ły za in te re so wa -
ne roz wo jem Kry ni cy, czy Szczaw ni cy,
a za tem trud no, abym był za do wo lo ny
z wer dyk tu tej pry wa ty za cji. 
„Per ła pol skich uzdro wisk” du si się
od spa lin. Kie dy wresz cie Kry ni ca
do cze ka się ob wod ni cy?

– Z tym du sze niem się to lek ka prze sa -
da, ale oczy wi ście jest pro blem przede
wszyst kim trans por tu cię żkie go. Zgło si -
łem do pro gra mu sub re gio nal ne go pro jekt
ob wod ni cy z tu ne lem, ale sły szę, że nie
po do ba się to w wo je wódz twie, bo jest
zbyt kosz tow ne. Nie ro zu miem ta kie go
po dej ścia – al bo Kry ni ca -Zdrój jest do -
brem na ro do wym i ma być uzdro wi skiem,
ze wszyst ki mi ce cha mi cha rak te ry stycz -
ny mi dla wy jąt ko we go ob sza ru chro nio -
ne go, al bo bę dzie my uda wać da lej, że
wszyst ko jest w po rząd ku, a de gra da cja
bę dzie po stę po wać. Gmi na nie udźwi gnie
cię ża ru fi nan so wa nia ta kie go przed się -
wzię cia, li czę za tem tu taj na wła dze wo -
je wódz kie i kra jo we. Nie za le żnie od te go,
wspól nie z Za rzą dem Dróg Wo je wódz -
kich przy stą pi li śmy do opra co wa nia wie -
lo wa rian to wej kon cep cji bu do wy
ob wod ni cy dla Kry ni cy i pod ko niec ro ku
po win ny być kon kret ne ana li zy i wnio ski. 
Ja kie du że in we sty cje szy ku ją się
w naj bli ższym cza sie pod Gó rą Par -
ko wą?

– Przy go to wa li śmy wspól nie
z Uzdro wi skiem pro gram roz wo ju
pn.”Ku rort Kry ni ca -Zdrój”. Jest on
zgło szo ny do pro gra mu ope ra cyj ne go
no wej per spek ty wy fi nan so wej i mam
na dzie ję, że zo sta nie za ak cep to wa ny.
Prze wi du je on mię dzy in ny mi: re wi ta li -
za cję dep ta ku, mo der ni za cję „Pa trii”,
Sta re go Do mu Zdro jo we go, bu do wę
Re gio nal ne go Cen trum Kul tu ry z par -
kin giem pod ziem nym. Oprócz te go
przy stę pu ję wła śnie do wstęp ne go eta -
pu re ali za cji in we sty cji „Bu do wa Par ku
Wod ne go w Kry ni cy -Zdro ju” w sys te -
mie part ner stwa pu blicz no -pry wat ne go. 
Utra pie niem Pa na po przed ni ków
był sztucz ny an ta go nizm po mię dzy
Kry ni cą, a wiej ską czę ścią gmi ny,
któ rej miesz kań cy mie li po czu cie
dys kry mi na cji. Czy uda ło się Pa nu
prze zwy cię żyć te ani mo zje?

– Mam na dzie ję, że przy naj mniej
czę ścio wo. Ja sta ram się szu kać kom -
pro mi sów, a nie po dzia łów. Na te re nach

so łec kich uda ło mi się przez dwa la ta
zre ali zo wać wie le in we sty cji, w więk -
szo ści ze środ ków Unii Eu ro pej skiej.
Oczy wi ście wie le przed na mi, ale my -
ślę, że miesz kań cy so łectw do strze ga ją
roz wój, choć ży je my w trud nych cza -
sach i chy ba wi dzą, że nie dzie lę miesz -
kań ców gmi ny na lep szych i gor szych,
bo wszy scy są dla mnie tak sa mo wa żni.
Jak się Pa nu współ pra cu je z Uzdro -
wi skiem Kry ni ca – Że gie stów SA,
do któ rej na le żą naj wa żniej sze, hi -
sto rycz ne obiek ty Kry ni cy? Czy Pa -
na nie zdzi wi ło, że czte ry mie sią ce
wy bie ra no no we go pre ze sa spół ki?

– Tak, to rze czy wi ście iry tu ją ce.
Przez pra wie pół ro ku nie by ło part ne ra
po stro nie Uzdro wi ska – to bar dzo
utrud nia pra cę, bo pew ne stra te gicz ne
de cy zje dla mia sta mu szą być po dej mo -
wa ne wspól nie, lub przy udzia le te go
naj wa żniej sze go dla Kry ni cy przed się -
bior stwa. Nie mniej współ pra cę przez
okres dwóch lat, a więc do koń ca ro -
ku 2012, uwa żam za uda ną, jak kol wiek
je stem w dal szym cią gu w me ry to rycz -
nym spo rze z Uzdro wi skiem o mo der -
ni za cję Pi jal ni Głów nej, a ra czej o część
pro jek tu do ty czą cą sa li kon cer to wej
w tym obiek cie. Uwa żam, że po zba wie -
nie Pi jal ni Głów nej od po wied niej sa li
do or ga ni za cji wy da rzeń kul tu ry jest
nie wy ba czal nym błę dem, któ ry trud no
bę dzie na pra wić.

***
Pro szę przed sta wić li stę „ży czeń”
sa mo rzą dow ców pod ad re sem
władz cen tral nych i Sej mu?

– Jest ich spo ro, ale wy mie nię kil ka
naj wa żniej szych:

Po pierw sze – aby w ślad za za da nia -
mi, któ re rząd czy par la ment na kła da
na sa mo rzą dy, po ja wia ły się środ ki fi -
nan so we, któ re wy star czą na po kry cie
ca łe go za da nia. Przy kład: oświa ta, po -
moc spo łecz na, żłob ki itp.

Po dru gie – uwa żam, że grun tow nej
prze bu do wie po wi nien pod le gać sys tem
fi nan so wa nia sa mo rzą dów – zwięk sze -
nie do cho dów z ró żnych źró deł – sub -
wen cyj nych, udzia łu w po dat kach itd.
jest ab so lut ną ko niecz no ścią.

Po trze cie – zła go dze nie prze pi sów
ochro ny śro do wi ska, co umo żli wi re ali -
za cję wie lu ko niecz nych in we sty cji,
rów nież na te re nie Są dec czy zny.

Po czwar te – zwięk sze nie po zio mu
fi nan so wa nia bu do wy dróg w Pol sce.

Po pią te – zwięk sze nie de cen tra li za -
cji wła dzy, ale ade kwat ne do no wych
za dań od po wied nie środ ki fi nan so we,
kie ro wa ne z cen trum do sa mo rzą dów

Po szó ste – rze czy wi sta li be ra li za cja
prze pi sów dla przed się bior ców, a nie
tyl ko skła da nie de kla ra cji bez po kry cia
przed wy bo ra mi.

No i z na sze go ob sza ru – bu do wa
dro gi eks pre so wej Brze sko -No wy Sącz
oraz li nia ko le jo wa Pod łę że -Pie kieł ko.
A co naj bar dziej uwie ra sa mo rzą -
dow ców? 

– Brak od po wied nich środ ków fi nan -
so wych, re al ny spa dek do cho dów, kaj -
da ny za dłu że nia przy jed no cze snym
zwięk sza niu za dań, któ re kosz tu ją co raz
wię cej – to wszyst ko po wo du je co raz
gor szą sy tu ację sa mo rzą dów, a więc
wspól not miesz kań ców.
Czy wy star tu je Pan w przy szło rocz -
nych wy bo rach na bur mi strza?

– Tak, mam ta ki plan. Je śli oczy wi -
ście nie po ja wią się ja kieś prze szko dy
lo so we. Roz po czą łem po rząd ko wa nie
wie lu spraw w Kry ni cy, kon se kwent nie
też re ali zu ję swój pro gram wy bor czy.
Wie le pro jek tów, nad któ ry mi te raz pra -
cu ję, bę dzie mo żna zre ali zo wać do pie -
ro w ko lej nych la tach. Chcę je wy ko nać
i do te go po trze bu ję ko lej nej ka den cji.
Wszyst ko jed nak w rę kach wy bor ców.
Dzię ku ję za roz mo wę. 

Roz ma wiał HEN RYK SZEW CZYK 

DA RIUSZ REŚ KO
Lat 46, ab sol went Wy dzia łu Le śne go AR
w Kra ko wie, Wy dzia łu Przed się bior czo ści
i Za rzą dza nia WSB – NLU w No wym Są -
czu oraz Wy dzia łu Eko no micz ne go
UMCS w Rze szo wie; dok tor na uk eko no -
micz nych (dok to rat z wy ró żnie niem
na Wy dzia le Fi nan sów Uni wer sy te tu Eko -
no micz ne go w Kra ko wie); w la tach 2005-
2006 – se kre tarz gmi ny Kry ni ca -Zdrój,
w la tach 2007–2009 wi ce bur mistrz Kry ni -
cy -Zdro ju; w la tach 2009-2010 dzie kan
Wy dzia łu Przed się bior czo ści i Za rzą dza -
nia WSB -NLU w No wym Są czu; od ro -
ku 2010 bur mistrz Kry ni cy -Zdro ju.
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Wy sta ra cie się do brze
uczyć, a my sta ra my się
po zy ski wać dla Was
pie nią dze na sty pen dia

– zwró cił się do mło dzie ży Zyg munt
Ber dy chow ski, po my sło daw ca Fun du -
szu, pod czas pod su mo wa nia ko lej ne go
ro ku ak cji.

Na trzy dni przed za koń cze niem ro ku
szkol ne go, 25 czerw ca w Ze spo le Szkół
Ogól no kształ cą cych nr 1 im. Ja na Dłu -
go sza w No wym Są czu pod su mo wa -
no 21. rok dzia ła nia Fun du szu
Sty pen dial ne go im. Bra ci Po tocz ków, po -

wsta łe go w 1992 ro ku przy Fun da cji Są -
dec kiej, z ini cja ty wy ów cze sne go po sła
Zyg mun ta Ber dy chow skie go. Dzię ki
Fun du szo wi w koń czą cym się ro ku
szkol nym (2012/2013) 152 zdol nych
gim na zja li stów i uczniów szkół śred nich
z ro dzin nie za mo żnych otrzy ma ło wspar -
cie fi nan so we. To o 22 sty pen dia wię cej,
niż w ubie głym ro ku. W cią gu 21 lat be -
ne fi cjen ta mi Fun du szu by ło po nad 5 tys.
mło dych lu dzi, a łącz na kwo ta prze zna -
czo na na ten cel wy nio sła po -
nad 3.271.100 zł. Żad na in na or ga ni za cja
po za rzą do wa w Ma ło pol sce, a mo że na -

wet i w ca łej Pol sce, nie mo że po chwa lić
się ta kim im po nu ją cym do ko na niem.

– Dwa dzie ścia je den lat te mu, kie dy
utwo rzy li śmy ten Fun dusz i roz po czy na -
li śmy wy pła ty sty pen diów, wy da wa ło mi
się, że to jest ma ła, lo kal na ini cja ty wa
i nie mia łem wy obra że nia, że mo że my
dzia łać aż tak dłu go. Chcia łem to
po pro stu uru cho mić i za wszel ką ce nę
sta rać się, że by tych sty pen diów by ło jak
naj wię cej – mó wi Zyg munt Ber dy -
chow ski, obec nie rad ny sej mi ku wo je -
wódz twa ma ło pol skie go.

Co rocz ne spo tka nia mło dzie ży z fun -
da to ra mi sty pen dium są już tra dy cją.
Obok dy rek to rów po szcze gól nych szkół,
w któ rych mu rach uczą się be ne fi cjen ci
Fun du szu, go ść mi spo tka nia by li: Jó zef
Kli mek – dy rek tor Wy dzia łu Edu ka cji
UM No we go Są cza, Ma ria Ja błoń ska
– wi ce dy rek tor Wy dzia łu Edu ka cji, Kul -
tu ry i Spor tu w Sta ro stwie Po wia to wym
w No wym Są czu, Zo fia Pu lit – wi ce dy -
rek tor Mu zeum Okrę go we go, Ja cek Le -
lek – bur mistrz Sta re go Są cza,
Wła dy sław Wnę trzak – wójt Ry tra oraz
Mar ta Mor dar ska – rad na sej mi ku wo je -
wódz twa ma ło pol skie go. Uro czy stą ga -
lę po pro wa dzi ła Mo ni ka Fi kiel -Szkar łat.

Ak tu al nie sty pen dia wy no szą 120 zł
mie sięcz nie dla gim na zja li stów i 150 zł
dla uczniów szkół po nad gim na zjal nych,
a uza le żnio ne są od su my zgro ma dzo -
nych środ ków na ten cel. Sty pen dia
prze ka zy wa ne są z ka sy Fun da cji Są dec -
kiej przy udzia le współ pra cu ją cych z nią
sa mo rzą dów: Ry tra, Ło so si ny Dol nej,
Sta re go Są cza i Gor lic.

Od ubie głe go ro ku przy zna nie sty -
pen dium wią że się – oprócz do brych
wy ni ków w na uce i zdol no ści ar ty stycz -
nych – rów nież z pew nym wy sił kiem.

– Nie jest to po pro stu sty pen dium
i nic wię cej. Sta ra my się w pe wien spo -

Już od 21 lat Fun dusz Sty pen dial ny im. Bra ci Po tocz ków wspie ra
na ukę zdol nej mło dzie ży znaj du ją cej się w trud nej sy tu acji ma -
te rial nej. Je go ce lem jest rów nież pro mo wa nie mło dych ta len -
tów, uczniów twór czych, pra gną cych ro bić wię cej i wie dzieć
wię cej dla wła sne go roz wo ju i do sko na le nia się.

Sty pen dia
od Fun da cji Są dec kiej

Dzię ki Fun du szo wi
w koń czą cym się ro ku
szkol nym 152 zdol nych
gim na zja li stów i uczniów
szkół śred nich z ro dzin
nie za mo żnych otrzy ma ło
wspar cie fi nan so we.
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sób pra co wać z tą mło dzie żą. Przy go -
to wa li śmy w tym ro ku kon kurs pod ha -
słem „Mój Świat, mo ja Ma ła
Oj czy zna”, na któ ry mło dzież przy go -
to wa ła prze pięk ne pra ce pla stycz ne, li -
te rac kie i mul ti me dial ne – wy ja śniał
Zyg munt Ber dy chow ski, pod kre śla jąc,
że wa żnym ele men tem te go za da nia
by ło wska za nie mło dzie ży pięk na re -
gio nu. Do dat ko wo sty pen dy ści an ga -
żu ją się w co rocz ną ak cję
cha ry ta tyw ną „Ser ce -Ser cu”, pod czas
któ rej w okre sie przed Świę ta mi Bo że -
go Na ro dze nia zbie ra na jest po skle -
pach żyw ność dla po trze bu ją cych.

– My ślę, że ka żdy sty pen dy sta wie,
jak trud no jest roz wi jać swo je zdol no -
ści, szcze gól nie wte dy, gdy pla ny ogra -
ni cza ją mo żli wo ści fi nan so we. Dla te go
sty pen dium jest wy ró żnie niem, któ re
da je mo ty wa cję do jesz cze więk sze go

wy sił ku. My ślę, że ka żdy sty pen dy sta
do ce nia tę „po moc ną dłoń” i sta ra się
wy ko rzy stać tę szan sę jak naj le piej
– mó wi ła Alek san dra Ba ka, sty pen -
dyst ka z I LO.

– Dla te go chcę bar dzo po dzię ko wać
w imie niu sty pen dy stów wszyst kim oso -
bom za an ga żo wa nym w dzia ła nia Fun -
du szu Sty pen dial ne go, a szcze gól nie

pre ze so wi Fun da cji Są dec kiej i prze -
wod ni czą ce mu ka pi tu ły sty pen dial nej,
pa nu Zyg mun to wi Ber dy chow skie mu,
za oka za nie nam „po moc nej dło ni”
oraz do ce nie nie wy sił ków w po głę bia -
niu wie dzy i pod no sze niu ran gi na -
szych szkół i miej sco wo ści – do da je
uczen ni ca.

Pod czas ga li sty pen dial nej po dzi -
wiać mo żna by ło wy stę py uzdol nio nej
ar ty stycz nie mło dzie ży, m.in. gru py
ba le to wej Ada gio z Pa ła cu Mło dzie ży
w No wym Są czu.

JA NUSZ BO BREK

Ak tu al nie sty pen dia wy -
no szą 120 zł mie sięcz nie
dla gim na zja li stów
i 150 zł dla uczniów szkół
po nad gim na zjal nych,
a uza le żnio ne są od su -
my zgro ma dzo nych
środ ków na ten cel.

Wśród mło dzie ży, któ ra za peł nia ła
szczel nie au lę I LO im. Ja na Dłu go -
sza w No wym Są czu pod czas uro -
czy sto ści pod su mo wa nia ko lej ne go
ro ku szkol ne go w dzia łal no ści Fun -
du szu Sty pen dial ne go im. Bra ci Po -
tocz ków, by ła Ju sty na Ja nik
z Goł ko wic Gór nych, uczen ni -
ca I kla sy miej sco we go Gim na zjum
im. Ja na Paw ła II. 

Ju sty na otrzy ma ła dy plom z rąk Zyg -
mun ta Ber dy chow skie go i ode bra ła gra -
tu la cje od bur mi strza Sta re go Są cza
Jac ka Lel ka za do bre wy ni ki w na uce.
Po pro si li śmy dziew czy nę o roz mo wę.

***
W szko le je steś pry mu ską? 

– Mam śred nią po nad pięć ze ro.
Ogól nie do brze się uczę, w pod sta wów -
ce mia łam świa dec two z pa skiem.
Co po gim na zjum, my śla łaś już
o wy bo rze szko ły śred niej?

– Jesz cze się nie za sta na wia łam, ale
my ślę iść w kie run ku ma te ma ty ki, al bo
coś ści słe go bar dziej, ale jesz cze nie
wiem za bar dzo, do ja kiej szko ły.
Ile masz ro dzeń stwa?

– Młod szą sio strę, któ ra cho dzi
do pierw szej kla sy pod sta wów ki i bra -
ta, któ ry te raz pój dzie do gim na zjum.
Czym się Twoi ro dzi ce zaj mu ją?

– Pro wa dzą go spo dar stwo rol ne, ma -
my du żo po la.
Po ma gasz ro dzi com?

– Po ma gam przy żni wach, przy sia -
nie, co trze ba, to się ro bi.
Od daw na je steś sty pen dyst ką Fun -
du szu Sty pen dial ne go imie nia Bra ci
Po tocz ków?

Stypendystka
z Gołkowic Górnych

Justyna 
ma same
piątki i gra
na klarnecie
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– W tym ro ku szkol nym po raz
pierw szy.
Ile do sta wa łaś sty pen dium?

– Za mie siąc 120 zło tych, przez ca ły
rok szkol ny.
Na co wy da wa łaś te pie nią żki?

– Ogól nie to szło na szko łę mu zycz -
ną w Sta rym Są czu, na bi le ty w bu si ku.
Za szko łę mu zycz ną trze ba by ło za pła -
cić, a po za tym ja kieś ubra nie i drob ne
przy jem no ści, wia do mo.
Je steś za tem rów nież uczen ni cą
szko ły mu zycz nej?

– Obec nie je stem w dru giej kla sie
szko ły mu zycz nej, te raz pój dę do trze -
ciej. To jest szko ła mu zycz na pierw sze -
go stop nia, na uka w mo im przy pad ku
trwa czte ry la ta. Jak się uda, to za koń czę
szko łę ra zem z gim na zjum.
Ile masz za jęć w szko le mu zycz nej?

– Czte ry ra zy w ty go dniu po go dzi -
nie, po po łu dnia mi, po na uce w gim na -
zjum?
Na ja kim in stru men cie grasz?

– Od pią tej kla sy pod sta wów ki uczę
się gry na klar ne cie.
Kto Cię za chę cił do te go?

– W pod sta wów ce pan od mu zy ki.
Grasz już gdzieś na tym klar ne cie?

– Gram w Sta ro są dec kiej Or kie strze
Dę tej. Na szym dy ry gen tem jest pan Sta -
ni sław Dą brow ski.
Jak Ci idzie ta gra?

– Pro szę przyjść na nasz kon cert i po -
słu chać (śmiech).

W ro dzi nie są tra dy cje mu zycz ne?
– Nie bar dzo. Ja na po cząt ku uczy łam

się w szko le gry na key bo ar dzie, przy -
je żdżał ta ki pan. Póź niej uczy łam się
na gi ta rze, no i na klar ne cie. I po szłam
do szko ły mu zycz nej.
Ile pła cisz za szko łę mu zycz ną?

– Co mie siąc 50 zło tych i wła śnie
na to idzie sty pen dium.
Ja kie masz jesz cze in ne, po za mu -
zycz ne za in te re so wa nia?

– Ogól nie lu bię ma te ma ty kę, che mię,
fi zy kę. Ję zyk pol ski nie za bar dzo.

Nie lu bisz czy tać ksią żek?
– No nie, ogól nie fan ta stycz ne, ja kieś

przy go do we to czy tam, ale ta kie hi sto -
rycz ne, to nie bar dzo. 
Du żo te le wi zji oglą dasz?

– Za le ży, w ty go dniu to ra czej cię żko
mi zna leźć czas na te le wi zję.
A du żo cza su spę dzasz przy kom pu -
te rze?

– Wła śnie też pra wie w ogó le.
Dzię ku ję Ci za roz mo wę i ży czę uda -
nych wa ka cji.

Roz ma wiał HEN RYK SZEW CZYK

OPO WIEDZ 
O SWO JEJ RO DZI NIE 
Fun da cja Są dec ka za pra sza Czy tel ni -
ków mie sięcz ni ka „Są de cza nin” i por ta -
lu sa de cza nin. in fo do udzia łu w dru giej
edy cji kon kur su li te rac kie go „Naj więk -
sza mi łość ro dzi się w co dzien no ści.
Opo wieść o mo jej ro dzi nie”. 

Fun da cja Są dec ka od po nad 20 lat
pro wa dzi ró żno rod ną dzia łal ność z ro dzi -
na mi na sze go re gio nu. Dzi siaj, kie dy świat
nie sie ze so bą ogrom ne tem po ży cia, któ -
re ogra ni cza na tu ral ną po trze bę czło wie -
ka, aby po zna wać in nych lu dzi, za chę ca my
Pań stwa do po dzie le nia się swo imi re flek -
sa mi do ty czą cy mi ro dzi ny, opo wie ścia mi
o ma rze niach, pla nach i roz ter kach., któ -
re to wa rzy szą nam na co dzień. Chcie li by śmy zo ba czyć współ cze sną ro dzi nę są dec ką ja -
ko naj więk szą war tość kształ tu ją cą ka żde go z nas w je go zdol no ści mi ło ści Bo ga i lu dzi.
Spo dzie wa my się, że tak jak ży cie, tak opo wia da nia mo gą być nie tyl ko do bre i przy jem -
ne, lecz ta kże trud ne i bo le sne. Opo wieść czy to ust na, czy pi sa na czę sto przy no si zro zu -
mie nie, ulgę, zbli ża lu dzi.

Kon kurs zo stał ogło szo ny w nie dzie lę 16 czerw ca w Sta rym Są czu, pod czas Die ce zjal -
ne go Świę ta Ro dzi ny. Nie przez przy pa dek wy bra li śmy to miej sce. To wła śnie w Sta rym Są -
czu, 14 lat te mu, pa pież Jan Pa weł II na wo ły wał do świę to ści ka żde go z nas, a do pol skich
ro dzin ape lo wał, aby do cho wa ły wier no ści Chry stu so wi.

„Naj więk sza mi łość ro dzi się w co dzien no ści. Opo wieść o mo jej ro dzi nie” to kon kurs
li te rac ki. Pra ce, któ re ze chcą Pań stwo do nas wy słać, mo gą mieć do wol ną for mę – re -
por taż, no we la, esej, opo wia da nie, wiersz.

Ob ję tość pra cy od 2 do 6 stron ma szy no pi su (za stro nę ma szy no pi su przyj mu je się 1800
zna ków, ze spa cja mi). Cze ka my na nie do 30 wrze śnia pod ad re sem kon kurs@sa de cza -
nin.in fo. Uczest ni ka mi kon kur su mo gą być miesz kań cy mia sta No we go Są cza i po wia tu
no wo są dec kie go, któ rzy ukoń czy li 18 lat, lub mło dzież ma ją ca zgo dę opie ku na praw ne go. 

Pierw szą na gro dą w kon kur sie bę dzie na gro da rze czo wa o war to ści do 2 000 zł.
Zo sta ną przy zna ne ta kże dru ga i trze cia na gro da, któ re sta no wić bę dą na gro dy rze -

czo we o łącz nej war to ści 1500 zł.
Naj cie kaw sze pra ce, tak jak pod czas pierw szej edy cji kon kur su, opu bli ku je my w „Są -

de cza ni nie”. Re gu la min kon kur su znaj du je się w na szym por ta lu (sa de cza nin. in fo).
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27 ma ja do Urzę du Gmi ny Ry -
tro wpły nął wnio sek o prze -
pro wa dze nie re fe ren dum
w spra wie od wo ła nia wój ta
Wła dy sła wa Wnę trza ka, któ ry
naj mniej szą gmi ną są dec ką
rzą dzi od 15 lat.

C
hce my miesz kań com gmi ny
za dać pro ste py ta nie „Czy
jest Pan/Pa ni za od wo ła niem
ze sta no wi ska wój ta Wła dy -

sła wa Wnę trza ka?” – mó wi Ma rian Ra -
pacz, peł no moc nik Spo łecz ne go
Ko mi tet Obro ny Ry tra, jak na zwa li się
re fe ren da rze.

Ma ją w rę ku ar gu ment w po sta ci ra -
por tu Re gio nal nej Izby Ra chun ko wej,
z któ re go wy ni ka m. in., że w gmin nych
fi nan sach i przy prze tar gach pa no wał
ba ła gan, ła ma no prze pi sy i usta wy,
a kre dyt za cią gnię to bez zgo dy rad nych. 

Ja ko win nych ra port wska zu je nie
tyl ko wój ta Ry tra, ale i je go pod wład -
nych: skarb ni ka gmi ny, jej se kre ta rza,

in spek to ra ds. księ go wo ści bu dże to wej,
a ta kże za stęp cę wój ta. Co na bro ili?

Kon tro le rzy z RIO, któ rzy pod ko -
niec ubie głe go ro ku przyj rze li się do -
kład nie za rzą dza niu gmi ną Ry tro
w la tach 2010- 2012, wy kry li m. in.: no -
to rycz ne prze kro cze nia pla nu wy dat -
ków, spóź nia nie się z wpła tą ZUS,
licz ne na ru sze nia ustaw i prze pi sów,
nie pra wi dło wo ści zwią za ne z bu do wą
ha li spor to wej, a na wet ta kie „drob nost -
ki” jak nie wy pła ca nie diet urzęd ni kom
wy sy ła nym w za gra nicz ne de le ga cje.
Wójt zde cy do wał też o za cią gnię ciu
przez gmi nę kre dy tu, bez wy ma ga nej
w ta kim przy pad ku zgo dy Ra dy Gmi ny.
Na do da tek Urząd Gmi ny czę sto miał
pro blem z pła ce niem za roz ma ite usłu -
gi. Część fak tur za pła co no z opóź nie -
niem, część do dnia za koń cze nia
kon tro li nie zo sta ła wca le spła co na.

To tyl ko kil ka z trzy dzie stu ośmiu
stwier dzo nych nie pra wi dło wo ści. Wy da -
ło się też przy oka zji, że w Ry trze czę ścio -
wo nie wy ko na no za le ceń po kon trol nych
z po przed niej in spek cji, prze pro wa dzo nej

jesz cze w 2008 ro ku (osiem ta kich przy -
pad ków), co cie niem kła dzie się ta kże
na po przed niej ka den cji.

– To wła śnie na pod sta wie pi sma
z RIO kie ru je my na sze za rzu ty. Kon sul -

Wójt do od wo ła nia, gmi na do li kwi da cji? 

W Ry trze wrze

RY TRO W LICZ BACH
Ry tro jest naj mniej szą gmi ną w po wie cie no wo są dec kim. Li -
czy 3800 miesz kań ców i skła da się z pię ciu so łectw: Ry tro, Su cha
Stru ga, Roz to ka Ry ter ska, Ob ła zy Ry ter skie i Ży cza nów – Pod ma -
ko wi ca. To rów nież bo daj naja trak cyj niej sza tu ry stycz nie gmi na są -
dec ka, stąd roz cho dzą się szla ki w pa smo Ja wo rzy ny Kry nic kiej
i pa smo Ra dzie jo wej Be ski du Są dec kie go, a z gó ry zam ko wej roz -
ta cza się za pie ra ją cy dech w pier siach wi dok na do li nę Po pra du.

Gmi na po wsta ła 30 grud nia 1994 ro ku, po wy dzie le niu pię ciu
so łectw z gmi ny Piw nicz na. Pierw szym wój tem był Wła dy sław Soj -
ka. Od 1998 ro ku Ry trem rzą dzi nie prze rwa nie Wła dy sław Wnę -
trzak, któ ry wpraw dzie uro dził się w Kłodz ku (1957), a z Ry trem jest
moc no zwią za ny: stąd po cho dzi je go mat ka i tu zna lazł so bie żo -
nę. Ostat nie wy bo ry w 2010 ro ku Wnę trzak wy grał w I tu rze.

Miesz kań cy gmi ny na le żą do jed nej pa ra fii św. Jó ze fa Ro bot ni ka
wRy trze. Dzia ła tu jed no przed szko le, jed naSzko ła Pod sta wo wa im.

Ste fa na Paw li ka i jed no Gim na zjum im. ks. Jó ze fa Woź niac kie go.
Bu dżet gmi ny w tym ro ku wy no si 12 mln zł. W ostat nich la -

tach zre ali zo wa no tu sze reg in we sty cji z wy ko rzy sta niem środ -
ków unij nych. Przy od da nym w 2000 r. Gim na zjum po wsta ła
pięk na ha la spor to wa, zbu do wa na kosz tem pra wie 8 mln zł (3
mln zł to do ta cja Urzę du Mar szał kow skie go). Czę ścio wo za pie -
nią dze unij ne (1,9 mln zł) re ali zo wa ny jest ko lej ny etap ka na li za cji.
Oczysz czal nia ście ków dzia ła od 2002 r., sieć sa ni tar na li czy
ok. 30 km, ska na li zo wa nych jest po nad 60 proc. po wierzch ni gmi -
ny. Miesz kań cy pła cą 3,60 zł za ku bik ście ków, co na le ży do naj ni -
ższych cen w re gio nie. 

Do sztan da ro wych in we sty cji na le ży też re mont i mo der ni za -
cja dro gi po wia to wej na 2-ki lo me tro wym od cin ku od prze jaz du
ko le jo we go do do mu wcza so we go „Jan tar”, czę ścio wo sfi nan -
so wa ne przez gmi nę, wy re mon to wa no i zbu do wa no dzie siąt ki ki -
lo me trów dróg gmin nych. (HSZ)

FO
T. 

JB
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to wa li śmy wy ni ki kon tro li z praw ni kiem
i zde cy do wa li śmy się zło żyć za wia do -
mie nie do pro ku ra tu ry o wsz czę cie po -
stę po wa nia – mó wi Ra pacz.

Rad ny To masz Ku lig twier dzi, że
spra wę pró bo wa no wy ci szyć i ukryć
przed miesz kań ca mi.

– Pa mię tam, że na se sji ten ra port
RIO był czy ta ny, ale tyl ko we frag men -
tach, do pie ro póź niej rad ni mie li do nie -
go do stęp w ca ło ści. Pa da ją tam
po wa żne za rzu ty do ty czą ce nie go spo -
dar no ści wój ta. Wcze śniej, ja ko rad ni,
nie by li śmy na przy kład in for mo wa ni
o za le gło ściach wzglę dem ZUS, któ re
się gnę ły aż 200 ty się cy zło tych. Zwra ca -
li śmy uwa gę przy wy li cze niach do ty czą -
cych po życz ki na ha lę – opo wia da Ku lig,
któ ry prze ko nu je, że skut ki te go, co się
dzie je w UG, a co wy kry li kon tro le rzy,
mo gą być dla Ry tra ka ta stro fal ne.

– Gmi nę mo że cze kać wpro wa dze nie
ko mi sa rza, a w za sa dzie, co jest prak ty -
ko wa ne w przy pad ku ta kich ma łych jed -
no stek jak Ry tro, włą cze nie do du żej,
ościen nej gmi ny. Na wet, gdy by przy łą -
czo no nas do tak do brze pro spe ru ją ce -
go Sta re go Są cza, to i tak, my ślę, że
stra ci li by śmy na tym – uwa ża Ku lig.

Tym cza sem Mi ro sław Le gut ko,
rzecz nik Re gio nal nej Izby Ob ra chun ko -
wej w Kra ko wie dzi wi się, że ktoś
na pod sta wie jej ra por tu zło żył do nie sie -

nie do pro ku ra tu ry na wój ta Wnę trza ka.
Le gut ko przy zna je, że kon tro le rzy, wy -
sła ni do Ry tra z de le ga tu ry w No wym
Są czu, zna leź li spo ro uchy bień, uję tych
w 38. punk tach, ale, je go zda niem, nie
są one na ty le istot ne, by skut ko wa ły są -
do wy mi kon se kwen cja mi.

– W ad no ta cji przy wnio skach po kon -
trol nych wid nie je wpis „pro ku ra tu ra
– nie” – tłu ma czy rzecz nik RIO.
– Oczy wi ście, stwier dzo ne nie pra wi dło -
wo ści trze ba po trak to wać po wa żnie, ale
pa mię taj my, że część z nich jest bła ha,
jak choć by w przy pad ku kil ku zło tych
nie wy pła co nej de le ga cji, in ne są po wa -
żniej sze, jed nak nie na ty le, że by ko -
niecz ne by ło po wia da mia nie or ga nów
pro ku ra tor skich.

Zu peł nie in ne go zda nia jest Spo łecz -
na Gru pa Re fe ren dal na w Ry trze. Prze -
ciw ni cy Wnę trza ka nie od pusz cza ją, bo
– jak tłu ma czą – bier ność miesz kań ców
spra wia ła, że do tej po ry w gmi nie Ry -
tro źle się dzia ło.

To już nie pierw szy przy pa dek, gdy
część miesz kań ców gmi ny pi sze skar gi
na wój ta. Przed ro kiem na pi sa no m. in.,
że Urząd Gmi ny nie od pro wa dza na uczy -
ciel skich skła dek do ZUS – do nos tej tre -
ści do tarł do Mi ni ster stwa Edu ka cji
Na ro do wej, wo je wo dy ma ło pol skie go
oraz Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych
i Ad mi ni stra cji. Pod li stem pod pi sa no dy -

rek cję i gro no na uczy ciel skie Szko ły
Pod sta wo wej i Gim na zjum w Ry trze. Po -
tem jed nak na uczy cie le tłu ma czy li, że
ktoś ich wro bił i że nie ma ją z tym tym
nic wspól ne go.

Spo łecz na Gru pa Re fe ren dal na w Ry -
trze ma 60 dni (li czo ne od 27 ma ja)
na uzbie ra nie mi ni mum 298 pod pi sów,
czy li 10 proc. miesz kań ców gmi ny
upraw nio nych do gło so wa nia w wy bo -

rach, że by mo gło od być się re fe ren dum
w spra wie od wo ła nia wój ta Wnę trza ka.

– Je śli miesz kań com uda się ze brać
pod pi sy i wszyst kie przed sta wio ne do ku -
men ty bę dą speł nia ły wy mo gi for mal ne,
to wpro wa dzo ny zo sta nie ko mi sarz wy -
bor czy i usta lo na da ta re fe ren dum – tłu -
ma czy Ma ria Zię ba, dy rek tor De le ga tu ry
Kra jo we go Biu ra Wy bor cze go w No -
wym Są czu.

Re fe ren dum bę dzie wa żne, je że li
udział w nim we źmie nie mniej niż 3/5
z licz by osób, któ re w 2011 ro ku wy bra -
ły wój ta. Mo że on zo stać od wo ła ny, gdy
spo śród wa żnych gło sów wię cej bę dzie
za od wo ła niem niż tych prze ciw. 

BO GU MIŁ STORCH
JA NUSZ BO BREK

Do tych czas na Są dec czyź nie od by ło się
osiem re fe ren dów w spra wie od wo ła nia
wój ta, bur mi strza, bądź pre zy den ta. Z po -
wo du nie wy star cza ją cej fre kwen cji ple -
bi scyt był nie wa żny w No wym Są czu
(1999), Kry ni cy (2000), Po de gro dziu (2001),
Ko rzen nej (2001), Chełm cu (2008) i Ła bo -
wej (2010). Sku tecz ne oka za ło się re fe ren -
dum w spra wie od wo ła nia wój ta Gród ka
n. Du naj cem Cze sła wa Ko nic kie go (1999)
i bur mistrz Piw nicz nej Jo an ny Le śniak
(2008).

– Gmi nę mo że cze kać
wpro wa dze nie ko mi sa -
rza, a w za sa dzie, co jest
prak ty ko wa ne w przy -
pad ku ta kich ma łych jed -
no stek jak Ry tro,
włą cze nie do du żej,
ościen nej gmi ny. 

FO
T. 

JZ
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Czy gmi na wy ko na ła już za le ce nia
po kon trol ne Re gio nal nej Izby Ob ra -
chun ko wej?

– Część za le ceń po kon trol nych już
zo sta ła wy ko na na, in ne są w trak cie. Nie
ma prak tycz nie sa mo rzą du, któ ry
po kon tro li RIO nie otrzy mał by li sty za -
le ceń po kon trol nych, tak jak my. Po ka -
żdej kon tro li spi sy wa ny jest pro to kół,
mam te go dwa peł ne se gre ga to ry. Zresz -
tą przy kon tro li wy szło wie le rze czy,
któ re bu dzi ły zdzi wie nie. Oka za ło się
na przy kład, że mu si my pod pi sać umo -
wę na dzie rża wę bu dyn ku dla OSP.
Prze cież od 85 lat by ło bez umo wy i ni -
ko mu to nie prze szka dza ło. Oczy wi ście
mo gę pod jąć de cy zję, że by stra ża kom to
udo stęp nić za przy sło wio wą zło tów kę,
lub zwol nić od opłat. Sko ro do sta li śmy
na kaz ure gu lo wa nia te go, to trze ba bę -
dzie umo wę pod pi sać.
Ukry wał Pan przed miesz kań ca mi
i rad ny mi wy ni ki kon tro li?

– Nic po dob ne go. Od czy ta no je rad -
nym, pi smo jest ogól no do stęp ne i znaj -
du je się choć by w in ter ne cie.
Opo zy cja za rzu ca Pa nu do pro wa -
dze nie do fi nan so wej za pa ści gmi ny
i ogól ny ba ła gan w fi nan sach. Do te -
go mię dzy in ny mi bez ro bo cie...

– To praw da, że sy tu acja fi nan so wa
gmi ny nie jest do bra, ale to wi na przede
wszyst kim usta wo daw cy, któ ry na kła da
na nas ko lej ne obo wiąz ki, a nie za pew -
nia środ ków fi nan so wych na ich re ali -
za cję. Z ka żdym ro kiem za dań ma my
wię cej, a pie nię dzy mniej. Mam
na przy kład obo wią zek za pew nić miesz -
ka nie so cjal ne dla naj ubo ższych, ale już
nikt nie mó wi, jak to zro bić w sy tu acji,
gdy gmi na ta kim lo ka lem po pro stu nie
dys po nu je. Al bo ta ka usta wa o bez dom -

no ści zwie rząt: na ka za no do kar mia nie 
bez pań skich ko tów. To tal na bzdu ra, jak
ma my to zro bić na wsi? Jak spraw dzić,
ile go dzin pies jest na łań cu chu? To ja -
kieś ab sur dy. Na do da tek usta wy są cią -
gle no we li zo wa ne, cza sem trud no
na dą żyć z do sto so wa niem lo kal nych in -
struk cji do tych prze pi sów, tak szyb ko
się zmie nia ją.
Jak to się sta ło, że bez zgo dy rad -
nych gmi na za cią gnę ła po życz kę?

– Wszyst ko by ło zgod nie z pra wem.
Gdy by by ło ina czej, to RIO sa mo zło -

ży ło by za wia do mie nie do pro ku ra tu ry.
Je śli te go nie zro bio no, to zna czy, że nie
do szło do po wa żnych na ru szeń.
Ja kie sank cje mo gą spo tkać Pa -
na lub gmi nę ze stro ny RIO?

– Nie oba wiam się spe cjal nie kon se -
kwen cji tej kon tro li. Już tak dłu go, bo
pięt na ście lat je stem wój tem, prze trwa -
łem ty le ka den cji i kil ka ra zy tra fia łem
„na dy wa nik”, tzn. na ko le gium RIO.
Na wet, je śli te raz bę dzie po dob nie, to
w naj gor szym przy pad ku za koń czy się
upo mnie niem, lub na ga ną. Gmi nie nie
gro zi żad na li kwi da cja, jak chcie li by
nie któ rzy. Do nos do pro ku ra tu ry? Ja je -
stem spo koj ny. Przy pusz czam, że pro -
ku ra tu ra nie stwier dzi pod staw
do wsz czę cia po stę po wa nia, a pi smo
tra fi do ko sza.
Ry tro zban kru tu je? Mó wi się, że
gmi na mo że zo stać z po wro tem
przy łą czo na do jed ne go z są sia dów:
Sta re go Są cza lub Piw nicz nej?

– Kwe stia płyn no ści fi nan so wej gmi -
ny Ry tro to już więk szy pro blem. Urząd
Mar szał kow ski jesz cze nie wy pła cił
nam unij nej do ta cji: 320 ty się cy zło tych
na ha lę spor to wą. Mu sie li śmy na to wy -
ło żyć na sze pie nią dze, a te raz od pół ro -
ku cze ka my na prze lew z Kra ko wa,

cho ciaż wnio sek zło ży li śmy jesz cze
w grud niu. Ta kie opóź nie nie, dla mnie
nie zro zu mia łe, też mie sza w pla nie fi -
nan so wym. Nie ukry wam, że ma my za -
to ry płat ni cze. Są opóź nie nia, je śli
cho dzi o skład ki na ZUS dla na uczy cie -
li. Co mam ro bić, je śli bra ku je pie nię -
dzy? Kar ta Na uczy cie la da je się nam we
zna ki. Obo wią zu je na wet w gmin nym
przed szko lu! Efekt jest ta ki, że co ro ku
do pię ciu mi lio nów zło tych, któ re mu si -
my wy dać na oświa tę, bra ku je nam oko -
ło mi lio na i dwu stu ty się cy zło tych. Je śli

Re fe ren dum 
się nie bo ję
Roz mo wa z WŁA DY SŁA WEM WNĘ TRZA KIEM,
wój tem Ry tra

– Może i te 300 podpisów
zbiorą, ale nie wiem, 
co będzie potem. Na tą
chwilę jeszcze nic nie
jest przesądzone
w sprawie wniosku
referendalnego.

WŁA DY SŁA W WNĘ TRZA K
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tak bę dzie da lej, to mo że być ró żnie. Nie
wiesz czył bym jed nak ban kruc twa gmi -
ny. Czy kie dy kol wiek wy da rzył się ta ki
przy pa dek w Pol sce? Zaw sze jest ja kieś
roz wią za nie, gmi na to nie fir ma, że by
zban kru to wa ła. Wpro wa dza my pro gram
oszczęd no ścio wy, że by za bez pie czyć się
przed kon se kwen cja mi.
Oba wia się Pan re fe ren dum w spra -
wie od wo ła nia wój ta?

– Je stem bar dzo roz cza ro wa ny po sta -
wą tych, któ rzy dą żą do re fe ren dum.
Na rok przed no wy mi wy bo ra mi sa mo -
rzą do wy mi to nie ma sen su, bę dą tyl ko
do dat ko we kosz ty. Nie cho dzi o to, że
nie mo żna wój ta zmie nić, bo ja nie je -
stem przy spa wa ny do stoł ka. Tyl ko za -
miast me ry to rycz nych pro po zy cji,
al ter na ty wy dla mo jej ka den cji – ma my
pro stac kie ob rzu ca nie bło tem. Cze mu te
kil ka osób, któ rym się mo je rzą dy nie
po do ba ją, nie po wie, ko go wi dzie li by
na mo im miej scu? Jak chcą roz wią zać
pro blem bez ro bo cia, za któ ry mnie się
ob wi nia, a to prze cież wi na rzą du.
Ktoś zgło sił po li cji, że pla ka ty zwo -
len ni ków re fe ren dum są zry wa ne,
wie Pan coś o tym?

– Lu dzie do mnie dzwo nią, że
po gmi nie pod pi sy za re fe ren dum zbie -
ra ją oso by w sta nie nie trzeź wym, lub
z prze szło ścią kry mi nal ną. Ja nie wiem,
czy to praw da, ale ta kie te le fo ny
do urzę du by ły. Lu dzie wi dzą, co się
dzie je i mi się ska rżą. Opo zy cja? Są tam
oso by, któ rym pod pa dłem, bo na przy -
kład da łem ko muś pra cę w gmi nie, a ta
z niej zre zy gno wa ła. Al bo czło wiek,
któ ry blo ku je bu do wę sie ci wo do cią go -
wej, czy ka na li za cyj nej i nie chce pu ścić
rur przez swo ją dział kę. Przez to cier pią
in ni miesz kań cy. Czy to po wa żne?
Ocze ku ję po wa żnej pro po zy cji roz wią -
za nia pro ble mów gmi ny, a nie ob rzu ca -
nia bło tem i po li ty kier stwa po ni żej
po zio mu.
Bę dzie re fe ren dum i zmia na na fo te -
lu wój ta gmi ny?

– Mo że i te 300 pod pi sów zbio rą, ale
nie wiem, co bę dzie po tem. Na tą chwi -
lę jesz cze nic nie jest prze są dzo ne
w spra wie wnio sku re fe ren dal ne go.
Oczy wi ście tra fił na dzien nik po daw czy,
ale by ło kil ka wąt pli wo ści na tu ry for -
mal nej.

Roz ma wiał BO GU MIŁ STORCH

Do dys ku sji na te mat wzmoc -
nie nia są dec kie go lob by
na rzecz prze zwy cię że nia

mar gi na li za cji No we go Są cza i Są dec -
czy zny za pro sił de cy den tów prze wod -
ni czą cy klu bu dr Jo zef Olek sy.

Punk tem wyj ścio wym do de ba ty
by ła nie we so ła dia gno za: fa tal ne po łą -
cze nia ko le jo we (dwo rzec PKP w ru -
inie, pod par ty bel ka mi!) i dro go we,
wy pro wa dza nie ko lej nych in sty tu cji,
za stój w in we sty cjach, brak per spek -
tyw dla mło dzie ży, bez ro bo cie (5,5 tys.
osób w No wym Są czu; 13,5 tys. w po -
wie cie no wo są dec kim), po sze rza ją cy
się ob szar bie dy, de gra da cja ży cia
zbio ro we go. Prę żny nie gdyś ośro dek
wo je wódz ki, po utra cie te go sta tu su,
stra cił im pet roz wo jo wy.

Zda niem Jó ze fa Olek se go, No wy
Sącz po trze bu je ostre go sko ku,
„pchnię cia w przód”, bo nie dłu go bę -
dzie bar dzo po wa żnym pro ble mem cy -
wi li za cyj nym na po łu dniu Ma ło pol ski.
Ka zi mierz Pa zgan (Kon spol) i Ry szard
Flo rek (Fa kro) pod kre śla li, że zła do -
stęp ność ko mu ni ka cyj na od py cha po -
ten cjal nych in we sto rów i ko ope ran tów,
ob ni ża po ten cjał re gio nu, utrud nia kon -
tak ty go spo dar cze, han dlo we itp. Ruch
tran zy to wy przez No wy Sącz pa ra li żu -
je nor mal ną ko mu ni ka cję w mie ście
(prze jazd przez most he leń ski, lub
z No we go do Sta re go Są cza, to cza so -
chłon na mi trę ga). Cał ko wi cie też uci -
chła na szcze blu wo je wódz kim
dys ku sja wo kół lot ni ska w Sta rym Są -
czu (tym cza sem świet nie pro spe ru je

Przy bli żyć Sącz
do świa ta!
Wi ce pre mier Ja nusz Pie cho ciń ski i mar sza łek wo je wódz twa
ma ło pol skie go Ma rek So wa by li go ść mi spo tka nia Za rzą du Klu -
bu Przy ja ciół Zie mi Są dec kiej oraz przed sta wi cie li no wo są dec -
kich śro do wisk biz ne su i kul tu ry 31 ma ja br. w No wym Są czu. 
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lot ni sko w nie od le głym sło wac kim Po -
pra dzie). De cy den ci kra kow scy zer ka ją
w tej spra wie bar dziej w kie run ku No -
we go Tar gu.

Wy wo ła ny do ta bli cy mar sza łek Ma -
rek So wa przy znał, że de cy zja o prze nie -
sie niu dys po zy tu ry po go to wia z No we go
Są cza do Tar no wa by ła błę dem. Sprze -
ci wił się na to miast opi niom o dys kry mi -

na cji Są dec czy zny. Wy li czył, że
przy no wej per spek ty wie do ta cji unij -
nych zie mia są dec ka – ja ko sub re gion
– mo że li czyć na 100 mln eu ro.

– Do 2016 ro ku bę dzie go to we stu dium
wy ko nal no ści bu do wy li nii ko le jo wej
z Pod łę ża do No we go Są cza (i Za ko pa ne -
go) dla po cią gów o szyb ko ści do 120
km/godz., co ozna cza, że po wy ko na niu
in we sty cji prze jazd z Są cza pod Wa wel
w kom for to wych wa run kach skró ci się
do 60 mi nut – stwier dził mar sza łek So wa,
wy mie nia jąc Są dec czy znę ja ko naj czę -
ściej od wie dza ny przez sie bie za ką tek
Ma ło pol ski. – Prze cież ja ko rze nie ro -
dzin ne mam w po bli skiej Li ma no wej
i znam są dec kie pro ble my na wy lot.

Wi ce pre mier Ja nusz Pie cho ciń ski
po in te re su ją cej ana li zie szans i za gro -
żeń pol skiej go spo dar ki zo bo wią zał się
przy słać na Są dec czy znę kie row nic two
Agen cji Roz wo ju Przed się bior czo ści dla
kon kret ne go wspar cia no wo są dec kiej
go spo dar ki, obie cał też opła cić z ka sy
pań stwo wej bi le ty lot ni cze dla wy słan -
ni ków są dec kie go biz ne su na tar gi mię -
dzy na ro do we (a jest ich na świe cie
rocz nie 220). Nie krył też po dzi wu
do prę żno ści miej sco wych firm:

– Są to przed się bior stwa opar te wy -
łącz nie o ka pi tał pol ski, ro dzi my, a nie
prze trans fe ro wa ne przez ja kie goś glo -
bal ne go gra cza, bu du ją ce swo ją sil ną
po zy cję od pod staw, nie ma lże od warsz -
ta tu do firm o zna cze niu świa to wym. Ży -
czę tu po wo dze nia pre ze so wi
Ko niecz ko wi z Ne wa gu, któ ry nie ba wem
przy stą pi do dwóch wiel kich prze tar gów
na bu do wę ze spo łów trak cyj nych
na łącz ną kwo tę pół mi liar da zło tych! 

Sta ro sta Jan Go lon ka po stu lo wał
moc niej sze wspar cie dla szkol nic twa,
zwłasz cza za wo do we go, a pre zy dent
Ry szard No wak mó wił o tym, aby pie -
nią dze z fun du szu pra cy za go spo da ro -
wy wa li bar dziej przed się bior cy, a nie
urzęd ni cy z urzę dów pra cy. Nie ma łe
mo żli wo ści współ pra cy z da le ką Azją
(Uz be ki stan, Ka zach stan etc.) za ry so wał
szef fir my Bud mex Pa weł Cie ślic ki, ro -
dem z Bar cic.

– Pie nią dze z no we go roz da nia z Unii
Eu ro pej skiej nie po win ny być roz drob -
nio ne. W pierw szej ko lej no ści skie ro -
wał bym je na udro żnie nie dro gi łą czą cej

au to stra dę A-4 z na szym re gio nem, czy li
z Brze ska do Kry ni cy – za uwa żył pre zes
Fa kro Ry szard Flo rek.

W pod su mo wa niu bli sko trzy go dzin -
nej de ba ty b. pre mier Jó zef Olek sy upo -
mniał się w imie niu nie tyl ko Klu bu
Przy ja ciół Zie mi Są dec kiej o fak tycz ne
i do bit ne (a nie go ło słow ne) uwzględ -
nie nie No we go Są cza i Są dec czy zny
w po dzia le fun du szy UE w la tach 2014–
2020. Mar sza łek Ma rek So wa za de kla -
ro wał, że bę dzie wspie rał no wo są dec kie
sa mo rzą dy w ba ta lii w przy wró ce niu
mia stu i re gio no wi miej sca, któ re do tej
po ry nie by ło kwe stio no wa ne w Ma ło -
pol sce od po nad sied miu wie ków.

Olek sy, Pie cho ciń ski, So wa, pre zy -
dent, sta ro sta i li de rzy są dec kich śro do -
wisk go spo dar czych zgo dzi li się, że
prio ry te ta mi in fra struk tu ral ny mi są
w ko lej no ści: 1. dro ga eks pre so wa Brze -
sko – No wy Sącz, 2. ko lej Pod łę że – No -
wy Sącz, 3. lot ni sko w Sta rym Są czu.

– Oby śmy te go do cze ka li za na sze go
ży cia – ktoś wes tchnął na sa li Biz nes
Klu bu, gdzie od by wa ło się spo tka nie.

– Do cze ka my, do cze ka my – wlał nu -
tę opty mi zmu b. pre mier Jo zef Olek sy.
– Klub Przy ja ciół Zie mi Są dec kiej nie
usta nie w sta ra niach o roz wój na szej
uko cha nej są dec kiej dzie dzi ny. Bę dzie -
my ude rzać wszę dzie, do Bruk se li,
War sza wy i do Kra ko wa. Bio rąc
pod uwa gę re gio nal ną wspól no tę in te -
re sów w ra mach ca łej Ma ło pol ski nie
po zwo li my ze pchnąć No wy Sącz
na mar gi nes.

(HSZ)

– Klub Przy ja ciół Zie mi
Są dec kiej nie usta nie
w sta ra niach o roz wój
na szej uko cha nej są dec -
kiej dzie dzi ny. Bę dzie my
ude rzać wszę dzie,
do Bruk se li, War sza wy
i do Kra ko wa.
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W
i zy ta mia ła cha rak ter pry -
wat ny. Sze fo wi PSL
w ma ry nar ce, ale bez kra -
wa ta, to wa rzy szył Sta ni -

sław Pa soń z Mosz cze ni cy Ni żnej,
do któ re go pre zes PSL przy je chał w od -
wie dzi ny. Pa no wie przy jaź nią się od cza -
su, gdy Pa soń za sia dał, z ra mie nia
lu do wców, w ła wach po sel skich. 

Wi ce pre mier naj dłu żej za ba wił w fir -
mie Wi śniow ski w Wie lo gło wach, kra jo -
we go po ten ta ta w pro duk cji bram
i ogro dzeń. Naj pierw od był krót ką kon fe -
ren cję z wła ści cie la mi fir my: An drze jem
i Ta de uszem Wi śniow ski mi oraz za rzą -
dem fir my, na cze le z pa nią pre zes Kry -
sty ną Ba ran. Wi ce pre mier opo wia dał
go spo da rzom o fun du szach unij nych, do -
stęp nych dla pol skich przed się bior ców,
a po tem za po znał się z hi sto rią fir my, któ -

ra w przy szłym ro ku świę to wać bę dzie ju -
bi le usz 25-le cia.

– Za czy na li śmy od ma łe go ba ra ku
– opo wia dał An drzej Wi śniow ski i za brał
wi ce pre mie ra na wy ciecz kę po za kła dzie,
roz ło żo nym po obu stro nach dro gi kra jo -
wej na Kra ków, z cha rak te ry stycz ną, prze -
szklo ną prze wiąz ką nad szo są. Go ścia
z War sza wy wszyst ko in te re so wa ło: ha la
pro duk cyj na, cyn kow nia gal wa nicz na,
ma ga zyn pół pro duk tów i wy ro bów go to -
wych. Pie cho ciń ski roz py ty wał o szcze gó -
ły tech nicz ne, ryn ki sprze da ży, wiel kość
za ło gi (1100 pra cow ni ków), a na wet po -
wierzch nię za kła du (7 ha). Na wi ce pre -
mie rze zro bi ły wra że nie bra my roz su wa ne
w le wo i w pra wo, otwie ra ne w gó rę
i w dół, jak so bie klient za ży czy.

– A to jest bra ma w bra mie, bar dzo cie -
ka wa – po ka zy wał Ta de usz Wi śniow ski
je den z naj now szych pro duk tów fir my.

– Ja ka tech no lo gia, naj wy ższy po ziom
świa to wy i to wszyst ko pol ski, ro dzi my
ka pi tał – cmo kał z uzna niem mi ni ster go -
spo dar ki. – Wi dać, że Po la cy po tra fią
i nie bra ku je u nas zdol nych, prę żnych

me na dże rów, trze ba tyl ko stwo rzyć lu -
dziom wa run ki do roz wo ju. Aż nie chce
się stąd wy cho dzić – mó wił w roz mo wie
z dzien ni ka rza mi.

Z Wie lo głów fur go net ka z Ja nu szem
Pie cho ciń skim i oso ba mi to wa rzy szą cy -
mi po je cha ła do Ne wa gu, póź niej Fa kro,
a ma ra ton wi zyt wi ce pre mier za koń czył
w Kon spo lu, gdzie spo tkał się z za rzą -
dem Klu bu Przy ja ciół Zie mi Są dec kiej,
o czym pi sze my osob no. Wszę dzie był
wi ta ny z ho no ra mi na le żny mi wi ce pre -
mie ro wi i sze fo wi jed ne go z naj wa żniej -
szym mi ni sterstw.

***
Pań stwo Pie cho ciń scy przez trzy dni

go ści li u Jo lan ty i Sta ni sła wa Pa so niów
w Mosz cze ni cy Ni żnej. Pa no wie zna ją
się jesz cze z cza sów, gdy go spo darz spra -
wo wał man dat po sel ski z ra mie nia PSL.

– Ja nusz był na mo im we se lu, je ste śmy
z te go sa me go ro ku, 1960 – wspo mi -
na Sta ni sław Pa soń, któ ry lu bi wy stę po -
wać w stro ju la chow skim, a na wi zy tów ce
na pi sał o so bie „Chłop”.

W przed dzień „raj du” po są dec kich
fir mach go ście z War sza wy wzię li
udział w pro ce sji Bo że go Cia ła w Mosz -
cze ni cy.

– Jak pięk nie tu lu dzie śpie wa ją, u nas
już tak nie umie ją – za chwy ca ła się Ha li -
na Pie cho ciń ska, któ ra miesz ka z ro dzi -
ną w Pia secz nie pod War sza wą, ale
po cho dzi spod Bia łe go sto ku (z przy -
szłym mę żem, ro dem z Kie lec kie go, po -
zna li się na stu diach w War sza wie, ma ją
tro je dzie ci, naj młod szy syn zda wał te raz
ma tu rę). Sym pa tycz na ko bie ta po wie -
dzia ła, że przy je cha li na Są dec czy znę od -
po cząć od „War szaw ki”, bo, jak
zdra dzi ła, jej mąż nie ma lek ko w rzą dzie
Do nal da Tu ska. Wszę dzie pu łap ki,
a za ple ca mi czai się Wal de mar Paw lak,
któ re go pan Ja nusz zde tro ni zo wał z przy -
wódz twa w PSL. Pa ni Ha li na mó wi ła, że
mo gli pią tek spę dzić na Dep ta ku w Kry -
ni cy, ale wo le li zwie dzać są dec kie fir my.

– Mąż jeź dzi z wi zy ta mi za gra ni cę
i chciał by brać ze so bą przed sta wi cie li
pol skich firm, ta kich, ja kie zo ba czy li śmy
w No wym Są czu, a nie pro mo wać fran cu -
skie, czy nie miec kie kon cer ny... – Ha li -
na Pie cho ciń ska, któ ra jest eko no mist ką,
wy mie ni ła na zwę dwóch kon cer nów mię -
dzy na ro do wych, któ re le piej prze mil czeć.

(HSZ)

Ja nusz Pie cho ciń ski
u Wiśniowskiego,
Florka, Pazgana

Ja nusz Pie cho ciń ski w fir mie Wi śniow ski w Wie lo gło wach FOT. HSZ

Za kła dy są dec kich „ty gry sów”
zwie dził 31 ma ja wi ce pre mier,
mi ni ster go spo dar ki Ja nusz Pie -
cho ciń ski z ma łżon ką Ha li ną. 
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U
ro czy stość zgro ma dzi ła wie lu
za pro szo nych go ści, m.in. by -
łych dy rek to rów MORD-u,
in struk to rów i pra cow ni ków

ośrod ka. Ju bi le usz stał się oka zją
do przy po mnie nia hi sto rii ośrod ka i lu -
dzi, któ rzy by li z nim zwią za ni. 

Ma ło pol ski Ośro dek Ru chu Dro go -
we go zo stał utwo rzo ny w mar cu 1998
ro ku de cy zją ów cze sne go wo je wo dy
ma ło pol skie go. Pla ców ka mie ści ła się
wów czas przy ul. Wy spiań skie go.
W niej wła śnie zo stał prze pro wa dzo ny
pierw szy eg za min. Za nim otwar to bu -
dy nek MORD -u przy ul. 29 Li sto pa da,
przy go to wa no tam to ry do jazd eg za mi -
na cyj nych, par kin gi i dro gi we wnętrz ne.
Obec na sie dzi ba ośrod ka zo sta ła uro -
czy ście otwar ta w li sto pa dzie 2000 ro -
ku. Od te go cza su eg za mi no wa ni są
w nim kan dy da ci na kie row ców, a ta kże
pro wa dzo na jest w nim in na dzia łal ność,
zwią za na z bez pie czeń stwem ru chu dro -
go we go. Od 1999 ro ku nad zór
nad ośrod kiem spra wu je Za rząd Wo je -
wódz twa Ma ło pol skie go.

O po cząt kach funk cjo no wa nia są dec -
kie go MORD -u mó wi li kie ru ją cy obec -
nie pla ców ką dy rek tor Wal de mar
Ol szyń ski, jak rów nież Ta de usz Wę -
grzyn, eg za mi na tor nad zo ru ją cy, któ ry
w ośrod ku pra cu je od sa me go po cząt ku,
czy li od 15 lat.

– Te ren, na któ rym po wsta wał ośro -
dek, był kie dyś po li go nem woj sko wym
– wspo mi na Ta de usz Wę grzyn.
– Pod czas pro wa dzo nych wów czas prac
bu dow la nych na tra fia no na po ci ski ćwi -
cze nio we. Wy ko naw cy prac ziem nych
po ra dzi li so bie z tą nie do god no ścią i bu -
do wa ośrod ka ru szy ła. Cie szy li śmy się
bar dzo, gdy w 2000 ro ku wpro wa dzi li -
śmy się do no we go bu dyn ku, w któ rym
wa run ki pra cy by ły nie po rów ny wal ne
do tych, ja kie by ły w ośrod ku eg za mi na -
cyj nym przy uli cy Wy spiań skie go.

Pod czas uro czy sto ści przy po mnia no
ta kże dy rek to rów, któ rzy przez te wszyst -
kie la ta kie ro wa li pla ców ką. W tym gro -
nie zna leź li się m. in.: Krzysz tof Kor dys,
Je rzy Wło darz, Le szek Skow ron, Wie -
sław Śledź, Jó zef Po la czek. Obec ny dy -
rek tor Wal de mar Ol szyń ski kie ru je
ośrod kiem od pra wie ro ku.

– Ser decz nie dzię ku ję mo im po przed -
ni kom za ich za an ga żo wa nie, za to, że

Jubileusz Małopolskiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Nowym Sączu

Od 15 lat
egzaminują
kandydatów
na kierowców
Ma ło pol ski Ośro dek Ru chu Dro go we go w No wym Są czu ob cho -
dził 14 czerw ca uro czy ście 15 -le cie ist nie nia. By ła to oka zja
do pod su mo wa nia dzia łal no ści tej pla ców ki i po dzię ko wa nia oso -
bom, pra cu ją cym i szko lą cym przez te wszyst kie la ta przy szłych
kie row ców, a ta kże lu dziom, któ rzy obec nie pro wa dzą szko le nia
i dba ją o to, by ośro dek funk cjo no wał i się roz wi jał. 
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ten ośro dek się roz wi jał i roz wi ja – mó -
wił Wal de mar Ol szyń ski. – Dzię ku ję ka -
drze, z któ rą na co dzień pra cu ję,
eg za mi na to rom nad zo ru ją cym, wszel -
kim in sty tu cjom i sto wa rzy sze niom, któ -
re z na mi współ pra cu ją.

Dy rek tor Ol szyń ski po dzię ko wał
za pra cę w Ma ło pol skim Ośrod ku Ru -
chu Dro go we mu prze cho dzą ce mu
na eme ry tu rę eg za mi na to ro wi Sta ni sła -

wo wi Czerń co wi. Pan Sta ni sław po dzię -
ko wał nie zwy kle cie pło wszyst kim
oso bom, z któ ry mi pra co wał w ośrod ku
przez ostat nie 15 lat. O opra wę mu zycz -
ną uro czy sto ści za trosz czył się Ze spół
Re gio nal ny „Są de czo ki”.

***
Ma ło pol ski Ośro dek Ru chu Dro go -

we go w No wym Są czu jest obec nie no -
wo cze sną pla ców ką, prze pro wa dza ją cą
eg za mi ny pań stwo we spraw dza ją ce
kwa li fi ka cje osób ubie ga ją cych się

o upraw nie nia do kie ro wa nia po jaz da mi
oraz kie ru ją cych po jaz da mi. MORD
prze pro wa dza ta kże kur sy i szko le nia
do kształ ca ją ce dla kie row ców pod no -
szą cych swo je kwa li fi ka cje, m. in.: kur -
sy dla kie row ców za wo do wych, kurs dla
kie row ców prze wo żą cych to wa ry nie -
bez piecz ne ADR, kurs TA XI, kurs dla
kie row ców na ru sza ją cych prze pi sy ru -
chu dro go we go „za punk ty kar ne”, dla

kan dy da tów na in struk to rów na uki jaz -
dy, dla kan dy da tów na eg za mi na to rów,
szko le nia z za kre su udzie la nia pierw szej
po mo cy przed me dycz nej i dla osób kie -
ru ją cych ru chem dro go wym.

Pla ców ka po sia da Po rad nię Psy cho -
lo gicz ną, w któ rej wy ko ny wa ne są ba -
da nia dla kie row ców ce lem orze cze nia
o pre dys po zy cjach psy chicz nych do kie -
ro wa nia po jaz da mi, jak rów nież bez -
płat ne kon sul ta cje dla osób wie lo krot nie
zda ją cych eg za mi ny na pra wo jaz dy.

W la tach 2009-2012 zo sta ło prze pro -
wa dzo nych 438 szko leń. Prze szko lo -
no 6141 osób. W cią gu ostat nich pię ciu
lat MORD prze pro wa dził 364 ty sią ce
eg za mi nów prak tycz nych, a w cią gu
pierw szych dzie się ciu lat by ło ich 355
ty się cy. Śred nia zda wal ność przez te
ostat nie la ta do stycz nia 2013, a więc
do mo men tu wej ścia w ży cie no wych
prze pi sów, je śli cho dzi o zda wa nie eg -
za mi nów na pra wo jaz dy, kształ to wa ła
się na po zio mie 75 proc. (eg za min teo -
re tycz ny), a w przy pad ku eg za mi nu
prak tycz ne go wy no si ła ona 39,5 proc.
Po zmia nie prze pi sów śred nia zda wal -
ność eg za mi nu teo re tycz ne go kształ tu je
się na po zio mie 42 proc., a prak tycz ne -
go wy no si 36 proc.

MORD po sia da na stę pu ją ce po jaz dy
eg za mi na cyj ne: czte ry mo to cy kle
Yama ha, dwa mo to cy kle Su zu ki Gla -
dius, mo to ro wer Ju nak, 28 sa mo cho dów
Mit su bi shi Colt, dwa For dy Trans i ty,
dwa Re nault, dwa sa mo cho dy Man
z na cze pą, au to bus Au to san Li der i trak -
tor Ur sus 238.

W cią gu ostat nich pię ciu lat łącz nie
na wszyst kie ka te go rie pra wa jaz dy
prze pro wa dzo no 176.297 eg za mi nów
teo re tycz nych i 364.307 eg za mi nów
prak tycz nych.

IGA MI CHA LEC

Pod czas uro czy sto ści przy po mnia no ta kże dy rek to -
rów, któ rzy przez te wszyst kie la ta kie ro wa li pla -
ców ką. W tym gro nie zna leź li się m. in.: Krzysz tof
Kor dys, Je rzy Wło darz, Le szek Skow ron, Wie sław
Śledź, Jó zef Po la czek. Obec ny dy rek tor Wal de mar
Ol szyń ski kie ru je ośrod kiem od pra wie ro ku.
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Pa nie pro fe so rze, w cza sie kon fe -
ren cji po wie dział pan, że Pol ska
znaj du je się na ostat nim miej scu
w Eu ro pie pod wzglę dem pię cio let -
nie go prze ży cia po no wo two rze
szyj ki ma ci cy. Ja ka jest te go przy -
czy na?

– Po wpro wa dze niu pro fi lak ty ki
wtór nej, czy li scre enin gu cy to lo gicz ne -
go i pro fi lak ty ki pier wot nej, czy li szcze -
pień prze ciw ko za ka że niom wi ru sem
bro daw cza ka, któ ry ini cju je ten no wo -
twór – do trzech ty się cy rocz nie zmniej -
szy ła się licz ba przy pad ków za cho ro wań
na ra ka szyj ki ma ci cy. A pa mię tam, że
w la tach osiem dzie sią tych i na po cząt ku
dzie więć dzie sią tych by ło ich po nad czte -
ry ty sią ce. Czy li ma my ja kiś po stęp, je -
że li cho dzi o zmniej sze nie za cho ro wań.
Nie ste ty, nie ma po stę pu w dzie dzi nie le -
cze nia, je że li cho dzi o prze ży cia pię cio -
let nie. Mo że dzi siaj ta sta ty sty ka nie ma
więk sze go zna cze nia. Kie dyś uwa ża no,
że je że li po upły wie pię ciu lat po le cze -
niu po ja wi się no wo twór, to już jest no -
wy no wo twór. Dzi siaj uwa ża my, że
na wet jak się po ja wi po ośmiu, dzie wię -
ciu la tach, to są to tzw. póź ne wzno -
wy. I spo śród dzie więt na stu kra jów
eu ro pej skich, któ re wzię ły udział w tej
ana li zie, Pol ska zna la zła się na ostat nim
miej scu, co zna czy, że u nas prze ży wa
mniej niż 50 proc. ko biet le czo nych. My -
ślę, że są dwie przy czy ny te go sta nu rze -
czy. Po pierw sze ko bie ty zgła sza ją się
zbyt póź no, a więc póź ne roz po zna nie,
kie dy cho ro ba jest już za awan so wa na.
A po dru gie, nie trzy ma my się stan dar -
dów. Jak ob ser wu ję, ja ko kon sul tant wo -
je wódz ki, to ope ru ją te go ra ka wszy scy,
nie za wsze tak, jak się po win no go ope -

ro wać. Póź niej sze le cze nie uzu peł nia ją -
ce też jest bar dzo do wol ne i chy ba to ma
du że zna cze nie. We dług ana liz, w Sta -
nach Zjed no czo nych prze ży wal ność
po le cze niu no wo two rów zło śli wych
wy no si oko ło 70 pro cent. I wca le nie
my ślę, że Po lki są głup sze niż Por to ry -
kan ki, Mek sy kan ki i Mu rzyn ki, któ re
tam miesz ka ją, tyl ko tam chy ba bar dziej
prze strze ga ją stan dar dów po stę po wa nia.
U nas się po zwa la wszyst kim le czyć,

a po win ny się tym zaj mo wać wy se lek -
cjo no wa ne ośrod ki, któ re na praw dę bę -
dą le czyć zgod nie ze stan dar da mi
eu ro pej ski mi. Wte dy wy le czal ność
wszyst kich no wo two rów bę dzie du żo
wy ższa. Na przy kład w le cze niu ra ka jaj -
ni ka naj wa żniej szym czyn ni kiem, któ ry
de cy du je o prze ży ciu, jest ja kość wy ko -
na nia pierw sze go za bie gu ope ra cyj ne go.
Je śli ten pierw szy za bieg jest źle zro bio -
ny, to ob ni ża my szan se ko biet na prze -
ży cie o po ło wę. I to jest głów na spra wa
i o to trze ba wal czyć. Wpro wa dzi li śmy
od pa ru lat spe cja li za cję gi ne ko lo gii on -
ko lo gicz nej. Ale nie któ rzy uzy sku ją tę
spe cja li za cję i źle ope ru ją.

Z cze go to wy ni ka, z bra ków wy -
kształ ce nia?

– My ślę, że z nie pra wi dło we go
kształ ce nia. Ta ki kan dy dat na spe cja li za -
cję po wi nien po znać wszyst kie zna ne
pro ce du ry ope ra cyj ne i to nie w by le ja -
kim, tyl ko w do brym ośrod ku. Pro fe sor
Schwartz, dzie kan, mój pierw szy szef
przez dwa czy trzy la ta, 40 lat te mu jak
za czy na łem pra cę, po wie dział mi: „Je że -
li ktoś nie usu nie oko ło dwu dzie stu wę -
złów chłon nych, to nie po wi nien pi sać,

Profilaktyka – najtańsza
metoda walki z rakiem
Roz mo wa z prof. An to nim Ba stą, sze fem Ka te dry Gi ne ko lo gii i Po ło żnic twa oraz Kli ni ki Gi ne ko lo -
gii On ko lo gicz nej CM UJ w Kra ko wie, kon sul tan tem wo je wódz kim ds. gi ne ko lo gii i po ło żnic twa.
Pro fe sor Ba sta uczest ni czył w kwiet nio wej kon fe ren cji w No wym Są czu „O zdro wiu Są de czan
na wio snę”, zor ga ni zo wa nej przez Fun da cję Są dec ką.

Prof. An to ni Ba sta

I spo śród dzie więt na stu
kra jów eu ro pej skich,
któ re wzię ły udział w tej
ana li zie, Pol ska zna la zła
się na ostat nim miej scu,
co zna czy, że u nas prze -
ży wa mniej niż 50 proc.
ko biet le czo nych.
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że wy ko nał ope ra cję ra dy kal ną”. A ja
cza sem spo ty kam pa cjent ki, któ rym usu -
nię to rap tem dwa wę zły chłon ne. To, co
ja te raz mó wię, jest prze ciw ko nam, ale
ta ka jest praw da i trze ba z tym wal czyć.
Trze ba wal czyć o to, że by stan dar dy by -
ły na praw dę prze strze ga ne.
Ale w aka de miach me dycz nych chy -
ba te go uczą le ka rzy?

– W aka de miach te go uczą, ale póź -
niej na spe cja li za cji nie za wsze. To, co
mnie prze ra ża i mam du ży nie smak, że
co raz mniej o tym, jak jest kształ co ny
spe cja li sta, de cy du je kie row nik spe cja -
li za cji, on się pra wie nie li czy. De cy du -
je ad mi ni stra cja, czy go do pu ścić
do eg za mi nu, czy nie. Zro bio no cen tral -
ne eg za mi ny spe cja li za cyj ne w Ło dzi,
nie wiem, dla cze go nie w Mo skwie
na przy kład. W żad nym in nym kra ju te -
go nie ma. Wy da je my na to strasz ne pie -
nią dze, bo na jed ną se sję przy je żdża 60
gi ne ko lo gów i trze ba im za pew nić ho -
tel, zwrot kosz tów pod ró ży i tak da -
lej. I wca le le piej ich nie eg za mi nu ją,
wca le nie są lep si ci eg za mi na to rzy.
Daw niej przy ka żdej uczel ni me dycz nej
był peł no moc nik ds. kształ ce nia po dy -
plo mo we go i on or ga ni zo wał eg za mi ny
przy uczel ni. Z wo je wódz twa ma ło pol -
skie go przy je żdża ło 8-10 osób. Pro fe so -
ro wie by li na miej scu, nie trze ba im by ło
pła cić ho te lu i po no sić in nych kosz tów.
Le ka rze zda wa li eg za mi ny i wca le te eg -
za mi ny nie by ły gor sze, a oni nie by li
gor szy mi le ka rza mi.
Z pań skie go wy kła du w No wym Są -
czu za pa mię ta łem jesz cze pa rę nie -
po ko ją cych da nych. Na przy kład, że
za cho ro wal ność na no wo two ry
w cią gu ostat nich 30 lat dra stycz nie
wzro sła, z 35 do 140 ty się cy. Jak to
wy tłu ma czyć?

– Trze ba tu po dać dwie przy czy ny ta -
kiej sta ty sty ki. Po pierw sze, ma my co raz
lep szą dia gno sty kę. Po dru gie, pa cjen ci,
czy pa cjent ki zgła sza ją się wcze śniej
i czę ściej. A za uwa żmy też, że du ża część
spo łe czeń stwa nie by ła ob ję ta ubez pie -
cze niem zdro wot nym, że do pie ro w la -
tach sie dem dzie sią tych wpro wa dzo no
ubez pie cze nie rol ni ków. A wcze śniej, jak
ko bie tę na wsi coś po bo le wa ło, to ona nie
szła do le ka rza, bo by mu sia ła pła cić. Ona
szła wte dy, jak na praw dę już nie mo gła
cho dzić, czy pra co wać. A więc ma my

lep szą dia gno sty kę i więk sza jest świa do -
mość zdro wot na w spo łe czeń stwie. No
i jest jesz cze trze cia przy czy na. Wy dłu -
żył się czas ży cia, dla ko biet śred nio
do po nad 81 lat, a dla mę żczyzn do 73 lat.
W la tach sześć dzie sią tych, sie dem dzie -
sią tych, to by ło zda je się 66-69 lat.
A na sta rość nie ste ty zda rza się wię cej
no wo two rów.
Ma ło opty mi stycz na jest rów nież
sta ty sty ka, któ ra mó wi, że jed na ko -
bie ta na trzy, w cią gu swo je go ży cia
za pad nie na ja kąś for mę no wo two ru.

– No, nie ste ty. Zmie nia się struk tu ra
za cho ro wań ko biet na no wo two ry. Jak
za czy na łem pra cę 40 lat te mu, to
na pierw szym miej scu był rak szyj ki ma -
ci cy, na dru gim rak pier si. Póź niej był
rak pier si, a na dru gim miej scu rak szyj -
ki. A te raz na pierw szym jest rak pier si,
na dru gim jest rak płuc, na trze cim rak
trzo nu ma ci cy, en do me trium, dla te go, że
on do ty czy ko biet star szych. Na szczę -
ście ten no wo twór jest do syć do brze wy -
le czal ny, prze ży wa go po nad 70 pro cent
pa cjen tek. Na czwar tym miej scu jest rak
je li ta, na pią tym rak jaj ni ka, czy li tak
zwa na ci cha śmierć dla ko bie ty, bo
umie ra pra wie 60 pro cent cho rych ko -
biet, a do pie ro na szó stym miej scu jest
w tej chwi li rak szyj ki ma ci cy. To wy ni -
ka z wy dłu że nia ży cia i upo wszech nie -
nia ba dań pro fi lak tycz nych.
Mo żna już sto so wać szcze pie nia
prze ciw ko ra ko wi szyj ki ma ci cy, czy

przed in ny mi cho ro ba mi on ko lo -
gicz ny mi też mo żna się w ten spo -
sób chro nić?

– Mo żna po wie dzieć tak: rak szyj ki
ma ci cy, to bar dzo spe cy ficz ny no wo -
twór, naj le piej po zna ny ze wszyst kich.
On się roz wi ja dłu go, od kil ku do kil ku -
na stu lat, i gdy by ko bie ty co 2-3 la ta
cho dzi ły na cy to lo gię, to rzad ko by się
go spo ty ka ło. Po za tym on się roz wi ja
wie lo eta po wo, nie od ra zu jest to rak.

Wcze śniej są sta ny przed no wo two ro we
i jest to rak ła two wy kry wal ny, bo ma -
my zna ko mi te me to dy nie in wa zyj ne,
któ re wy kry wa ją te sta ny po prze dza ją -
ce ra ka szyj ki ma ci cy, któ rych nie wi dać
go łym okiem. Mi mo iż ma my mam mo -
gra fię, ul tra so no gra fię, go rzej się wy -
kry wa ra ka pier si. Cza sa mi trud no ści
dia gno stycz ne są ogrom ne. Cza sa mi
mu si my wy ko nać mam mo gra fię, ul tra -
so no gra fię, to mo gra fię kom pu te ro wą,
a raz mu sie li śmy też re zo nans ma gne -

Bu dy nek Kli ni ki Gi ne ko lo gii i Po ło żnic twa w Kra ko wie

To, co mnie prze ra ża
i mam du ży nie smak, że
co raz mniej o tym, jak
jest kształ co ny spe cja li -
sta, de cy du je kie row nik
spe cja li za cji, on się pra -
wie nie li czy.
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tycz ny wy ko nać i nie zna leź li śmy ra ka.
A wie dzie li śmy, że jest, bo wę zeł chłon -
ny pod pa chą był usu nię ty z po wo dów
ra ko wych i do pie ro w ba da niu PET wy -
szło ma łe ogni sko ra ka. Nie ste ty, wzra -
sta licz ba za cho ro wań na no wo two ry
pier si. Naj więk sza za cho ro wal ność jest
mię dzy pięć dzie sią tym, a sześć dzie sią -
tym pią tym ro kiem ży cia. Nie wia do mo,
co tu od gry wa naj wa żniej szą ro lę, czy
styl ży cia ko biet, czy in ne po wo dy.
– No wła śnie, ja kie są przy czy ny?
Je że li w ro dzi nie był przy pa dek za -
cho ro wa nia na ra ka, czy praw do po -
do bień stwo za cho ro wań
u krew nych wzra sta?

Je że li cho dzi o ra ka pier si, ra ka je li ta,
ra ka jaj ni ka i ra ka trzo nu ma ci cy, to jest
tzw. wy stę po wa nie ro dzin ne. W kil ku
pro cen tach te no wo two ry wy stę pu ją ro -
dzin nie. Je że li w pierw szej, dru giej li nii
ro dzeń stwa był no wo twór, to trze ba tę
gru pę trak to wać osob no, ina czej ba dać
pro fi lak tycz nie, bo tam jest du że praw -
do po do bień stwo, że jak np. jest rak jaj ni -
ka, to wy stą pi rak pier si, al bo od wrot nie,
jak jest rak trzo nu ma ci cy, to trze ba też
spraw dzić, czy u mę żczyzn w ro dzi nie
nie by ło tzw. nie po li po wa te go ra ka je li ta
gru be go itd. Ten pro blem jest w Pol sce
do syć do brze roz pra co wa ny.
– Czy li to jest pew na za le żność ge -
ne tycz na…

Tak, to za le ży od pew nych ge nów…

– A czy styl ży cia, spo sób odży wia nia…
My ślę, że też ma wpływ. Mó wi się, że

je dze nie bo ga te w tłusz cze zwie rzę ce,
pa le nie pa pie ro sów, nie któ rzy uwa ża ją,
że drin ki ma ją wpływ ob cią ża ją cy…
– Le piej pić czy stą?

(ze śmie chem) Na pew no le piej, niż
te wszyst kie mie szan ki… Ale ko bie ty są
me ne dżer ka mi, bio rą udział w ró żnych
spo tka niach biz ne so wych, tam drin ka
wy pi je, pa pie ro sa za pa li, i ja nie wiem,
czy to na przy kład nie ma wpły wu na ra -
ka pier si.
– A śro do wi sko, w któ rym ży je my?
Jest ró żni ca mię dzy mia stem
a wsią? Po wszech nie się uwa ża, że
lu dzie na wsi są zdrow si.

No wła śnie, nie bar dzo to się po twier -
dza. Ja to się dzi wię, bo ostat nio w ro -
dzi nie mia łem pa rę przy pad ków.
Są dec czy zna, gó ry, do bre po wie trze, wo -
da, mło dy czło wiek nie pra cu je przy ja -
kichś che micz nych środ kach, a cho ru je
na ra ka i umie ra. Na pew no śro do wi sko
ja kiś wpływ ma na nie któ re no wo two ry,
ale nie jest to wpływ za sad ni czy.

– I tak mi mo cho dem za ha czy li śmy
o na stęp ny te mat roz mo wy, o pań -
skie związ ki z Są dec czy zną.

Ja się tu uro dzi łem. Po cho dzę z Ta -
ba szo wej, w No wym Są czu cho dzi łem
do I Li ceum Ogól no kształ cą ce go imie -
nia Ja na Dłu go sza. Wte dy dy rek to rem
był Fran ci szek Łap ka, nie któ rzy pro fe -
so rzy to jesz cze by li tzw. kon gre so wi,
jak pro fe sor Wie czo rek, Trzu pek, Si tek,
to by ła ta ka sta ra gwar dia pro fe so rów,
przed wo jen na. Po tem po sze dłem na stu -
dia, na Aka de mię Me dycz ną. Ca ły czas
my śla łem, że jak tyl ko skoń czę stu dia,
to wró cę do Są cza. Nie by ło lek ko, bo
na sza ro dzi na by ła du ża, nas by ło
ośmio ro dzie ci, więc przy je cha łem

do Urzę du Po wia to we go, wte dy prze -
wod ni czą cym Ra dy Po wia to wej był Ka -
zi mierz Wę glar ski, po ga da łem, no
i do sta łem sty pen dium. To mi po mo gło
spo koj nie stu dio wać. Oczy wi ście w wa -
ka cje pra co wa łem i za ra bia łem, ale co
mie siąc mia łem sty pen dium fun do wa ne
z Są cza. To zo bo wią zy wa ło mnie do po -
wro tu. Ale mia łem szan sę zo stać w Kra -
ko wie, bo mia łem śred nią po wy żej 4,
więc przy je cha łem i py tam się w po wie -
cie, czy się zgo dzą, że bym zo stał. No to
po wie dzie li: zo stań w Kra ko wie, ale
opie kuj się na szy mi są de cza na mi.
– No i speł nia pan to zo bo wią za nie
do dzi siaj.

Speł niam, speł niam. Tu taj Są de czan -
ka jak przy cho dzi, to ni ko mu nie od ma -
wiam przy ję cia, ni ko mu.
W Są czu wie dzą, że ma ją tu ta kie
opar cie i przy je żdża ją?

– Przy je żdża ją, du żo przy je żdża, du -
żo tu ope ru je my pa cjen tek z No we go
Są cza. My w ogó le du żo ope ru je my. Ja
tę kli ni kę cał ko wi cie zre for mo wa łem.
Daw niej tu by ły 64 łó żka i jed na sa la
ope ra cyj na, te raz mam 34 łó żka, czte ry
sa le ope ra cyj ne i pią ta sa la la se ro wa.
Wszyst kie są za ję te, dzien nie ro bi my 12
du żych ope ra cji i jesz cze tro chę ma łych.
Ma my od dział che mio te ra pii, 14 łó żek.
Przy wró ci łem ra dio te ra pię, jest tu taj
bra chy te ra pia, i od ra zu le ka rze kwa li fi -
ku ją do Pro ko ci mia na in ne te ra pie. Mo -
żna po wie dzieć, że ro bi my le cze nie
kom plek so we. Oprócz te go, ja ko je dy ni
gi ne ko lo dzy w Pol sce, dia gno zu je my
i le czy my ra ka pier si. Dia gno zu je my,
ope ru je my, che mio te ra pia, ra dio te ra pia
i re kon struk cja. Ope ru je my kil ka dzie siąt
przy pad ków ra ka pier si i ro bi my oko ło
pięć dzie się ciu re kon struk cji pier si
po ope ra cji. To jest nie zwy kle wa żne, ja
nie wiem, dla cze go nie któ rzy nie zda -
wa li so bie z te go spra wy. Ko bie ta bez
pier si czu je się strasz ną ka le ką. Na Za -
cho dzie to od ra zu ro bią, jed no eta po wo,
bo do cho dzą do wnio sku, że nie ma to
zna cze nia w le cze niu uzu peł nia ją cym.
Jak się od two rzy pierś, to mo żna pro -
mie nie dać i tak sa mo dzia ła ją, a che -
mio te ra pię tym bar dziej i to nie ma
żad ne go wpły wu. Trze ba by ło wy szko -
lić ze spół, trzech ko le gów się szko li ło
w Mo na chium, in ni w Stral sun dzie
i w Ber li nie, dwóch gi ne ko lo gów zro bi -

Cer ty fi kat Eu ro pej skie go Cen trum
Gi ne ko lo gii On ko lo gicz nej

Ja tę klinikę całkowicie
zreformowałem.
Dawniej tu były 64
łóżka i jedna sala
operacyjna, teraz
mam 34 łóżka, cztery
sale operacyjne i piąta
sala laserowa.
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ło spe cja li za cje z ra dio te ra pii, je den z ra -
dio dia gno sty ki. To wszyst ko pa rę lat
trwa ło, że by to był na praw dę do bry ze -
spół. No dzi siaj ko le dzy pięk nie to ro -
bią. Cza sa mi jak pa cjent ka chce, że by
od two rzyć bro daw kę i otocz kę, to tak
ro bią, że by pan z od le gło ści me tra nie
za uwa żył, że to jest pierś od two rzo -
na. I te raz mi ni ster stwo chce po wo ły wać
ta kie od dzia ły pier si, że by kom plek so -
wo dia gno zo wać i le czyć. I to ma sens,
je stem za tym.
Bo wte dy to jest le cze nie czło wie ka,
a nie tyl ko jed nost ki cho ro bo wej.

– Otóż to. Bo czę sto jed ni zo pe ro wa -
li, a te raz niech pa ni idzie tam na ra dio -
te ra pię, no i ko bie ta szu ka ła, al bo
po szła, al bo nie po szła, bo mu sia ła iść
do in ne go ośrod ka. A to po win no być
pod jed ną kon tro lą. Je den ze spół po wi -
nien ca łość pro wa dzić. Oczy wi ście, że
tu jest wy ma ga ny jesz cze psy cho log,
cza sa mi też on ko log kli nicz ny, re ha bi li -
ta cja itd.
Czy li ta ki po byt w szpi ta lu po wi nien
się koń czyć po wro tem do tzw. do -
bro sta nu pa cjen ta. Wa żne jest je go
sa mo po czu cie.

Oczy wi ście, że tak. Ja kość ży cia, to
jest nie zwy kle wa żne.
Mó wił pan w cza sie są dec kiej kon fe -
ren cji, że pro fi lak ty ka, to jest naj -
lep sza me to da wal ki
z no wo two ra mi…

– Po win ni śmy na to znaj do wać czas,
ja sam mam go ma ło, ale ro bię co ja kiś
czas ko lo no sko pię, ba dam gru czoł kro -
ko wy...
Mę żczy zna po wi nien ta kie ba da nia
ro bić raz na rok?

– No, mo że raz na 2-3 la ta. Ko bie ta
czę ściej po win na ba dać pier si i ro bić cy -
to lo gię. Z pa le niem po win no się wal -
czyć, to strasz ny na łóg. Ja wiem, że to
cię żko, bo mój młod szy syn pa li. Pa rę
ra zy pró bo wał rzu cić. Star szy nie pa li,
my nie pa li my, nie wiem, skąd mu się to
wzię ło, gdzie się na uczył, a te raz nie
mo że się od zwy cza ić. Pa pie ro sy ma ją
pa skud ny wpływ na zdro wie. Pro fi lak -

ty ka na pew no da je wy mier ne efek ty, bo
my ob li cza jąc kosz ty le cze nia, bie rze my
pod uwa gę tyl ko kosz ty le cze nia szpi tal -
ne go. A prze cież to jest czło wiek czyn -
ny za wo do wo, on prze sta je pra co wać,
mu si gdzieś cho dzić na re ha bi li ta cję, po -
bie ra ren tę za wcze śnie itd. My te go
wszyst kie go nie li czy my. Jak by śmy to
po li czy li, to pro fi lak ty ka jest na praw dę
zło tym środ kiem i w do dat ku naj tań -
szym.
By wa pan w Są czu, od wie dza pan ro -
dzin ne stro ny?

– By wam, by wam. Nie daw no by łem
na we se lu cór ki Ka zia Pa zga na. Trzy ra -
zy mnie za pra szał, cią gle za po mi na łem,

ale po wie dzia łem, że przy ja dę. Czę ściej
jeź dzi łem, jak ży li ro dzi ce. Brat, Wie siu
jest w Ta ba szo wej, ja koś so bie tam ra -
dzi, wi dzę że ma emo cjo nal ny zwią zek
z tym miej scem. Jak by ły te strasz ne
osu wi ska, po je cha łem wte dy zo ba czyć,
to się prze ra zi łem tym, co zo ba czy łem.
Geo lo dzy mu mó wi li: pro szę pa na, mu -
si pan to wszyst ko prze nieść w in ne
miej sce. A on wy dał strasz ne pie nią dze
i po na pra wiał to wszyst ko. Nie wiem,
czy to bę dzie sku tecz ne. Mó wił, że da -
wał ru ry od pły wo we war stwa mi, trzy
po zio my. Mam sześć dzie siąt pa rę lat
i ni gdy tam ta kie go zja wi ska nie wi dzia -
łem za swo je go ży cia.
Ja kie pla ny?

– No, ja się tro chę jesz cze bę dę zaj -
mo wać tą on ko lo gią, je stem pre zy den -
tem -elek tem Pol skie go To wa rzy stwa
Gi ne ko lo gii On ko lo gicz nej i bę dę chciał
przez trzy la ta to roz wi nąć. Je stem tro -
chę nie spo koj nym du chem, więc mo że
mi się uda roz wi nąć współ pra cę z kra ja -
mi eu ro pej ski mi. A po tem trze ba bę dzie
odejść w stan spo czyn ku. To nor mal ne,
ale do koń ca so bie pra cę za bez pie czy -
łem, że by nie na rze kać na brak ro bo ty
do eme ry tu ry. Chcia łem jesz cze po ka zać
ten cer ty fi kat. Na sza Kli ni ka, ja ko je dy -
na w Pol sce, otrzy ma ła akre dy ta cję eu -
ro pej ską, ja ko Eu ro pej skie Cen trum
Gi ne ko lo gii On ko lo gicz nej. Ra zem z na -
mi w 2011 ro ku otrzy ma ła ta ką akre dy -
ta cję tyl ko kli ni ka w Oslo. Na 5 lat to
otrzy ma li śmy, zo ba czy my, czy nam
przed łu żą, bę dzie my wszyst ko ro bić, by
tak się sta ło.
Dzię ku ję za roz mo wę. 

Roz ma wiał JAN GA BRU KIE WICZ

Na sza Kli ni ka, ja ko je dy -
na w Pol sce, otrzy ma ła
akre dy ta cję eu ro pej ską,
ja ko Eu ro pej skie Cen -
trum Gi ne ko lo gii On ko lo -
gicz nej. Ra zem z na mi
w 2011 ro ku otrzy ma ła
ta ką akre dy ta cję tyl ko
kli ni ka w Oslo.

R E K L A M A

OGŁOSZENIA
MODUŁOWE

Kontakt do biura reklamy

tel. 18 475 16 22
e-mail: reklama@sadeczanin.info

2 moduły

118 x 55 mm
miejsce

które czeka
na Twoją reklamę
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C
hoć re mont szpi tal ne go od cin ka zaj mo wa ne go
przez od dział jest na dal ko niecz ny, a wręcz nie -
zbęd ny, no we miej sca niech bę dą zwia stu nem, że
wła ści ciel (woj. ma ło pol skie) i ad mi ni stra cja obiek -

tu in te re su ją się je go sta nem i wresz cie do pro wa dzą do prze -
bu do wy i uno wo cze śnie nia (na mia rę XXI w.) naj bar dziej
nie zbęd ne go i wy ko rzy sty wa ne go przez pa cjen tów od dzia łu
szpi ta la. Wie my wszy scy nie od dziś, że cho ro by ser ca, ukła -
du krą że nia, to pro ble my cy wi li za cyj ne na szych cza sów.

– Otrzy ma li śmy pięć dwu oso bo wych po koi dla pa cjen tów
– mó wi or dy na tor – po miesz cze nie do mo ni to ro wa nia jed nej
oso by dla in ten syw nej opie ki kar dio lo gicz nej, dy żur kę le kar -
ską, pie lę gniar ską, ma ga zy nek dla eki py utrzy mu ją cej czy stość
i sep ty kę oraz tzw. bru dow nik, gdzie skła do wa ne są przed mio -
ty sa ni tar ne po trzeb ne oso bom le żą cym, bez mo żli wo ści sa -
mo dziel ne go po ru sza nia się.

Po ko je pa cjen tów ma ją ła zien ki do sto so wa ne do osób nie -
peł no spraw nych i o ogra ni czo nym za kre sie ru chu. No wo cze -

sne łó żka ma ją au to ma tycz ne ste row ni ki, co umo żli wia uło -
że nie ich, za pew nia jąc mak sy mal ny kom fort cho re mu.

– Kom ple tu je my nie zbęd ny sprzęt do nor mal ne go funk cjo -
no wa nia – do da je od dzia ło wa kar dio lo gii Elżbie ta Ra fa
– i nie ba wem przyj mie my pierw szych pa cjen tów.

Pew nie po trzeb ne bę dą ko rek ty or ga ni za cji pra cy, bo no -
wy od ci nek po ło żo ny jest w spo rej od le gło ści od sta rej czę -
ści. Ani le karz dy żu ru ją cy, ani śred ni per so nel me dycz ny, nie
mo gą opusz czać pod opiecz nych, po ko nu jąc dro gę po mię dzy
ni mi. To jed nak pro blem do szyb kie go roz wią za nia, przy do -
brej wo li de cy den tów pla ców ki.

No we łó żka od dzia łu kar dio lo gicz ne go, na zy wa ne go nie
bez ko ze ry ser cem są dec kiej lecz ni cy, niech bę dą ja skół ką na -
dziei na jej szyb ką mo der ni za cję i ka pi tal ny re mont. Pro szą
o to pa cjen ci, li cząc na hu ma ni tar ną wra żli wość Urzę du Mar -
szał kow skie go i dy rek to ra Ar tu ra Pusz ko. (TB)

Zda rza się, że łó żka blo ku ją na wet wej ście do ka pli cy; eki pa me dycz na pod czas wi zy ty w sa li pa cjen tów; wy gląd no -
wych po miesz czeń od dzia łu kar dio lo gii

No we łó żka
na kar dio lo gii
Od dział In ter ni stycz no-Kar dio lo gicz ny są dec -
kie go szpi ta la, kie ro wa ny przez dr. na uk med.
Sta ni sła wa Ma li now skie go, po więk szył się o kil -
ka po miesz czeń, zlo ka li zo wa nych w no wo wy -
bu do wa nym skrzy dle lecz ni cy prze zna czo nym
dla on ko lo gii.
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W kwiet niu 2007 ro ku Zwią zek
Gmin Je zio ra Ro żnow skie go, w skład
któ re go wcho dzi li wój to wie gmin Cheł -
miec, Ło so si na Dol na, Czchów oraz
Gró dek nad Du naj cem, po wo ła li spół kę
„Du na jec”. Jej za da nie by ło przede

wszyst kich przy go to wa nie i zło że nie
wnio sków o środ ki na re ali za cję pro jek -
tu. Uda ło się w 2010 ro ku. – 10 czerw -
ca uzy ska li śmy po zy tyw ną ak cep ta cję
z Mi ni ster stwa Śro do wiska – mó wi An -
drzej Sa la mon, pre zes Spół ki Du na jec.

– Ofi cjal ne pod pi sa nie umo wy o do fi -
nan so wa nie przed mio to we go pro jek tu
od by ło się 24 sierp nia 2010 ro ku w Kra -
ko wie. Re ali za cja pro jek tu roz po czę ła
w grud niu 2011 ro ku.

Mo der ni za cja i roz bu do wa oczysz czal -
ni ście ków w Gród ku to tyl ko je den z ele -
men tów pro jek tu „Po rząd ko wa nie
go spo dar ki wod no -ście ko wej gmi ny Gró -
dek nad Du naj cem na obrze żach Je zio ra
Ro żnow skie go”. Pro jekt za kła da rów nież
bu do wę oczysz czal ni w Tro piu, Bart ko -
wej i Sien nej oraz mo der ni za cję oczysz -
czal ni w Ro żno wie. Te in we sty cje jesz cze
trwa ją, w prze ci wień stwie bo wiem
do Gród ka, w któ rym oczysz czal nia bu -
do wa na by ła z go to we go pro jek tu, tam
pra ce re ali zo wa ne są we dług mo de lu „za -
pro jek tuj, wy bu duj”, a to zaj mu je wię cej
cza su. W pro jek cie prze wi dzia no rów nież
bu do wę po nad 32 km ka na li za cji sa ni tar -
nej, oraz po nad 73 km wo do cią gów.

– Te raz ma my pięk ny obiekt, na mia -
rę XXI wie ku – mó wi An drzej Sa la mon.
– Oczysz czal nia pra cu je te raz na po -
nad 50% swo jej wy daj no ści i, jak wi dać,

Gródek nad Dunajcem
z odnowioną
oczyszczalnią ścieków
Co raz wię cej do mów w Gród ku nad Du naj cem bę dzie przy łą cza -
nych do sie ci ka na li za cyj nej. W Gród ku dzia ła już zmo der ni zo wa na,
od no wio na oczysz czal nia ście ków. Zre ali zo wa ny zo stał pierw szy
etap pro jek tu „Po rząd ko wa nie go spo dar ki wod no -ście ko wej gmi -
ny Gró dek nad Du naj cem na obrze żach Je zio ra Ro żnow skie go”,
współ fi nan so wa ne go przez Unię Eu ro pej ską ze środ ków Fun du szu
Spój no ści w ra mach Pro gra mu In fra struk tu ra i Śro do wi sko.
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na wet przy ta kim upa le nie ma żad nych
nie przy jem nych za pa chów. Na pew no
nie bę dzie tak ucią żli wa, jak po przed nia
– do da je.

Pra ce przy mo der ni za cji oczysz czal ni
w Gród ku w ża den spo sób nie wpły nę ły
na jej funk cjo no wa nie. – Do ku men ta cja
pro jek to wa by ła tak przy go to wa na, by pra -
ce bu dow la ne mo gły trwać w cza sie dzia ła -
nia oczysz czal ni –mó wi Jó zef To biasz, wójt

gmi ny Gró dek nad Du naj cem. – Miesz kań -
cy w ża den spo sób te go nie od czu li.

Moc prze ro bo wa od no wio nej
oczysz czal ni wy no si 300 me trów sze -
ścien nych ście ków na do bę. Poprzednio
było to 171 metrów sześciennych. – To
zde cy do wa nie więk sza oczysz czal nia,
bę dzie mo żna ją do cią żyć więk szą ilo -
ścią ście ków – mó wi wójt gmi ny. – Nie -
mal ca ły Gró dek bę dzie ska na li zo wa ny.

– Ma my na dzie ję, że ta in we sty cja
przy czy ni się do zwięk sze nia ru chu tu ry -
stycz ne go – do da je An drzej Sa la mon.
– Choć oczy wi ście, jest to tyl ko je den
z wie lu ele men tów, że by Je zio ro Ro -
żnow skie odży ło. 

War tość pro jek tu wy no si 57 662 991
zło tych, w tym do fi nan so wa nie z UE
– 37 675 167 zł.

(KID)

R E K L A M A



Od bie żą ce go ro ku za rzą dza nie kom -
plek sem ba se nów prze ję ło Przed się bior -
stwo Go spo dar ki Ko mu nal nej sp. z o.o.
w Mu szy nie. W tym se zo nie ośro dek cze -
ka sze reg zmian, któ re ma ją na ce lu je -
go roz wój i zwięk sze nie atrak cyj no ści.
Na zwa Cen trum Re kre acji i Spor tu Za po -
pra dzie wy wo dzi się od daw nej dziel ni cy
uzdro wi sko wej Za po pra dzie, w któ rej
mie ści się ośro dek. 

Ta część Mu szy ny już od kil ku lat,
dzię ki sta ra niom władz mia sta i fun du -
szom eu ro pej skim, sys te ma tycz nie się
roz wi ja. Swo imi atrak cja mi przy cią ga co -
raz więk szą licz bę tu ry stów i ku ra cju szy,
a ta kże miesz kań ców mia sta i oko li cy. 

Od te go se zo nu bu dyn ki przy le ga ją ce
do ba se nów zo sta ły po dzie lo ne na część
prze zna czo ną dla ko rzy sta ją cych z ką -
pie li ska, z prze bie ral nia mi i ła zien ka mi
oraz na część ga stro no micz ną. Już
od mo men tu otwar cia do dys po zy cji go -
ści Za po pra dzia jest bar z prze ką ska mi
oraz zim ny mi i cie pły mi na po ja mi.
Oprócz wspo mnia ne go ba ru, w po ło wie
lip ca, uru cho mio na zo sta nie re stau ra cja
„Za po pra dzie”. Re stau ra cja to dla osób
spę dza ją cych czas wol ny w Mu szy nie
oraz miesz kań ców mia sta i oko lic do dat -
ko wa, ale nie je dy na pro po zy cja. 

– Te go la ta ofer ta CRiS „Za po pra dzie”
wzbo ga ci się o co naj mniej dwie ko lej ne
atrak cje. – mó wi Ma riusz Ry mar czyk,
pre zes Przed się bior stwa Go spo dar ki Ko -
mu nal nej w Mu szy nie.

– Już w trak cie se zo nu chce my uru -
cho mić dwa no we ob sza ry roz ryw ki.
W fa zie re ali za cji jest bu do wa par ku li -
no we go oraz po la do mi ni gol fa. Po nad -
to na te re nie kom plek su po wsta ną
bo iska do gry w pił kę siat ko wą i ko szy -
ko wą, ba sen do zor bin gu oraz gi gan tycz -
na, dmu cha na zje żdżal nia dla dzie ci
– do da je Ma riusz Ry mar czyk.

Po nad to sze reg do dat ko wych atrak cji
od wie dza ją cy Cen trum Re kre acji i Spor -
tu Za po pra dzie znaj dą tuż obok. W bez -
po śred nim są siedz twie ba se nów
znaj du je się am fi te atr, w któ rym od by -
wa ją się licz ne im pre zy kul tu ral ne. Nie -
opo dal zna leźć mo żna ta kże pi jal nię wód
mi ne ral nych. Na wzgó rzu na to miast roz -
po ście ra się sta ran nie za pro jek to wa ny
park z ogro da mi sen so rycz ny mi, a ca ły
ob szar po prze ci na ny jest sie cią ście żek
dla ro we rzy stów i spa ce ro wi czów.

MUSZYNA
STAWIA NA SPORT
I REKREACJĘ!
Kom pleks ba se no wy na „Za po pra dziu” w Mu szy nie cie szy oko licz nych
miesz kań ców i tu ry stów już od trzech se zo nów, ale naj bli ższe la to za -
po wia da się szcze gól nie. Na se zon 2013, któ ry roz po czął się 29 czerw -
ca, Za po pra dzie szy ku je kil ka no wo ści. Są to za rów no zmia ny w ofer cie
ośrod ka, jak i zmia ny wi ze run ko we.

CENTRUM REKREACJI I SPORTU ZAPOPRADZIE, AL. ZDROJOWA 4, 33-370 MUSZYNA, E-MAIL: BIURO@ZAPOPRADZIE.PL
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M
i chał Zio mek ma 23 la ta,
miesz ka w Po de gro dziu,
jest stu den tem IV ro ku
psy cho lo gii w Wy ższej

Szko le Biz ne su w No wym Są czu. Od 12
ro ku ży cia cho ru je na dys tro fię mię śnio -
wą, ob rę czo wo -koń czy no wą. Na co
dzień po ru sza się na wóz ku in wa lidz kim.

– Śpie wam od ma łe go, od kąd na uczy -
łem się mó wić i jest to mo ja pa sja, ko -
cham to ro bić – mó wi Mi chał.
– Cho dząc do pod sta wów ki i gim na zjum

bra łem udział w kil ku kon kur sach wo -
kal nych, śpie wa łem ta kże pod czas ape li
i in nych szkol nych uro czy sto ści.

Mi chał uro dził się ja ko zdro wy chło piec.
Cho ro ba za ata ko wa ła, gdy miał 12 lat.

– Pierw sze ob ja wy to by ło cho dze nie
na pal cach, przy kur cze w ścię gnach rąk
i nóg oraz skrzy wie nie krę go słu pa
– opo wia da. – Za raz po dia gno zie wia -
do mo by ło, co to za scho rze nie i co da lej
ro bić, po nie waż mo ja star sza o sześć lat
sio stra ma to sa mo. Cho ro bę od kry to

u niej, gdy mia ła rów nież dwa na ście lat.
Jest to cho ro ba ge ne tycz na, po stę pu ją -
ca, mo żna je dy nie spo wol nić jej po stęp
po przez ćwi cze nia re ha bi li ta cyj ne, bo
le cze nia far ma ko lo gicz ne go, ja ko ta kie -
go, nie ma – za zna cza.

Mi chał od wie lu lat po ru sza się
na wóz ku in wa lidz kim, nie jest to jed -
nak dla nie go prze szko dą w roz wi ja niu
pa sji śpie wa nia. Jest wo ka li stą w dwóch
są dec kich ze spo łach: Po si ti ve Mes sa ge,
wy ko nu ją cym mu zy kę reg gae i „Chwal -
cy Pa na”, gra ją cym mu zy kę re li gij ną.

– Na prze strze ni ostat nich lat, gdy
uczy łem się żyć z cho ro bą, na by łem
umie jęt no ści ta kie go za rzą dza nia cza -
sem, by star czy ło go i na na ukę, i na roz -
wi ja nie pa sji mu zycz nych, i dla ro dzi ny,
przy ja ciół oraz re ha bi li ta cję.

Jak do wie dział się o fe sti wa lu?
– Już wcze śniej wie dzia łem, że ta ki fe -

sti wal się od by wa, ale ni gdy nie roz wa -
ża łem udzia łu w nim, uwa ża łem, że to
dla mnie za wy so kie pro gi – mó wi.
– Jed nak mo ja ma ma za chę ci ła mnie
do te go, bym spró bo wał. To dzię ki niej
się od wa ży łem i ma jąc wspar cie ro dzi -
ny, zgło si łem się.

Fe sti wal Za cza ro wa nej Pio sen ki im.
Mar ka Gre chu ty jest or ga ni zo wa ny przez
fun da cję An ny Dym nej „Mi mo wszyst ko”
pod czas Dni In te gra cji. Ce lem fe sti wa lu

jest m.in. pro mo wa nie ta len tów osób nie -
peł no spraw nych. Od by wa ją się wów czas
ró żne im pre zy, w tym ta kże spor to we,
kon kur sy, za pra sza ni są spe cjal ni go ście,
pro mo wa ne są rów nież in ne, dzia ła ją ce
na rzecz nie peł no spraw nych, fun da cje.
Zgło sze niem do udzia łu w fe sti wa lu by ło
na gra nie au dio -vi deo, któ re wy słał or ga -
ni za to rom. Wy ko ny wał na nim pio sen kę
„Ma łe szczę ścia”.

– Wkrót ce przy szła od po wiedź
na „tak” – opo wia da miesz ka niec Po de -

Wy grał 
na prze kór
cho ro bie 
Sty pen dium war te 24 tys. zł, sta tu et ka, a przede wszyst kim
ogrom na sa tys fak cja i ra dość – mło dy miesz ka niec Po de gro -
dzia roz ko chał w so bie wi dzów i po ru szył ser ca ju ry pod czas fi -
na łu IX edy cji Fe sti wa lu Za cza ro wa nej Pio sen ki im. Mar ka
Gre chu ty w Kra ko wie.

– Na prze strze ni ostat -
nich lat, na by łem umie -
jęt no ści ta kie go
za rzą dza nia cza sem, by
star czy ło go i na na ukę,
i na roz wi ja nie pa sji mu -
zycz nych, i dla ro dzi ny...
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gro dzia. – Po je cha łem z ma mą do War -
sza wy na pół fi nał, któ ry od był się w Ła -
zien kach Kró lew skich. Po wy stę pie
za kwa li fi ko wa łem się do fi na łu. Mu sia -
łem zo stać jesz cze dwa dni w War sza wie,
że by wraz z in ny mi fi na li sta mi na grać
spot re kla mo wy pro mu ją cy fe sti wal.

For mu ła fe sti wa lu za kła da ła wy stęp
fi na li stów so lo i w du ecie. Mi chał

po po wro cie ze sto li cy otrzy mał z fun -
da cji in for ma cję, z kim bę dzie śpie wać.

– Bar dzo się ucie szy łem, że wy stą pię
w du ecie z Grze go rzem Tur nau em, bar -
dzo lu bię je go twór czość i znam je go
pio sen ki – wspo mi na.

Wszy scy fi na li ści otrzy ma li spe cjal -
nie dla nich przy go to wa ne ara nże utwo -
rów. Te go rocz na edy cja za kła da ła
wy ko ny wa nie pio se nek ró żnych pol -
skich ar ty stów, do któ rych sło wa na pi -
sał Ja cek Cy gan, prze wod ni czą cy ju ry
fe sti wa lu. Mi chał miał za śpie wać so lo
utwór pt. „Nie budź cie ma rzeń, gdy
śpię”, a w du ecie z Grze go rzem Tur nau -
em utwór „Na praw dę nie dzie je się nic”.

W po nie dzia łek 3 czerw ca Mi chał
wy je chał z Po de gro dzia do Kra ko wa,
na ty go dnio we warsz ta ty, przy go to wu -
ją ce do udzia łu w fi na le. Na kon fe ren cji
pra so wej, pro mu ją cej fe sti wal, któ ra od -
by ła się w czwar tek, 6 czerw ca, po znał
Grze go rza Tur naua. By ła tam ta kże
twór czy ni fe sti wa lu, ak tor ka An -
na Dym na, Mar ta Ką dzie la, za sia da ją ca
w ra dzie ar ty stycz nej fe sti wa lu, Krzysz -
tof Głą bo wicz, or ga ni za tor Dni In te gra -
cji, Grze gorz Tur nau, pio sen kar ka
Re na ta Prze myk oraz ja ko re pre zen tan -
ci fi na li stów: Mi chał, Jul ka Ba giń ska
i Pa try cja No cuń.

– Od piąt ku pro wa dzi li śmy już pró by
z ze spo łem, przy go to wu jąc się do so bot -
nie go fi na łu – wspo mi na Mi chał.

Fi na li ści po dzie le ni by li na dwie ka -
te go rie: dzie ci i oso by do ro słe. W gru -
pie Mi cha ła by ło jesz cze pię cio ro
fi na li stów.

– Nie by ło mię dzy na mi ry wa li za cji
– mó wi Mi chał. – Miesz ka li śmy w ho te -
lu, przez tych kil ka dni by li śmy ze so bą
prak tycz nie dzień i noc. Nie my śle li śmy
o na gro dach, ale o wy stę pie, że by się

udał, że by wy paść jak naj le piej. Na to
wszyst ko na kła da ła się jesz cze świa do -
mość te go, że bie rze my udział w wy jąt -
ko wym przed się wzię ciu i ta ka zwy kła
ra dość z te go, że po zna li śmy zna nych lu -
dzi, gwiaz dy, oso by z pierw szych stron
ga zet.

Czas do so bot nie go wy stę pu zle ciał
bar dzo szyb ko. W koń cu przy szła chwi -
la, kie dy Mi chał wy je chał wóz kiem
na sce nę, z któ rej wi dział wy peł nio ny
szczel nie wi dza mi Ry nek kra kow ski i…

– Nie czu łem tre my, bo je stem oby -
ty ze sce ną z po wo du wy stę pów z ze -
spo ła mi, w któ rych śpie wam, ale
za wsze jest stres zwią za ny z tym, że coś
mo że pójść nie tak, tym bar dziej, że
wszyst ko na gry wa ła te le wi zja – wspo -
mi na. – Czu łem ra dość i szczę ście, że
mo głem tam być, na sce nie, na prze kór
cho ro bie, któ ra ogra ni czy ła mnie ru -
cho wo, bo ka żdy ta ki wy stęp jest jak
wal ka i udo wad nia nie sa me mu so bie,
że po mi mo cho ro by mo żna coś zro bić
– pod kre śla.

Tłum na Ryn ku w Kra ko wie był naj -
więk szym au dy to rium, przed ja kim Mi -
chał kie dy kol wiek wy stę po wał.

– Cię żko mi wy mie nić wszyst kie uczu -
cia, któ re się wte dy we mnie kłę bi ły, to by -
ła i eu fo ria, i szczę ście, a ta kże ra dość
oraz po czu cie speł nie nia i ogrom -
na wdzięcz ność, że by ło mi da ne wy stą pić
– opo wia da. – Wszyst ko to prze pla ta ło się
z ogrom ną sa tys fak cją, kie dy wia do mo już
by ło, że wy stęp się udał, że nic nie na wa -
li ło, że wszyst ko się uda ło.

O tym, że oba je go wy stę py uda ły się
jak naj bar dziej, do wie dział się bar dzo
szyb ko.

– Wia do mość o tym, że wy gra łem,
przy ją łem z nie do wie rza niem – wspo mi -
na dziś. – Naj pierw za to pi łem twarz
w dło niach, po tem śmia łem się, aż
w koń cu z te go wszyst kie go się roz pła -
ka łem. Wzru sze nie by ło tak sil ne, że nie
mo głem te go po wstrzy mać…

Mi chał otrzy mał m.in. sty pen dium
o war to ści 24 tys. zło tych oraz sta tu et kę
Za cza ro wa ne go Ptasz ka.

– Jak na ra zie nie wiem jesz cze, na co
prze zna czę te pie nią dze, ale my ślę, że
wy ko rzy stam je na wła sny roz wój mu -
zycz ny, mo że lek cje śpie wu, mo że coś in -
ne go – mó wi szczę śli wy fi na li sta.

ZYG MUNT GO ŁĄB

– Najpierw zatopiłem
twarz w dłoniach, potem
śmiałem się, aż w końcu
z tego wszystkiego się
rozpłakałem.
Wzruszenie było tak
silne, że nie mogłem tego
powstrzymać…
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U
ro czy stość roz po czę ła msza
św. w ko ście le pa ra fial nym
w Po de gro dziu, po czym od -
by ła się ce re mo nia od sło nię -

cia ta bli cy upa mięt nia ją cej ju bi le usz. 
100- le cie sta ło się ta kże oka zją

do prze ka za nia szko le no we go sztan da -
ru, któ ry ufun do wa li Zo fia i Wie sław
Czo po wie, wła ści cie le fir my „Gród”
w Po de gro dziu. Po przed ni sztan dar,
jesz cze dla Za sad ni czej Szko ły Rol ni -
czej i Me cha ni za cji Rol nic twa (po przed -
nicz ki ZSZ), ufun do wa ny na 65-le cie
przez Wo je wódz ką Spół dziel nię Ogrod -
ni czo – Pszcze lar ską w No wym Są czu,
słu żył pla ców ce od 1977 ro ku.

Wy jąt ko wym go ściem uro czy sto ści
był bi skup Ta de usz Pie ro nek.

– Je stem tu ja ko ob cy – mó wił – ale
tro chę ja ko swój, po nie waż mo ja ma ma,
w pierw szych la tach ist nie nia tej szko ły
by ła jej ab sol went ką. Szko ła w Po de gro -
dziu to szko ła -sym bol. Jej po wsta nie by -
ło bo wiem ini cja ty wą oby wa tel ską lu dzi,
któ rzy pod za bo ra mi, czu li się wol -
ni. I by ła to zna ko mi ta in we sty cja
w przy szłość.

W sa li Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry
w Po de gro dziu, gdzie od by wa ła się uro -
czy stość, zgro ma dzi li się mię dzy in ny mi:
ma ło pol ski wi ce ku ra tor oświa ty i wie lo -
let ni dy rek tor ZSP – Grze gorz Ba ran, sta -
ro sta no wo są dec ki Jan Go lon ka, by ły
wójt gmi ny Po de gro dzie – Edward Pa -
szek, wi ce prze wod ni czą cy Ra dy Po wia -
tu No wo są dec kie go – Krzysz tof

Bo dzio ny, czło nek Za rzą du Po wia tu No -
wo są dec kie go – Ry szard Po ra dow ski,
rad ny po wia tu no wo są dec kie go, a jed no -
cze śnie wie lo let ni na uczy ciel szko ły – Ze -
non Szew czyk, Zbi gniew Cze pe lak
– dy rek tor Wy dzia łu Oświa ty w Sta ro -
stwie Po wia to wym, Mał go rza ta Gro ma la
– wójt Po de gro dzia, Da riusz Ko wal czyk
– prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny w Po de -
gro dziu, ks. pra łat Jó zef Wa ła szek – pro -
boszcz pa ra fii w Po de gro dziu. 

Nie za bra kło by łych dy rek to rów ZSP:
dr An ny Gą sio row skiej, Ja na Ko żu cha
i Hen ry ka Ku li, a ta kże by łe go wi ce mi -
ni stra kul tu ry – Ra fa ła Skąp skie go.
Na uro czy stość przy by li dy rek to rzy
szkół z po wia tu no wo są dec kie go, ab sol -
went ki ZSP: Ste fa nia Kar da sie wicz,
Anie la Suł kow ska i Ku ne gun da Kon -
stan ty oraz eme ry to wa ni na uczy cie le
i pra cow ni cy szko ły, ro dzi ce i ucznio wie.

– Przez te 100 lat zmie niał się cha rak -
ter szko ły, kie run ki kształ ce nia. Dziś mo -
że my po wie dzieć, że prze trwa ła ona
mi mo wie lu za krę tów ustro jo wych. Ju bi -
le usz szko ły jest przede wszyst kim oka zją
do wspo mnień, trud no bo wiem być obo -
jęt nym wo bec miej sca, w któ rym zo sta wi -
ło się cześć ży cia – po wie dzia ła dy rek tor
szko ły Bo że na My na rek. – Je ste śmy
prze ko na ni, że to, co naj lep sze i naj pięk -
niej sze cią gle jest przed na mi – do da ła.

Z oka zji ju bi le uszu sta ro sta Jan Go -
lon ka wrę czył za słu żo nym na uczy cie -
lom i pra cow ni kom szko ły na gro dy.
Zło te Jabł ko Są dec kie po wę dro wa ło
w rę ce: Grze go rza Ba ra na, Bro ni sła wy
Zi mow skiej, Ry szar da Ga lu sa i Ja -
na Ko żu cha. Srebr ne Jabł ko Są dec kie
otrzy ma ły: Elżbie ta Fa bisz, Te re sa Ko -
cio łek i Jó ze fa Krzak. Spe cjal ny gra wer -
ton z oka zji 100-le cia Ze spo łu Szkół
Za wo do wych w Po de gro dziu do sta ła
An na Gą sio row ska. Sta ro sta przy znał
ta kże na gro dy w dzie dzi nie edu ka cji kil -
ku obec nym na uczy cie lom pla ców ki.

– Szko ła w Po de gro dziu po wsta ła sta -
ra niem na szych przod ków i w nie zwy kle
trud nych wa run kach za bo ru za czę ła
kształ to wać po ko le nia miesz kań ców Są -
dec czy zny – przy po mniał Jan Go lon ka.

Sta ro sta za pew nił jed no cze śnie, że
zro bi wszyst ko, aby Ze spół Szkół Za -
wo do wych w Po de gro dziu nie zo stał za -
mknię ty.

KIN GA BED NARC ZYK

Wiel ka fe ta w Po de gro dziu 

Ta bli ca pa miąt ko wa
i no wy sztan dar
na 100-le cie szko ły

Ze spół Szkół Za wo do wych im. św. Kin gi w Po de gro dziu świę tu -
je ju bi le usz 100-le cia. Ab sol wen ci, na uczy cie le i za pro sze ni go -
ście spo tka li się 1 czerw ca, aby po wspo mi nać i przy po mnieć
hi sto rię szko ły, któ rej po cząt ki się ga ją 1912 ro ku. 
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F
un du sze na bu do wę szko ły
mia ło gro ma dzić To wa rzy stwo
Za kład Bło go sła wio nej Ku ne -
gun dy.

– Dłu go za sta na wia no się, gdzie
szko ła po win na zo stać usy tu owa -
na i w koń cu padł po mysł, aby by ło to
Po de gro dzie – mó wi Bo że na My na rek,
dy rek tor ZSZ z Po de gro dziu.

Na za ku pio nej przez To wa rzy stwo
par ce li sta nął bu dy nek, któ ry osta tecz nie

zo stał od da ny do użyt ku w 1912 ro ku.
Tak po wsta ła Żeń ska Szko ła Rol ni cza
z in ter na tem. Pierw szą jej kie row nicz ką
zo sta ła Ma ria Gost kow ska.

– To by ła szko ła eli tar na, je dy nie dla
dwu dzie stu czte rech dziew cząt. Na uka
w niej by ła bez płat na, na to miast uczen -
ni ce miesz ka ły w in ter na cie. Mie sięcz ny
koszt ich utrzy ma nia wy no sił 24 ko ro ny,
co jak na tam te cza sy, by ło spo rym wy -
dat kiem – do da je dy rek tor My na rek.

Obok na uki dziew cząt, pro wa dzo ne
by ły kur sy dla ko biet z szy cia, ha fto wa -
nia, go to wa nia i prze twór stwa. W 1929
ro ku zmie nio no na zwę szko ły na Żeń -
ską Szko łę Rol ni czą. Rok póź niej kie -
row nic two pla ców ką prze ję ła Ma ria
Ry dlów na, a w 1934 Al do na Głę boc ka.
W okre sie oku pa cji nie miec kiej (1940-
1945) kie row nicz ką szko ły by ła Ka ro li -
na Próch nic ka.

Cię żkie cza sy na sta ły po za koń cze niu
woj ny. W 1946 ro ku szko łę prze nie sio -
no do Mar cin ko wic, a w opusz czo nych
bu dyn kach w Po de gro dziu zo sta ła
utwo rzo na dwu let nia Szko ła Przy spo so -
bie nia Rol ni cze go. W 1950 szko łę zli -
kwi do wa no, a w 1954 ro ku utwo rzo no
w niej Pań stwo wy Ośro dek Ma szy no wy.
Do idei szko ły rol ni czej po wró co no
w 1957 ro ku, kie dy przy Szko le Pod sta -
wo wej w Po de gro dziu po wo ła no Szko -
łę Przy spo so bie nia Rol ni cze go.

W 1964 ro ku zmie nio no typ szko ły
na dwu let nią Za sad ni czą Szko łę Rol ni -
czą, któ rą w 1970 ro ku prze nie sio no
do świe tli cy Gro madz kiej Ra dy Na ro do -
wej. Trzy la ta póź niej GRN prze ka za ła
ca ły bu dy nek szko le. Dy rek to rem zo sta -
ła An na Gą sio row ska. Jej sta ra niem
w 1976 ro ku szko ła otrzy ma ła sztan dar
w 65. rocz ni cę po wsta nia, ufun do wa ny
przez Wo je wódz ką Spół dziel nię Ogrod -
ni czo -Pszcze lar ską w No wym Są czu.

W 1978 ro ku szko łę prze mia no wa no
na Za sad ni czą Szko łę Ogrod ni czą oraz
otwar to 3-let nie Tech ni kum Rol ni cze
dla Pra cu ją cych. Szko ła cie szy ła się du -
żą po pu lar no ścią i dy rek tor ka pod ję ła
sta ra nia o no wy bu dy nek szkol ny. Ze
wzglę du na brak środ ków in we sty cji nie
roz po czę to.

W la tach 1979-1981 dy rek to rem
szko ły by ła An na Ja błoń ska, po czym
na to sta no wi sko po wró ci ła An na Gą sio -
row ska, któ ra funk cję dy rek to ra peł ni ła
do 1985 ro ku. Jej sta ra niem szko ła po -
wró ci ła do pro fi lu rol ni cze go, zo stał ta -
kże wpro wa dzo ny pro fil me cha ni za cji
rol nic twa w Za sad ni czej Szko le Rol ni -
czej. Szko ła zo sta ła do po sa żo na, za ku -
pio no cią gni ki, sa mo chód do na uki
jaz dy. Prak ty ki dla uczniów od by wa ły
się w ró żnych za kła dach, mło dzież wy -
je żdża ła ta kże nad mo rze.

W 1991 ro ku dy rek to rem szko ły zo -
stał Grze gorz Ba ran. Je go sta ra niem po -

Za skład ko wy, chłop ski grosz zbu do wa no szko łę 

Nauka
pod patronatem
księżnej Kingi 

O po wsta niu szko ły w Po de gro dziu zde cy do wa no w 1892 ro ku,
pod czas ob cho dów 600-le cia śmier ci bł. Ku ne gun dy – pa tron ki
zie mi są dec kiej. Ze bra ni w Sta rym Są czu dzia ła cze chłop scy
z ca łej Są dec czy zny po sta no wi li uczcić rocz ni cę, po wo łu jąc
szko łę dla dziew cząt wiej skich pod pa tro na tem bł. Ku ne gun dy.
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wo ła no gru pę ini cja tyw ną, któ ra re ak ty -
wo wa ła „To wa rzy stwo Za kład Bło go sła -
wio nej Ku ne gun dy”, co da ło pod sta wę
praw ną do wy stą pie nia o zwrot ma jąt ku
Żeń skiej Szko ły Rol ni czej w Po de gro -
dziu. By ła to szan sa na prze trwa nie szko -
ły, za gro żo nej li kwi da cją ze wzglę du
na zły stan tech nicz ny bu dyn ku, w któ -
rym się mie ści ła.

Dzię ki usil nym dzia ła niom To wa rzy -
stwa, w 1994 ro ku szko ła od zy ska ła
część bu dyn ku głów ne go, w któ rym
mie ścił się upa da ją cy POM, a w 1996 ro -
ku uda ło się od zy skać ca ły bu dy nek
szkol ny, bu dyn ki warsz ta to we oraz przy -
le głą dział kę, na któ rej w póź niej szym
cza sie utwo rzo no obiek ty spor to we. Wo -
kół szko ły po wstał ogród ozdob ny z cie -
ka wy mi ro śli na mi i oczkiem wod nym.
Sta nę ły w nim rzeź by wy ko na ne przez
ab sol wen ta szko ły Ka zi mie rza Ba stę.

W 1996 ro ku po wstał no wy typ szko -
ły – Sa mo rzą do we Li ceum oraz Li ceum
Za wo do we. W tym okre sie szko ła cie -
szy ła się du żą po pu lar no ścią, przy by wa -
ło uczniów, za adop to wa no więc
bu dy nek go spo dar czy na sa le lek cyj ne,
do po sa żo no pra cow nie w po mo ce dy -
dak tycz ne. Warsz ta ty szkol ne wy po sa -
żo ne zo sta ły w no wo cze sne na rzę dzia,
urzą dze nia i ma szy ny. Za ku pio no no wy
cią gnik i sa mo cho dy do na uki jaz dy dla
uczniów. Po wsta ły no we pra cow nie: in -
for ma tycz na, kro ju i szy cia, urzą dza nia,
hi gie ny, kuch nia i ja dal nia. W tym cza -
sie by ła to jed na z naj le piej wy po sa żo -
nych szkół za wo do wych w po wie cie
no wo są dec kim. Szko ła współ pra co wa ła
ak tyw nie ze śro do wi skiem lo kal nym,
bra ła udział w ró żnych uro czy sto ściach
gmin nych, po wia to wych, or ga ni zo wa ła
za wo dy i tur nie je.

W ro ku 2000 po wstał Ze spół Szkół
Za wo do wych w Po de gro dziu, któ re mu
nada no imię Św. Kin gi, co ozna cza ło

po wrót do ko rze ni. Od 2008 ro ku obo -
wiąz ki dy rek to ra peł nił Hen ryk Ku la,
od 2011 do dziś – Bo że na My na rek.

***
Ak tu al nie w skład szko ły w Po de gro -

dziu wcho dzą: Tech ni kum Ży wie nia
i Usług Ga stro no micz nych, Tech ni kum
In for ma tycz ne, Tech ni kum Kel ner skie
oraz Li ceum Ogól no kształ cą ce dla Do -
ro słych – za ocz ne, bez płat ne.

W cią gu ostat nich lat wie le się w szko -
le zmie ni ło. Po ja wi ły się no we sa le, pra -
cow nie tech no lo gicz ne, zwięk szy ła się
ofer ta za jęć po za lek cyj nych dla mło dzie -
ży. Spo ro uda ło się zro bić dzię ki fun du -
szom z Unii Eu ro pej skiej. Szko ła
re ali zo wa ła pro jek ty unij ne: „Pro fe sjo na -
li sta na Ryn ku Ga stro no micz nym” oraz
„In for ma tyk – Za wód Przy szło ści”. Dzię -
ki te mu ucznio wie po sze rza li wie dzę
na za ję ciach po za lek cyj nych, głów nie
z przed mio tów ma tu ral nych: j. pol skie -
go, ma te ma ty ki i j. an giel skie go. Szko ła
przy stą pi ła ta kże do pro jek tu „Roz bu do -
wa i Wy po sa że nie Cen trum Kształ ce nia
Usta wicz ne go i Prak tycz ne go w Mar cin -
ko wi cach i Gry bo wie”, a pla ców ka
wzbo ga ci ła się o ta bli cę mul ti me dial ną,
rzut nik, 10 lap to pów, 10 sto li ków i krze -
seł. Po wsta ła pra cow nia e -le ar nin go wa.

W ra mach pro jek tu „Mo der ni za cja
Kształ ce nia Za wo do we go w Ma ło pol -
sce” ucznio wie bra li udział w do dat ko -
wych za ję ciach przed mio to wych, m.in.
z j. pol skie go, ma te ma ty ki, j. an giel skie -
go i mi kro bio lo gii, a ta kże w kur sach za -
wo do wych: ca rvin gu, bar ma na,
zdob nic twa cu kier ni cze go oraz kur sach
pra wa jaz dy.

Ucznio wie Ze spo łu Szkół Za wo do -
wych w Po de gro dziu chęt nie uczest ni -
czą w ró żne go ro dza ju kon kur sach,
fe sti wa lach, za wo dach spor to wych,
prze glą dach lu do wych i ak cjach cha ry -
ta tyw nych. 

– An ga żu ją się w or ga ni zo wa ną co ro -
ku przez Fun da cję Są dec ką zbiór kę żyw no -
ści dla naj bied niej szych, któ ra prze bie ga
pod ha słem „Ser ce -Ser cu” – mó wi Wio -
let ta Olek sy, pe da gog szkol ny. – Star si
ucznio wie mo bi li zu ją młod szych i dzię ki te -
mu przed świę ta mi Bo że go Na ro dze nia
uda je nam się ze brać spo ro pro duk tów,
z któ rych przy go to wy wa ne są po tem pacz -
ki świą tecz ne dla ubo gich.

W kwiet niu 2012 ro ku szko ła by ła
or ga ni za to rem kon cer tu cha ry ta tyw ne -
go na rzecz chłop ca cho re go na ra ka.
Po my sło daw ca mi tej ak cji by li ucznio -
wie kla sy II Tech ni kum Ży wie nia i Go -
spo dar stwa Do mo we go oraz Tech ni kum
In for ma tycz ne go wraz z swo ją wy cho -
waw czy nią Mał go rza tą Bra now ską.

(KB)

POCZET DYREKTORÓW
ZASADNICZEJ SZKOŁY
ZAWODOWEJ
W PODEGRODZIU
Ma ria Gost kow ska 1912 – 1930 
Ma ria Ry dlów na 1930 – 1934
Al do na Głę boc ka 1934 – 1940
Ka ro li na Próch nic ka 1940 – 1945 
Ma ria Ry dlów na 1945 – 1946
An to ni Skow ron 1946 – 1949
Jó zef Ba to ra 1949 – 1950 
Pa weł Ko zic ki 1957 – 1958
Jó zef Sem la 1958 – 1961
Ja kub Wi dom ski 1961- 1973 
An na Gą sio row ska 1973-1979 i 1981-1985 
An na Ja błoń ska 1979 – 1981 
An to ni Śli wa 1985 – 1987 
Jan Ko żuch 1987- 1991 
Grze gorz Ba ran 1991- 2008 
Hen ryk Ku la 2008 – 2011
Bo że na My na rek od 2011 

Anna Jabłońska Bożena Mynarek Grzegorz Baran Jakub Widomski Maria Gostkowska
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a le ży do współ za ło ży cie li
Chrze ści jań skie go Sto wa rzy -
sze nia Ro dzin Oświę cim -
skich. Jak co ro ku wziął

w czerw cu te go ro ku (13-14) udział
w or ga ni zo wa nych przez Sto wa rzy sze -
nie ob cho dach ko lej nej rocz ni cy de por -
ta cji do KL Au schwitz pierw sze go

trans por tu pol skich więź niów po li tycz -
nych. 73. rocz ni cę te go tra gicz ne go zda -
rze nia uczczo no uro czy stą mszą św.
przy blo ku 11, któ rej prze wod ni czył bi -
skup biel sko -ży wiec ki Ta de usz Ra ko -
czy. Po mszy de le ga cje więź niów
i ro dzin ze sztan da ra mi zło ży ły wień ce
pod „Ścia ną Śmier ci”. Wśród prze ma -

wia ją cych był są de cza nin, któ ry po wie -
dział, że pa mięć o po mor do wa nych
w Au schwitz nie mo że za gi nąć. Na za -
jutrz gru pa zwie dza ją cych z An glii po -
pro si ła Cze sła wa Pierz cha łę, aby im
opo wie dział do ka me ry o swo im oj cu.

***
13 ma ja 1942 r. przy był do Au schwitz

ko lej ny trans port z Tar no wa, w któ rym
by ło 13 miesz kań ców po wia tu no wo są -
dec kie go. Z te go gro na obóz prze ży ły
tyl ko dwie oso by, los jed nej jest nie zna -
ny. Jó zef Pierz cha ła (ur. 16.10. 1902 r.
w No wym Są czu, nr obo zo wy 35 074)
nie prze trwał w tym pie kle na wet pół to -
ra mie sią ca, zgi nął 23 czerw ca 1942 r.

Jó zef Pierz cha ła był pie ka rzem, ro -
dzi na miesz ka ła przy ul. Ro ma now skie -
go, na ra ził się Niem com udzie la niem
po mo cy Ży dom w get cie, któ re by ło
pra wie za ścia ną.

W chwi li śmier ci oj ca pan Cze sław
miał dwa la ta, oko licz no ści aresz to wa nia
gło wy ro dzi ny 18 mar ca 1942 ro ku zna
tyl ko z opo wie ści nie ży ją cej już mat ki.

„Te go dnia wie czo rem ge sta pow cy
pod je cha li pod dom przy ul. Ro ma now -
skie go 1 w No wym Są czu, w któ rym
miesz ka ła na sza ro dzi na. Dwóch ge sta -
pow ców wy szło z sa mo cho du, w któ rym
zga szo no świa tła, trze ci po zo stał w au cie.
W skó rza nych płasz czach uda li się
na pię tro i za pu ka li do na sze go miesz ka -
nia. Gdy ma ma im otwo rzy ła, za py ta li,
czy jest mąż. Wte dy ta ta wy szedł do nich,
py ta jąc, cze go od nie go chcą. Ge sta po -
wiec po wie dział, że mu szą go za brać
i za raz wró ci do ro dzi ny. Ta ta po ukła dał
nas na sto le, ca łą trój kę ma leń kich dzie ci
i wy ca ło wał po ko lei. Mia łem dwa lat ka,
sio stra trzy, a brat sześć lat. Ta ta po szedł
z ni mi do sa mo cho du i już go ni gdy nie
wi dzie li śmy, mi mo za pew nień ge sta pow -
ca, że wró ci do ro dzi ny.

Po dwóch dniach ma ma po szła na ge -
sta po przy ul. Czar nec kie go za py tać,
gdzie jest mąż i oj ciec ma leń kich dzie -
ci. Ge sta po wiec ze pchnął ją ze scho dów.
Ma ma py ta ła po nie miec ku, któ re go
uczy ła się w gim na zjum przed woj ną.
Zo sta ła z trój ką ma łych dzie ci, bez środ -
ków do ży cia.

Po dru giej stro nie na sze go do mu by ło
za mknię te get to, w któ rym wię zie ni by li
Ży dzi z No we go Są cza i oko lic. Ta ta po -
ma gał gło du ją cym Ży dom. Przez bra mę

PELE
nie zapomniał o ojcu
Cze sław Pierz cha ła, star szym ki bi com San de cji” zna ny
pod przy dom kiem „Pe le”, ży je dwo ma spra wa mi: pił ką no żną
i upa mięt nie niem Po la ków za mor do wa nych przez Niem ców
w Oświę ci miu, gdzie zgi nął je go oj ciec. A ra czej w od wrot nej
ko lej no ści: naj wa żniej szy dla pa na Cze sła wa jest KL Au schwitz.

FO
T. 

H
SZ
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od stro ny uli cy Pi jar skiej prze rzu cał
chleb z pie kar ni usy tu owa nej w na szej
ka mie ni cy. Chleb do sta wał od zna jo me -
go pie ka rza.

W No wym Są czu pod czas II woj ny
świa to wej prze pro wa dzo no sze reg dzia -
łań ger ma ni za cyj nych, ma ją cych na ce lu
uprzy wi le jo wa nie gru py są dec kich folks -
doj czów, któ rzy mu sie li się wy ka zać do -
no si ciel stwem do ge sta po na Po la ków.

Ro dzi na na sza zna na zwi sko szpic la,
któ ry do niósł na na sze go ta tę do ge sta -
po, po woj nie ten czło wiek zo stał osą -

dzo ny i uwię zio ny. Nie upu blicz nia my
na zwi ska te go folks doj cza, mo gą żyć je -
go dzie ci, a mo że wnu ki, nie szu ka my
od we tu na ro dzi nie ka pu sia. 

Je stem prze ko na ny, że nasz ta ta był
w okrut ny spo sób tor tu ro wa ny na ge sta -
po w No wym Są czu, w wię zie niu w Tar -
no wie i za mor do wa ny w Au schwitz.
Tak pod po wia da mi sy now skie prze czu -
cie, był bar dzo sil nym mę żczy zną,
a zbrod nia rze ta kich się ba li.

Praw dzi we oko licz no ści śmier ci na -
sze go ta ty w Au schwitz na za wsze po -

zo sta ną ta jem ni cą. Pa mięć o ofia rach
Au schwitz nie mo że za gi nąć, dla te go co
ro ku ja dę tam, by od dać hołd mo je mu
ta cie i in nym są dec kim więź niom za mę -
czo nym w obo zie”.

***
Cze sław Pierz cha ła w stycz niu skoń -

czył 73 la ta, jest ab sol wen tem Szko ły Za -
wo do wej Ko le jo wej i Tech ni kum
Ko le jo we go. W 1954 ro ku ja ko uczeń za -
czął pra co wać w ZNTK (po przed nik Ne -
wa gu SA) i z tym za kła dem, z ma łą
prze rwą, kie dy „od ra biał woj sko” w ko -

pal ni „Ko mu na Pa ry ska” w Ja worz nie
(1960-1963), był zwią za ny do eme ry tu ry.

Przy go dę ze spor tem roz po czął ja ko
bok ser w pię ściar skiej dru ży nie Spój nia
No wy Sącz w szko le tre ne ra Do bo sza.
Ko pał też pił kę.

– Pod czas tur nie ju dzi kich dru żyn
na bo isku San de cji – wspo mi na – na sza
dru ży na wy gra ła roz gryw ki, a ja w fi na -
le strze li łem 7 bra mek. Za na mo wą dzia -
ła czy San de cji, pa nów Wa ni, Czer nia ka
i Dę bic kie go, w 1950 ro ku zgło si łem się
na pierw szy tre ning pił ka rzy ko le jar skie -
go klu bu, któ re go bar wom po zo sta łem
wier ny przez 21 lat.

Za grał w San de cji, w ró żnych gru pach
wie ko wych, w su mie ok. 600 me czów.
W 1956 ro ku, kie dy szko le niow cem bia -
ło -czar nych był Ta de usz Ko niecz ny, zo -
stał po wo ła ny do re pre zen ta cji woj.
kra kow skie go ju nio rów, ale na obóz
do Kęt nie po je chał, gdyż otrzy mał na kaz
pra cy po szko le do Ła będ. W ro ku 1958,
ja ko 18-la tek za de biu to wał w pierw szej
dru ży nie se nio rów San de cji. W pierw -
szym ze spo le za li czył kil ka dzie siąt wy stę -
pów, by w 1960 ro ku, za spo rą jak na owe
cza sy kwo tę, zo stał wy trans fe ro wa ny
do Gór ni ka Ja worz no, przy „oka zji” od -
pra co wu jąc w ko pal ni pod zie mią woj sko.

Jestem przekonany, że
nasz tata był w okrutny
sposób torturowany
na gestapo w Nowym
Sączu, w więzieniu
w Tarnowie
i zamordowany
w Auschwitz. 
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Po woj sku po wró cił do San de cji, gra jąc
w pierw szym ze spo le na po zy cjach ko lej -
no pra wo skrzy dło we go, po moc ni ka i sto -
pe ra. W 1967 ro ku wy wal czył z San de cją
awans do Li gi Mię dzy wo je wódz kiej (od -
po wied nik dzi siej szej li gi), naj więk szy
suk ces za cza sów „sta re go po wia tu”.

– W 1974 ro ku wraz z dwo ma ko le -
ga mi z dru ży ny ofi cjal nie nas po że gna -
no w me czu na no wym sta dio nie
San de cji – opo wia da.

Po za wie sze niu bu tów na koł ku,
z wy ni kiem bar dzo do brym ukoń czył
w kra kow skiej AWF szko le nie, upraw -
nia ją ce do tre no wa nia dru żyn pił kar -
skich. Roz po czął się no wy roz dział
w je go spor to wej ka rie rze. Był tre ne rem
se nio rów no wo są dec kie go Star tu (1972-
1979), z któ rym prze szedł zwy cię ską
dro gę z kla sy B do li gi wo je wódz kiej.
W se zo nie 1977 i 1978 był tre ne rem re -
pre zen ta cji se nio rów woj. no wo są dec -
kie go, któ ra do tar ła do fi na łu tur nie ju
o pu char Mi cha ło wi cza, gdzie ule gła
dru ży nie Ślą ska.

W la tach 1979-1983, na stęp nie
od 1998 do 2000 r. pro wa dził Gry bo vię
Gry bów, wpro wa dza jąc ją do IV li gi.
Tre no wał też pił ka rzy Wier chów Rab ka
i Tur ba cza Msza na Dol na.

Da niel We imer w swo im „Lek sy ko nie
Pił ka rzy Są dec kich” (No wy Sącz, 2005)
pi sze, że na bo isku Cze sław Pierz cha ła
no sił przy do mek Pe le „z ra cji za awan so -
wa nia tech nicz ne go, któ re nie któ rzy po -
rów ny wa li do wy szko le nia tech nicz ne go
bra zy lij skie go wir tu oza fut bo lu”.

***
W ro ku 1998 Cze sław Pierz cha ła za -

ło żył wraz z więź nia mi pierw sze go
trans por tu pol skich więź niów do KL
Au schwitz Chrze ści jań skie Sto wa rzy -
sze nie Ro dzin Oświę cim skich. Wszedł
do pierw sze go 9-oso bo we go za rzą du
Sto wa rzy sze nia.

– Na sze Sto wa rzy sze nie gło si praw -
dę o „Gol go cie XX wie ku” – mó wi.
– Upo wszech nia my wie dzę o hi sto rii
te go naj więk sze go na świe cie cmen ta -
rzy ska. Or ga ni zu je my se mi na ria, kon fe -
ren cje, wy sta wy. Na krę ci li śmy film
edu ka cyj ny za ty tu ło wa ny „60 lat póź -
niej”, wy da li śmy kil ka na ście ksią żek
i bro szur zwią za nych z Au schwitz,
uwiecz ni li śmy na ta śmie kil ka set go dzin
roz mów z by ły mi pol ski mi więź nia mi
Oświę ci mia. Uwa żam, że w ten spo sób
skła dam hołd swe mu ta cie, dla któ re go
hi tle row cy nie mie li li to ści. Mój oj ciec
po śmiert nie zo stał od zna czo ny przez Ra -
dę Pań stwa Krzy żem Oświę cim skim
za nie sie nie po mo cy gło du ją cym Ży dom
w get cie w No wym Są czu.

Pan Cze sław jest wdow cem, jak mó -
wi „żo na Ire na ode szła już do do mu Oj -
ca”. Ma dwo je dzie ci: cór ka Do ro ta jest
ana li ty kiem me dycz nym w Kra ko wie,
syn – Krzysz tof – skoń czył kra kow ską
AWF, uczy w Ze spo le Szkół w Mar cin -
ko wi cach, dzia ła w spo rcie są dec kim,
jest m.in. sę dzią Pol skie go Związ ku Pił -
ki Siat ko wej.

HEN RYK SZEWC ZYK

WARTO WIEDZIEĆ
14 czerw ca 1940 ro ku z wię zie nia w Tar -
no wie przy wie zio no do KL Au schwitz
pierw szy trans port Po la ków, w któ rym
by ło 728 więź niów po li tycz nych. Ozna -
czo no ich nu me ra mi od 31 do 758 (nu -
me ry od 1 do 30 otrzy ma li przy by li
wcze śniej nie miec cy kry mi na li ści, z któ -
rych re kru to wa ło się obo zo we ka po).
W la tach 1940-1945 do KL Au schwitz
– Bir ke nau de por to wa no w su mie
ok. 150 tys. Po la ków, z któ rych po ło wa
stra ci ła ży cie. Po la cy, obok Ży dów sta no -
wi li naj licz niej szą na ro do wo ścio wą gru -
pę ofiar KL Au schwitz.

– Upo wszech nia my wie -
dzę o hi sto rii te go naj -
więk sze go na świe cie
cmen ta rzy ska. Or ga ni zu -
je my se mi na ria, kon fe -
ren cje, wy sta wy.
Na krę ci li śmy film edu ka -
cyj ny za ty tu ło wa ny „60
lat póź niej”...
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Z
ze spo łem że gnał się ta kże wie -
lo let ni in struk tor mu zycz ny,
mistrz he li gon ki Edward Bo -
cheń ski. Pro wa dzą cy spo tka -

nie Ja kub Bul zak dłu go wy mie niał lau ry
zdo by te na fe sti wa lach i prze glą dach
folk lo ry stycz nych przez „Du naj co we
Dzie ci” oraz pre sti żo we na gra nia i wy -
stę py ze spo łu, któ rych mnó stwo uzbie -
ra ło się na prze strze ni tych 38 lat.

– Z „Du naj co wych Dzie ci” wy wo dzi
się ca ła ple ja da wspa nia łych tan ce rzy
i mu zy ków ze spo łów folk lo ry stycz nych,
w któ re tak bo ga ta jest zie mia są dec ka
i któ rym mi ło ści do folk lo ru i ob rzę do -
wo ści la chow skiej wpo ił w dzie ciń stwie
nie kto in ny, jak Jó zef Unold – pod kre -
ślił Ja kub Bul zak.

Po ta kim wstę pie dzie ci po ka za ły,
cze go ich na uczył od cho dzą cy kie row -
nik ze spo łu. Był kra ko wiak, cię ta i szu -
ra na po lka oraz roz ma ite przy śpiew ki
la chow skie. Trza ska ły mi gaw ki apa ra -
tów fo to gra ficz nych, grza ły się ka me ry,

gdyż ro dzi ce chcie li uwiecz nić hi sto -
rycz ny wy stęp swych po ciech.

Po po pi sach ma lu chów przy szedł
czas na od zna cze nia. Ka zi mierz Sas,
pre zes Za rzą du Po wia to we go To wa rzy -
stwa Przy ja ciół Dzie ci, a pry wat nie wie -
lo let ni przy ja ciel Jó ze fa Unol da
(w krę gu ko le żeń skim na zy wa ne go „Al -
kiem”), wrę czył dy plo my „Przy ja cie la
Dzie ci” wy pró bo wa nym so jusz ni kom
ze spo łu. Z ko lei red. Je rzy Le śniak,
w imie niu Jó ze fa Kan to ra, dy rek to ra
Wy dzia łu Kul tu ry i Spor tu UM, ob dzie -
lił naj bar dziej za an ga żo wa nych ro dzi -
ców i wo lon ta riu szy ze spo łu sta tu et ka mi
pre zy den ta No we go Są cza. Przy oka zji
re dak tor wes tchnął: – Chciał bym mieć
ty le wło sów na gło wie, ile Edward Bo -
cheń ski ode grał we sel…

Ja nusz Po ra dow ski, czło nek Za rzą du
Po wia tu No wo są dec kie go i sam nie by -
le ja ki mu zy kant, też nie przy szedł z pu -
sty mi rę ko ma. Miał dla Jó ze fa Unol da
i Edwar da Bo cheń skie go Zło te Jabł ka
Są dec kie, przy zna ne przez sta ro stę no -

Jó zef Unold po że gnał się
z „Du naj co wy mi Dzieć mi”
21 czerw ca w Osie dlo wym Do mu Kul tu ry przy ul. Koł łą ta ja
w No wym Są czu z „Du naj co wy mi Dzieć mi” po że gnał się Jó zef
Unold, za ło ży ciel, cho re ograf i kie row nik ze spo łu przez 38 lat!
By ły od zna cze nia, kwia ty i tań ce.

– Z „Du naj co wych Dzie -
ci” wy wo dzi się ca ła ple -
ja da wspa nia łych
tan ce rzy i mu zy ków ze -
spo łów folk lo ry stycz -
nych, w któ re tak bo ga ta
jest zie mia są dec ka...
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wo są dec kie go za za słu gi dla kul tu ry są -
dec kiej.

Po tem do obu bo ha te rów uro czy sto -
ści usta wi ła się ko lej ka dzie ci z kwia ta -
mi. Za ma lu cha mi przy stą pi li
z bu kie ta mi i pre zen ta mi pierw si wy -
cho wan ko wie „Du naj co wych Dzie ci”.
Uści skom i ca łu som wdzięcz no ści nie
by ło koń ca. En tu zjazm był tak wiel ki, że
w pew nym mo men cie ogni ste „czter -
dziest ki” po rwa ły pa na Jó ze fa do tań ca,
po ka zu jąc, że nie za po mnia ły, cze go ich
na uczył w dzie ciń stwie. Drża ły wą tłe
mu ry Osie dlo we go Do mu Kul tu ry
przy ul. Koł łą ta ja. Na ko niec obec ni od -
śpie wa li Jó ze fo wi Unol do wi i Edwar do -
wi Bo cheń skie mu grom kie „Sto lat”.

Pan Jó zef prze ka zał kie row nic two
„Du naj co wych Dzie ci” w rę ce swo jej
wy cho wa ni cy Mag da le ny Sta nek. – To
mło da, ener gicz na dziew czy na, stu dent -

ka trze cie go ro ku PWSZ w No wym Są -
czu, da so bie ra dę – re ko men do wał na -
stęp czy nię. Wy ra ził też ży cze nie, że
Grodz ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa,
któ ra od po cząt ku spra wo wa ła me ce nat
nad ze spo łem, wła ści ciel świe tli cy,
w któ rej ćwi czą ma li tan ce rze, nie opu -
ści „Du naj co wych Dzie ci”.

Nie obec ność na spo tka niu, po mi mo
za pro sze nia, pre ze sa Grodz kiej Ja ro sła -
wa Iwań ca, nie wró ży ła nic do bre go.
Na szczę ście był kie row nik ZAB 2 Jan
Po to niec, któ ry za pew niał o swo jej nie -
ustan nej życz li wo ści dla ze spo łu i to się
li czy, bo pre ze si się zmie nia ją, a spół -
dziel nia trwa.

***
Jó zef Unold w lu tym skoń czył 70 lat.

Choć przez 38 lat pro wa dził ze spół „Du -
naj co we Dzie ci”, a wcze śniej tań czył
i śpie wał w „La chach” i jak ma ło kto zna
folk lor la chow ski, to ro do wi tym są de -
cza ni nem nie jest, co pew nie nie jed ne go
zdzi wi. Po cho dzi z Wo ły nia, a do kład nie
je go miej sce uro dze nia to Cho da ki k.
Krze mień ca, skąd mat ka z dwój ką ma -
leń kich dzie ci la tem 1943 ro ku cu dem
ucie kła spod no ża ban de row skie go (oj -
ca wcze śniej za bi li so wie ci). Po łą czy li
się z ro dzi ną na Są dec czyź nie, gdzie pan
Jó zef do ra stał i edu ko wał się (mgr wy -
cho wa nia fi zycz ne go), a po tem przez
wie le lat naj pierw uczył w szko łach pod -
sta wo wych, a po tem był wi zy ta to rem ds.
spor tu i kul tu ry fi zycz nej w ku ra to rium
oświa ty. Czło wiek -or kie stra, grał
w szczy pior nia ka w MKS „Be skid”
w okre sie naj więk szych suk ce sów klu -
bu, od 20 lat śpie wa, a na wet pre ze su je
chó ro wi „Echo II” przy pa ra fii św. Ka -
zi mie rza w No wym Są czu.

– Je stem już zmę czo ny – wy znał.
– Do tąd dzie ci mnie słu cha ły, a te raz to
ja lu bię słu chać dzie ci.

Praw dzi we po że gna nie Jó ze fa Unol -
da z ma ły mi tan ce rza mi i śpie wa ka mi
w la chow skich stro jach na stą pi ło pod -
czas dwu dnio wej wy ciecz ki or ga ni zo -
wa nej tra dy cyj nie na za koń cze nie ro ku
kul tu ral nej dzia łal no ści ze spo łu „Du naj -
co we Dzie ci”. (HSZ)

WARTO WIEDZIEĆ
Za lą żkiem ze spo łu by ło ko ło Tań ca Re gio -
nal ne go przy Śro do wi sko wej Szko le Pod -
sta wo wej nr 3, kie ro wa nej wów czas
przez dy rek to ra Jó ze fa Opy da. Za ło żył je
we wrze śniu 1975 r. Jó zef Unold – na uczy -
ciel, in struk tor tań ca lu do we go. Wier nie
też to wa rzy szy ła mło dym tan ce rzom ro -
dzin na ka pe la Bo cheń skich, z jej kie row -
ni kiem, a ta kże in struk to rem mu zycz nym
ze spo łu – Edwar dem Bo cheń skim, twór -
cą licz nych tek stów, opra co wań mu zycz -
nych i pro gra mów ze spo łu.

Pie erw szy mi człon ka mi gru py by ły
dzie ci z osie dla Ko cha now skie go, z któ -
rych więk szość z klu czem na szyi, ba wi ła
się na uli cy, gdy ro dzi ce by li w pra cy. Ci,
któ rzy po łknę li już bak cy la ta necz ne go,
przy pro wa dza li swo ich ko le gów i ko le żan -
ki. Ze spół roz ra stał się. Po la tach pierw si
człon ko wie za czę li przy pro wa dzać do ze -
spo łu swo je dzie ci. Tak two rzył się ca ły
ciąg ro do wy Kró lów, Czu bów, Pin dlów.

Z ze spo łem by li zwią za ni m. in.: Krzysz -
tof Gło wac ki (pierw szy akom pa nia ment),
Ry szard Fryc, Zyg munt No ga, Bar ba ra
Chmie low ska. W ka pe li gra li: Jan Sza bla,
Jó zef i Ru dolf Jó ze fow scy, Ta de usz Bo -
cheń ski, Jan So wa, Mie czy sław Fi li po wicz,
Jo zef Pru sak, Fran ci szek Ko coń, Ma rian
Fryc, Wła dy sław Szkar łat, Ju lian No wak,
Je rzy Po gwizd i Jan Sta nek. 

Ze spół swo je pro gra my pre zen to wał
m. in.: na Wę grzech, w Niem czech, Sło -
wa cji, Bel gii, Fran cji oraz na Ukra inie, gdzie
zdo by wał lau ry i pre sti żo we na gro dy. Na -
gry wał pro gra my dla ra dia i te le wi zji. Śpie -
wał dla Ja na Paw ła II w 1999 r. w Sta rym
Są czu. Re pre zen to wał re gion pod czas
Świę ta Dzie ci Gór w 1995 r. Dał po -
nad 400 kon cer tów.

(„Panorama kultury sądeckiej”, 
Jerzy Leśniak i Sławomir Sikora, 

Nowy Sącz 2008)

Praw dzi we po że gna nie
z ma ły mi tan ce rza mi
i śpie wa ka mi na stą pi ło
pod czas wy ciecz ki or ga -
ni zo wa nej na za koń cze -
nie ro ku kul tu ral nej
dzia łal no ści ze spo łu „Du -
naj co we Dzie ci”.
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W
ten wła śnie spo sób wy lą -
do wał u nas po pierw -
szym ro ku na szej na uki
Wie siek Moch nac ki.

Chy ba po legł z ma te ma ty ki, co zresz tą
ja ko ma te ma tycz ny anal fa be ta trak to wa -
łem z peł nym zro zu mie niem. Był od nas
pa rę lat star szy i to się czu ło. Był ci chy,
ni gdy nie sły sza łem, aby mó wił pod nie -
sio nym gło sem. Trzy mał się nie co
na ubo czu, był nie wąt pli wie za mknię -
tym w so bie in dy wi du ali stą i cho dził
swo imi ście żka mi. Nie któ re z nich mia -
ły zresz tą po nie dłu gim cza sie skrzy żo -
wać się z mo imi. Nie wy ży wał się
w spo rcie, jak więk szość z nas. Na re li -
gii, hi sto rii i ła ci nie sie dzie li śmy w jed -
nej ław ce, na ma te ma ty ce trzy ma li śmy
się ra czej bli sko Ja na Ti sch ne ra, któ re -
go ma tu ral ną ścią gę z te go przed mio tu
prze cho wu ję z pie ty zmem do dziś.

Mau ry cy miał swój ulu bio ny przed -
miot, któ rym był ję zyk nie miec ki. Po -
zna jąc go stop nio wo le piej, prze ko na łem
się z cza sem, że je go nie ja ko po zasz kol -
ny mi pa sja mi by ły ta kże astro no mia, fi -
la te li sty ka i hi sto ria naj now sza. Je że li
cho dzi o nie miec ki, był w nim na praw -
dę nie zły, co w cza sie jed nej z je go wi -
zyt w na szym do mu w Chełm cu
stwier dzi ła mo ja ro dzi ciel ka po za mie -
nie niu z nim pa ru zdań w tym nie ła twym
ję zy ku. W związ ku z tym czę sto dwo ro -
wał so bie z lek ka z nie któ rych ko le gów,
dla któ rych nie miec ki sta no wił ba rie rę

nie do prze sko cze nia. Szcze gól nie ba wi -
ły go wa rian ty do słow nej wy mo wy wy -
ra zów po cho dze nia ro mań skie go czy
ró żne prze krę ce nia rdzen nych wy ra zów
nie miec kich, w czym ce lo wa li Ma rek
Mie szał ło i Zdzi sław Bo ga czyk, vul go
„Uszak” i „Pim pek”. Ten ostat ni na ła ci -
nie, ku ucie sze uczą ce go nas te go ję zy -
ka w kla sie ma tu ral nej dr. Ka zi mie rza
Za ją ca, prze czy tał kie dyś Ari stip pus phi -
lo so phus So cra ti bus za miast So cra ti cus,
na co zresz tą więk sza część kla sy nie
zwró ci ła spe cjal nej uwa gi. Ła ci ny uczył
nas wcze śniej wiel ki ory gi nał, przed wo -
jen ny prof. Cho czew ski, zwa ny ab urbe
con di ta „Ple ca kiem”, któ ry też śpie wał
w chó rze ko ściel nym i od cza su do cza -
su lu bił dy ry go wać na szą zgra ją. Śpie -
wa li śmy więc Gau de amus igi tur,
przy czym więk szość nic z te go nie ro -
zu mia ła, po do brnię ciu zaś do koń ca po -
sta wa i ge sty pro fe so ra kwi to wa ne by ły
rzę si sty mi okla ska mi, co bu dzi ło sen sa -
cję w przy le głych sa lach. Dla po rząd ku
„Ple cak” sten to ro wym gło sem i w po zie
Okta wia na z po są gu z Pri ma Por ta wo -
łał si len tium, ale był w du chu wiel ce za -
do wo lo ny.

Na nic zda wa ły się wy sił ki na szych
pro fe so rów nie miec kie go, ta kich jak pp.
Ma łek, Waw rzy niak czy He row ski.
Po pro stu nie któ rzy ko le dzy nie mie li
w tym kie run ku zdol no ści, ale w koń cu
ja koś im się uda wa ło wy bro nić na ko -
niec ro ku. Szcze gól nie ba li się sro gie go

In memoriam Wiesława „Maurycego” Mochnackiego 1954-2013 

„MAU RY CY” 
od szedł do gwiazd

Gdy je ste śmy mło dzi, wy da je się, że wszyst ko bę dzie trwa ło wiecz nie. Szcze gól nie w trak cie po -
bie ra nia na uki w ta kim za kła dzie, jak I LO im. Ja na Dłu go sza w No wym Są czu. Wszyst ko by ło wte -
dy na swo im miej scu i wy da wa ło się mieć nie zmien ny cha rak ter, po mi ja jąc oczy wi ście rzad kie
zresz tą wów czas zmia ny na uczy cie li nie któ rych przed mio tów, czy nie znacz ne fluk tu acje w licz -
bie uczniów. Te ostat nie by ły zwią za ne głów nie z czy imś przy by ciem z in nej szko ły, lub ewen tu al -
nie z re pe tą ro ku, zna ną po pu lar nie ja ko zi mo wa nie.

Wiesław Mochnacki



LIPIEC 201350 SĄDECZANIE
WWW.SADECZANIN.INFO

pro fe so ra Mał ka, któ ry był też sze fem
po bli skie go in ter na tu. Po przy by ciu
do kla sy i zdję ciu or ta lio no we go płasz -
cza (sta no wią ce go szczyt szy ku w epo -
ce póź ne go Go muł ki), któ ry no sił tak
w naj sro ższe mro zy jak i naj go ręt sze
upa ły, pro fe sor, po wy mie nie niu sto sow -
nych po zdro wień, za czy nał od zło wro -
gie go zwro tu: Was ha ben wir das letz ten
mal aus der Gram ma tik ge lernt? Sag mir
du! (Cze góż to uczy li śmy się ostat nio
z gra ma ty ki? Po wiedz mi ty…!).
Po czym wy ła wiał ta kie go np. nie odża -
ło wa ne go Sła wo mi ra Pie trz kie wi cza
i pod su mo wy wał go na stę pu ją co: O jej -
ku na świe cie, sie dzi ta kie ciel sko jak
g…o w tra wie i nic…Ty sło niu! Dwa!
Trze ba by ło przy tym wi dzieć je go wy -
raz twa rzy i ge sty ku la cję. Lu bił ćwi czyć
ak cent nie miec ki, więc po dob nie jak
„Ple cak” przyj mo wał po zę dy ry gen ta,
zaś my w takt je go ge stów mu sie li śmy
po wta rzać w kół ko: Le ni…To ni…,
a przy tej oka zji ujaw nia ły się wiel kie
dziu ry pod pa cha mi wy słu żo ne go pro fe -
sor skie go swe ter ka. By ło to mi łe uroz -
ma ice nie dur no wa tych czy ta nek
o koł cho zach w DDR. Mie wał też krót -
kie ko men ta rze przy kla sy fi ka cji: Ma -
rań ski – tu bę dzie sła be trzy, Le gut ko
– so lid ne czte ry, No sal (tu się roz pro mie -
niał) – czy ste pięć itd. Lu bił też gnę bić,
szcze gól nie mit den mo da len Hil fsver -
ben der Ze it (cza sow ni ka mi mo dal ny mi)
An to nie go Wy sow skie go, któ ry po -
miesz ki wał w in ter na cie.

Z pro fe so ra mi Waw rzy nia kiem (zna -
nym ja ko „Übung”) czy He row skim

– „Hra bią”, nie by ło ta kich pro ble mów.
Ten pierw szy wy zna wał za sa dę Re pe ti -
tio est ma ter stu dio rum i pod sta wą je go
me to dy by ły wła śnie Übun gen (ćwi cze -
nia), po za tym na praw dę wy śmie ni cie
grał w pił kę, co znacz nie skra ca ło mię -
dzy na mi dy stans. Zaw sze zwra cał się
do nas wy twor nie przez Pa ni czy Pan.
Wy kwint ny prof. He row ski był na to miast
przede wszyst kim zna ko mi tym bry dży -

stą i w cza sie lek cji umysł je go błą dził za -
pew ne po prze ró żnych kon wen cjach
i otwar ciach tej szla chet nej gry.

Wie sław funk cjo no wał w za kła dzie
w dwóch aspek tach: ja ko „Mau ry cy”, co
oczy wi ste, oraz, w związ ku z je go upodo -
ba niem do nie miec kie go, ja ko „Ge nos se
Wie sław” (To wa rzysz Wie sław). Po bie -
ra li śmy bo wiem na uki li ce al ne w szczy -
to wym okre sie gier kowsz czy zny
i X Mo car stwa, nie mniej jed nak ży wa
wciąż by ła pa mięć tow. „Wie sła wa” Go -
muł ki, spryt ne go i bez względ ne go gra cza
w mrocz nych po cząt kach usia nej skry to -
bój stwa mi PPR -owskiej agen tu ry so wie -

cia rzy i cza sem krnąbr ne go wa sa la Krem -
la, nie mniej po sta ci u schył ku swych rzą -
dów już tyl ko wiel ce po ciesz nej.
Z upodo ba niem na śla do wa łem je go ta -
siem co we prze mó wie nia o wy daj no ści
z hek ta ra, sy jo ni stach do Sy ja mu, ob ni ża -
niu cen pa ro wo zów i sprze da wa niu ro we -
rów pan cer nych Bun de sweh rze
w ostat niej kla sie szko ły pod sta wo wej
w Chełm cu. W związ ku z tym mo ja ma -
ma zo sta ła we zwa na przez ów cze sne go
kie row ni ka tej pla ców ki na uko wej p. Ja -
na No wa ka w ce lu ukró ce nia tych im per -
so na cji, ale na dru gi dzień oka za ło się, że
….. Go muł ki już nie ma. 

Spra wa sta ła się bez przed mio to wa,
nie mniej w li ceum da lej ba wi ło mnie
pa ro dio wa nie ko mu ni stycz ne go beł ko -
tu i no wo mo wy w sty lu Go muł ki, Ma -
chej ka, czy Wa ła cha. Bły ska wicz nie
zna la złem w tym brat nie du sze u Moch -
nac kie go i Ti sch ne ra, z ra do ścią po wta -
rza li śmy ry my ty pu „Wpa dła mi
do se de su od zna ka ZMS -u, wpa dła mi
do ro so łu od zna ka kom so mo łu, wpa dła
mi do WC od zna ka KC” itp. Po dejrz li -
wie ob ser wo wał to „Dok tor”, czy li nasz
wy cho waw ca dr Ka zi mierz Za jąc.
W owym cza sie pro wa dził on dla chle -
ba ja kieś wy kła dy z „fi lo zo fii” mark si -
stow skiej ja ko lek tor przy KW PZPR i,
ja ko au ten tycz ny przed wo jen ny dok tor
fi lo zo fii, do sko na le zda jąc so bie spra wę
z re aliów ko mu ni stycz nych, mu siał jed -
nak na pew ne rze czy uwa żać. Po nad to
urzą dzał wte dy miesz ka nie na osie dlu
Mi le nium, gdyż oże nił się był z da mą
młod szą chy ba o do bre 30 lat, no i był

Śp. Wiesława Mochnackiego wspomina Mariola
Berdychowska, dyrektor organizacyjny Forum
Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju z Instytutu
Studiów Wschodnich w Warszawie: 

– Z wiel kim smut kiem prze czy ta łam w por ta lu Sa -
de cza nin. in fo in for ma cję o śmier ci Wie sła wa Moch -
nac kie go, ca ła praw da by ła tam na pi sa na o Je go
za an ga żo wa niu w przy po mi na nie na znacz kach, pocz -
tów kach i stem plach wa żnych wy da rzeń na Są dec czyź nie. Ni -
gdy nie mia łam oka zji po znać Pa na Wie sła wa oso bi ście, za wsze
to by ły te le fo nicz ne roz mo wy. Z ini cja ty wy i pod opie ką Pa -
na Wie sła wa uka zy wa ły się od wie lu lat kart ki oko licz no ścio we
na Fo rum Eko no micz nym w Kry ni cy. Zaw sze też dbał o to, aby

Pocz ta Pol ska mia ła swo je sto isko dla uczest ni ków Fo -
rum, że by na si go ście z ca łe go świa ta mo gli za ku pić kart -
ki i pa miąt ko we znacz ki. Na wet kie dy Pocz ta Pol ska
for mal nie nie bra ła udzia łu w Fo rum – sto isko na Dep ta -
ku by ło i tyl ko dla te go, że za wsze Pan Wie sław dzwo nił
do nas w tej spra wie. Przy po mi nał o prze sła niu lo go
i zdję cia na ko lej ną pocz tów kę. Pla no wał na ju bi le usz Fo -
rum zna czek pocz to wy z lo go Fo rum, ale uprze dzał, że

proś ba o to mu si być znacz nie wcze śniej i do cen tra li skie ro wa -
na, że to trwa, ale trze ba się sta rać… 

Gdy do wie dzia łam się o śmier ci Pa na Wie sła wa po my śla łam,
że na gle się zmie ni ło – za bra kło oso by bez in te re sow nie za an ga -
żo wa nej, życz li wej i pra co wi tej, żal…

Wie sław funk cjo no wał
w za kła dzie w dwóch
aspek tach: ja ko „Mau ry -
cy”, co oczy wi ste, oraz,
w związ ku z je go upodo -
ba niem do nie miec kie go,
ja ko „Ge nos se Wie sław”
(To wa rzysz Wie sław). 
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ogól nie na wy so kich ob ro tach. Wy da -
wał po le ce nia w ro dza ju: Mój dro gi, ja
tam wi dzia łem w Za go nie ta ki ład ny
klo zet.... Pój dziesz mi spraw dzić, czy go
aby cza sem nie wy ku pi li… Dla młod -
szych czy tel ni ków dzi siej szych gwo li
wy ja śnie nia do dam, że zdo by cie musz li
i de ski se de so wej w cza sach roz wi nię -
te go so cja li zmu gra ni czy ło z cu dem.
Iluż głup ców, daw nych ko mu ni stycz -
nych pie cze nia rzy i kon fi den tów glo ry -
fi ku je jesz cze dziś tam ten po kracz ny
sys tem! 

Sta ło się te dy pew ne go dnia, nie dłu -
go przed ma tu rą, że na lek cji tzw. pro -
pe deu ty ki fi lo zo fii, gdy „Dok tor”
glę dził o kształ to wa niu so cja li stycz nych
ini cja tyw wśród mło dzie ży i bu do wie
ko lek ty wów, jak na ko men dę par sk nę li -
śmy śmie chem, sie dząc w trój kę
w ostat niej ław ce, jak dziś pa mię tam
w pra cow ni ma te ma tycz nej. Bu do wa nie

ko lek ty wów ma ło nas ba wi ło, ra czej
wo le li śmy tra dy cyj ne ukła dy dwój ko we
z na dob ny mi przed sta wi ciel ka mi płci
prze ciw nej, któ rych w szko le nie bra ko -
wa ło. „Dok tor”, z tru dem za cho wu jąc
po wa gę, łyp nął na nas spo za oku la rów
i z uda ną su ro wo ścią stwier dził: Moi
dro dzy, do sta nie cie ta ki te mat na ma tu -
rze al bo na eg za mi nie wstęp nym i roz -
ło ży cie się na obie ło pat ki. Ja zbesz tam,
a po tra fię! Za sto su ję dra koń skie me to -
dy, jak bę dzie trze ba, to dam i dwa dzie -
ścia dwój. Pro szę pa mię tać, my się
mo że my w ka żdej chwi li roz stać!

Mau ry cy miał też nie ja kie kło po ty
z pro fe so rem ma te ma ty ki An to nim Po -
la kiem, zna nym po wszech nie ja ko
„Sznaps” czy też po pro stu „Ły sy”. Zda -
rzy ło się raz, że „Sznaps” przy ła pał
Moch nac kie go w wy chod ku szkol nym
na pa le niu pa pie ro sów, co ów cze śnie
by ło spo rym prze stęp stwem i mo gło na -

wet teo re tycz nie skut ko wać re le ga cją.
Wie lu uczniów w ta kiej sy tu acji dla
udo bru cha nia prof. Po la ka my ło i pu co -
wa ło je go au to, czer wo ne go jak do dziś
pa mię tam fia ta 125p. „Sznaps” za pro -
wa dził go do „Dok to ra”, któ ry ob je chał
Mau ry ce go w swo im sty lu, koń cząc re -
pry men dę sa kra men tal nym zwro tem:
Za bie rzesz się! Do trzech dni przyj dzie
ktoś z opie ki! Prof. Po lak wy ło wił też
kie dyś in ne go ko le gę, Ja nu sza Bor ka,
zwra ca jąc mu uwa gę na nie do pię te
spodnie. Mau ry cy nę kał po tem przez
dłu gi czas Ja nu sza przy by le oka zji oso -
bli wym pol sko -nie miec kim po le ce niem:
Herr Bo rek, ma chen Sie doch bit te das
roz po rek zu! (Bo rek, ze chce Pan prze cie
za piąć roz po rek!).

In ną pa sją Wie sła wa by ła astro no -
mia. Miał na wet w do mu nie wiel ki te le -

skop. Od cza sów prze czy ta nia
przed wo jen nej ksią żki Cla ren ce’a Au gu -
sta Chan ta Cu da wszech świa ta te ma ty -
ka ta by ła mi bli ska i z naj więk szą
ocho tą przy ją łem za pro sze nie Ge nos se
Wie sła wa do od wie dze nia ma łe go ob -
ser wa to rium astro no micz ne go przy ul.
Śnia dec kich, gdzie mie ścił się też są dec -
ki od dział Pol skie go To wa rzy stwa Mi -
ło śni ków Astro no mii, któ re go Wie sław
był pre ze sem. Se kre ta rzem był zaś je go
ko le ga imie niem Grze gorz, nie z na szej
szko ły. Nie ba wem za pre nu me ro wa łem
też cza so pi smo astro no micz ne „Ura -
nia”, któ re Wie sław pro pa go wał z ró -
żnym skut kiem wśród in nych ko le gów.
Te le skop w ob ser wa to rium są dec kim
po zwa lał na roz ró żnia nie ko lo rów
gwiazd, co mnie szcze gól nie fa scy no wa -
ło. W ka żdym ra zie do dziś pa mię tam,
że Al de ba ran to czer wo ny ol brzym, Sy -
riusz le ży w od le gło ści 9 lat świetl nych

In ną pa sją Wie sła wa by ła
astro no mia. Miał na wet
w do mu nie wiel ki te le -
skop. Od cza sów prze czy -
ta nia przed wo jen nej
ksią żki Cla ren ce’a Au gu -
sta Chan ta Cu da wszech -
świa ta te ma ty ka ta by ła
mi bli ska...
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od Zie mi, Gwiaz da Po lar na już po -
nad 300, a Ri gel to naj ja śniej sza gwiaz -
da Orio na.

Z cza sem ob ser wa to rium sta ło się
uczęsz cza ne przez na wią zu ją cą ta kie
czy in ne sym pa tie grup kę lu dzi z na szej
kla sy III i IVb. By wa ły tam na sze kla -
so we pięk no ści, w tym Mał go sia No sal,
Bar ba ra Le gut ko czy Aga ta Gła czyń ska,
z ko le gów pa mię tam Pio tra Su sa, Ja -
na Ti sch ne ra, Jur ka Bie li ca, Wac ka Ma -
rań skie go, Ma riu sza Dar lec kie go
i Pio tra Gryź la ka, cza sa mi przy plą ta li
się Bo che nek, czy Pie trz kie wicz. Gdzieś
tam po ką tach la ło się wi no, pa nien ki
po pa la ły pa pie ro sy, at mos fe ra by ła fan -

ta stycz na, bo nikt nam nie prze szka dzał.
Pew ne go ra zu za pro po no wa li śmy Mau -
ry ce mu żar tem, wraz z Ti sch ne rem,
otwar cie lo ka lu scha dzek w ob ser wa to -
rium, co przy jął z wy raź nym nie sma -
kiem. By ła by to w je go ro zu mie niu
do głęb na pro fa na cja idei pro pa go wa nia
astro no mii, naj bar dziej szla chet nej dys -
cy pli ny na uko wej. Ti sch ner stra szył go
przy tym: Wy, Ge nos se, uwa żaj cie, bo
Stasz ka ma na was oko i chce zo stać
z wa mi oglą dać gwiaz dy. Ko le żan ka ta
by ła po tę żnej po stu ry i wa ży ła chy ba
dwa ra zy wię cej od Mau ry ce go, któ ry
czym prę dzej po ta kim dic tum wy ga niał
wszyst kich z ró żnych za ka mar ków ob -
ser wa to rium, za my kał wie rze je na czte -
ry spu sty i pierw szy wy ry wał, gdzie
pieprz ro śnie. Swo istej au ry nie sa mo wi -
to ści na szym se sjom w ob ser wa to rium,
szcze gól nie w je sien ne wie czo ry, do da -
wał fakt, że po dru giej stro nie uli cy znaj -
do wał się roz le gły cmen tarz, przez któ ry
cza sem od pro wa dza ło się szcze gól nie
wte dy stra chli we da my.

Wresz cie wiel kim za in te re so wa niem
Wie sła wa, co od kry łem do pie ro po pew -

nym cza sie, cie szy ła się hi sto ria naj now -
sza. Miał w do mu, nie wiem skąd, ste no -
gra my po sie dzeń sej mo wych z okre su
tuż -po wo jen ne go, jak też ów cze sne pro -
hi bi ty, w tym ksią żki So łże ni cy na i nu -
me ry „Kul tu ry” pa ry skiej. Przede
wszyst kim jed nak w skrom nym miesz -
ka niu z po ko jem i kuch nią przy uli cy
Win cen te go Po la, oprócz Mau ry ce go
i je go mat ki za miesz ki wał ta kże je go
dzia dek z jej stro ny, któ ry był le gio ni stą.
Był to naj pierw szy, nie naj wy ższy zresz -
tą ran gą przed sta wi ciel tej ar mii Mar szał -
ka, któ re go spo tka łem na swej ży cio wej
dro dze. Kie dy po raz pierw szy wy bra łem
się do Mau ry ce go w ce lu przej rze nia je -
go ar chi wal nych skar bów, le gun, ły sy jak
ko la no i bar dzo jo wial ny, po wza jem nej
pre zen ta cji stwier dził z naj głęb szym
prze ko na niem: O, to pan z ro dzi ny ge ne -
ra ła Gi zy. Pan ge ne rał to był ktoś! Zna -
cze nie tych słów mia łem po jąć w peł ni
do pie ro znacz nie póź niej już w cza sie,
gdy w trak cie stu diów po zna łem w War -
sza wie re pre zen tan tów eks tra kla sy le gio -
no wej, w tym żoł nie rzy le gen dar ne go 4
p. p. Le gio nów.

Wszyst ko to spra wi ło, że czu łem się
na Po la nie ma lże jak u sie bie. Łą czy ła
nas wy nie sio na z do mu po gar da dla nę -
dzy sys te mu ko mu ni stycz ne go, je go
pre fe ro wa nia mier not i że ro wa nia
na ludz kiej za wi ści. Wi dzie li śmy, jak lu -
dzie świ ni li się, dla nędz nych ochła pów
w po sta ci ta lo nów na dzia dow skie ru -
skie pral ki czy NRD -owskie tra ban ty,
pod li zu jąc się PZPR -owskim par tyj nia -
kom i po nu rym czy now ni kom re żi mu.
Ucie ka li śmy od te go jak naj da lej.
Z okna stry cho we go oglą da li śmy
gwiaz dy, po tem scho dzi li śmy pię tro ni -
żej, gdzie Mau ry cy roz kła dał na sto le
ró żne sta re szpar ga ły. Cza sa mi sta ry le -
gun wsa dził gło wę przez drzwi, wy raź -
nie po chwa la jąc na sze prak ty ki, cza sem
zlazł z przy piec ka w kuch ni wiel ki kot
i miauk nął pod drzwia mi, że by go wpu -
ścić do po ko ju. 

Gdy oj ciec mój po dłu go let nim bo ry -
ka niu się z wła dzą lu do wą i utra cie resz -
tek ro dzin nej for tu ny na prze ciw Wa we lu
prze niósł reszt ki oca la łych rze czy do Są -
cza, w ich licz bie zna la zły się w pierw -
szym rzę dzie ksią żki i spo ro
przed wo jen nych ty tu łów pra so wych,
w tym „IKC”, „Na Sze ro kim Świe cie”,

„As” czy „Wró ble na Da chu”. Oczy wi -
ście nie bra kło pra sy oku pa cyj nej,
w tym osła wio ne go „Goń ca Kra kow -
skie go” i nie miec kich wy daw nictw pro -
pa gan do wych, ta kich jak „Kra kau er
Ze itung” czy „Das Re ich”. Oj ciec, ofi -
cer AK zwal cza ją cy na ka żdym po lu
nie miec kie dzie ło od bu do wy w Ge ne -
ral nej Gu ber ni, był nie mniej za wsze pe -
łen po dzi wu dla nie miec kie go zmy słu
or ga ni za cyj ne go, po czu cia le ga li zmu
i urzę do we go po rząd ku, so lid no ści
i zna ko mi tej ar mii. Zaw sze po wta rzał,
że gdy by nie ma ka ro nia rze, to by śmy te -
raz ka ca pów nie mie li (cho dzi ło mu
o za an ga żo wa nie Afri ka Korps w Afry -
ce Pół noc nej za miast na fron cie
wschod nim wsku tek se rii klęsk po nie -
sio nych przez woj ska wło skie w star -
ciach z Bry tyj czy ka mi w Cy re naj ce).
„Go niec Kra kow ski” pu bli ko wał sys te -
ma tycz nie li sty ofiar z Ka ty nia, pod kre -
śla jąc, że zo sta ło to do ko na ne przez
ży dow sko -bol sze wic kich ka tów. Zna jąc
po glą dy Wie sła wa, za no si łem mu nie -
któ re z tych ga zet na Po la, gdyż pil nie
ro bił so bie z nich no tat ki. Oczy wi ście
by ło to dość ry zy kow ne w tam tych cza -
sach, ale nie zwra ca li śmy na to uwa gi.
Zaj mo wa ła go też fi la te li sty ka i fi lu me -
ni sty ka, miał bo ga tą ko lek cję wa lo rów
pocz to wych.

Za in te re so wa nia hi sto rycz ne Wie sła -
wa zna la zły wy raz i na in nym po lu.
Po trze cim ro ku na uki wy bra li śmy się
ja ko wo lon ta riu sze wraz z je go przy ja -
cie lem Grze go rzem i Jur kiem Gi zą
na wy ko pa li ska ar che olo gicz ne na Gó -
rze Zam ko wej w Mu szy nie. Kie ro wa ła
ni mi wiel ce dys tyn go wa na pa ni, doc.
Ma ria Ca bal ska z In sty tu tu Ar che olo gii
UJ. Miesz ka li śmy w do mu Re jo nu Dróg
Pu blicz nych na po gra ni czu Złoc kie go,
a po pra cy, wzmoc nie ni stu den ta mi
z prak tyk ar che olo gicz nych, gra li śmy
w pił kę z lo kal ny mi mi strza mi (strze li -
łem wte dy pierw szą w ży ciu bram kę
prze wrot ką). 

Tak do trwa li śmy do ma tu ry i dro gi
na sze ro ze szły się na do bre. Ja wy lą do -
wa łem w War sza wie, Wie sław sta rał się
na ger ma ni sty kę na UJ. Nie do stał się,
mo że bra kło mu punk tów z pol skie go,
bo nie miec ki na pew no zdał przy zwo -
icie. Miał w pew nym mo men cie po wa -
żne pe ry pe tie miesz ka nio we i mu siał

Z okna stry cho we go
oglą da li śmy gwiaz dy, po -
tem scho dzi li śmy pię tro
ni żej, gdzie Mau ry cy roz -
kła dał na sto le ró żne sta -
re szpar ga ły. Cza sa mi
sta ry le gun wsa dził gło -
wę przez drzwi...
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opu ścić dom przy ul. Po la. Osta tecz nie
tra fił do no wo są dec kie go od dzia łu
Pocz ty Pol skiej i osią gnął tam z cza sem
zna czą ce sta no wi sko. Po za dzia łal no ścią
stric te za wo do wą je go pa sja hi sto rycz -
na zna la zła uj ście w opra co wy wa niu
pocz tó wek i da tow ni ków zwią za nych
z wa żki mi wy da rze nia mi hi sto rii Pol ski
i po sta cia mi praw dzi wych pa trio tów.
Współ pra co wał w tym przed się wzię ciu
z pre ze sem są dec kie go od dzia łu PTH
Lesz kiem Za krzew skim. Uwi dacz niał
się tu je go in stynkt pań stwow ca, któ ry
już pod skór nie wy czu wa łem w nim
w cza sach li ce al nych. Upra wiał wy trwa -
łą i ci chą or ga nicz ną pra cę pa trio tycz na,
bez szu mu wo kół sie bie i nie pcha jąc się
w blask re flek to rów. Wie dział, że to, co
utrwa lo ne na pa pie rze, po zo sta nie na za -
wsze, gdy nas już nie bę dzie.

Ostat nio do je żdżał do pra cy w dy rek -
cji Pocz ty Pol skiej w Kra ko wie przy ul.
Gro chow skiej. Przy oka zji wy mia ny
ostat nich wiel ka noc nych ży czeń uma -
wia li śmy się na spo tka nie w Są czu, czy
Kra ko wie. Nie uska rżał się na żad ne do -
le gli wo ści, był jak za wsze la ko nicz ny
i opa no wa ny. Tym więk szym szo kiem
by ła dla mnie wia do mość prze ka za -

na przez Jur ka Gi zę w śro dę wie czo -
rem 5. VI. 2013, że Mau ry cy zmarł
w nie dzie lę 2. VI, jak do wie dzia łem się
po tem, na sku tek kom pli ka cji zwią za -
nych z cu krzy cą, i zo stał po cho wa ny
na cmen ta rzu przy ul. Rej ta na. Nie któ -
rzy są dec cy przy ja cie le z kla sy IVb
AD 1975 by li na po grze bie. Wie sław
spo czął na wiecz ność nie opo dal ma łe go
ob ser wa to rium astro no micz ne go, któ re
kie dyś sta no wi ło je go dru gi dom.

Re qu ie scat in pa ce i cześć Je go pa -
mię ci! TO MASZ POD GÓR SKI

Upra wiał wy trwa łą i ci -
chą or ga nicz ną pra cę pa -
trio tycz na, bez szu mu
wo kół sie bie i nie pcha -
jąc się w blask re flek to -
rów. Wie dział, że to, co
utrwa lo ne na pa pie rze,
po zo sta nie na za wsze,
gdy nas już nie bę dzie.

W nie dzie lę 16 czerw ca
w Piw nicz nej -Zdro ju zmar ła
w wie ku 90 lat Lu dwi ka No -
wak, słyn na Bab cia z Po cze -
ka ja, na zy wa na też Kró lo wą
Be ski du Są dec kie go. 

L
u dwi kę No wa ko wą zna li
miesz kań cy Piw nicz nej -Zdro -
ju i nie tyl ko. Do drzwi jej ma -
łej cha ty nie da le ko Niem co wej

pu ka li tu ry ści wę dru ją cy szla ka mi Be -
ski du Są dec kie go, m.in. na Kor do wiec,
naj bar dziej na wschód wy su nię ty
szczyt Pa sma Ra dzie jo wej, czy wła śnie
na wspo mnia ną Niem co wą. Bab cia
No wa ko wa miesz ka ła tam od mło -
dzień czych lat. Ama to rzy pie szych wę -
dró wek cie pło za cho wa ją ją w ser cu,
bo nie by ło życz liw szej tu ry stom oso -
by, niż ona. Bab cia No wa ko wa po ka -
zy wa ła wę drow com wie le ze szy tów,
za peł nio nych za pi ska mi lu dzi, któ rzy
prze mie rza li te szla ki i wpi sy wa li się
jej na pa miąt kę.

Człon ko wie To wa rzy stwa Mi ło śni -
ków Piw nicz nej i tu ry ści z miej sco we -
go ko ła PTTK w ne kro lo gu, któ ry

zo stał roz wie szo ny w uzdro wi sku i nie
tyl ko, tak na pi sa li o Bab ci No wa ko wej:

„Ode szła Gaz dy ni be skidz kiej prze -
strze ni, Kró lo wa na szych gór. Bab cia
z Po cze ka ja. Ode szła Bab cia wszyst -
kich, któ rzy ko cha li ją i wier cho we ży -
cie. Opie kun ka wę drow ców, przy stań
dla zmę czo nych. Jej opo wie ści, po czu -
cie hu mo ru, otwar tość na lu dzi, gó ral -
ski upór w trwa niu w wy źniej kra inie,
szcze ra życz li wość, któ rą ob da rza ła tu -
ry stów prze la tu ją cych jak pta ki i tych,
co trwa li obok jak pnio ki. Skrom ność
i zma ga nie się z co dzien no ścią – to
wszyst ko by ło wzo rem, jak mo żna żyć
pro sto i pięk nie.

Jej ży cie by ło mo stem mię dzy daw -
no ścią a prze szło ścią – bo bab cia
z dym nej cha łu py by wa ła bo ha ter ką fil -
mów i blo gów in ter ne to wych. Ubo ga -
ca ła nas wszyst kich, wzbo ga ca ła też
zbio ry piw ni czań skie go mu zeum TMP
o eks po na ty, w któ rych te raz bę dzie
trwać na sza ser decz na pa mięć o Niej.
Jej cia ło spo cznie na cmen ta rzu w ko -
ro nie gór. Jej du szą za opie ko wał się
Stwór ca wier chów i do lin. Że gnaj Bab -
ciu, a mo że tyl ko do zo ba cze nia na nie -
biań skim szla ku”.

Pa mię ci Lu dwi ki No wak (1923-2013)

Bab cia z Po cze ka ja
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***
– By ła to nie zwy kła oso ba, żo na i mat -

ka pię cior ga dzie ci – mó wi o bab ci No wa -
ko wej Bar ba ra Pa lu cho wa, 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”. – Miesz ka ła
w cha cie bez prą du i wo dy. Wie czo ra mi
w jej do mo wym kró le stwie mi go ta ła lam -
pa naf to wa. Po raz ostat ni roz ma wia łam
z nią w paź dzier ni ku ubie głe go ro ku. Gdy
wra ca łam do Piw nicz nej, sta ła, opie ra jąc
się na ki ju, pa trząc na swo je uko cha ne gó -

ry. By ła ko bie tą o du żym po czu ciu hu mo -
ru, bar dzo bez po śred nią, otwar tą. To, co
my śla ła, to mó wi ła. Ży ła skrom nie. Zaw -
sze po wta rza ła, że miej sce, w któ rym
miesz ka, jest nie zwy kłe, że to miej sce jest
jej prze zna czo ne. To by ło jej miej sce
na zie mi.

Kil ka lat te mu gmi na ku pi ła bab ci
No wa ko wej te le fon ko mór ko wy, aby był
z nią kon takt.

– Bab cia No wa ko wa by ła bar dzo po -
zy tyw ną oso bą – przy zna je Edward Bo -

ga czyk, bur mistrz mia sta i gmi ny Piw -
nicz na -Zdrój. – Nie zwy kle go ścin ną.
Zaw sze zdro żo ny wę dro wiec mógł u niej
na pić się go rą cej her ba ty, czy zim nej
wo dy, któ rą bab cia przy no si ła pro sto ze
źró deł ka. Przez wie le lat pa li ła w swo -
jej cha cie w pie cu.

Msza św. ża łob na zo sta ła od pra wio -
na w ko ście le pa ra fial nym w Głę bo -
kiem 19 czerw ca o godz. 11. Lu dwi ka
No wak spo czę ła na cmen ta rzu w Piw -
nicz nej-Bo row ni cach. (MI GA)

R E K L A M A

OGŁOSZENIA
MODUŁOWE

Kontakt do biura reklamy

tel. 18 475 16 22
e-mail: reklama@sadeczanin.info

2 moduły

118 x 55 mm
miejsce

które czeka
na Twoją reklamę
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D
u mą na pa wa nas fakt, że je -
ste śmy spad ko bier ca mi idei
przed wo jen ne go Gim na zjum
im. Kró la Bo le sła wa Chro -

bre go, któ re go ab sol wen tem jest pan
An to ni Ra dec ki – mó wił prof. Bo gu sław
Kołcz, dy rek tor „Chro bre go”.

An drzej Ko si niak -Ka mysz, w imie -
niu władz PSL, wrę czył An to nie mu Ra -
dec kie mu naj wy ższe od zna cze nie
par tyj ne – Zło tą Ko ni czyn kę. 

– Ob cho dzi my stu le cie uro dzin czło -
wie ka, któ ry swo im ży ciem dał przy kład
wier no ści ide ałom i pra wo ści dzia ła nia.
Dziś ma ło jest ta kich lu dzi – pod kre ślił
szef lu do wców w Ma ło pol sce.

Wie le wzru szeń do star czy ła obec -
nym hi sto ria ży cia Ju bi la ta, któ rą opo -
wie dział re dak tor Je rzy Le śniak.

Na ko niec sa la na sto ją co za śpie wa ła
An to nie mu Ra dec kie mu „200 lat”.

***
An to ni Ra dec ki od po nad 60 lat miesz -

ka w sta ro są dec kim ryn ku, w do mu pa mię -
ta ją cym jesz cze przed ro zbio ro we cza sy.
Dwa, trzy ra zy w ty go dniu pan me ce nas
przy je żdża do No we go Są cza, od wie dza
sprę ży stym kro kiem zna jo mych, swo ją
sta rą szko łę, wy cho dzi po scho dach jak
mło dzie nia szek. Try ska ener gią, no wy mi
po my sła mi (nie daw no wy dał mo no gra fię
swo jej ro dzin nej wsi Mszal ni cy i or kie stry
dę tej, a ta kże wspo mnie nia szkol ne).

Nikt nie wie rzy, że ma 100 lat.
– Pan Bóg chy ba o mnie za po mniał

– żar tu je. – Ale to ro dzin ne, ta kie mam
ge ny. Mój dzia dek – Jan do cze kał 105
wio sen, a brat Sta ni sław 102.

An to ni Ra dec ki zda wał ma tu rę
w Gim na zjum im. Kró la Bo le sła wa Chro -
bre go w No wym Są czu wte dy, gdy Jó zef
Pił sud ski czu wał nad oj czy zną w Su le -
jów ku. Gdy mar sza łek umarł, uczest ni -
czył w je go po grze bie na Wa we lu.

An to ni no sił wte dy gim na zjal ny mun -
dur szy ty z weł nia ne go ma ren go (na mia -
rę) w pra cow ni kra wiec kiej pa na Si ko ry,
zlo ka li zo wa nej przy ul. Wą so wi czów.
Bu ty miał z cho lew ką po wy żej ko stek,
czar ne go ko lo ru. Gło wę okry wał czap ką
ro ga tyw ką z ja sno po pie la tym oto kiem
i dasz kiem nad czo łem. 

W tym uni for mie był świad kiem po -
świę ce nia sztan da ru szkol ne go z wi ze -
run kiem pia stow skie go kró la i Mat ki
Bo skiej Czę sto chow skiej. 

Tak by ło...
***

Ro dem z Mszal ni cy k. No we go Są cza,
gdzie przy szedł na świat – ja ko pod da ny
– ce sa rza Fran cisz ka Jó ze fa – 30 ma -
ja 1913 r. Do kład nie w tym dniu za koń -
czy ła się I woj na bał kań ska, w wy ni ku
któ rej po bi ta Tur cja utra ci ła wszyst kie
po sia dło ści eu ro pej skie, aż po Dar da ne -
le. W tym cza sie Wło dzi mierz Le nin
kon spi ro wał w Kra ko wie, a w Mo skwie
hucz nie ob cho dzo no 300-le cie pa no wa -
nia car skiej dy na stii Ro ma no wów. 

Ró wie śni ka mi An to nie go są m.in.
Al bert Ca mus (au tor Dżu my), Edward
Gie rek, Sta ni sław Ma ru sarz, Wil ly
Brandt i Ri chard Ni xon. 

Wy szedł z nie za mo żnej ro dzi ny.
Za stan cję gim na zjal ną w Są czu pła cił
ko re pe ty cja mi. Był uzdol nio ny i pra co -
wi ty. Ukoń czył pra wo (choć ma rzy ła mu
się me dy cy na) na Uni wer sy te cie Ja giel -
loń skim w 1937 r., sym pa ty zo wał z ru -
chem lu do wym i Win cen tym Wi to sem.

– Je stem człon kiem PSL od po cząt ku,
od cza sów aka de mic kich. I nic już się

Me ce nas An to ni Ra dec ki

Krzep ki stu la tek
30 ma ja me ce nas An to ni Ra dec ki ze Sta re go Są cza skoń czył 100 lat. Dzień wcze śniej bur mistrz
Ja cek Le lek oraz za rząd po wia to wy PSL urzą dzi li w sta ro są dec kim „So ko le” wiel ką fe tę na cześć
do stoj ne go Ju bi la ta. Przy by lo mnó stwo ofi cje li, na cze le z po słem Ma ria nem Cy co niem, wi ce wo -
je wo dą An drze jem Ha ręź la kiem i Sta ni sła wem So ry sem z Za rzą du Wo je wódz twa Ma ło pol skie -
go. By ła ro dzi na z sy na mi Ta de uszem i Je rzym, przy by li przy ja cie le i zna jo mi Ju bi la ta, któ rych
w cią gu tak dłu gie go ży cia uzbie ra ło się nie ma ło.

An to ni Ra dec ki
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nie zmie ni. Ta kie mam za sa dy. W mo jej
ro dzi nie by ło wie lu dzia ła czy ru chu lu -
do we go. Naj star szy brat, To masz, był
przy wód cą gru py lu do wców, któ rzy po -
je cha li w ro ku 1938 do Kry ni cy, by
przed sta wić tam pre zy den to wi Igna ce -
mu Mo ścic kie mu w pe ty cji na sze chłop -
skie po stu la ty. Dru gi brat, Woj ciech, był
dzia ła czem i or ga ni za to rem słyn nych
straj ków chłop skich na po cząt ku lat 30.
Ko lej ny brat ta kże dzia łał w PSL. I ja
rów nież, za co po woj nie mu sia łem zno -
sić re pre sje.

Za pro szo ny na ob cho dy rocz ni cy od -
zy ska nia nie pod le gło ści do szko ły
w Sta rym Są czu wy re cy to wał wier sze,
któ re wy gła szał ja ko 15-la tek, w 1928
ro ku, na oko licz ność 10-le cia Pol ski nie -
pod le głej. Re per tu ar uło ży ła mu mat ka
Ry siów (zna nych po tem ku rie rów są -
dec kich i Zo fii, wy bit nej ak tor ki).

Fu ro rę na sce nie zro bił ta kże pod czas
ju bi le uszu 100-le cia szko ły Chro bre go
po pi su jąc się fe no me nal ną pa mię cią
przy re cy ta cji wier szy kla sy ków, w tym
m.in. bal la dy Świ teź i frag men tu o grzy -

bo bra niu z Pa na Ta de usza Ada ma Mic -
kie wi cza. 

– Mógł bym du żo opo wia dać, wspo -
mnień mam bez li ku, uczęsz cza łem prze -
cież do szko ły wów czas ośmio let niej. Ale
dziś jest wiel kie świę to szko ły, na le ży
uro czy ście prze ma wiać, a naj lep szą for -
mą uro czy ste go prze ma wia nia jest po -
ezja – po wie dział wte dy me ce nas
Ra dec ki.

***
Po przed wo jen nych stu diach w Kra -

ko wie pra co wał w Urzę dzie Cel nym
w Ka to wi cach. W pierw szych dniach
woj ny, pod bom ba mi Luft waf fe, ra to wał
urzę do wą do ku men ta cję, wio ząc ją aż
do So ko la zza Bug. Oku pa cję prze żył
pro wa dząc go spo dar stwo rol ne. Po wy -
zwo le niu tra fił do Ka mien nej Gó ry,
gdzie ob jął sta no wi sko in spek to ra ds.
osad nic twa w Pań stwo wym Urzę dzie
Re pa tria cyj nym. W czerw cu 1945 r.
osie dlił pierw szych pięć dzie się ciu są de -
czan „na Za cho dzie”.

Póź niej wró cił na Są dec czy znę, pra co -
wał w No wo są dec kich Za kła dach Ga stro -
no micz nych, a po tem w No wo są dec kich
Za kła dach Ma te ria łów Bu dow la nych
Prze my słu Te re no we go. Przy go to wy wał
też do ku men ta cję praw ni czą pod bu do wę
nie któ rych są dec kich osie dli miesz ka nio -
wych. Peł nił funk cję rad ne go i ław ni ka,
był jed nym z ini cja to rów bu do wy wo do -
cią gów i sie ci ga zo wej w mie ście. Dzia -
łał w To wa rzy stwie Mi ło śni ków Sta re go
Są cza i Pol skim Związ ku Węd kar skim.

Naj wa żniej sza jed nak w bio gra fii
me ce na sa Ra dec kie go jest je go pa sja:

hi sto ria i ko lek cjo ner stwo, głów nie uni -
kal nych i sta rych kart pocz to wych, wi -
do kó wek. W ko lek cji pa na An to nie go
na pierw szym miej scu wi do ków ki Sta -
re go i No we go Są cza, Są dec czy zny.
Osob ne miej sce ma ją zbio ry te ma tycz -
ne: ko bie ta, dziec ko, folk lor, przy ro da.
La ta po szu ki wań, stu diów, wer to wa nia
ka ta lo gów gieł do wych, wy rze czeń (ta -
kie hob by kosz tu je!).

– Zbie rac twem zaj mu ję się od 85 lat!
Pierw szą pocz tów kę ja ko uczeń gim na -
zjum ku pi łem u pu stel ni ka w Pie ni nach.
Zna cie ta kie go ko lek cjo ne ra? Chy ba
nie? – py ta re to rycz nie fi lo kar ty sta.

Do stoj ny Ju bi la cie, ad mul tos an nos!
(HSZ)

MIEJSCA PRACY
ANTONIEGO RADECKIEGO 
Przed wojną:
Gospodarstwo rodzinne w Mszalnicy
Urząd Celny w Katowicach
Podczas wojny:
Gospodarstwo rodzinne w Mszalnicy 
(u brata Wojciecha, który przebywał
w niewoli niemieckiej)
Prywatny kamieniołom w Kamionce
Wielkiej
Po wojnie:
Państwowy Urząd Repatriacyjny
w Kamiennej Górze
Państwowe Zakłady Lniarskie „Len”
w Kamiennej Górze 
Państwowe Przedsiębiorstwo Robót
Komunikacyjne we Wrocławiu 
Nowosądeckie Zakłady
Gastronomiczne w Nowym Sączu
Nowosądeckie Zakłady Materiałów
Budowlanych Przemysłu Terenowego
Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych
w Nowym Sączu
Sądeckie Zakłady Naprawy
Samochodów (Autobusów)

***
Jako radca prawny Antoni Radecki
przygotował dokumentację prawną
pod budowę wielkich osiedli
mieszkaniowych w Nowym Sączu m.in.
Milenium. 
Na emeryturę przeszedł w 1987 r.
w wieku 73 lat.

– Zbie rac twem zaj mu ję
się od 85 lat! Pierw szą
pocz tów kę ja ko uczeń
gim na zjum ku pi łem u pu -
stel ni ka w Pie ni nach.
Zna cie ta kie go ko lek cjo -
ne ra? Chy ba nie?



11 sierp nia br. przy pa da 50. rocz ni ca 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,
któ re go kult się ga XVI wie ku.

11
sierp nia 1963 ro ku Ste fan kar dy nał Wy szyń ski,
Pry mas Pol ski, ko ro no wał „Pa nią Są dec ką”
w obec no ści ok. 300 tys. lu dzi i w asy ście 700 ka -
pła nów, w tym kil ku na stu bi sku pów, wśród któ -

rych był bp Ka rol Woj ty ła. Uro czy stość od by ła się
w Za wa dzie, gdyż wła dze ko mu ni stycz ne nie zgo dzi ły się
na jej zor ga ni zo wa nie w mie ście. By ło to nie wąt pli wie naj -
więk sze w hi sto rii zgro ma dze nie są dec kie go lu du Bo że go

do cza su wi zy ty Ja na Paw ła II w Sta rym Są czu 16 czerw -
ca 1999 ro ku.

Oj co wie je zu ici z Sank tu arium MB Po cie sze nia przy go to -
wa li bo ga ty pro gram uro czy sto ści ju bi le uszo wych, a my przy -
po mi na my tam te hi sto rycz ne chwi le, gdyż świad ków te go
wie ko pom ne go zda rze nia uby wa.

Za miesz czo ne na na stęp nych stro nach tek sty opi su ją dłu gą
dro gę do ko ro na cji ob ra zu, prze bieg uro czy sto ści w Za wa dzie,
za miesz cza my frag men ty ho mi lii kard. Wy szyń skie go i wstrzą -
sa ją ce świa dec two jed nej z czci cie lek MB Po cie sze nia, któ ra
oca le nie od śmier ci w obo zie hi tle row skim przy pi sa ła opie ce
Ma ryi. Pu bli ku je my też śpie wa ne przez Są de czan od wie ków
pie śni ku czci „Pa ni Są dec kiej”. Prze żyj my to jesz cze raz. 

HEN RYK SZEWC ZYK, ANDRZEJ PISZCZEK

Jubileusz 50-lecia koronacji „Pani Sądeckiej” 

Prze żyj my to jesz cze raz
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W kon se kro wa nym w 1400 r.
ko ście le pod we zwa niem Du -
cha Świę te go w No wym Są czu
naj cen niej szym skar bem jest
znaj du ją cy się w neo go tyc kim,
głów nym oł ta rzu ob raz Mat ki
Bo żej z Dzie ciąt kiem Je zus.

O
b raz ten po cho dzi z dru giej
po ło wy XVI w. i na le ży
do naj pięk niej szych wi ze run -
ków Bo żej Ro dzi ciel ki w Pol -

sce. Wy ko na ny zo stał na drze wie
li po wym (2 m dł. x 1.20 m szer.) w pol -
skiej pra cow ni ma lar skiej w Ma ło pol sce,
być mo że na wet w sa mym No wym Są -
czu i przed sta wia Mat kę Naj święt szą
z Dzie ciąt kiem. Ma ry ja odzia na jest
w czer wo ną su kien kę i sza fi ro wy płaszcz,
Dzie ciąt ko w dłu gą su kien kę, ozdo bio ną
wzo rem ze sty li zo wa nych kwia tów goź -
dzi ka, z tu rec ka zwa nym „ka rum fil”. Zło -
te tło ob ra zu po kry te jest sy me trycz nym
or na men tem w kształ cie li ści. 

Ob raz Mat ki Bo skiej Po cie sze nia
fun do wa ła dla nor ber tań skie go ko ścio ła
św. Du cha cór ka kasz te la na kra kow skie -
go Zo fia Jor da nów na z Za kli czy -
na przed r. 1569. Pierw sza hi sto rycz na,
pew na no tat ka o nim po cho dzi z ro -
ku 1611 i do ty czy fak tu szczę śli we go
ura to wa nia ob ra zu z groź nej po żo gi,
któ ra ob ję ła wte dy mia sto i ko ściół.
Kro ni karz za zna cza, że nor ber ta nie
szyb ko od bu do wa li spa lo ny ko ściół
i ob raz Mat ki Bo skiej Po cie sze nia znów
zna lazł się w głów nym oł ta rzu.

W 1633 r. po wsta ło przy ko ście le
Brac two Mat ki Bo żej Po cie sze nia.
W tym sa mym ro ku zo stał usta no wio ny
od pust ku czci MB Po cie sze nia. 

Po ka sa cji za ko nu nor ber ta nów
w 1784 r. i przy by ciu na ich miej sce

w ro ku 1832 je zu itów, roz po czął się
w dzie jach kul tu MB Po cie sze nia no wy
okres. W 1840 r. po wsta ła So da li cja
Ma riań ska, w ra mach któ rej dzia ła ły
gru py ró żnych sta nów. Je zu ici za czę li
od pra wiać przed ob ra zem Mat ki Bo -
skiej Po cie sze nia w No wym Są czu na -
bo żeń stwa ma jo we, któ re przy ję ły się
póź niej w ca łej Pol sce.

W są dec kim Ko le gium pra co wał
przez ja kiś czas wiel ki czci ciel Ma ryi ks.
Ka rol An to nie wicz SJ i być mo że u stóp
cu dow ne go ob ra zu Mat ki Bo skiej Po -
cie sze nia czer pał na tchnie nie i ukła dał
swo je pro ste i wzru sza ją ce pie śni:
„Chwal cie łą ki uma jo ne”, „Bied ny, kto
cie bie nie zna od po wi cia”, „Nie opusz -
czaj nas, Mat ko nie opusz czaj nas”.

Od chwi li umiesz cze nia ob ra zu w ko -
ście le Du cha św. w No wym Są czu lu dzie
z ca łe go re gio nu z uf no ścią zwra ca li się
w trud nych chwi lach do Mat ki Bo skiej
Po cie sze nia i do zna wa li wie lu łask. Nie -
ste ty, z okre su Pol ski przed ro zbio ro wej
nie za cho wa ły się żad ne do ku men ty
w po sta ci kro ni ki klasz tor nej, czy wo -
tów, któ re by wy raź nie po świad cza ły ist -
nie nie kul tu Mat ki bo skiej Po cie sze nia.
Spo wo do wa ły to licz ne po ża ry, któ re pe -
rio dycz nie nisz czy ły za byt ki prze szło ści,
a resz ty spu sto sze nia do ko na ła ka sa cja
za ko nu nor ber tań skie go w 1784 r., pod -
czas któ rej rząd au striac ki wy wiózł resz -
tę do ku men tów, kosz tow no ści i wo tów,
świad czą cych o wie ko wym kul cie Mat -
ki Bo skiej Po cie sze nia. Na to miast po -
śred nich do wo dów do star cza ją nam
spi sy bo ga tych kosz tow no ści i licz nych
dro go cen nych wo tów z cza sów ka sa ty
opac twa nor ber tań skie go. Na ich pod sta -
wie mo żna i trze ba wnio sko wać, że kult
Mat ki Bo skiej Po cie sze nia w No wym
Są czu i oko li cy od daw na był bar dzo
roz wi nię ty. 

W naj tra gicz niej szych okre sach dwu
wo jen świa to wych Ma ry ja nie szczę dzi -
ła mia stu swo ich łask i po mo cy. 

Póź nym wie czo rem 9 wrze śnia 1940
r. o. Jó zef Bal ca rek, su pe rior je zu itów,

W dro dze 
do ko ro na cji
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na pi sał w swo im pa mięt ni ku: „Mat ko
Naj święt sza, Naj święt sza Pa nien ko, ży -
je my w cza sach bar dzo nie bez piecz -
nych. Pro szę Cię po kor nie przez mi łość,
ja ką masz ku Je zu so wi, a dla Je zu sa ku
nam bied nym, za cho waj nasz ko ściół,
nasz dom i mnie bied ne go, i wszyst kich
tu miesz ka ją cych. Ofia ru ję Ci mo je po -
sta no wie nie, że chcę do ło żyć wszyst -
kich sta rań, aby uro czy ście uko ro no wać
ten cu dow ny ob raz Twój Mat ko Bo ża
Po cie sze nia”. 

„Głę bo ka, dzie cię ca uf ność ks. Bal -
car ka – na pi sał ks. Ta de usz Mi cha lik
– w cu dow ną wprost opie kę Mat ki Bo żej
Po cie sze nia nie do zna ła za wo du. Ta
dziw na opie ka Mat ki Bo skiej nad do -
mem są dec kim wszyst kim na ma cal nie
rzu ca ła się w oczy. Na 800 je zu itów
w oby dwóch pro win cjach pol skich
aż 259 al bo po szło do nie miec kich obo -
zów kon cen tra cyj nych, al bo na miej scu
zo sta ło roz strze la nych. Z osób tych 149
zgi nę ło w cza sie woj ny w obo zach.
A tym cza sem z miesz kań ców Ko le gium
No wo są dec kie go (prze wa żnie prze by -
wa ło tam sta le oko ło 100 osób) nikt pod -
czas ca łej woj ny nie zgi nął, a tyl ko dwie
oso by zo sta ły na krót ki okres za aresz to -
wa ne. Dziw na, prze dziw na opie ka Mat -
ki Bo skiej Po cie sze nia nad Ko le gium
No wo są dec kim”.

Po woj nie o. Bal ca rek zo stał prze nie -
sio ny na in ną pla ców kę, ale je go po sta -
no wie nie re ali zo wa li na stęp cy. Ob raz
zo stał grun tow nie od no wio ny przez
prof. Wie sła wa Za rzyc kie go w Kra ko -
wie. 14 wrze śnia 1949 r., z bi sku pem Ja -
nem Ste pą, roz ma wiał o. Wa len ty
Maj cher. Od or dy na riu sza tar now skie -
go otrzy mał za pew nie nie, że zga dza się
na ko ro na cję i ją po prze. O. Maj cher
przy go to wał wy ma ga ną do ku men ta cję:
hi sto rię ob ra zu i opi sy łask. U Ma rii Rit -
ter za mó wił ma łą ko pię ob ra zu dla ko -
ro na to ra. Ze bra ne do ku men ty i proś bę
o ko ro na cję w czerw cu 1951 r. prze słał
do ku rii bi sku piej w Tar no wie. Ku ria
po mi nę ła proś bę mil cze niem. Trwa ło
to 10 lat.

W sierp niu 1961 r. su pe rio rem je zu -
itów zo stał o. Ta de usz Mi cha lik. Pod jął
na no wo spra wę ko ro na cji. Na po cząt ku
ma ja 1962 r. roz ma wiał na ten te mat
z ks. bi sku pem Mi cha łem Ble char czy -
kiem, su fra ga nem tar now skim. Po pro sił
o. Mie czy sła wa Bed na rza SJ o na pi sa nie
hi sto rii ob ra zu, któ ry swo ją pra cę za ty -
tu ło wał „Ob raz Mat ki Bo żej Po cie sze nia
w No wym Są czu” i umie ścił w niej ta -
kże oce nę war to ści ar ty stycz nej ob ra zu.
Pra ca zo sta ła prze tłu ma czo na na ję zyk
ła ciń ski. Wy ma ga ne do ko ro na cji do ku -
men ty o. Mi cha lik spo rzą dził w pię ciu
eg zem pla rzach. Je den wrę czył ks. kar -
dy na ło wi Ste fa no wi Wy szyń skie mu 21
wrze śnia 1962 r., a dwa dni póź niej dru -
gi – bi sku po wi Je rze mu Able wi czo wi,
or dy na riu szo wi die ce zji tar now skiej,
pro sząc rów no cze śnie, by ze chciał przy -
jąć do ku men ty prze zna czo ne dla Sto li cy
Świę tej i przed ło żył je, gdy po je dzie
na dru gą se sję so bo ru wa ty kań skie go.

Do Rzy mu wcze śniej wy je chał ks.
Pry mas. Za brał ze so bą prze ka za ne mu
do ku men ty i do rę czył je oso bi ście kar -
dy na ło wi Lar ra one. Gdy pół to ra mie sią -
ca póź niej przy był do Rzy mu bp
Able wicz, spra wa ze zwo le nia na ko ro -
na cję by ła już za ła twio na. De kret Sto li -
cy Świę tej ze zwa la ją cej na ko ro na cję
ob ra zu przy wiózł do Pol ski bp Able wicz
i prze ka zał go o. pro win cja ło wi An to -
nie mu Ku śmie rzo wi. O. Mi cha lik otrzy -
mał wia do mość o ze zwo le niu 5
stycz nia 1963 r. Na stęp ne go dnia,
w uro czy stość Trzech Kró li, prze ka zał
ją z am bo ny pa ra fia nom. Sto li ca Świę ta

wy zna czy ła na ko ro na to ra bp. Je rze go
Able wi cza. On jed nak zre zy gno wał
na rzecz ks. Pry ma sa, któ ry zgo dził się
do ko nać ko ro na cji i usta lił jej ter min
na 11 sierp nia 1963 r. 

Za czę ły się bez po śred nie przy go to wa -
nia do ko ro na cji. Pa ra fia Du cha św. przy -
go to wa ła się przez spe cjal ne na bo żeń stwa
ma ryj ne, mi sje i no wen nę (2-10 sierp nia).
O. Mi cha lik za pro sił do współ pra cy księ -
ży die ce zjal nych i oso by świec kie. Wy -
bra no Ko mi tet Wy ko naw czy
Uro czy sto ści Ko ro na cyj nych i ośmiu ko -
mi sji wy ko naw czych (li tur gicz na, po rząd -
ko wa, kwa te run ko wa, tech nicz na,
sa ni tar na, ar ty stycz na, pro pa gan do wa,
mu zycz no -wo kal na i apro wi za cyj na). Bp
or dy na riusz przy go to wał swo ją die ce zję
na ko ro na cję od czy ta nym we wszyst kich
ko ścio łach li stem pa ster skim 28 lip -
ca 1963 r. Pol skie pro win cje je zu itów
otrzy ma ły li sty swo ich pro win cja łów, a ta -
kże list o. su pe rio ra Mi cha li ka.

Po wa żnym za gad nie niem sta ło się
miej sce uro czy sto ści ko ro na cyj nej. Plac
przy ko ściel ny był za ma ły, zaś wła dze
miej skie od mó wi ły ze zwo le nia na wy -
ko rzy sta nie w tym ce lu któ re go kol wiek
z pla ców na te re nie mia sta. Po sta no wio -
no więc osta tecz nie do ko nać ko ro na cji
przy ko ście le Mat ki Bo żej Bo le snej
w Za wa dzie. 

MI CHAŁ NO WA KOW SKI, (AP)

MATCE BOŻEJ
POCIESZENIA
W PODZIĘCE 
ZA DAR WIARY
Ob cho dy 50-le cia ko ro na cji cu dow ne go
ob ra zu Mat ki Bo żej Po cie sze nia roz pocz -
ną się mszą św. ju bi le uszo wą pod prze -
wod nic twem bi sku pa tar now skie go
An drze ja Je ża 11 sierp nia o godz. 11.00
w rocz ni cę ko ro na cji w ko ście le MB Bo -
le snej w Za wa dzie. 
W dniach 25 sierp nia – 1 wrze śnia w ko -
ście le Du cha św. przy ul. Pio tra Skar gi od -
bę dzie się wiel ki od pust. 
Od pust za koń czy uro czy sta Msza św. od -
pra wio na w nie dzie lę 1 wrze śnia o godz. 12
na ryn ku są dec kim pod prze wod nic twem
bp. or dy na riu sza An drze ja Je ża.
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Frag men ty ka za nia Ste fa na kar dy -
na ła Wy szyń skie go, Pry ma sa Pol ski
wy gło szo ne go 11 sierp nia 1963 ro ku
w Za wa dzie.

***
(…) Dzie ci Naj mil sze – czyż nie jest to
sym bo licz ne, że jak on giś w Be tle jem
za bra kło miej sca w go spo dzie, tak dziś
za bra kło miej sca w na szym pięk nym
mie ście na uro czy stość Ko ro na cyj ną
Naj święt szej Pa nien ki? Ona so bie zgo -
to wa ła chwa łę w ob li czu gór i ja sne go
nie ba, na wiel kich, otwar tych prze strze -
niach, jak gdy by chcia ła po wie dzieć, że
jak on giś śpie szy z Dzie cię ciem pod ser -
cem, z Na za re tu do Ain Ka rim, tak i dziś
pra gnie wy ru szyć stąd z po cie chą i ra -
do ścią na wszyst ką Zie mię Są dec ką,
na ca łą Oj czy znę, na wszy stek świat.
Nie by ło miej sca dla niej w pięk nym,
ukwie co nym mie ście, ale zna la zło się
miej sce pod bal da chi mem sło necz nym
Oj ca Nie bie skie go, któ ry sam on giś za -
po wie dział przez Anio ła: bło go sła wio -
ną Cię zwać bę dą…, bło go sła wio na Ty
mię dzy nie wia sta mi…, bło go sła wio ny
Owoc Ży wo ta Two je go…

Bóg jest wier ny w swych obiet ni -
cach, dla te go spra wia chwa łę nie w cia -
snych uli cach mia sta, tyl ko na wol nej
prze strze ni, gdzie zbie ga ją się wol ne du -
chy Bo że, szu ka ją ce wol no ści dla swych
uczuć re li gij nych i prze ko nań, dla
otwar te go wy zna nia swej mi ło ści
do Mat ki Naj święt szej, w ob li czu Bo ga
Anio łów i lu dzi. To jest wy mow ne i zna -
mien ne. (…)

Istot ną praw dą jest to, że czło wiek to
przede wszyst kim dziec ko Bo że. Ży cie
swo je wziął przez mat kę i oj ca z ło -

na Oj ca Przed wiecz ne go i ni gdy nie
prze sta nie być dziec kiem Bo ga. Ja ko
oso ba, czło wiek ma pra wa nie zmien ne
i nie śmier tel ne. Przede wszyst kim pra -
wo do praw dy i to do peł nej praw dy,
pra wo do spra wie dli wo ści i po sza no wa -
nia, pra wo do mi ło ści i pra wo do wol -
no ści. Te pra wa mu szą być usza no wa ne
wszę dzie, gdzie kol wiek czło wiek ży je,
na ca łym glo bie ziem skim. Pod tym
wzglę dem nie ma gra nic. W Pol sce,
w Eu ro pie, na Oce anii, w Ame ry ce, czy
gdzie kol wiek, czło wiek ma te sa me pra -
wa, wszę dzie z tych praw mo że i po wi -
nien ko rzy stać. O tym mó wi w swej
en cy kli ce Jan XXIII, przy po mi na jąc od -
wiecz ną na ukę Chry stu sa, któ ry przy -
szedł na zie mię ja ko Czło wiek, aby
przy po mnieć świa tu i mo żnym tej zie -

mi, że wszy scy lu dzie są dzieć mi Bo ży -
mi i wszy scy ma ją te sa me pra wa:
pra wo do praw dy, do spra wie dli wo ści,
do wol no ści i do mi ło ści.

Gdy by śmy po szli po li nii za sad ni -
czych praw czło wie ka, prze ko na li by -
śmy się, że wszyst kie spo łecz no ści
ist nie ją na świe cie po to, aby prze strze -

gać i bro nić tych praw, po ma ga jąc czło -
wie ko wi do ko rzy sta nia z nich. Pod sta -
wo wym za da niem ro dzi ny jest
za bez pie czyć ma łe mu, ro sną ce mu czło -
wie ko wi te czte ry za sad ni cze pra wa. Te
sa me pra wa mu szą być za bez pie czo ne
w na ro dzie. Na ród o ty le się roz wi ja,
o ile je go oby wa te le, czy li dzie ci Bo że,
ma ją za gwa ran to wa ne peł ne pra wo
do wol no ści, do praw dy, do spra wie dli -
wo ści i do mi ło ści. Tak sa mo jest w Pań -
stwie. Pań stwo jest po to, aby
gwa ran to wa ło pra wa oso by ludz kiej, bo
czło wiek jest naj wa żniej szy w pań stwie,
nie ma szy ny, nie fa bry ki, nie bu dow le,
tyl ko czło wiek. W ży ciu mię dzy na ro -
da mi i pań stwa mi – jak uczy Jan XXIII
– mu si być rów nież wy ko na ne za sad ni -
cze za da nie: po moc czło wie ko wi, aby
mógł żyć bez piecz nie na ca łym glo bie
ziem skim.

Zie mia na sza wy raź nie ma le je, bo
wszę dzie co raz bli żej. Wczo raj by łem
w Gnieź dzie, w no cy w War sza wie, dziś
je stem w No wym Są czu. Pol ska ro bi się
ma ła. Czło wiek, któ ry w po łu dnie był
w Rzy mie, wie czo rem mo że być w War -
sza wie. Ca ły świat ro bi się ma ły. Że gnam
pew ne go księ dza po po łu dniu, a on mó -
wi: „Ju tro mam ra no Mszę św. w Ame -
ry ce o 9-tej ra no. – Zdą ży ksiądz?
– Zdą żę. Jesz cze się prze śpię”. Świat ro -
bi się ma ły. Jest nas na glo bie pra wie 3
mi liar dy, a mó wią, że nie dłu go bę dzie 6
mi liar dów. Bo ją się nie któ rzy, że bę dzie
nam za cia sno na świe cie, więc szu ka ją
miej sca dla lu dzi w prze strze niach
– i słusz nie. Co raz bli żej jest nam do sie -
bie, dla te go je ste śmy co dzien nie bar dziej
od sie bie za le żni. Świat ro bi się ma ły.
Dla te go nie jest rze czą obo jęt ną, jak lu -
dzie bę dą ze so bą współ żyć.

Wia do mo, że cho ciaż pań stwo jest
su we ren ne i ma środ ki do za bez pie cze -
nia oby wa te lom za sad ni czych praw, jed -
na kże nie jest w sta nie uczy nić
wszyst kie go. Trze ba więc my śleć o ja -
kimś nad rzą dzie dla ca łej Ro dzi ny
Ludz kiej, któ ry uzu peł niał by su we ren -
ne rzą dy, w ten spo sób po ma ga jąc do za -
gwa ran to wa nia czło wie ko wi je go
pod sta wo wych praw: pra wo do wol no -
ści, pra wo do praw dy, pra wo do spra -
wie dli wo ści i pra wo do mi ło ści.

Na tym po le ga do cze sna słu żba Ko -
ścio ła. Mo gło by się zda wać, że my, ka -

Kardynał
Wyszyński
do Sądeczan 

Państwo jest po to, aby
gwarantowało prawa
osoby ludzkiej, bo
człowiek jest
najważniejszy
w państwie, nie maszyny,
nie fabryki, nie budowle,
tylko człowiek. 
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pła ni, je ste śmy tyl ko dla nie ba, bo prze -
cież pro wa dzi my lu dzi do nie ba. Tak, ale
przez zie mię. Czło wiek się uświę ca
na zie mi i dla te go nie na księ ży cu
i gwiaz dach, ale tu taj – na zie mi – mu si
mieć za gwa ran to wa ne pod sta wo we swo -
je pra wa, z któ rych ma obo wią zek ko rzy -
stać. Jan XXIII po ucza nas, że do pie ro
wte dy, gdy te pra wa bę dą za gwa ran to wa -
ne, mo żna mó wić o po ko ju roz bro jo nym
i o tak zwa nej ko eg zy sten cji. Ko eg zy -
sten cja, o któ rej się dziś tak wie le mó wi,
po le ga przede wszyst kim na usza no wa -
niu czte rech pod sta wo wych praw oso by
ludz kiej: pra wa do praw dy, praw do wol -
no ści, pra wa do spra wie dli wo ści i sza -
cun ku i pra wa do mi ło ści. (…)

Po po wro cie z Rzy mu, przez kil ka ty -
go dni by łem na skrom nym wy po czyn -
ku w gó rach. Cho dząc po le sie
spo tka łem gro mad kę dzie ci z ko lo nii.
Mó wię do nich: „Chłop cy, cie szy my się,

że ma cie słon ce, po go dę i zie leń, że bie -
ga cie, że ska cze cie i wszę dzie was peł -
no, ale nie wi dzi my was w ko ście le”.
– „A bo pro szę księ dza, nie wol no”.
– Jak to nie wol no? „Nie wol no, bo nie
po zwa la ją”. Kto wam za bra nia? „Na si
wy cho waw cy”. My ślę so bie, ta cy wy -
cho waw cy? Chłop cy, po dob no to wy nie
chce cie cho dzić do ko ścio ła. Wa si wy -
cho waw cy mó wi li, że tyl ko je den się
zgło sił. Na to od zy wa się je den chło pa -
czek: „O ra ny, jak łżą”. Ro ze śmia łem
się, cho ciaż to ta kie tra gicz ne. Rze czy -
wi ście, łżą. Dru gi chło piec po wia da:
„Sa mi, pro szę księ dza, to cho dzą
na Mszę, bo Pa ni mó wi ła nam, że tu ład -
na ka pli ca, ale nas to nie pusz cza ją”.

To jest po gwał ce nie pra wa czło wie -
ka do praw dy i wol no ści, a na wet do mi -
ło ści i spra wie dli wo ści. Już ta ki ma ły
dzie ciak wie, że jest okła my wa ny przez
wy cho waw cę. Ja ki po ży tek bę dzie mia -
ło z ta kie go czło wie ka pań stwo, na ród,
ro dzi na? Ja ki po ży tek bę dą mie li ro dzi -
ce, któ rzy nie dba jąc o pra wa dziec ka
od da li je na wa ka cje, cho ciaż wie dzie li,
że dzie ci nie bę dą mo gły cho dzić do ko -
ścio ła? Ja ką ko rzyść bę dzie mia ło pań -
stwo z oby wa te la, kie dy wy cho wa ny
jest w kłam stwie? To jest bar dzo bo le -
sna stro na oma wia ne go za gad nie nia. 

Mo że my mó wić o wie lu udo sko na le -
niach w na szej Oj czyź nie. Mo że my się

cie szyć z wa żnych osią gnięć, z bu do wy
no wych miast i po stę pu cy wi li za cyj ne -
go, i kul tu ral ne go, ale trze ba py tać, co
z te go wszyst kie go wyj dzie na po ży tek,

je że li u pod staw bę dzie le ża ło kłam stwo
i po gwał ce nie pod sta wo wych praw oso -
by ludz kiej? Pra wa do praw dy, do spra -
wie dli wo ści, do mi ło ści i wol no ści? 

W En cy kli ce Ja na XXIII o po ko ju
na zie mi, na któ rą tak chęt nie po wo łu ją
się ka to li cy i ko mu ni ści, są to pra wa naj -
bar dziej pod sta wo we, jak gdy by ka mień
wę giel ny wszel kie go bu do wa nia, ka żde -
go wy sił ku i ka żde go tru du. 

Cie szy łem się, że dzi siej sza Ko ro na -
cja Mat ki Bo żej od bę dzie się na wol nym
po wie trzu. Stwier dzi łem to z ra do ścią,
bo mi łu ją cym Bo ga wszyst ko po ma ga

W En cy kli ce Ja na XXIII
o po ko ju na zie mi, na któ -
rą tak chęt nie po wo łu ją
się ka to li cy i ko mu ni ści,
są to pra wa naj bar dziej
pod sta wo we, jak gdy by
ka mień wę giel ny wszel -
kie go bu do wa nia, ka żde -
go wy sił ku i ka żde go
tru du. 
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do do bre go, ale mu sze przy znać, że od -
mó wie nie Wam po zwo le nia na urzą dze -
nie tej ko ro na cji w mie ście, któ re so bie
Naj święt sza Pa nien ka wy bra ła na miej -
sce po cie sze nia, jest po gwał ce niem pra -
wa oby wa te li do wol no ści. Nie je ste śmy
w Pol sce oby wa te la mi dru giej kla sy,
do nas na le żą uli ce mia sta i my się te go
wy rzec nie mo że my; to jest na sze pra -
wo oczy wi ste i nikt nam nie mo że po -
wie dzieć: nie wol no Wam. Nikt nie ma
ta kiej wła dzy, ani ty tu łu za bra nia nia. Je -
że li to się sta ło, to do wód, że nie wszyst -
ko dzie je się u nas w spra wie dli wo ści
i po sza no wa niu czło wie ka, cho ciaż tak
du żo się o tym mó wi. Słusz nie więc
cie szą się ka to li cy i ko mu ni ści, że Oj -
ciec św. przy po mniał pod sta wo we pra -
wa czło wie ka. Je że li ra dość z En cy kli ki
Ja no wej bę dzie na dal tak po wszech na,
mo że z cza sem doj dzie do te go, że pra -
wa ludz kie i oby wa tel skie bę dą usza -
no wa ne, jest to ko niecz ny wa ru nek
po ko ju i po ko jo we go współ ży cia lu dzi.
Je śli się tych praw nie usza nu je, wszel -
kie bu do wa nie i ka żdy wy si łek, kul tu -
ra ma te rial na i ca ła cy wi li za cja bę dą
da rem ne. (…)

Koń czę, Naj mil sze Dzie ci, swo je sło -
wa. Je stem tu pierw szy raz i pierw szy
raz z te go wzgó rza mó wię sło wo Bo że,
cho ciaż kil ka krot nie tę dy prze je żdża -
łem. Prze pra sza jąc Was, że tak dłu go

mó wię, mi mo Wa sze go zmę cze nia
– wszak przy szli ście z da le ka, pra gnę
dać wy raz swej wdzięcz no ści i głę bo kiej
ra do ści z dzi siej szej uro czy sto ści. To za -
słu ga Wa sze go Naj do stoj niej sze go Ar -
cy pa ste rza, któ ry chciał mnie za pro sić
i uczy nić uczest ni kiem pod nio słe go Ak -
tu Ko ro na cyj ne go.

Skła dam wy raz naj wy ższe go hoł du
Wa szej wie rze, na śla du jąc w tym Oj ca
św. Paw ła VI. Gdy w cza sie hom ma -
gium, skła da ne go no wo wy bra ne mu Pa -
pie żo wi, mó wi łem Mu, że przy cho dzę
w imie niu Epi sko pa tu Pol ski, Du cho -
wień stwa die ce zjal ne go i za kon ne go,
za ko nów mę skich i żeń skich, ro dzin ka -
to lic kich, mło dzie ży i dzia twy na szej,
aby Mu zło żyć hołd, Oj ciec św. od po -
wie dział mi: „Skła dam hołd Pol sce
świę tej, za wsze wier nej”. Po wie dział
rów nież: „Pro szę o jed no Zdro waś Ma -
ry ja za mnie do Mat ki Bo skiej”. Pra -
gnął bym zo sta wić Wam te proś bę
Dzie ci Naj mil sze, aby ście o niej za wsze
pa mię ta li w pra cy co dzien nej i w en tu -

zjaź mie re li gij nym, któ ry go re je w ser -
cach na szych jak pło mień. Chcą nam go
zga sić, ale my na to nie po zwo li my, ma -
jąc prze ko na nie, że w swej wiel kiej god -
no ści oso by ludz kiej ma my na ca łym
glo bie, a tym wię cej w Oj czyź nie na -
szej, pra wo do praw dy, do wol no ści,
do spra wie dli wo ści, do sza cun ku
i do mi ło ści…

Ka za nie ko ro na cyj ne kard. Wy szyń -
skie go zna la zło się w ni gdy nie wy da nej
(ma szy no pis) „Hi sto rii ko ro na cji ob ra -
zu Mat ki Bo żej Po cie sze nia w No wym
Są czu” opra co wa nej przez ks. Ta de usza
Mi cha li ka SJ, ów cze sne go su pe rio ra do -
mu za kon ne go oj ców je zu itów przy ul.
Pio tra Skar gi.

W swej wielkiej
godności osoby ludzkiej
mamy na całym globie,
a tym więcej w Ojczyźnie
naszej, prawo do prawdy,
do wolności,
do sprawiedliwości,
do szacunku
i do miłości…
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KLU B 
IN TE GRA CJI 
SPO ŁECZ NEJ
Szukasz stażysty?
Czekają na Ciebie
w KIS-ie!

Za koń czył się pro ces pierw szej re kru ta cji
do Klu bu In te gra cji Spo łecz nej, dzia ła ją ce -
go w ra mach pro jek tu „KIS – ra zem da my

ra dę”. Do pro gra mu na ra zie (na rok 2013) za kwa -
li fi ko wa nych zo sta ło pięć dzie siąt osób. Fun da cja
Eu ro pa +, zaj mu ją ca się re ali za cją pro jek tu, roz -
po czy na po szu ki wa nia pra co daw ców chęt nych
do pod ję cia współ pra cy w za kre sie or ga ni za cji
szko leń oraz sta ży za wo do wych.

W tym ro ku w pro jek cie we źmie udział pięć -
dzie siąt osób dłu go trwa le bez ro bot nych z te re -
nu po wia tu no wo są dec kie go. Za nim zo sta ną
skie ro wa ni na od po wied nie kur sy i szko le nia, fun -
da cja Eu ro pa + mu si do kład nie przyj rzeć się ich
kwa li fi ka cjom, by przy go to wać dla nich pro po zy -
cje ade kwat ne do za in te re so wań, aspi ra cji
i umie jęt no ści. Już te raz jed nak za pra sza

do współ pra cy przed się bior ców i fir my z No we -
go Są cza i po wia tu. – Po szu ku je my pra co daw -
ców, któ rzy go to wi by li by przy jąć bez ro bot nych
na sta że i zor ga ni zo wać dla nich pół rocz ną prak -
tycz ną na ukę za wo du w tej for mie – mó wi Ali -
na Gar wol z fun da cji Eu ro pa +. Za pro sze nie nie
jest kon kret nie ukie run ko wa ne. – Bez ro bot ni ma -
ją ró żne kwa li fi ka cje, dla te go in te re su ją nas
przed się bior stwa i fir my z roz ma itych bra nż.

Fun da cja jed no cze śnie za pew nia, że współ pra -
ca z pra co daw cą nie mu si ogra ni czać się je dy nie
do przy ję cia bez ro bot nych na sta że. – Je śli przed -
się bior stwa bę dą mia ły od po wied nie upraw nie -
nia, bę dą mia ły mo żli wość rów nież zor ga ni zo wać
dla na szych uczest ni ków szko le nia za wo do we
– do da je Ali na Gar wol.

Do Klu bu In te gra cji Spo łecz nej na le żą oso by
dłu go trwa le bez ro bot ne z ca łe go po wia tu no wo -
są dec kie go, któ re po zy tyw nie prze szły kwa li fi ka -
cję do pro gra mu. Jed nym z kry te riów przy ję cia
był rów nież od po wied ni po ziom mo ty wa cji
do zmia ny swo je go ży cia za wo do we go, oce nia ny
przez psy cho lo ga. Człon ko wie Klu bu zo sta li ob -
ję ci spe cjal nym pa kie tem wspar cia, w za kre sie
po rad nic twa za wo do we go i psy cho spo łecz ne go.
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W ce lu pod nie sie nie ich kwa li fi ka cji za wo do wych
skie ro wa ni zo sta ną na szko le nia i kur sy do kształ -
ca ją ce, co po zwo li im póź niej na pod ję cie sta ży
za wo do wych wy ma ga ją cych po dob nych umie jęt -
no ści jak te zdo by wa ne wcze śniej na szko le niach.
Ra zem z do rad cą za wo do wym przy go tu ją in dy -
wi du al ną dla ka żde go z nich ście żkę roz wo ju za -
wo do we go. Wszyst kie te for my wspar cia
ofe ro wa ne są im bez płat nie, or ga ni za to rzy prze -
wi du ją do dat ko we sty pen dia w trak cie szko leń
oraz wy na gro dze nie pod czas pół rocz ne go sta żu.

Ko lej na re kru ta cja do pro jek tu od bę dzie się
w przy szłym ro ku (2014). Z ofer ty Klu bu In te gra cji
Spo łecz nej bę dzie wte dy mo gło sko rzy stać ko lej -
nych pięć dzie siąt osób. Człon kiem Klu bu zo stać
mo że dłu go trwa le bez ro bot ny miesz ka niec po wia -

tu no wo są dec kie go, któ ry przej dzie pro ces re kru -
ta cji, po le ga ją cy m.in. na oce nie stop nia mo ty wa -
cji do zmia ny swo je go ży cia, głów nie za wo do we go.
– Na si uczest ni cy po pro stu po win ni chcieć zmie -
nić swo je ży cie, a pa mię taj my, że to nie ła twe gdy
mi ni mum po nad dwa la ta [kry te rium de fi ni cyj ne
oso by „dłu go trwa le bez ro bot nej” – przyp. red.],
a czę sto znacz nie dłu żej nie mo gą zna leźć pra cy
– do da je Ali na Gar wol. Do dat ko we punk ty, któ re
mo gą za de cy do wać o tym, czy da na oso ba zo sta -
nie człon kiem KIS -u, otrzy mu je się za: za miesz ka -
nie na te re nie wiej skim – 5 pkt., po sia da nie ni skich
lub nie ak tu al nych kwa li fi ka cji (wy kształ ce nie za -
sad ni cze za wo do we i ni ższe) – 5 pkt., oraz ko rzy sta -
nie ze wspar cia Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej – 5
pkt. Do dat ko we 5 pkt. otrzy mu ją ta kże ko bie ty.

Klub In te gra cji Spo łecz nej mie ści się w No wym Są czu, przy ul. Na wo jow skiej 118 (daw ny Opti mus), na I pię -
trze – po kój 101 i 102. Te le fon: 601 320 540. Do dat ko we in for ma cje mo żna rów nież zna leźć na stro nie in -
ter ne to wej www.kis.eu ro pa plus.pl



Studio w Nowym Sączu: 
ul. Piłsudskiego 46, I piętro, 33-300 Nowy Sącz
tel. 512 988 999

Salon w Krakowie:
ul. Lubelska 14, 30-003 Kraków
tel. 12 422 03 18

e-mail: projekt@metaforma.pl
www.metaforma.pl
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P
o ni żej frag men ty kro ni kar skie -
go za pi su za war te go w opra co -
wa niu za ty tu ło wa nym
„Hi sto ria ko ro na cji ob ra zu

Mat ki Bo skiej Po cie sze nia w No wym
Są czu”, au tor stwa ks. T. Mi cha li ka (ma -
szy no pis).

***
(…) Uro czy sto ści ko ro na cyj ne z ko -

niecz no ści mu sia ły się od być w przy ko -
ście le w Za wa dzie, po nie waż wła dze
pań stwo we nie za twier dzi ły na ten cel
żad ne go z pla ców na te re nie mia sta No -
we go Są cza.

Nie udzie lo no nam rów nież ze zwo le -
nia na prze nie sie nie w uro czy stej pro ce -
sji ob ra zu Mat ki Bo żej Po cie sze nia
z No we go Są cza do Za wa dy. Z te go
wzglę du prze wie zio no go pry wat nie,
w asy ście Ks. Pro win cja ła An to nie go
Ku śnie rza S. J. i Ks. Su pe rio ra Ta de usza
Mi cha li ka S. J. w so bo tę (10 sierp -
nia 1963 r. – przyp. red.) w no cy
o godz. 23.00 au tem cię ża ro wym od po -
wied nio ude ko ro wa nym kwia ta mi. Mi -
mo pry wat ne go cha rak te ru tej
czyn no ści, to wa rzy sząc jej oko licz no ści
spra wi ły, że na bra ła ona im po nu ją ce go,
ze wnętrz ne go splen do ru. 

Au to wio zą ce ob raz po prze dzał sznur
aut oso bo wych, mo to cy kli, ro we rów
i ol brzy mie tłu my miesz kań ców No we -
go Są cza i pąt ni ków, przy cho dzą cych
już z ró żnych stron Pol ski na ko ro na cję.
Miesz kań cy No we go Są cza przy bra li
swo je do my ob ra za mi, fi gu ra mi Mat ki
Naj święt szej, przed któ ry mi pa li ły się
ró żno ko lo ro we ża rów ki i świecz ki.
Wszę dzie roz le gał się śpiew Ma ryj nych
pie śni. Był to wzru sza ją cy, nie za po -
mnia ny wi dok, któ ry po zo sta wił głę bo -
kie i dłu go trwa łe wra że nie w ser cach
uczest ni czą cych rzesz wier nych. 

Po prze wie zie niu ob ra zu Mat ki Bo -
skiej Po cie sze nia do Za wa dy umiesz -
czo no go na fe re tro nie re gio nal nie
przy ozdo bio nym przez p. me ce na so -
wą M. Ja ku bow ską i usta wio no po środ -
ku ko ścio ła na spe cjal nie tym ce lu
przy go to wa nym pod wy ższe niu. Straż
ho no ro wą przez ca łą do bę peł ni li przed -
sta wi cie le są dec kie go spo łe czeń stwa.
(…)

W nie dzie lę ra no wszyst kie dro gi
wio dą ce do Za wa dy po czę ły na peł niać
się tłu ma mi wier nych, któ rzy wszel ki mi

mo żli wy mi środ ka mi lo ko mo cji zdą ża li
na miej sce uro czy sto ści. 

Z ka żdą go dzi ną na pły wa ło co raz
wię cej piel grzy mów, oko ło godz. 11.00
licz ba ich do szła do 300.000, tak, że wy -
peł ni li plac zaj mu ją cy ok. 6 ha. Ra zem
z wier ny mi przy by wa li ka pła ni die ce -
zjal ni i za kon ni z ró żnych stron Pol ski
– naj wię cej oczy wi ście z Die ce zji

Tar now skiej. Sta wi li się na miej sce rów -
nież przed sta wi cie le wszyst kich do mów
je zu ic kich oby dwu pol skich pro win cji.
Ra zem by ło obec nych oko ło 700 ka pła -
nów. W uro czy sto ściach uczest ni czy ło
rów nież wie le sióstr za kon nych w su mie
oko ło 1000. 

Tuż przed roz po czę ciem uro czy sto ści
ko ro na cyj nych przy by ło 17 Księ ży Bi -

Koronacja 
odbyła się wśród
głębokiej ciszy
Do kład ny, a przy tym barw ny opis ko ro na cji ob ra zu Mat ki Bo żej
Po cie sze nia z ko ścio ła Du cha św. w No wym Są czu w dniu 11
sierp nia 1963 ro ku w Za wa dzie po zo sta wił ów cze sny su pe rior
je zu ic kiej wspól no ty przy ul. Pio tra Skar gi, ks. Ta de usz Mi cha lik
SJ, któ ry wal nie się przy czy nił raz do de cy zji Sto li cy Apo stol -
skiej, a dwa – świet ne go prze bie gu uro czy sto ści. 



sku pów. W Ich gro nie znaj do wa li się
Księ ża Bi sku pi Or dy na riu sze:

Ks. Ar cy bi skup An to ni Ba ra niak, Ks.
Ar cy bi skup Bo le sław Ko mi nek, Ks. Bi -
skup Ka rol Woj ty ła, Ks. Bi skup To masz
Wil czyń ski, Ks. Bi skup Ed mund No wic -
ki oraz Księ ża Bi sku pi Su fra ga ni: Ks. Bi -
skup Lu cjan Bie re nac ki, Ks. Bi skup
Mi chał Ble char czyk, Ks. Bi skup Sta ni -
sław Czaj ka, Ks. Bi skup Ju lian Gro blic ki,
Ks. Bi skup Jan Ja ro sze wicz, Ks. Bi skup
Lech Kacz ma rek, Ks. Bi skup Jan Ma zur,
Ks. Bi skup Jan Obłąk, Ks. bi skup Ka rol
Pę ka la, Ks. Bi skup Hen ryk Strą kow ski
i Ks. Bi skup Wa cław Wy cisk. (…)

O godz. 8-mej Mszę św. pon ty fi kal -
ną ce le bro wał J. E. Ks. Bi skup Ka rol Pę -
ka la, w cza sie któ rej śpie wał chór
z or kie strą. Ka za nie wy gło sił Ks. Ka no -
nik Fran ci szek Ja nik z Kru żlo wej.

Oko ło godz. 10.30 ce lem po wi ta nia
J. E. Ks. Kar dy na ła Pry ma sa Ste fa -
na Wy szyń skie go i to wa rzy szą cych mu
Do stoj ni ków ko ściel nych przy bra mie
po wi tal nej przed głów nym wej ściem
do ko ścio ła usta wi ły się licz ne de le ga -
cje na cze le z Go spo da rzem ko ścio ła
w Za wa dzie Ks. Ka no ni kiem Mie czy -
sła wem Racz kow skim.

W skład po szcze gól nych de le ga cji
we szli przed sta wi cie le spo łe czeń stwa
no wo są dec kie go, są dec kich grup re gio -
nal nych w lu do wych stro jach z Po de -
gro dzia, Szczaw ni cy i Za ko pa ne go. Nie
za bra kło na wet gór ni ków z Za brza
z pięk nym sztan da rem. 

O godz. 11.15 przy je chał J. E. Ks. Kar -
dy nał Ste fan Wy szyń ski Pry mas Pol ski
w to wa rzy stwie J. E. Bi sku pa Je rze go
Able wi cza, Or dy na riu sza Tar now skie go. 

Na stą pi ło po wi ta nie. Naj pierw prze -
ma wiał Go spo darz Pa ra fii Za wa da Ks.
ka no nik Mie czy sław Racz kow ski, na -
stęp nie chle bem i so lą wi ta li Do stoj nych
Go ści przed sta wi cie le Za wa dy, po nich
zaś wy stą pi li przed sta wi cie le spo łe czeń -
stwa są dec kie go: Dr Adam Ko zacz ka
– w imie niu oj ców i ma tek; Bar ba ra
Ha be la – w imie niu pa nien; Krzysz tof
Paw łow ski – w imie niu mło dzie ży mę -
skiej. Na koń cu po wi ta ła Ks. Pry ma sa
de le ga cja dzie ci przed szkol nych.

Po przy wi ta niu J. E. Ks. kar dy nał
Pry mas w oto cze niu Księ ży Bi sku pów
i in nych Do stoj ni ków Ko ściel nych udał
się do ko ścio ła na krót ką ad o ra cję Naj -

święt sze go Sa kra men tu. Na stęp nie
w uro czy stej pro ce sji, przy śpie wie pie -
śni Ma ryj nych prze nie sio no ob raz Mat -
ki Bo skiej Po cie sze nia z ko ścio ła
do oł ta rza ko ro na cyj ne go. (…)

Zbli ża ją cą się do oł ta rza po lo we go
pro ce sję po wi tał chór po tę żnym hym -
nem „Ec ce Sa ce der dos Ma gnus”. Po wi -
tal ne prze mó wie nie wy gło sił Ks.
Pro win cjał An to ni Ku śnierz S. J. wy ra -
ża jąc w imie niu Za ko nu i 300-ty sięcz -

nej rze szy szcze rą ra dość i wdzięcz ność
dla Ks. Pry ma sa za wy sta ra nie się u Sto -
li cy Świę tej po zwo le nia na uro czy stą
ko ro na cję ob ra zu i pod ję cie się tru du je -
go uko ro no wa nia. W osno wie prze mó -
wie nia na szki co wał w ogól nym za ry sie
hi sto rię ob ra zu oraz zwią za ne go z nim
kul tu w cią gu ostat nich czte ry stu lat.
W za koń cze niu prze mó wie nia zwró cił
się do J. E. Ks. Pry ma sa z proś bą o do -
ko na nie ko ro na cji. 

Część urzę do wą za po cząt ko wa ło od -
czy ta nie do ku men tów: bul li pa pie skiej,
ze zwa la ją cej na ko ro na cję ob ra zu, de -
kre tu św. Pe ni ten cja rii udzie la ją ce go od -
pu stu zu peł ne go wszyst kim wier nym,
bio rą cym udział w ko ro na cji oraz li stu
gra tu la cyj ne go Prze ło żo ne go Ge ne ral -
ne go Księ ży Je zu itów, Ks. Ja na Jans sen -
sa S. J. Na stęp nie Ks. Su pe rior Ta de usz
Mi cha lik zło żył przy się gę, że bę dzie
strzegł Są dec kie go Sank tu arium i dbał
o sze rze nie kul tu Ma ryj ne go. 

Uro czy sto ści ko ro na cyj ne zbli ża ły
się do swe go kul mi na cyj ne go punk tu.
Ks. Pry mas po świę cił zło te, ozdo bio ne
szla chet ny mi ka mie nia mi ko ro ny i wy -
ma wia jąc prze pi sa ne ry tu ałem mo dli -
twy na ło żył je na skro nie Dzie ciąt ka
Je zus i Mat ki Naj święt szej. 

Ko ro na cja od by ła się wśród głę bo -
kiej ci szy i wzru sze nia zgro ma dzo -

nych tłu mów. Świad czy ły o tym łzy
w oczach wie lu czci cie li Mat ki Bo żej,
da ją cych w ten spo sób wy raz swej ra -
do ści, uwiel bie nia i chwa ły „Pa ni Są -
dec kiej”.

Po ko ro na cji 300-ty sięcz na rze sza
od śpie wa ła an ty fo nę Sa lve Re gi na – Wi -
taj Kró lo wo. 

Tym cza sem ob raz wy cią gnię to w gó -
rę, by był wi docz ny dla wszyst kich
zgro ma dzo nych. 

Su mę pon ty fi kal ną ce le bro wał J. E.
Ks. Bi skup Je rzy Able wicz, zgro ma dzo -
ny zaś tłum lud to wa rzy szył mu chó ral -
nym śpie wem pie śni Ma ryj nych
w ję zy ku pol skim przy akom pa nia men -
cie or kie stry pod kie run kiem Ks. Jó ze fa
Łe sia S. J.

Po Ewan ge lii oko licz no ścio we ka za -
nie wy gło sił Ks. Kar dy nał Pry mas.
Dzię ki spraw nie dzia ła ją cej ra dio fo ni za -
cji głos je go do cie rał do naj bar dziej od -
le głych za kąt ków, tak że ze bra ni wier ni
bez więk sze go wy sił ku słu cha li do stoj -
ne go Ka zno dzie ję. (…)

Ostat nim ak tem uro czy sto ści by ła
im po nu ją ca pro ce sja na ol brzy mim pla -
cu ko ro na cyj nym za koń czo na wnie sie -
niem ob ra zu do ko ścio ła. Po wej ściu
do ko ścio ła J. E. Ks. Pry mas po świę cił
ko pię Ob ra zu Mat ki Bo żej Po cie sze nia
dla pa ra fii Za wa da. W po wszech nym
na stro ju po wa gi i sku pie nia od śpie wa no
hymn „Bo że coś Pol skę”. 

Cho ciaż uro czy sto ści ko ro na cyj nej
do bie gły kre su oko ło go dzi ny 15-tej, ob -
raz po zo stał w Za wa dzie jesz cze przez
dal sze trzy go dzi ny. W tym cza sie od pra -
wio no przed nim czu wa nie so bo ro we
w in ten cji Ko ścio ła świę te go i So bo ru,
w in ten cji Oj czy zny, Księ dza Pry ma sa
i Bi sku pów, w in ten cji „Mi le nium”. 

Straż ho no ro wą przed ob ra zem peł -
ni li stra ża cy ze Świ niar ska. Mi mo upa -
łu i zmę cze nia wie lu uczest ni ków
po zo sta ło na dal przed ob ra zem od da jąc
się żar li wej mo dli twie. 

O godz. 18-tej prze wie zio no ob raz
z po wro tem do ko ścio ła Księ ży Je zu -
itów w No wym Są czu. Na ca łej sze ścio -
ki lo me tro wej tra sie po oby dwóch
stro nach jezd ni tłu my lu dzi, prze wa żnie
na klęcz kach od da ły hołd swej Naj dro -
ższej Mat ce, śpie wa jąc z głę bo kim prze -
ję ciem pie śni Ma ryj ne… 

Oprac. (AP)
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Ko ro na cja od by ła się
wśród głę bo kiej ci szy
i wzru sze nia zgro ma dzo -
nych tłu mów. Świad czy -
ły o tym łzy w oczach
wie lu czci cie li Mat ki Bo -
żej, da ją cych w ten spo -
sób wy raz swej ra do ści...
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P
ra ca po wsta ła w po ło wie 1962 r.
w Kra ko wie (ma szy no pis) za -
wie ra ła opis i hi sto rię ob ra zu,
w czę ści dru giej au tor omó wił

kult daw ny i współ cze sny ob ra zu,
a w trze ciej – przy to czył „wa żniej sze
– jak na pi sał – bar dziej ude rza ją ce i le piej
udo ku men to wa ne świa dec twa o ła skach
ode bra nych przez wier nych za wsta wien -
nic twem Mat ki Zba wi cie la, do któ rej za -
sy ła no mo dły przed tym ob ra zem”.

O. Bed narz przed sta wił w su mie 31
świa dectw i ze znań spo śród 190, któ re
za cho wa ły się w ar chi wum Ma ło pol -
skiej Pro win cji To wa rzy stwa Je zu so we -
go (od 1832, tj. od cza su osie dle nia się
je zu itów No wym Są czu) w tzw. Li ber
do no rum (księ dze łask). Wśród nich by -
ły re la cje o. Jó ze fa Bal car ka SJ i o. An -
to nie go Ku śnie rza SJ o opie ce MB
Po cie sze nia nad ko le gium no wo są dec -
kim je zu itów w cza sie ostat niej woj ny. 

Zwra ca uwa gę świa dec two Ja ni ny
Ste fa ni szyn o ła skach i opie ce Mat ki Bo -
żej Po cie sze nia w okre sie po by tu w obo -
zie nie miec kim wraz z po dzię ko wa nia mi
za oca le nie od nie chyb nej śmier ci, wpi -
sa ne w Li ber do no rum 8 ma ja 1951 r. Tę
re la cję, choć jest bar dzo dłu ga, o. Bed -
narz przy to czył w swej pra cy w ca ło ści,
w roz dzia le pt. „Do dat ki”. 

Słów pa rę o Ja ni nie Ste fa ni szyn
(1909-1993), któ rą star si są de cza nie do -
brze pa mię ta ją.

Ukoń czy ła Gim na zjum Han dlo we,
w la tach 30. pra co wa ła w skład ni cy kó łek
rol ni czych i biu rach ad wo kac kich (od 1
wrze śnia 1939 r. u Ro ma na Si chra wy). 13
kwiet nia1941 r. aresz to wa nazadzia łal ność
kon spi ra cyj ną przez He in ri cha Ha man -
na i po cię żkim śledz twie ze sła na do obo zu
w Ra vens bruck (nr 7263). Po woj nie za -
trud nio na w Są dzie Grodz kim (1946-52)
i ze spo le ad wo kac kim (1952-68) w No -
wym Są czu. Śpie wa ła w chó rze „Echo”

i „Lut nia”, or ga ni za tor ka wie lu im prez kul -
tu ral nych, za kła da ła pierw szą żeń ską dru -
ży nę że glar ską w No wym Są czu,
dzia łacz ka ZHP i kom ba tanc ka. Po cho wa -
na na cmen ta rzu przy ul. Rej ta na w No -
wym Są czu (za „En cy klo pe dią Są dec ka”
Je rze go i Au gu sty na Le śnia ków, No wy
Sącz 2000). Pie kło Ra vens bruck prze ży ła
ta kże jej sio stra Jó ze fa Ste fa ni szyn (1911-
1998) pod da wa na w obo zie eks pe ry men -
tom pseu do me dycz nym, po woj nie
na uczy ciel ka są dec kich szkół, po ka zu ją ca
się na uro czy sto ściach kom ba tanc kich
w obo zo wym „pa sia ku”. Ich brat – Ta de -
usz Ste fa ni szyn (ur. 1914) zgi nął 2 wrze -
śnia 1939 r. w ran dze po rucz ni ka WP
pod czas walk w re jo nie Spyt ko wic.

FRAGMENT ZEZNANIA
JANINY STEFANISZYN

Od dziec ka mia łam wiel kie na bo żeń -
stwo do Mat ki Bo żej Po cie sze nia. Wszel -
kie tro ski, smut ki i zmar twie nia
– ra do ści, za do wo le nia skła da łam przez
ca łe ży cie mo je u Jej stóp. Ob raz ten
ota cza łam wiel ką czcią i mi ło ścią. (…) 

Wy bu chła woj na. Proś by mo je po -
dwo iły się do Mat ki Bo żej Po cie sze nia
– tu skła da łam sa me łzy bo le ści
– stra ci łam bra ta na woj nie, a sa ma wraz
z sio strą zo sta łam aresz to wa na przez Ge -
sta po i to by ło w dru gi dzień Wiel ka no cy
w 1941 r., tj. dnia 13 kwiet nia. Za bra łam
ze so bą ma ły ob ra zek Mat ki Bo skiej Po -
cie sze nia, uca ło wa łam ob ra zek skry cie
przed Ge sta po i po wie dzia łam ci chut ko:
„Mat ko Bo ża Po cie sze nia, idziesz Ty ra -
zem ze mną – broń mnie i chroń
przed tym, co by mo gło spla mić mo ją du -
szę. Bła gam Cię, osła niaj mnie na dro dze
tej wiel kiej Gol go ty.”

Cię żkie śledz two roz po czę ło się. Wrzu -
co no mnie w lo chy wię zien ne, w lo chy
ciem ni cy na wpół ob dar tą z ubra nia, po -
tem bi to do krwi, ko pa no w naj więk szym
tem pie – pi ja ni ge sta pow cy póź ną no cą
znę ca li się w po twor ny spo sób. Za czę ły się
cier pie nia pra wie że nie ludz kie. Po tem
w ciem ne kwiet nio we no ce ob wo żo no au -
tem w to wa rzy stwie 6. Ge sta pow ców
pod ka ra bi na mi – po la sach są dec kich i li -
ma now skich. Padł roz kaz. Rzu co no
pod no gi ło pa tę i ki lof. „Wy ko pać ma cie
dół wiel ko ści oso by” – przy świe ca li la tar -
ka mi. Wy ko pa łam. Go to wy – zdar li
płaszcz i już go to wa łam się na śmierć.

Czy niąc przed pół wie czem sta ra nia u władz ko ściel nych o ko ro -
na cję ob ra zu Mat ki Bo żej Po cie sze nia oj co wie je zu ici przed ło ży -
li m.in. pra cę o. Mie czy sła wa Bed na rza pt. „Ła ska mi sły ną cy
ob raz Mat ki Bo żej Po cie sze nia w je zu ic kim ko ście le Św. Du cha
w No wym Są czu”. 

Janina Stefaniszyn przeżyła piekło obozu
koncentracyjnego dzięki opiece Matki Bożej Pocieszenia 

Matko ratuj,
ratuj Matko!

Grób Ste fa ni szy nów na cmen ta rzu
przy ul. Rej ta na w No wym Są czu   
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Pieśni ku
czci Matki
Bożej
Pocieszenia
Do przed ło żo nej wła dzom ko ściel -
nym przed pół wie czem przez oj ców
je zu itów proś by o uko ro no wa nie
cu dow ne go ob ra zu MB Po cie sze nia
z ko ścio ła Du cha św., do łą czo no
opra co wa nie ks. Mie czy sła wa Bed -
na rza S. I. pt. „Ła ska mi sły ną cy ob -
raz Mat ki Bo skiej Po cie sze nia
w je zu ic kim ko ście le Św. Du cha
w No wym Są czu” (Kra ków 1962,
ma szy no pis). 

W
śród wie lu in nych spraw,
któ re au tor uznał za wa -
żne, m.in. hi sto ria ob ra zu
i je go kult na prze strze ni

wie ków, wy bra ne świa dec twa łask otrzy -
ma ne za przy czy ną Pa ni Są dec kiej, zna -
la zło się w tej pra cy 6 „pie śni uło żo nych
ku czci Mat ki Bo skiej Po cie sze nia i śpie -
wa nych ku Jej czci w ko ście le Św. Du -
cha w No wym Są czu”, jak na pi sał au tor.

Więk szość z tych pięk nych, sta rych pie -
śni już nie jest, nie ste ty, śpie wa nych
w Sank tu arium MB Po cie sze nia. Pa mię ta -
ją je jesz cze naj star si są de cza nie. Dla te go
war to je przy po mnieć i to w ta kiej ko lej -
no ści, jak to uczy nił 50 lat te mu ks. Bed -
narz, któ ry był au to rem jed nej z pie śni.

PIEŚŃ DO NAJŚW. MARYI
PANNY POCIESZENIA
Puklerzu mocny! Tarczo nieprzebita!
Ciebie dziś grzesznik w tym obrazie wita.
Ratuj mnie Panno! Bom zewsząd strapiony,
Z tej racz mnie cieszyć, z drugiej bronić strony. 
Weź mnie na ten czas i wódź jako dziecię,
Wszakżeś jest Matką człowieka na świecie.
Bo gdzie spoglądnę, wszędzie dla mnie trwoga,
Żem nieraz ciężko już obraził Boga.
Pociesz mnie, Panno! wtym skutku skutecznie,
Abym przebłagał Boga dostatecznie. 
Jeżeli spojrzę na wysokie nieba,
Stroskanym wielce, bo tam cnoty trzeba.

Przed pa ru dnia mi by łam do Ko mu nii
św., czu łam, że czy stą jest du sza mo ja
– a tyl ko jesz cze ci chy, szyb ki ra chu nek
su mie nia, wes tchnie nie jed no i ko niec.
Zau wa ży li ka ci na mo jej szyi po wie szo -
ny ró ża niec z krzy ży kiem dość du żym, ta -
kim na śmierć. Chwy ci łam krzy żyk
i chcia łam uca ło wać po raz ostat ni, ale
ka ci chwy ci li za ró ża niec i po czę li cią -
gnąć z ca łej si ły za śmie wa jąc się: „Cze -
mu ten wasz Bóg nie uczy ni, że by cię
wy rwał z na szych rąk?”. Pa dło prze kleń -
stwo po nie miec ku: „Zwa rio wa na ko bi -
ta, wie rzy w ró ża niec”. Po czę li bić
i ka to wać, na stęp nie roz ka za no usta wić
się ty łem do ro wu i pa dły se rie strza łów

– raz po raz, a ja sto ję i ku le mnie nie tra -
fia ją. Mat ko Po cie sze nia by łaś ze mną,
wi dzia łaś mnie, a by łam spo koj na i tyl ko
za no si łam żar li we mo dły do Bo ga, pro -
sząc Go, aby przy jął bied ną grzesz ni cę
do sie bie: „Bo że, Ty nie od rzuć mnie
w tej strasz nej chwi li ży cia, Mat ko ra tuj,
ra tuj Mat ko!”. I wi dzia łam tyl ko Two je
du że oczy spo glą da ją ce z te go ob ra zu cu -
dow ne go, te Two je do bre i czu łe oczy
Mat ki Po cie sze nia. Zno wu strza ły, a po -
tem zno wu bi cie i ko pa nie. Na gle pręd ko
padł roz kaz – zno wu wio zą – za wieź li
w in ne la sy, mnie zna ne, by ły to la sy
za Li ma no wą – i zno wu to sa mo i to sa -
mo, i tak by ło czte ry ra zy z rzę du. 

Po wró ci łam do wię zie nia do No we go
Są cza stor tu ro wa na, to wa rzysz ki nie do li
by ły pew ne, że nie wró cę. A mo je dwie
młod sze, bied ne sio stry za pła ka ne i zroz -
pa czo ne nie wie rzy ły, że wró cę, bo im
jaw nie ogło szo no, że ja dę na „Czar ny
las” – ka żdy wie dział gdzie. Że gna ły mnie
roz pacz li wie, a jed nej z nich po da łam
jesz cze w rę kę mo je ostat nie ży cze nie. 

Na stęp nie zno wu wtrą co no mnie
w lo chy ciem ni cy i tak przez kil ka dni (8)
zno wu no we ka tu sze. Mat ka Po cie sze nia
by ła ze mną. Po tem zno wu wy pusz czo no

na ce le wię zien ne i na stęp nie prze wie -
zio no nas do wię zie nia w Tar no wie. Tu
jaw nie mo dli ły śmy się wszyst kie na ce li
przed tym ma łym ob raz kiem – i ile ra zy
ten ob ra zek był mo kry od łez… Łza mi
ką pa ły śmy Cię Mat ko Po cie sze nia. Cię -
żkie ży cie wię zien ne w Tar no wie, głód
i ro bac two po twor ne mę czy ło nas dzień
i noc przez pół ro ku. W dniu 13 wrze -
śnia 1941 r. prze wie zio no mnie wraz
z mo ją sio strą Jó ze fą do obo zu w Ra -
vens bruck ko ło Ber li na. By łam stor tu ro -
wa na i wy nędz nia ła, bo cia ło mo je by ło
zbi te i czar ne jak wę giel. Jed na star sza,
si wa współ to wa rzysz ka nie do li trzy ma -
ła mnie przez ca łą pod róż, któ ra trwa ła
trzy dni, na ko la nach i ob my wa ła mnie
wo dą, któ rą czer pa ły za po zwo le niem
Niem ców na ja kiejś sta cji z wo do cią gu. 

Obóz kon cen tra cyj ny. Tu Fur sten berg.
Wy sia dać. Za pa ko wa no nas w wię zien ne
au to i za mknię to pra wie, że bez po wie trza
–udu sić się by ło mo żna. Bra ma la gru. Psy
wil czu ry krą żą ko ło nas i za ja dle uja da ją.
Ge sta po – ko bie ty w czar nych pe le ry nach
i ka pi szo nach, twa rze zło wro gie ja kąś ze -
mstą pa ła ją ce. Wszyst kie wo ła ją: „Pie kło,
pie kło, tu pie kło na zie mi…”. Re wi zja, ką -
piel, prze bra ni w pa sia ki, trep ki drew nia -
ne na no gi da ją, wło sy go lą – bi ją,
ko pią. I wi dzia łaś to Mat ko Bo ża Po cie -
sze nia. Przy re wi zji ode bra no mi ró ża niec
i ob ra zek, i ode szłaś Mat ko ode mnie. Za -
bra li mi Cie bie – zo sta łam sa ma, a Ty by -
łaś ze mną. By łaś. Je dy nym ma rze niem
i pra gnie niem by ło od zy skać za wszel ka
ce nę mój ob ra zek. Mo dli twy nie usta wa ły
– przy pra cy cię żkiej ki lo fem czy ło pa tą,
jed na mo dli twa pły nę ła do Cie bie Mat -
ko. I rok prze le ciał jak by z bi cza strze lił.
Przy pad ko wo ko lum na pra cu ją cych
w tzw. Efek tach zna la zła mój ob ra zek po -
mię ty przy ubra niu i przy nie sio no mi go
z po wro tem, ja ka to by ła ra dość. Mat ko,
Ty wiesz sa ma naj le piej – jak Cię okry łam
po ca łun ka mi, jak bar dzo się ra do wa łam
i znów by łaś ze mną Mat ko Po cie sze nia.
Przy wiel kich obo zo wych re wi zjach by łaś
za szy ta w pa siak, po tem gdy re wi zje usta -
ły a zor ga ni zo wa no za raz wspól ne mo dli -
twy na blo ku by łaś za wsze ze mną Mat ko,
przed tym ob raz kiem ty sią ce bied nych,
nie szczę śli wych więź nia rek za no si ły proś -
by przed tron Two je go Sy na. Ile łez wi -
dzia łaś. Ile skarg sły sza łaś… 

Oprac. (HSZ) 

– Łzami kąpałyśmy Cię
Matko Pocieszenia.
Ciężkie życie więzienne
w Tarnowie, głód
i robactwo potworne
męczyło nas dzień i noc
przez pół roku. 
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Mnie widzisz, Matko! Nędznego grzesznika.
Pociesz mnie, proszę, niechaj rozpacz znika.
Po ziemi chodząc jak błędny rozpaczam,
Gdy na me złości oczy, płacząc zwracam.
Odwróć mnie, Matko, od takiej ponęty,
Żeby nie szkodził więcej czart przeklęty.
I tak w swym zmyśle ustawicznie błądzę,
Niebam nie godzien, piekła się być sadzę.
Tak mnie wódź, Matko, na tym świętym pasie,
Abym do Boga trafił w przyszłym czasie. 
Błagaj Majestat Jego rozgniewany.
Abym już nie był grzesznik tak stroskany.
Będę Cię wielbił aż do nieskończenia,
Gdy mi użyczysz łaski pocieszenia.
Kto Cię czci paskiem – wolny
od zniszczenia,
Ty go ocalisz, Matko Pocieszenia!

(autor nieznany)

NIE OPUSZCZAJ NAS…
Nie opuszczaj nas, nie opuszczaj nas!
Matko, nie opuszczaj nas!

Matko, pociesz, bo płaczemy.
Matko, prowadź, bo zginiemy.
Ucz nas kochać, choć w cierpieniu.
Ucz nas cierpieć, choć w milczeniu
Ref. Nie opuszczaj nas, nie opuszczaj nas!
Matko, nie opuszczaj nas!
Cóż dziwnego, że łzy płyną,
Gdy to życie łez doliną. 
Dusza smutkiem zamroczona
Pod ciężarem krzyża kona.
Ref. Nie opuszczaj nas…
Wyjednało Twe wstawienie
Niejednemu już zbawienie.
Kto swą ufność w Tobie złożył,
Nowym Łaski życiem ożył.
Ref. Nie opuszczaj nas…
I dlatego Twoje imię
W sercach naszych nie zadrzymie.
Będziemy wołać, błagać, prosić
Wszędzie, zawsze cześć Twą głosić!

Ref. Nie opuszczaj nas…
I w sieroctwie, w opuszczeniu,
I w tęsknocie, i w cierpieniu,
I w ubóstwie i w chorobie
Zawsze będziem ufać Tobie!
Ref. Nie opuszczaj nas…
Chętnie pójdziem drogą krzyża,
Bo nas krzyż do Ciebie zbliża,
Bo nas krzyż dziś nie przestrasza,
Bo nadzieja w krzyżu nasza.
Ref. Nie opuszczaj nas…
Tak pod krzyżem będziem stali,
Z Tobą krwawą łzą płakali.
Boś Ty Matką nam została,
Gdyś pod krzyża drzewem stała.
Ref. Nie opuszczaj nas…

Autor: ks. Karol Antoniewicz SJ

DO MATKI BOSKIEJ
POCIESZENIA
W SANDECKIM OBRAZIE 
Królowo niebios, Sandecka Pani!
Serca Ci nasze niesiemy w dani.
Ciesz nas i prowadź drogą zbawienia,
Matko litości i pocieszenia!

Tyś wciąż jak Matka wszystkich cieszyła,
A wszak Twa władza się nie zmniejszyła,
Więc samym Twoim słodkim wejrzeniem
I nam, o Matko, bądź Pocieszeniem!

Kto się to zbliżył do tronu Twego,
A Ty spojrzałaś słodko na niego,
Wnet mu znikł z serca ból i cierpienie,
Bo mu łzy starło Twe pocieszenie.

Tylu łask skarby wzięło z rąk Twoich,
Tyluś do rajskich wwiodła podwoi.
I nam największy daj skarb zbawienia
Matko litości i Pocieszenia. 

Autor: kKs. Władysław Wojtoń SJ

PIEŚŃ DO MATKI BOSKIEJ
POCIESZENIA 
Matko Pocieszenia, nieba, ziemi Pani!
Tobie my grzesznicy serca niesiem w dani.
I w opiekę się oddajem
Starych ojców obyczajem.
Hołd Ci niesiem uwielbienia,
Święta Matko Pocieszenia
Nie opuszczaj nas!
Matko Pocieszenia, szczerą daj nam skruchę.
Uproś nam u Syna łaskę i otuchę.
Ucz nas szukać Bożej woli 
W każdej sprawie, w każdej doli.
I na straży stój sumienia

Święta Matko Pocieszenia,
Nie opuszczaj nas!
Matko Pocieszenia, życia strzeż i zdrowia
Od powietrza, wojny, ognia i przednowia.
O przeżegnaj, jak kraj długi,
Nasze prace, nasze pługi,
Ustrzeż bytu i imienia,
Święta Matko Pocieszenia,
Nie opuszczaj nas!
Matko Pocieszenia, wejdź w rodziny nasze,
Święty pokój Boży w każde wnieś poddasze!
Wiarę ojców, miłość matek 
I niewinność ratuj dziatek;
Wśród niewiary i zgorszenia,
Święta Matko Pocieszenia,
Nie opuszczaj nas!

Słowa: ks. Włodzimierz Piątkiewicz SJ

Muzyka: ks. Aleksander Piątkowiecz SJ

SPÓJRZ, MATKO BOŻA…
Spójrz, Matko Boża, na swoje dzieci,
Jak się tu garną już od stuleci,
Jak w twarz Ci patrzą pełne ufności,
Bo na nich uśmiech matczyny gości.

Na łzą błyszczące spójrz, Matko oczy,
Na ciężar smutku, co duszę tłoczy,
I ucz pogodnie iść przez tę ziemię,
Chociażby krzyże przyszło nieść brzemię. 

Roztocz opiekę czułą nad nami,
Osłoń swym płaszczem, wspieraj łaskami!
Swego pokoju spuść nam promienie!
Budź w sercach radość, nieś pocieszenie!

(autor nieznany)

PIEŚŃ KU CZCI MATKI
BOŻEJ POCIESZENIA
W NOWYM SĄCZU 
Ziemi sądeckiej Pani dobrotliwa! 
Twej pomocy lud pokornie wzywa.
U twego tronu udziel mu schronienia,
Matko Pocieszenia!

Gdy pośród nieszczęść serce nam truchleje,
Umacniaj w słabych wiarę i nadzieję,
Nad naszą dolą pochyl się łaskawie,
Wspieraj w każdej sprawie.

Do Ciebie wszyscy garniem się z ufnością,
Pod płaszcz Twój, Matko, przyjmij 
nas z miłością.
Do Syna swego prowadź nas bezpiecznie,
Broń od zguby wiecznej!

Autor: ks. Mieczysław Bednarz SJ

Oprac. (AP)
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Pro szę się przed sta wić na szym Czy tel ni kom...
– Uro dzi łem się 20 ma ja 1937 ro ku w No wym Są czu.

Miesz ka li śmy w dziel ni cy Za łu biń cze, przy uli cy Ży wiec kiej.
Naj pierw cho dzi łem do Szko ły Pod sta wo wej im. Ja na Ko cha -
now skie go, a po tem do Szko ły Pod sta wo wej im. Ada ma Mic -
kie wi cza. Pod czas oku pa cji nie miec kiej na sza ro dzi na mu sia ła
wy je chać do Czech, gdzie za miesz ka li śmy u krew nych. Do No -
we go Są cza, pa mię tam to do sko na le, wró ci li śmy w ma ju 1945
ro ku. Od stro ny Czech do cho dzi li śmy do gra ni cy bar dzo dłu -
go pie szo, a gdy wy sie dli śmy w No wym Są czu, to od ra zu,
na dwor cu ko le jo wym ro dzi ce, ze wzglę du na nie miec kie na -
zwi sko, zo sta li aresz to wa ni, a nas, trój kę dzie ci – mnie, bra ta
Ta de usza i sio strę Ali cję przy gar nę ła dal sza ro dzi na ma my. Ro -
dzi ce do wy ja śnie nia, czy nie są „szpie ga mi”, by li prze trzy my -
wa ni w są dec kim aresz cie, co trwa ło oko ło ro ku.

Wspo mi nał Pan, że od dziec ka ma rzył o szkut nic twie,
skąd te ma rze nia?

– Mój oj ciec był z za wo du ce nio nym ka mie nia rzem. Nie tyl -
ko dla po trzeb cmen tar nych. Po zwa lał mi so bie po ma gać, da wał
dłu to do rę ki, in stru ował. Był w tym cier pli wy, ale ja ma rzy łem
od po cząt ku, abym to sa mo, co w ka mie niu ro bił w drew nie.
Po ukoń cze niu I Li ceum Ogól no kształ cą ce go im. Ja na Dłu go sza
w No wym Są czu zło ży łem w ce lu dal szej edu ka cji pa pie ry
na Wy dział Bu do wy Okrę tów na Po li tech ni ce Gdań skiej. Nie -
ste ty, nie przy ję to mnie. Ma ma – ta to zmarł już wcze śniej na py -
li cę, cho ro bę za wo do wą u ka mie nia rzy – do ło ży ła wie le sta rań,
abym do stał się na Aka de mię Me dycz ną we Wro cła wiu. Po ro -
ku mu sia łem jed nak zre zy gno wać. Za czą łem do ryw czo pra co -
wać w ró żnych miej scach, w No wym Są czu i w oko li cy. Pra cę
sta łą zna la złem w PSS. Tam po zna łem przy szłą żo nę Kry sty nę.
Ślub za war li śmy w 1960 ro ku, uro dzi ły się trzy cór ki i – co naj -
wa żniej sze dla mo jej pa sji – do sta łem wresz cie pra cę w two rzą -
cej się wów czas sta ni cy wod nej PTTK w Zna mi ro wi cach, ja ko
kie row nik tej pla ców ki. Tam wy bra łem miej sce na bu do wę do -
mu i tam po wo li speł nia ły się mo je ma rze nia. Pierw sze, co „wy -
dłu ba łem” w drew nie, to był dwu oso bo wy ka jak, mój
wy ma rzo ny „okręt”, no i by ła wo kół wo da, aby nim pły wać. Mo -
im mi strzem, któ re go pod pa try wa łem z ukry cia, gdy pra co wał
w swej pra cow ni, był zna ko mi ty szkut nik Lu dwik Mi chal ski.
Dru gą mo ją pra cą sta ła się ar ty stycz na rzeź ba, gło wa ko bie ca,
do któ rej po zo wa ła mi żo na. Co zaś do ro dzi ny, to nie ukła da ło
mi się na le ży cie. Ma łżeń stwo z mo je go po wo du roz pa dło się,
z in nych na stęp nych związ ków uro dził się syn i cór ka An -
na – Ma ria, rów nież uzdol nio na ar ty stycz nie.
Czy Pa na ta lent rzeź biar ski był przez ko goś wspo ma ga ny?

– Ko rzy sta łem i to czę sto z wa żnych i cen nych uwag Fran -
ka Pal ki. Był on dla mnie naj lep szym kry ty kiem po wsta ją cych
prac. Rzeź bi łem bez prze rwy, wy ko rzy sty wa łem ka żdą wol -
ną chwi lę w swej za wo do wej pra cy. By ły to go dzi ny naj wspa -
nial sze go re lak su. Gdy „zła pa łem” po mysł, za tra ca łem się
w cza sie. W koń cu zre zy gno wa łem z pra cy w sta ni cy, za ło -
ży łem pry wat ny za kład pod na zwą „Prze twór stwo z two rzyw
sztucz nych. Sto lar stwo. Szkut nic two” z sie dzi bą w Zna mi ro -
wi cach. Nie na rze ka łem na brak za mó wień, mia łem wciąż cie -
ka we po my sły, miej sce gdzie miesz ka łem też te mu sprzy ja ło. 
Kie dy Pan po ka zał swo je pra ce szer szej pu blicz no ści?

– Mo ja pierw sza in dy wi du al na i ra czej ma ła wy sta wa od -
by ła się w Gród ku nad Du naj cem i zo sta ła zor ga ni zo wa -
na przy po mo cy Fran ka Pal ki. Ta wy sta wa zdo pin go wa ła mnie
do więk szej pra cy. Za czą łem rzeź bić w ró żnych ga tun kach
drew na, umia łem już go przy go to wy wać, do pa so wy wa łem
su ro wiec do wy my ślo nej po sta ci, pod pa try wa łem też rzeź by
in nych wy ko naw ców. Ina czej „prze ma wia” rzeź ba wy ko na -
na w li pie, a ina czej w dę bie, je sio nie, so śnie, bu ku, czy świer -
ku. Nie kle ję drew na, wszyst kie rzeź by są wy ko na ne z klo ca.
Za czę ło tych rzeźb przy by wać, aż po sta no wi łem otwo rzyć
pry wat ną ga le rię. W do mu w Zna mi ro wi cach rzeź by są wszę -
dzie. Zaj mu ją pięć po koi, są też w piw ni cy, w ła zien ce, w ko -
ry ta rzu i przy wej ściu do ga le rii, do któ rej za pra szam
od po wied nim szyl dem, ozdo bio nym cy ta ta mi wiel kich ar ty -
stów. Ga le ria li czy w tej chwi li oko ło 400 rzeźb, a by ło ich

Od dziecka
marzyłem, 
aby zostać
szkutnikiem
Z artystą rzeźbiarzem JANEM DEKEREM
ze Znamirowic rozmawia Anna Totoń
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o wie le wię cej. Są ró żnej wiel ko ści, od 20 cen ty me trów
do dwóch me trów. 

Zwią za łem się od ośmiu lat z To wa rzy stwem Przy ja ciół Sztuk
Pięk nych w No wym Są czu. Bio rę udział w or ga ni zo wa nych
przez To wa rzy stwo wy sta wach, wy sy łam swo je rzeź by na in ne
kon kur sy, zdo by wam lau ry i mu szę się przy znać, że od sze ściu
lat za czą łem iść w śla dy ta ty i roz po czą łem rzeź bie nie w ka mie -
niu. Nie ste ty, czy nię to z mniej szym en tu zja zmem…
Wy ko nu je Pan rów nież rzeź by użyt ko we – sto ły, ła wy,
krze sła, tro ny, ma łe bar ki oraz ró żne „dro bia zgi” ozdob -
ne. Oprócz te go gło wy, po pier sia i ca łe fi gu ry do wol -
nych po sta ci – we dle ży czeń za ma wia ją cych. Nic Pan
nie mó wi o wspa nia le do tej po ry od twa rza nych fi gu -
rach sa kral nych. Przy je cha łam do Pa na ga le rii, aby
pod pa trzyć wy ko ny wa ną na za mó wie nie słyn ną „Ma -
don nę z Kru żlo wej”. Je stem nią urze czo na!

– To są spe cjal ne za mó wie nia. Koń czę obec nie pra cę
nad pre zen tem imie ni no wym z oka zji pa tro na – świę te go
Woj cie cha. To dla ob da ro wa ne go pre zent, któ ry do trwa do na -
stęp nych po ko leń, świet nie bę dzie się trzy mał. Ze wzru sze -
niem rzeź bi łem bo żo na ro dze nio wą szop kę do ko ścio ła
w Po do lu, a wraz z in ny mi twór ca mi z są dec kie go TPSP
– Dro gę Krzy żo wą do Stróż. W ga le rii mo żna zo ba czyć w ró -
żnych uję ciach po sta ci Chry stu sa na krzy żu, gdzie na tu ral nie
roz wi dle nie ga łę zi gra ba sta no wi trzon kru cy fik su. Mam też
w zbio rze ory gi nal ne Pie ty w klo cu, al bo w jed nym pnia ku
wy rzeź bio ne. 
Czy by ły ja kieś szcze gól nie ulu bio ne rzeź by, z któ ry mi
trud no by ło się Pa nu roz stać? Czy no tu je Pan miej sca,
gdzie one po wę dro wa ły?

– Nie ste ty nic nie no to wa łem i nie no tu ję. By ło by wie le
tych miejsc, ale nie ukry wam, że od kąd je stem na eme ry tu -
rze, to czę ściej prze by wam wśród swo ich rzeźb. Przy po mi -
nam so bie mo zół pra cy przy wy ko ny wa niu nie któ rych
z nich. Na przy kład rzeź ba, któ rą na zwa łem „Har pun nik”,
wy ko na na w świer ku, pra wie na tu ral nej wiel ko ści. W je sio -
nie wy rzeź bi łem cór kę Anię; świę te go Je rze go w li pie,
wiem, że znaj du je się w ja kimś pry wat nym do mu w El blą -
gu. Stwo rzy łem też po stać Daf ne w gra bie, czy też bar dzo
trud na i pra co chłon na rzeź ba w drze wie li po wym „Dziew -
czy na z kro ko dy la mi”.
Ja kie ma Pan jesz cze ja kieś ma rze nia w ży ciu, prze cież
to naj wa żniej sze się speł ni ło: zo stał Pan szkut ni kiem,
rzeź bi w drew nie. Cze go mo żna Pa nu jesz cze ży czyć?

– Chciał bym dla kon tra stu stwo rzo nych kru cy fik sów
w gra bie wy rzeź bić na tu ral nej wiel ko ści klę czą ce go anio ła.
A ży czyć mo żna mi zdro wia i rze szy zwie dza ją cych mo ją ga -
le rię, ko ne se rów tej dzie dzi ny sztu ki. Przy no szą czę sto ze so -
bą no we po my sły ar ty stycz ne. 
A ja do dam, że Pa na ga le ria po ło żo na jest w uro kli wym
miej scu, nad je zio rem w le sie, a ma drzwi otwar te dla
ka żde go… 
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MIĘ DZY NA RO DO WI AR TY ŚCI
NA PLE NE RZE

Ma ło pol skie Cen trum Kul tu ry SO KÓŁ by ło or ga -
ni za to rem Mię dzy na ro do we go Ple ne ru Ma lar stwa Pa -
ste lo we go i Fo to gra fii. Od 13 do 26 ma ja za pro sze ni
ar ty ści, pod ku ra te lą Ber na det ty Stę pień, two rzy li
swo je pra ce w sce ne rii Mia stecz ka Ga li cyj skie go. Te -
ma ty ka ple ne ru by ła bli żej nie okre ślo na: No wy Sącz,
a zwłasz cza Mia stecz ko Ga li cyj skie i skan sen, oraz
po bli skie oko li ce mia ły być wspól ną in spi ra cją dla
mię dzy na ro do we go gro na pa ste li stów i fo to gra fów.
Udział wzię li w nim m. in.: Jan Mat thews de Grauw,
Iwan Di dyk, Sta ni sław Ku siak, So rin Ni co dim Olim -
piu, Kry sty na Mil ler -Gaw rzyń ska, Pier re Tchak cho -
ti ne, Ka ta rzy na Zwo liń ska, Krzysz tof Bo jar czuk,
Wa cław Ja giel ski i Krzysz tof Ku liś.

Ple ner za koń czył się de ba tą, któ rą po pro wa dził dr
Wła dy sław Ser wa tow ski – fi lo zof i hu ma ni sta, ku ra -
tor, wy kła dow ca Pol sko -Ja poń skiej Wy ższej Szko ły
Tech nik Kom pu te ro wych w War sza wie, zaś re fe ra ty
wy gło si li: Krzysz tof Ku liś, Ry szard Mi łek, dr Ber na -
de ta Sta no, prof. Jan Mat theus de Grauw, Sta sys Eidri -
ge vi cius i Flo ri ca Pre ven da. Po niej od był się „ro bo czy”
wer ni saż pa ste li po wsta łych pod czas kil ku na stu dni.

Ple ner „No wy Sącz 2013” zo stał zor ga ni zo wa ny
w ra mach pro jek tu „EU RO PEJ SKI FE STI WAL PA -
STE LI – MA ŁO POL SKA, VI Mię dzy na ro do we
Bien na le Pa ste li – No wy Sącz 2013”. 

Ko or dy na to rem pro jek tu jest Ewa Rams.

„PIOTRUŚ PAN” NAJNOWSZY
SPEKTAKL CUDOKÓW-SZUROKÓW

Na de skach Miej skie go Ośrod ka Kul tu ry w No -
wym Są czu przy go to wa no no wą pre mie rę dla dzie -
ci. „Pio truś Pan” w wy ko na niu Gru py Te atral nej

„Cu do ki -Szu ro ki”, to barw ne i dy na micz ne przed -
sta wie nie, któ re spodo ba się nie tyl ko naj młod szym.
Spek takl de dy ko wa ny jest za ło ży cie lo wi gru py, śp.
Bob ko wi Ciu le, i wszyst kim ma mom.

„Pio truś Pan” opo wia da hi sto rię ma łe go chłop ca
z Ni by lan dii, któ ry pew ne go dnia zja wia się z wró -
żką Dzwo necz kiem w miesz ka niu trój ki ro dzeń stwa:
Wan dy, Jan ka i Mi cha ła. Pio truś za bie ra dzie ci
na swo ją ma gicz ną wy spę, na któ rej prze ży wa ją nie -
sa mo wi te przy go dy. Barw ne, z wart ką ak cją przed -
sta wie nie, z wie lo ma pio sen ka mi, za pew nia nie tyl ko
roz ryw kę, ale uczy dzie ci przy jaź ni, od po wie dzial -
no ści i do ko ny wa nia do brych wy bo rów w jesz cze
„nie do ro słym ży ciu”. 

Re ży se ria – Mał go rza ta Sto bier ska, opra co wa nie
mu zycz ne – An drzej Bog dał, mu zy ka ilu stra cyj na – Jó -
zef Bar tu siak, sce no gra fia – Ja cek Mi cha lik, ko stiu my
– Iza be la Wia trak, re ali za cja – Stu dio Na grań MOK
– Prze my sław Kar kow ski, re ali za cja tech nicz na spek -
ta klu – To masz Do mi nik i Da riusz Smo leń. Wy stę pu ją:
Pio truś Pan – Piotr Du dek, Wan da – Sa ra Ziem bo rak,
Ja nek – Mi chał Mar czuk, Mi chał – Ma te usz Mar czuk,
Ma ma – Agniesz ka Krok, Dzwo ne czek – We ro ni ka
Szym ba ra, Ka pi tan Hak – Ste fan Bo żyk i in ni.

MI CHA EL RIE DEL 
W GA LE RII BWA SO KÓŁ

Do 7 lip ca w Ga le rii Sztu ki Współ cze snej BWA
SO KÓŁ oglą dać mo żna wy sta wę nie miec kie go ar -
ty sty Mi cha ela Rie dla. Ku ra tor ką eks po zy cji jest Go -
sch ka Gaw lik.

Rie del, na zy wa ny przez kry ty kę Di gi tal Dan dy, za -
sły nął przed kil ko ma la ty pro jek tem, po le ga ją cym
na po wtó rze niu po wtór nej in sce ni za cji, czy pa ro dii wy -
staw, pro gra mów te le wi zyj nych, wy da rzeń ze świa ta

KA
 LE

J D
O

 SK
O

P 
KU

L T
U

 R
A

L N
Y

Premiera Piotruśa Pana w MOK Ernisaż Michaela Riedla w BWA „Sokół”
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kul tu ry. Wy sta wa w są dec kiej ga le rii to pierw szy w Pol sce in dy -
wi du al ny po kaz twór czo ści Mi cha ela Rie dla. W BWA SO KÓŁ
po ja wia ją się już kla sycz ne dla nie miec kie go ar ty sty kon fi gu ra -
cje pla ka tów, prze ję te z lo kal nej „rze czy wi sto ści ob raz ko wej”
(na II pię trze są na wet dwa bil bor dy są dec kich skle pów).

– Ich po żą da nym efek tem jest wy two rze nie dy stan su mię -
dzy ory gi na łem, a prze two rzo nym ob ra zem. Wśród naj bar -
dziej zna nych prac Mi cha ela Rie dla, któ re po ja wia ją się
w BWA SO KÓŁ, znaj dzie my wy ko na ne z czar nej, mięk kiej
tka ni ny „ob ra zy” z se rii Pro po zy cje zmian. W ra mach tej se -
rii ar ty sta wy ci na w czar nym ma te ria le na pis „mo dern” po ja -
wia ją cy się na lo go ty pach ró żnych in sty tu cji. Luź no
za wie szo na na ścia nie tka ni na gnie się, co po wo du je, że li te -
ry tra cą czy tel ność i wpro wa dza ją ele ment su ge ru ją cy przy -
mus cią głe go ru chu lub zmia ny. Na są dec kiej wy sta wie
punk tem wyj ścia jest czar ny lo go typ BWA SO KÓŁ – tłu ma -
czy Go sch ka Gaw lik, ku ra tor ka wy sta wy.

CZWAR TEK U PRE ZY DEN TA Z LA CHER SA MI
„La cher si” wraz z Są dec ką Or kie strą Sym fo nicz ną pod ba -

tu tą Lesz ka Miecz kow skie go uświet ni li ko lej ny już „Czwar -
tek u pre zy den ta”. Przez pra wie dwie go dzi ny sa lę MOK
wy peł nia ła mu zy ka w zna ko mi tych ara nża cjach Ma cie ja Nie -
cia. Oka za ło się, że pio sen ki lu do we mo gą za brzmieć jak naj -
lep sze utwo ry roc ko we. Pu blicz ność sta no wi li lu dzie mło dzi
i ci już bar dziej do świad cze ni ży cio wo, pa mię ta ją cy tra dy cyj -
ną mu zy kę La chów Są dec kich. Jed nak nikt się nie nu dził,
wszyst kim po do ba ły się utwo ry w no wym opra co wa niu.
Oczy wi ście show na sce nie ro bi wo ka li sta, czy li To masz Ja -
rosz, któ ry barw nie opo wia dał o tym jak ze spół po wstał i jak
się do sta li do kon kur su te le wi zyj ne go.

Ze spół to mu zy cy, któ rzy z nie jed ne go „pie ca chleb je dli”.
Ale naj wa żniej sze jest to, że uwiel bia ją to, co ro bią. A że gra -
ją na naj wy ższym po zio mie ar ty stycz nym, to z pew no ścią nie -
raz jesz cze o nich usły szy my.

La cher si: To masz Ja rosz – wo ka li sta, Ma ciej Nieć – in stru -
men ty kla wi szo we i ara nże, Ku ba Nieć gi ta ry, Syl we ster Groń
– klar ne ci sta, Sła wo mir Bry niak – trąb ka, Pa weł Stec – gi ta -
ra ba so wa, Grze gorz Strą czek – per ku sja.

AN NA SE NIUK Z SY NEM 
NA SĄ DEC KIEJ SCE NIE

Pu blicz ność zgro ma dzo na w Miej skim Ośrod ku Kul tu ry
w No wym Są czu by ła świad kiem nie co dzien ne go wy da rze nia:
pra pre mie ry spek ta klu Ro ma ina Ga ry’ego pt. „Obiet ni ca po ran -
ka” w re ży se rii Ma cie ja Woj tysz ko, do nie daw na dzie ka na war -
szaw skiej PWST. W ro lach głów nych, w opo wie ści
o na do pie kuń czej mi ło ści, na pi sa nej z de li kat no ścią, cie płem
i sub tel ną iro nią, wy stą pił ory gi nal ny du et: syn i mat ka za rów no
pry wat nie, jak i na sce nie – Grze gorz Ma łec ki i An na Se niuk.
Wiel ka gwiaz da pol skie go te atru i fil mu, za uro czo na od wie lu lat
mia stem nad Du naj cem i Ka mie ni cą, wy bra ła aku rat No wy Sącz
na po ka za nie po raz pierw szy przed sta wie nia, uświet nia ją ce go
po cząt ki ob cho dów jej ju bi le uszu 45-le cia pra cy ar ty stycz nej.

GRAND PRIX ECHA TROM BI TY 
DLA KO SY NIE RÓW Z LU BO RZY CY

W fi na le XXXVI Ma ło pol skie go Fe sti wa lu Or kiestr Dę -
tych ECHO TROM BI TY wy stą pi ły 33 or kie stry. Grand Prix
zdo by ła Or kie stra Dę ta KO SY NIER ZY z Lu bo rzy cy.

Or ga ni za to rem kon kur su od wie lu lat jest Ma ło pol skie
Cen trum Kul tu ry SO KÓŁ (wcze śniej Wo je wódz ki Ośro dek
Kul tu ry), współ or ga ni za to rem fi na łu – Mu zeum Okrę go we
w No wym Są czu.

Trze ci raz w hi sto rii fe sti wa lu ECHO TROM BI TY go ści ło
w Mia stecz ku Ga li cyj skim. Po pi sy mu zy ków okla ski wa li licz -
ni wi dzo wie. Eli mi na cje re jo no we od by ły się w: Ry gli cach,
Szczaw ni cy, Wie licz ce, No wym Wi śni czu, Po lan ce Wiel kiej,
Na pra wie, Gród ku nad Du naj cem i La sko wej. Wzię ło w nich
udział pra wie sto ze spo łów. JA NUSZ BO BREK

Lachersi symfonicznie Kosynierzy na Echu Trombity FOT. WIESŁAW ŻYGŁOWICZ
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Na przy szkol nym bo isku
w Łom ni cy -Zdro ju sta nę ła
sce na, na któ rej pre zen to -

wa ły się ze spo ły re gio nal ne „Dzie ci
Łom ni cy” (pod kie row nic twem Mał go -
rza ty Gro ma li), „Gó ra le Łąc cy”, „Do li -
na Po pra du” i za przy jaź nio ny ze spół
z Ser bii. Im pre zą za wia dy wał Zbi gniew
Ja ne czek, na uczy ciel fi zy ki w Gim na -
zjum Pu blicz nym w Łom ni cy -Zdro ju
oraz se kre tarz Sto wa rzy sze nia na Rzecz
Roz wo ju Wsi Łom ni ca „Łom ni cza nie”.

W ra mach II Są dec kie go Fe sti wa lu Kul -
tu ry na sto iskach lo kal ni twór cy pre zen to -
wa li wy ro by rę ko dzie ła, m.in. Ka zi mierz
Ba sta, An na Pa doł, Mag da le na Mar ci szew -
ska iHe le naKu fta. Ka żdy mógł spró bo wać
ma lo wa nia na szkle wraz z He le ną Ku ftą
czy rzeź bie nia w li po wym pień ku
pod okiem An ny Pa doł.

Dla pod nie bie nia człon ki nie (i człon -
ko wie) Ko ła Go spo dyń Wiej skich z Po -
po wic i Ko ła Go spo dyń Wiej skich
Ryt czan ki przy go to wa ły tra dy cyj ne, re -

gio nal ne przy sma ki: na słod ko i kwa śno.
Głów nym da niem łom ni czań skie go me -
nu by ły oczy wi ście słyn ne pie ro gi łom -
ni czań skie, zaś go spo dy nie, któ re je
przy go to wa ły, ry wa li zo wa ły w kon kur -
sie o mia no naj lep szej.

A jak sma ku ją pie ro gi łom ni czań kie?
Miej sco wych nie trze ba py tać, a fu ro rę
ro bi ły rów nież wśród go ści fe sty nu.

– Re we la cyj ne, ni gdy wcze śniej ta -
kich nie ja dłem. Cie ka we po łą cze nie
bia łe go se ra i ziem nia ków. U nas w Kra -

Festiwal kultury
i sportu z pierogiem
łomniczańskim w tle
Za ba wą do bia łe go ra na skoń czył się w so bo tę 1 czerw ca V Fe sti -
wal Pie ro ga Łom ni czań skie go, po łą czo ny z II Są dec kim Fe sti wa -
lem Kul tu ry i V Bie giem Grand Prix Są de cza ni na, or ga ni zo wa ny mi
przez Fun da cję Są dec ką. Pu blicz ność do pi sa ła, mi mo że nie bo
nad Łom ni cą za snu te by ło desz czo wy mi chmu ra mi. 
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W gło wie my śli się,
co to bę dzie
II Są dec ki Fe sti wal Kul tu ry, zor ga -
ni zo wa ny przez Fun da cję Są dec ką
przy wspar ciu UM Wo je wódz twa
Ma ło pol skie go, to do sko na ła oka -
zja dla lu do wych ar ty stów do pre -
zen ta cji swo jej twór czo ści. 

F
e sti wal przy po mi na o tym, co
istot ne w kul tu rze re gio nu i za -
pra sza twór ców lu do wych, ze -
spo ły re gio nal ne oraz ko ła

go spo dyń wiej skich. Jed nym z go ści
łom ni czań skie go fe sti wa lu był Ka zi -
mierz Ba sta, rzeź biarz ze Sta deł, któ ry
chęt nie dzie lił się z za in te re so wa ny mi
taj ni ka mi swo jej twór czo ści.

– Bio rę w rę ce ka wa łek drew na li po -
we go – mó wi – bo jest to drew no mięk -
kie i ela stycz ne. W gło wie my śli się już,
co to bę dzie. Cza sem na wet w no cy się
bu dzę z my ślą, co mógł bym wy rzeź bić.
Prze kła dam to póź niej na li pę, szki cu ję
ołów kiem i za czy nam rzeź bić.

Sny cerz ze Sta deł spe cja li zu je się
szcze gól nie w rzeź bach o te ma ty ce
wiej skiej, la chow skiej.

– Tak się świat zmie nia, idzie z po stę -
pem, mło dzież już nie ko ja rzy wie lu ele -
men tów kul tu ry re gio nal nej i sa kral nej,
a ja sta ram się to w swo jej twór czo ści
utrwa lić, lub po ka zać coś, co już by ło,
zmie ni ło się z wie kiem, lub za ni kło – tłu -

ma czy au tor rzeźb przed sta wia ją cych
we se la, na ro dzi ny dziec ka, sce ny bie -
sia dy, a przede wszyst kim tzw. świąt ki.
Je go pra ce tra fi ły do Sta nów Zjed no -
czo nych, Izra ela, Ar gen ty ny, Au stra lii,
Nie miec, Ho lan dii czy na Ukra inę.

– Ku pu ją szcze gól nie tu ry ści, kie dy
się jeź dzi na ta kie im pre zy jak te,
w miej sco wo ściach zdro jo wych. Do -
brze, że dzię ki Unii gra ni ce się otwo -
rzy ły i wię cej tu ry stów mo że od wie dzać
nasz re gion. Przy je żdża ją, oglą da ją
i za wsze coś ktoś ku pi. Czę sto to lu dzie
z pol skim po cho dze niem, al bo mie sza -
ne ma łżeń stwa pol sko -ob ce. Raz w Za -
kli czy nie pod je cha ła ko bie ta, któ ra
wy je żdża ła na ślub do No we go Jor ku
i po trze bo wa ła ory gi nal ne go pro duk -
tu. Ku pu ją ta kże Po la cy z Gdań ska, Po -
zna nia czy sto li cy – tłu ma czy pan
Ka zi mierz.

– Naj więk szą bo lącz ką jest fa tal ny
stan ko mu ni ka cji, bo lu dziom z cen tral -
nej Pol ski trud no do nas, na Są dec czy -
znę, do je chać. Sa kra men tal na rzecz ta
ko mu ni ka cja. Prze my słu nie ma my,
rol nic two sia dło, a prze cież na szym bo -
gac twem jest przy ro da i po win ni śmy
z te go le piej sko rzy stać. Bo zia da ła
nam pięk ne te re ny. Trze ba in we sto wać
w mą drą tu ry sty kę i przy cią gnąć tu lu -
dzi – do dał rzeź biarz. (JB)

ko wie ta kich nie ma – mó wił pan Ka zi -
mierz, któ ry przy je chał do Łom ni cy
z żo na i dwój ką dzie ci.

Wio let ta Jur czyń ska ze Sto wa rzy sze -
nia na Rzecz Roz wo ju Wsi Łom ni ca -
-Zdro ju „Łom ni cza nie”, dzię ki sta ra niom
któ re go po tra wa ta zo sta ła wpi sa na na li -
stę pro duk tów tra dy cyj nych Mi ni ster stwa
Rol nic twa i Roz wo ju Wsi, zdra dzi ła nam
re cep tu rę pie ro gów łom ni czań skich:

– To cia sto ro bio ne z ziem nia ków tar -
tych i go to wa nych, stąd są lek ko ciem -
niej sze. Farsz zaś jest przy go to wa ny
z bia łe go se ra, oczy wi ście do mo we go.
Do te go mu si być oma sta ze smal cu ze
skwar ka mi, w któ rym ko niecz nie jest
tro chę pod gar dla. To prze pis gó ral skiej
go spo dy ni, ka żda tu taj po tra fi je go to -
wać, cho ciaż mło de ko bie ty już rza dziej,
bo pie ro gi łom ni czań skie wy ma ga ją du -
żo cza su.

10-ki lo me tro wą tra sę z trud nym pod -
bie giem do po ko na nia mie li uczest ni cy
Grand Prix Są de cza ni na. W ra mach im -
pre zy ro ze gra ne zo sta ły rów nież bie gi
dla mło dzie ży na dy stan sie 3 km, a dla
naj młod szych na dy stan sie 600 m.

Na stęp na od sło na II Są dec kie go Fe -
sti wa lu Kul tu ry od bę dzie się w Gród ku
nad Du naj cem (13 lip ca), a trze cia
i ostat nia te go la ta w Sta rym Są czu (18
sierp nia).

JA NUSZ BO BREK

Następna odsłona II Sąde
ckiego Festiwalu Kultury
odbędzie się w Gródku
nad Dunajcem (13 lipca),
a trzecia i ostatnia tego
lata w Starym Sączu (18
sierpnia).
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NOWY 
„ALMANACH SĄDECKI”

Pierw szy w tym ro ku nu mer „Al ma -
na chu Są dec kie go” (82/83) to obo wiąz -
ko wa lek tu ra ka żde go sza nu ją ce go się
Są de cza ni na. Ten pe rio dyk to ko pal nia
wie dzy o bli ższej i dal szej hi sto rii na szej
ma łej oj czyź nie.

Wstrzą sa ją ce są wspo mnie nia Ta de -
usza Gi zy ze „słu żby” w Woj sko wych
Ba ta lio nach Pra cy, do któ rych obie cu ją -
cy bram karz „San de cji” zo stał wcie lo ny
w noc syl we stro wą 1952 ro ku. Do tej
pa ra mi li tar nej for ma cji kie ro wa no sy -
nów wro gów wła dzy lu do wej, któ rych
pró bo wa no re so cja li zo wać po przez nie -
wol ni czą pra cę, a oj cem na sze go bo ha -
te ra był gen. Jó zef Gi za, któ ry słu żył
w Pol skich Si łach Zbroj nych na Za cho -
dzie i po woj nie nie wró cił do kra ju.
Przez dwa la ta syn ge ne ra ła fe dro wał
wę giel w ko pal niach ślą skich, wie lu je -
go ko le gów nie wró ci ło do do mu. Opo -
wieść Ta de usza Gi zy po dał do dru ku
je go sio strze niec, To masz Pod gór ski.

Po le cam rów nież ar ty kuł Ja nu sza Het -
mań czy ka o po rucz ni ku An drze ju Buch -
ma nie, któ re go w ze szłym ro ku szko ła
w Bar ci cach ob ra ła so bie za pa tro na.
Buch man, po to mek nie miec kich ko lo ni -
stów do by jó ze fiń skiej, osie dlo nych
w Bar ci cach, był ofi ce rem szta bo wym le -
gen dar nej 27. Wo łyń skiej Dy wi zji Pie -
cho ty AK, zgi nął w bo ju z Niem ca mi we
wsi So kół 21 kwiet nia 1944 r. Au tor dro -
bia zgo wo re kon stru uje ży cio rys swo je go
bo ha te ra, pro stu jąc przy oka zji wie le błę -

dów obec nych w tek stach ga ze to wych,
choć mi mo po szu ki wań w ró żnych ar chi -
wach, nie uda ło mu się wy peł nić lu ki
z lat 1939-1942, dla te go po stać por. Buch -
ma na po zo sta je co kol wiek ta jem ni cza.

Ar ty kuł Ra fa ła Skąp skie go za ty tu ło -
wa ny „Trzy fo to gra fie z ro dzin ne go al -
bu mu” to opo wieść o bra ciach
Skąp skich: Fran cisz ku i Zyg mun cie,
któ rzy po szli do po wsta nia stycz nio we -
go. Pierw szy zgi nął 22 wrze śnia 1863
ro ku w bi twie pod Cier nią, dru gi, ra nio -
ny w in nej bi twie, zdo łał wró cić do Ga -
li cji. Oj ciec po wstań ców był za rząd cą
ma jąt ku w Ka mie ni cy. An to ni Skąp ski
nie po chwa lał de cy zji sy nów o pój ściu
do po wsta nia, uwa żał, że po ry wa ją się
z mo ty ką na słoń ce, ale gdy to już się
sta ło – prze słał im oj cow skie bło go sła -
wień stwo i wspie rał ze wszyst kich sił.

Z ko lei An na To toń, po ru szo na nie -
daw nym ak tem de wa sta cji oto cze nia
Dę bu Wol no ści na są dec kich plan tach,
w krót kim, acz tre ści wym ar ty ku le przy -
po mi na hi sto rię te go drze wa, po sa dzo -
ne go przez są de czan w li sto pa dzie 1918
ro ku na pa miąt kę od zy ska nia przez Pol -
skę nie pod le gło ści. Być mo że ja kimś
cu dem ten tekst do trze do spraw ców
pro fa na cji i po ru szy ska mie nia łe ser ca?

Wspo mnij my jesz cze o dwóch tek -
stach Je rze go Le śnia ka. W pierw szym
szki cu je stu let nią hi sto rię spół dziel ni
„Skład ni ca” w Gry bo wie, a w dru gim
wy łu sku je wło da rzy Kra ko wa o są -
dec kim ro do wo dzie. Dzię ki Le śnia ko -
wi do wia du je my się, że „de sant

są dec ki” pod Wa we lem ma wie lo wie -
ko wą tra dy cję.

To tyl ko nie któ re z ar ty ku łów za -
miesz czo nych w naj now szym „Al ma na -
chu Są dec kim”. Za słu żo ny pe rio dyk
od 22 lat wy da je Ka to lic kie Sto wa rzy -
sze nie „Ci vi tas Chri stia na” w No wym
Są czu. Od po cząt ku jest ten sam re dak -
tor na czel ny – Le szek Mi gra ła. Pi smo
na zy wa się kwar tal ni kiem, choć od wie -
lu lat wy cho dzi dwa ra zy do ro ku, w nu -
me rach łą czo nych. To jed nak ża den
grzech, sko ro „Al ma nach” nie zmien nie
trzy ma rów ny, wy so ki po ziom.

NOWY „ROCZNIK SĄDECKI”
POŚWIĘCONY GEN.
FRANCISZKOWI
GĄGOROWI
No wy, XLI tom „Rocz ni ka Są dec kie go”,
po świę co ny jest gen. Fran cisz ko wi Gą go -
ro wi, ro dem z Ko niu szo wej, ab sol wen to -
wi I LO im. Ja na Dłu go sza w No wym
Są czu, któ ry zgi nął w ka ta stro fie lot ni czej
w Smo leń sku 10 kwiet nia 2010 ro ku. 

Pu bli ka cja li czy 552 stro ny i za wie -
ra 43 ar ty ku ły, ma te ria ły, re cen zje, bio gra -
my. Ca łość uzu peł nio na jest kro ni ka mi:
mia sta oraz ubie gło rocz nych ob cho -
dów 720-le cia, od dzia łu Pol skie go To wa -
rzy stwa Hi sto rycz ne go i wy ka zem
bi blio gra ficz nym Są dec czy zny spo rzą -
dzo nym przez Mar tę Tre it z Są dec kiej Bi -
blio te ki Pu blicz nej im. Jó ze fa Szuj skie go.

Za słu żo ne dla No we go Są cza i Są -
dec czy zny wy daw nic two (uka zu ją ce się
od 1939 r.), na le ży do naj star szych na -
uko wych pism re gio nal nych w Pol sce.
Re da gu je go Ko mi tet Re dak cyj ny
na cze le z prof. Fe lik sem Ki ry kiem i in -
ny mi pro fe so ra mi kra kow skich uczel ni.

Rocz nik jest do na by cia w Miej skim
Ośrod ku Kul tu ry przy al. Wol no ści.

No we ksią żki – san de cja na

Kto czy ta, nie błą dzi

Za słu żo ny pe rio dyk 
od 22 lat wy da je Ka to lic -
kie Sto wa rzy sze nie „Ci -
vi tas Chri stia na”
w No wym Są czu. Od po -
cząt ku jest ten sam re -
dak tor na czel ny – Le szek
Mi gra ła.
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Oto struk tu ra i treść no we go „Rocz ni ka”:
n Je rzy Le śniak, Ge ne rał Fran ci szek Gą gor
Ar ty ku ły
n Grze gorz First, Gród – te ry to rium – kasz te la nia
n Miroslav Števik, K stredovekým dejinám
Starej Ľubovne
n Ro bert Ślu sa rek, Ka pli ca Prze mie nie nia Pań -
skie go w No wym Są czu – hi sto ria i ar chi tek tu ra
n Le szek Mi gra ła, No wy Sącz w okre sie cen tra li -
stycz nych rzą dów au striac kich (1770–1867)
n Piotr Mi ko łaj czyk, Łem ko wie na Są dec czyź nie
przed pierw sza woj ną świa to wą
n Ma ria Ku rze ja -Świą tek, Mi chał Asan ka -Ja połł
– li te rat, pu bli cy sta z Są dec czy zny
n Krzysz tof Wój to wicz, Ra da Miej ska w No wym
Są czu w la tach 1918–1925
n Ta de usz Alek san der, Ma rian Cho dac ki
– ostat ni kon sul RP w Gdań sku
n Jan Wnęk, Szko ła Prze my sło wa Żeń ska w No -
wym Są czu 1927–1939
Ma te ria ły
n Fran ci szek Le śniak, Me dy ka men ty z wy kle jek
„Dia riu sza” Je rze go Ty mow skie go (1559–1631)
n Mał go rza ta Mi rek, Są dec kie wy im ki z pod ró ży
Że go ty Pau le go po Ga li cji w ro ku 1831
n Aga ta To biasz, Są dec czy zna w tek stach
Szczę sne go Mo raw skie go na ła mach kra kow -
skie go „Cza su” (1852–1862), cz. II
n Ja kub Bo dzio ny, Dzia łal ność po mo co wa stra -
żni ków wię zien nych w No wym Są czu w okre sie
oku pa cji nie miec kiej
n Le szek Mi gra ła, Bu do wa ho spi cjum w N. Są czu
Re cen zje
n Wal de mar Na dol ski, „Wy cho wa nie fi zycz ne
i sport na zie mi są dec kiej w la tach 1867–1918”,
No wy Sącz 2007 (Ry szard Alek san der) 
n „Bóg, Ho nor, Oj czy zna”, red. Je rzy Le śniak
i Hen ryk Szew czyk, No wy Sącz 2009 (Ta de usz Du da) 
n „Wła dy sław Or kan, Li sty 1891–1910”, t. I i II,
oprac. Grze gorz Bro dac ki, War sza wa 2011 (Bo le -
sław Fa ron) 
n Je rzy Gi za, „Or ga ni za cja Wol ność 1918”, Kra -
ków 2011 (An to ni Szcze pa nek) 
n Jan Ku del ka, „Ko ściół na Są dec czyź nie w go dzi -
nie pró by 1939–1945”, Tar nów 2011 (Ta de usz Du da) 
n Je rzy Żak, „Łem kow skie cer kwie”, War sza -
wa 2011 (Ta de usz Alek san der)
n Fe liks Rapf. „Wspo mnie nia wo jen ne”, oprac.
i red. Da wid Go lik, Kra ków 2012 (Le szek Mi gra ła)
n Grze gorz Ol szew ski, „Więź nio wie KL Au -
schwitz z po wia tu no wo są dec kie go”, No wy
Sącz 2012 (Ja cek Chro ba czyń ski) 
n Bo gu sław Ka czyń ski, „Kie pu ra”, War sza -
wa 2012 (Sła wo mir J. Tab kow ski)
n „Pra sa są dec ka 1891–2011”, red. Bo le sław Fa -
ron, Kra ków 2012 (Bo gu sław Kołcz)

n Je rzy Le śniak, „101 Są de czan”, No wy
Sącz 2012 (Ta de usz Alek san der)
n Je rzy Le śniak, „Są dec kie ście żki”, No wy
Sącz 2012 (Bo le sław Fa ron)
n „No wy Sącz z ka dru i pa mię ci”, red. Piotr
Droź dzik, Bo gu sław Kołcz, No wy Sącz 2012
(Agniesz ka Ogo now ska)
n Je rzy Le śniak, Le szek Mi gra ła, „100 lat są dec -
kich wo do cią gów”, No wy Sącz 2012 (Jan Wnęk)
n Le szek Mi gra ła, „Uli ca Ja giel loń ska w No wym
Są czu od koń ca XIX wie ku do 1945 ro ku”, No wy
Sącz 2012 (Ju lian Dy biec)
n „Ze szy ty Są dec ko -Spi skie”, t. VI, 2012 (Zbi -
gniew Ba ran)
Bio gra my
n Jó ze fa Ko by liń ska, Sta ni sław Ła buz (1902–1943)
n Ta de usz Du da, Ks. Jan Nie do ja da ło (1893–1968) 
n An na To toń, Zo fia Kuh nen -Gaw roń ska (1912–1992) 
n Wie sław Wój cik, Adam Czar now ski (1918–2010) 
n Ry szard Alek san der, Zyg munt Biel czyk (1913–2011) 
n Piotr Gryź lak, Ste fan Pół chło pek (1916–2011)
n Au gu styn Le śniak, Ks. Wła dy sław Tu rek (1933–2011) 
n Kry sty na Si ko ra, Wła dy sław Kru czek (1950–2011)
Kro ni ka
n Je rzy Le śniak, No wy Sącz w 2012 ro ku
n Maria Kruczek, Działalność PTH wN. Sączu w2012 r. 
n Sławomir Sikora, Kronika obchodów 720-
lecia Nowego Sącza 
n Jan Lach, Mariola Tracz, Jan Flis – geograf,
nauczyciel, mistrz (sesja w stulecie urodzin) 
n Jadwiga Jastrzębska, 25 lat Towarzystwa
Miłośników Ziemi Łąckiej
Za pi ski bi blio gra ficz ne
n Mar ta Tre it, Ma te ria ły do bi blio gra fii Są dec -
czy zny w 2012 ro ku

PRZEWODNIK PO TRASACH
ROWEROWYCH W GMINIE
KAMIONKA WIELKA

„Be skid Ni ski – 13 wy cie czek ro we -
ro wych w Gmi nie Ka mion ka Wiel ka” to
ty tuł prze wod ni ka tu ry stycz ne go au tor -
stwa Mar ka Ry gle wi cza, wy da ne go

przez Wy daw nic two „KO LI BER” Zbi -
gnie wa Mu zy ka z No we go Są cza. 

Pu bli ka cja uka zu je pięk no przy ro dy
oraz za byt ki, któ re mo żna po dzi wiać
pod czas wę dró wek przez te ren gmi ny
Ka mion ka Wiel ka. Mo że my się z prze -
wod ni kiem wy brać: do źró deł po to ku
Ka mion ka, pa ła cu Stad nic kich w Na wo -
jo wej, przez Pa le ni cę i Gó ry Ra che low -
skie, na ma łą i du żą pę tlę przez Jam ni cę,
na wzgó rze św. Krzy ża, do Ka mian nej
– cen trum pszcze lar stwa i api te ra pii,
na ma łą i du żą pę tlę wo kół Pa sma Ja wo -
rza, Po staw ne go i Wi śnio wej Gó ry. 

Prze wod nik jest do stęp ny w punk tach
in for ma cji tu ry stycz nej Są dec czy zny.

MAPA I PRZEWODNIK
PO STARYM SĄCZU

Sta ra niem Cen trum Kul tu ry i Sztu ki
w Sta rym Są czu wy da no dwie pu bli ka cje
prze zna czo ne dla go ści przy by wa ją cych
na Są dec czy znę. Prze wod nik „Sta ry Sącz
– Kar pac kie mia stecz ko z Kli ma tem”
oraz ma pa „Sta ry Sącz i oko li ce” mo że
za in te re so wać rów nież miej sco wych.

Prze wod nik to cie ka wie na pi sa na, po -
nad 120-stro ni co wa pu bli ka cja o Sta rym
Są czu. Nie do mi nu je w nim by naj mniej
za mierz chła hi sto ria. Tu ry sta znaj dzie ra -
czej za ska ku ją ce bo gac two in for ma cji
o kul tu rze, tra dy cji, ko lo ry cie lo kal nym,
lu dziach, któ rzy od ci snę li tu swo je pięt -
no, o po wią za niach z in ny mi re gio na mi.
W prze wod ni ku mo żna tra fić na wie le
sma ko wi tych aneg dot i cie ka wo stek. Są
oczy wi ście opi sy atrak cji tu ry stycz nych,
przy rod ni czych, cie ka we tra sy i punk ty
wi do ko we. Prze wod nik okra szo ny jest
nie ba nal ny mi fo to gra fia mi oraz ma pa mi
i in for ma to rem prak tycz nym. Je go au to -
rem jest Ma rek Sty czyń ski – le śnik, mu -
zyk, eko log, pod ró żnik, au tor ksią żek
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o te ma ty ce pod ró żni czej i przy rod ni czej.
Mi ło śnik Sta re go Są cza i je go hi sto rii,
od ćwierć wie cza za wo do wo zwią za ny ze
Sta rym Są czem.

Na to miast ma pa tu ry stycz na „Sta ry
Sącz i oko li ce” obej mu je swym za się -
giem Be skid Są dec ki (pa smo Ra dzie jo -
wej i znacz ny ob szar pa sma Ja wo rzy ny
Kry nic kiej) oraz po łu dnio wą część Be -
ski du Wy spo we go i pół noc ną Pie nin,
a na wet po łu dnio wą cześć No we go Są -
cza oraz spo rą cześć ob sza rów na le wym
brze gu Du naj ca (gmi na Po de gro dzie),
ce nio nych przez cy kli stów, dzię ki cze mu
sku tecz nie wy peł nia do tkli wą lu ką
wśród po dob nych pu bli ka cji. Ma pa po -
zwa la na do wol ną, jed no dnio wą wę -
drów ką ze Sta re go Są cza w Be skid
Są dec ki i nie tyl ko. Po sia da szcze gó ło -
we ozna cze nia szla ków pie szych, kon -
nych, ro we ro wych i nar ciar skich. Ma
ta kże dwie szcze gó ło we map ki Sta re go
Są cza, opi sa ną pa no ra mę wi do ko wą
z Miej skiej Gó ry oraz mi ni prze wod nik
po za byt kach i in for ma cje prak tycz ne.

Oby dwie pu bli ka cje są do stęp ne
w Punk cie In for ma cji Tu ry stycz nej w Sta -
rym Są czu. BIBLIOFIL

R E K L A M A

Sio stra An na Te re sa Izwor ska,
ksie ni klasz to ru ss. kla ry sek
w Sta rym Są czu oraz Ro bert Ślu -
sa rek, dy rek tor Mu zeum Okrę go -
we go w No wym Są czu za pra sza ją
do obej rze nia wy sta wy „Dzie dzic -
two kul tu ro we świę tej Kin gi”, któ -
rej wer ni saż od był się 14 czerw ca
w Ga le rii Daw na Sy na go ga,
przy ul. B. Jo se le wi cza 12. Wy sta -
wa bę dzie czyn na do 25 sierp nia.

W
1257 r. Są dec czy zna,
na mo cy przy wi le ju
wy da ne go przez Bo le -
sła wa Wsty dli we go,

prze szła we wła da nie je go żo ny, księ -
żnej Kin gi. Kin ga lo ko wa ła Sta ry Sącz,
a kil ka lat po tym fak cie, po zo sta jąc
– po dob nie jak licz ni człon ko wie swo -
jej ro dzi ny – pod wiel kim wpły wem
fran cisz kań skie go ru chu od no wy, wstą -
pi ła do za ko nu kla ry sek i ufun do wa ła
w 1280 r. dla te go kon wen tu klasz tor
w Sta rym Są czu, sta jąc się je go pierw -
szą ksie nią. W tym sa mym ro ku roz po -
czę to pra ce przy bu do wie ko ścio ła
klasz tor ne go pw. Św. Trój cy i św. Kla -
ry, któ re trwa ły do 1332 r. Z ini cja ty wy
św. Kin gi ery go wa no ta kże w mie ście
dru gi ze spół klasz tor ny z nie ist nie ją -
cym obec nie ko ścio łem pw. św. Sta ni -
sła wa Bi sku pa, prze zna czo ny dla
za ko nu fran cisz ka nów. Po ka sa cie kon -
wen tu w 1814 r. i zmia nie prze zna cze -
nia klasz to ru na skład sol ny – część
wy po sa że nia sta ro są dec kich fran cisz -
ka nów zna la zła schro nie nie w klasz to -
rze kla ry sek.

Wy sta wa uka zu je spu ści znę ar ty -
stycz ną obu tych zgro ma dzeń, po wsta -
łą w cią gu ich kil ku set let niej hi sto rii.
Me ce nat ss. kla ry sek w głów nej mie rze
kon cen tro wał się wo kół dwóch za sad -
ni czych, łą czą cych się ze so bą kwe stii:
wy po sa ża nia i prze bu do wy wa nia ko -

ścio ła oraz klasz to ru, a ta kże wo kół
pro pa go wa nia kul tu Kin gi, któ ry na si -
lił się zwłasz cza w la tach 80. XVII w.
w związ ku ze sta ra nia mi be aty fi ka cyj -
ny mi. Na zle ce nie klasz to ru pra co wa li
ar ty ści spro wa dza ni z za gra ni cy i in -
nych re gio nów kra ju oraz miej sco we
warsz ta ty ce cho we, co w wi docz ny
spo sób prze ło ży ło się na zró żni co wa ny
po ziom ar ty stycz ny zgro ma dzo nych
zbio rów.

Zde cy do wa na więk szość eks po na tów
pre zen to wa nych na wy sta wie, po raz
pierw szy w hi sto rii sta ro są dec kie go kon -
wen tu opu ści ła mu ry klasz tor ne i po ka -
zy wa na jest sze ro kiej pu blicz no ści.
Znaj du ją się wśród nich naj cen niej sze
w zbio rach dzie ła rze mio sła ar ty stycz -
ne go, pi śmien nic twa oraz wy so kiej kla -
sy ar ty stycz nej rzeź ba i ma lar stwo
z okre su od XV do XVIII w.

IZA BE LA SZA FRAN

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zaprasza

Dziedzictwo
kulturowe św. Kingi
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1 LIP CA

1906 – od by ła się pierw sza wy ciecz ka, zor -
ga ni zo wa na przez To wa rzy stwo Ta -

trzań skie „Be skid” w No wym Są czu. Jej uczest ni cy
wy ru szy li z Piw nicz nej i przez Niem co wą, Ra dzie -
jo wą oraz Ha lę Ko niecz ną wró ci li do Ry tra.

2 LIP CA

1940 – ge sta po aresz to wa ło Jó ze fa Stad nic -
kie go ps. Ma dej, jed ne go z naj ak tyw -

niej szych człon ków I In spek to ra tu Związ ku Wal ki
Zbroj nej na Są dec czyź nie.

1949 – w Kra ko wie, pod czas nie uda ne go
na pa du na bank, za trzy ma no żoł nie rzy

Pol skiej Pod ziem nej Ar mii Nie pod le gło ścio wej. Jej
ka pe lan, ks. Wła dy sław Gur gacz, dwa dni póź niej
sam zgło sił się do Urzę du Bez pie czeń stwa. Przy pła -
cił to ży ciem.

1968 – zmar ła Ada Sa ri (Ja dwi ga Schay er),
śpie wacz ka świa to wej sła wy. Mło dość

spę dzi ła w Sta rym Są czu. Po cho wa na na war szaw -
skich Po wąz kach w Alei Za słu żo nych.

3 LIP CA

1893– Sta ni sław i Jan Po tocz ko wie utwo rzy li
w No wym Są czu Zwią zek Stron nic twa

Chłop skie go. By ła to pierw sza par tia lu do wa na pol -
skich zie miach.

1911 – Ra da Mia sta No we go Są cza po sta no -
wi ła ozdo bić sa lę ra tu szo wą czte re ma

sce na mi hi sto rycz ny mi, zwią za ny mi z dzie ja mi mia -
sta. Wy ko nał je Piotr Spit zmann -Kar wo siec ki.

5 LIP CA

1946 – w No wym Są czu ogło szo no wy ni ki
re fe ren dum. Wzię ło w nim udział 84

proc. upraw nio nych. Na trzy py ta nia ne ga tyw nie od -
po wie dzia ło od po wied nio 89, 82 i 60 proc. „Wła dza
lu do wa” po nio sła na Są dec czyź nie do tkli wą po ra żkę.

7 LIP CA

1915 – w Ja worz nie -Szcza ko wej uro dził się
o. Wła dy sław Au gu sty nek – je zu ita

z pa ra fii ko le jo wej w No wym Są czu. Był wiel kim
mi ło śni kiem spor tu, szcze gól nie pił ki no żnej.
Od 1998 r. je go imię no si sta dion „San de cji” przy ul.
Ki liń skie go. Zmarł 12 grud nia 1997 r.

9 LIP CA

1768 – spa lił się za mek sta ro stów są dec kich.
Po żar spo wo do wa li kon fe de ra ci bar -

scy, bądź... ku cha rze, sma żą cy dla nich ry by.

10 LIP CA

1909 – w No wym Są czu uka zał się pierw -
szy nu mer „Ga ze ty Są dec kiej”. Po pie -

ra ła ona gru pę chłop ską w no wo są dec kiej Ra dzie
Po wia to wej.

11 LIP CA

1980 – zmarł Zyg munt Ber ling, żoł nierz ar -
mii An der sa, po od mo wie ewa ku acji

(ska za ny na śmierć za de zer cję), twór ca I Dy wi zji im.
Ko ściusz ki, a od 1944 r. do wód ca Ar mii Pol skiej
w ZSRR. Uro dził się w 1896 r. w Li ma no wej, wy -
cho wy wał w No wym Są czu. Woj sko wą ka rie rę roz -
po czął w I Bry ga dzie Le gio nów. Ho no ro wy oby wa tel
No we go Są cza, przez la ta pa tron Szko ły Pod sta wo -
wej nr 19.

12 LIP CA

1940 – na mo cy za rzą dze nia nie miec kich
władz roz po czę to w No wym Są czu or -

ga ni zo wa nie dwóch dziel nic ży dow skich.
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14 LIP CA

1999 – w Kra ko wie zmarł Wła dy sław Ha sior (ur.
w 1928 r.) – wy bit ny ar ty sta, uro dzo ny w No -

wym Są czu. Po wszech nie ko ja rzo ny z Za ko pa nem, z któ rym
zwią zał więk szość ży cia. Au tor m.in. mo nu men tal nych rzeźb
ple ne ro wych, któ re po wsta wa ły nie mal na ca łym świe cie.
Urna z je go pro cha mi spo czę ła na Pęk so wym Brzyz ku w Za -
ko pa nem.

16 LIP CA

1892– w No wym Są czu po wstał sa mo dziel ny od dział
To wa rzy stwa Gim na stycz ne go „So kół”, do ko nu -

jąc uro czy ste go po świę ce nia ka mie nia wę giel ne go pod bu do wę
gma chu To wa rzy stwa.

17 LIP CA

1853 – pro bosz czem w No wym Są czu zo stał ks. Jan
Ma cha czek. Z po cho dze nia Czech, był barw ną

po sta cią, za sły nął z ory gi nal ne go sty lu ży cia i nie kon wen cjo nal -
ne go spo so bu spra wo wa nia swe go urzę du.

22 LIP CA

1869 – uro dził się Ro man Si chra wa, w la tach 1920-
25 wi ce bur mistrz, 1925-34 i 1938-40 bur -

mistrz i pre zy dent No we go Są cza. W grud niu 1939 r.
na żą da nie Niem ców do ma ga ją cych się od nie go wy ty po wa -
nia 10 oby wa te li mia sta ja ko za kład ni ków, 10 ra zy wpi sał
swo je na zwi sko. Od 1904 r. za sia dał w Ra dzie Miej skiej,
w la tach 1921-31 pre zes są dec kie go „So ko ła” (dziś je go imię
no si sa la kon cer to wa) oraz pre zes klu bu spor to we go „San de -
cja”. Zm. 13 kwiet nia 1945 r.

23 LIP CA

1927– zmarł Jan My jak, po eta lu do wy, czło nek za rzą -
du Związ ku Stron nic twa Chłop skie go. Ur. 5

czerw ca 1849 w Za go rzy nie ko ło Łąc ka, zm. 23 lip ca 1927 r.
w Li chwi nie. Po cho wa ny na miej sco wym cmen ta rzu. Je go za -
gro da jest atrak cją są dec kie go skan se nu.

25 LIP CA

1889 – z Kra ko wa wy je cha ła 6-oso bo wa gru pa stu -
den tów Szko ły Sztuk Pięk nych, wśród któ rych

był ta kże Sta ni sław Wy spiań ski. Ce lem tej na uko wej wy -
ciecz ki by ło zin wen ta ry zo wa nie za byt ków Pod kar pa cia,
w tym No we go Są cza i wie lu in nych miej sco wo ści. Po wsta -
ły wte dy ry sun ki m.in. są dec kie go klasz to ru fran cisz ka nów,
ko ścio ła św. Mał go rza ty, ko ścio ła je zu itów, zam ku, sy na go -
gi oraz do mów. Oprac. JA CEK ZA REM BA
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P
o nie waż kwar tal nik ten do cie -
rał do ma łej licz by czy tel ni -
ków, a te mat mo im zda niem
jest bar dzo cie ka wy, po sta no -

wi łem go po ru szyć rów nież w „Są de -
cza ni nie”. Zresz tą od te go cza su mo ja
wie dza w tym przed mio cie zo sta ła uzu -
peł nio na i po sze rzo na. Nie zna ne wte dy
wi ze run ki her bów – w tej chwi li są mi
już zna ne. To ty tu łem wstę pu. 

***
Bo ga to de ko ro wa ny fryz nad okien -

ny I pię tra na sze go ra tu sza za wie ra 34
her by miast, z któ ry mi No wy Sącz pro -
wa dził w daw nych wie kach han del
i miał mo że ja kieś in ne bli ższe kon tak -

ty. Dziś po wie dzie li by śmy, iż są ta her -
by miast part ner skich. Wy ni ka z te go, że
w cią gu wie ków tych miast by ło spo ro,
bo aż 33 (34 herb to herb Kró lew skie go
Mia sta No we go Są cza). Pro blem był
dość skom pli ko wa ny, bo wiem nie do tar -
łem do żad nych pi sa nych ma te ria łów
na ten te mat. Wy gląd nie któ rych her -
bów (np. Tar no wa), mia ły bar dzo krót -
ki ży wot i trud no by ło je
zi den ty fi ko wać. Pew nie gdzieś w ar chi -
wa liach Lwo wa, czy Wied nia, coś by
na ten te mat by ło, ale trud no do tych akt
do trzeć. Nie zna la złem rów nież żad nych
opra co wań te ma tu we współ cze snych
wy daw nic twach i na wet pra cach na uko -

wych. Nie by ło za tem ma te ria łów,
w któ rych ten te mat był by wni kli wie
opra co wa ny. Wy da je się, iż mo je do -
świad cze nie ja ko prze wod ni ka i pi lo ta
wy cie czek kra jo wych oraz za gra nicz -
nych po mo gło mi w tym pro ble mie.
Kon tak ty z brać mi prze wod ni ka mi z ró -
żnych stron Pol ski rów nież by ły po moc -
ne w roz szy fro wa niu tych her bów.
Za tem, jak w ty tu le za zna czo no, by ła to
pio nier ska pra ca. Prze cho dzi my co -
dzien nie ko ło ra tu sza i pew nie nie bar -

dzo się za sta na wia my nad tym
pro ble mem. My ślę, iż ar ty kuł ten roz ja -
śni spra wę. 

Kie dyś śp. Ire na Sty czyń ska, Ho no -
ro wy Oby wa tel No we go Są cza, któ ra
dla mnie by ła nie kwe stio no wa nym au -
to ry te tem w spra wie hi sto rii na sze go
mia sta, po wie dzia ła, że umiesz cze nie
na ra tu szu her bów pol skich miast z war -
szaw ską Sy ren ką na cze le, w cza sach,
kie dy Pol ski nie by ło na ma pie Eu ro py,
wska zu je na pa trio tycz ne go du cha tych,
któ rzy mie li wpływ na wy gląd wzno -
szo nej miej skiej bu dow li. 

Łącz nie z her ba mi No we go Są cza,
na fry zach nad okien nych oraz na fron -
to nie jest ich 38 – herb No we go Są cza
po wta rza się kil ka krot nie. Są to her by
miast za rów no tych, któ re dziś ma my
w gra ni cach Pol ski, jak i tych, któ re
po II woj nie świa to wej zna la zły się po -
za na szy mi gra ni ca mi. Wte dy, w trak cie
bu do wy by ły to mia sta pol skie.

Wśród nich są: Kra ków, Gnie zno,
Gdańsk, Po znań, ale ta kże hi sto rycz ne
re gio ny: Li twa (Po goń), Ma zow sze,
Wiel ko pol ska i Zie mia Ka li ska. Licz nie
re pre zen to wa ne są mia sta ze wschod -
nich ru bie ży, dziś po wie dzie li by śmy
– kre so we: Lwów, Ko ło my ja, Sam bor,
Trem bow la, Żół kiew, Dro ho bycz, Stryj,
Sta ni sła wów. 

Herby
na sądeckim ratuszu
W 2007 ro ku, w kwar tal ni ku wy da wa nym przez Urząd Mia sta
No we go Są cza za miesz czo ny zo stał ar ty kuł pod ty tu łem „Pio -
nier ska in wen ta ry za cja Wie sła wa Pi pr ka – Her by na Ra tu szu”.

Łącznie z herbami
Nowego Sącza,
na fryzach nadokiennych
oraz na frontonie jest
ich 38 – herb Nowego
Sącza powtarza się
kilkakrotnie.
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Wśród nich są trzy szla chec kie: Pi la -
wa, Ja ni na i Le li wa, zwią za ne ze zna ko -
mi ty mi fa mi lia mi daw nej Pol ski. Np.
herb Le li wa – ro dzi ny Tar now skich
– wy stę pu je kil ka krot nie, bo wiem het -
man Jan Tar now ski był za ło ży cie lem
wie lu miast, m.in. Tar no wa, Tar no po la,
Prze wor ska, Tar no brze gu itd. Kwe stią
otwar tą jest herb ro du Po toc kich – Pi la -
wa (pół trze cia krzy ża) – przy pi sy wa ny
trzem mia stom kre so wym: Bu cza czo wi,
Ho ro den ce i Bro dom. Któ re z nich są -
de cza nie uwiecz ni li na sie dzi bie swo ich
władz – chy ba już się nie do wie my.
Herb So bie skich – Ja ni na (tar cza w tar -
czy) – na le ży naj pew niej łą czyć ze Zło -
czo wem, ale iden tycz nym her bem
pie czę to wał się Zbo rów.

Za gad ką po zo sta je herb Tar no wa,
na któ rym oprócz zna ku Le li wa znaj du -
ją się her by Ga li cji i Lo do me rii, a ta kże
księ stwa oświę cim skie go i za tor skie go.
Herb ten miał pew nie krót ki ży wot, bo -

wiem naj lep si hi sto ry cy i znaw cy Tar no -
wa nie zna li go. A jest to pew ne, bo wiem
zna la złem ta ki herb z pod pi sem „Tar -
nów” w opra co wa niu z koń ca XIX wie -
ku au striac kie go he ral dy ka Kar la Lin da.

Au to rem fry zów her bo wych i sa mych
her bów był ar ty sta Sta ni sław Wój cik
(1864-1930), ab sol went i pro fe sor ASP
w Kra ko wie, prze by wa ją cy i two rzą cy
w No wym Są czu w la tach 1897-1899.

Po ni żej pre zen tu ję her by, za czy na jąc
od stro ny fron to wej – wschod niej – po -
przez pół noc ną, za chod nią i koń czę
na po łu dnio wej. Herb No we go Sącz jest
aż trzy krot nie eks po no wa ny nad głów -
nym wej ściem do ra tu sza. Za miesz czam
też krót kie not ki do ty czą ce miast przed -
sta wia ją cych ich her by. My ślę, że war -
to je po znać bli żej.

NADWEJ ŚCIEM DORA TU SZA 

01No wy Sącz. Herb z ry ce rzem
w otwar tej bra mie. Wpro wa -

dze nie te go her bu przy pi sy wa ne jest
Au stria kom, ale nie jest to do koń ca
uza sad nio ne. Bo wiem w ma te ria łach
po cho dzą cych z XVI wie ku wy stę pu -
je ten herb. Mo żna po czy tać na te mat
w mo im opra co wa niu za miesz czo -
nym w „Są de cza ni nie” z kwiet -
nia 2012 ro ku. 

02 War sza wa. W XV i XVI wie ku
War sza wa by ła sto li cą Ma zow -

sza. W 1596 r. po po ża rze Wa we lu, król
Zyg munt III prze niósł do War sza wy sie -
dzi bę kró lew ską, a ofi cjal na prze pro -
wadz ka wraz z dwo rem od by ła się
w 1611 ro ku.

OD WSCHODU
(OD LEWEJ STRONY):

03 Lwów. Za ło żo ny ok. 1250 przez
księ cia ha lic kie go Da ni ła. Pra wa

miej skie nadał mu Ka zi mierz Wiel ki.
W 1944 r. mia sto zna la zło się w gra ni -
cach ZSRR, dzi siaj Ukra ina. 

01 02 03 04

09 10 11 12

15 16 17 18



Zagadką pozostaje herb Tarnowa,
na którym oprócz znaku Leliwa znajdują
się herby Galicji i Lodomerii, a także
księstwa oświęcimskiego i zatorskiego.
Herb ten miał pewnie krótki żywot,
bowiem najlepsi historycy i znawcy
Tarnowa nie znali go.

05 06 07 08

13 14

19 20 21 22
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04 Ma zow sze. Jed na z naj star szych
dziel nic hi sto rycz nych Pol ski.

Po utwo rze niu Księ stwa War szaw skie -
go we szło w je go skład. Od 1815 r. by -
ło czę ścią Kró le stwa Pol skie go.

05 Gdańsk. Pra wa miej skie otrzy -
mał w XIII w. Herb przed sta wia

w po lu czer wo nym dwa bia łe krzy że
mal tań skie, nad któ ry mi wid nie je zło ta
ko ro na nada na przez kró la Ka zi mie rza
Ja giel loń czy ka. 

06 Li twa. Herb Po goń, zo sta je włą -
czo na do her bu Rzecz po spo li tej

Oboj ga Na ro dów. Od ro ku 1991 go dło
pań stwo we Li twy. 

07 Ka lisz. Jed no z naj star szych
miast Pol ski. Na naj daw niej -

szych ma pach Pol ski znaj du je my na zwę
Ca li sia. Pra wa miej skie uzy skał w 1253
ro ku. Po mię dzy wie ża mi uzbro jo ny trę -
bacz z ro giem my śliw skim. 

08 To ruń. Pra wa miej skie po sia da
od 1233 r. Herb na wią zu je

do naj star szych pie czę ci miej skich. 

09 Wiel ko pol ska. W IX i X w. te ry -
to rium pań stwa Po lan, zośrod kiem

w Gnieź nie. Na prze ło mie XII i XIII w.
zna na ja ko Ma ior Po lo nia. 

10 Po znań. Pra wa miej skie uzy skał
w 1253 ro ku. W her bie jest m.in.

bia ły orzeł ze zło tą prze pa ską oraz po -
sta ci świę tych: Paw ła ze zło tym mie -
czem i Pio tra ze zło tym klu czem. 

11 Gnie zno. Pierw sza sto li ca Pol -
ski. Na zwa za pew ne od gniaz da.

Herb – bia ły orzeł w po lu czer wo nym.
Uży wa ny od XIV wie ku. 

12 El bląg. Mia stem jest od 1246 ro -
ku. Herb dwu dziel ny: w po lu

gór nym czer wo ny krzyż mal tań ski ople -
cio ny czar ną sie cią; w po lu dol nym
srebr ny krzyż wy peł nio ny czar ną sie cią.

13 Ja wo rów. Pierw sza wzmian ka
z 1376 ro ku. Na zwa od drzew

– ja wo rów. Mia sto by ło ulu bio nym
miej scem po by tu kró la Ja na III So bie -

skie go. Umiesz czo na w her bie łódź mó -
wi o du żych sta wach w oko li cy. 

14 Kra ków. Pra wa miej skie uzy skał
w 1257 ro ku. Herb zna ny jest

od XIII wie ku. Sie dzi ba kró lów pol -
skich.. Sku pi sko za byt ków naj wy ższej
kla sy z ró żnych epok.

OD PÓŁ NO CY

15 Bia ła. To dziś część Biel ska -Bia -
łej, nie gdyś od dziel ne mia sto.

W cza sie roz bio rów na le ża ło do Ga li cji.
Po łą czo ne z Biel skiem w je den or ga nizm
miej ski w 1953 ro ku. Herb to dwie ró że
w po zio mie i dwie gwiazd ki w pio nie.

16 Ko ło my ja. Wg Oska ra Kol ber ga
„ko ło myj ka” to ta niec ro dem

z Po ku cia. Jesz cze w XIX wie ku Hu cu li
na zy wa li Prut – My ją. A więc Ko ło my -
ja to mia sto ko ło Myi. Sto li ca Po ku cia,
re gio nu bo ga te go w folk lor. 

17 Sam bor. Mia sto nad Dnie strem.
Przy wi le jem z 1390 Spy tek
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z Melsz ty na nadał osa dzie pra wa miej -
skie. Herb do sta ło mia sto od kró lo wej
Bo ny, któ ra po lu jąc w oko licz nych la -
sach za bi ła je le nia, ugo dziw szy go strza -
łą w szy ję.

18 Sa nok. Mia sto nad Sa nem. Zwią -
za ne rów nież z kró lo wą Bo ną.

Zresz tą w her bie ma herb ro dzi ny Sfo -
rzów, z któ rej wy wo dzi ła się żo na Zyg -
mun ta Sta re go. Dziś lo go fir my „Al fa
Ro meo”, któ ra na le ży do tej ro dzi ny. 

19 Tar nów. No wła śnie. Herb ten
sto so wa ny bar dzo krót ko w koń -

cu XIX wie ku, cho ciaż od za ra nia dzie -
jów her bem mia sta był klej not
Tar now skich – Le li wa – bez tych do dat -
ków. Mia sto i dziś jest ści śle zwią za ne
z No wym Są czem umo wą part ner ską.

20 Tar no pol. Herb Tar no po la, to
wła śnie obec ny herb Tar no wa.

Bo wiem Tar no pol rów nież zwią za ny
jest z ro dzi ną het ma na Tar now skie go.
Pra wa miej skie uzy skał w 1540 ro ku.

Przed woj ną, jak i dziś, mia sto wo je -
wódz kie. Obec nie li czy oko ło 210 tys.
miesz kań ców.

OD ZA CHO DU

21 Gor li ce. Mia sto po ło żo ne
nad rze ką Ro pą u stóp Be ski du

Ni skie go. Pra wa miej skie od XVI wie -
ku nada ne przez ro dzi nę Kar wa cja nów.

22 Bu czacz. Herb Pi la wa po cho dzi
od za ło ży cie li mia sta – Po toc -

kich. Za ło żo ne w 1515 ro ku. Po toc cy
wznie śli tu za mek, ko ściół i ra tusz, któ -
ry ucho dził za je den z pięk niej szych
w Rzecz po spo li tej. Na ko ście le zaś
umie ści li na pis: „Chcąc Po toc kich Pi la -
wa mieć trzy krzy że ca łe – Dom Krzy -
żo wy na Bo ską wy bu do wał chwa łę”. 

23 Trem bow la. Pierw sze wzmian ki
o tam tej szej wa row ni po cho dzą

z 1097 ro ku. Cie ka wy epi zod wal ki z Tur -
ka mi w 1675 ro ku ro ze grał się w tym
wła śnie mie ście. Przy ni kłej za ło dze

Trem bow la nie do pu ści ła do zdo by cia
mia sta. Wiel ka w tym za słu ga ko men dan -
ta Ja na Sa mu ela Chrza now skie go,
a zwłasz cza je go żo ny An ny Do ro ty, któ -
ra za grze wa ła obroń ców do wal ki i mia ła
z sza blą w dło ni uczest ni czyć w wy pa -
dach na wro ga.

24 Żół kiew. Mia sto za ło żo ne przez
het ma na Sta ni sła wa Żół kiew -

skie go, póź niej prze szło na wła sność
kró la So bie skie go. Sta ni sław Żół kiew -
ski, któ ry po zwy cię stwie pod Kłu szy -
nem w 1610 ro ku zdo był Mo skwę,
zgi nął w wal ce z Tur ka mi pod Ce co rą. 

25 Ja ro sław. Mia sto nad Sa nem, za -
ło żo ne w 1031 ro ku przez księ cia

ki jow skie go Ja ro sła wa Mą dre go. Na zwę
za wdzię cza za ło ży cie lo wi. Do Rzecz po -
spo li tej przy łą czo ne w 1349 ro ku. Dziś
mia sto szczy ci się wie lo ma za byt ka mi,
mó wią cy mi o je go bo ga tej hi sto rii. 

26 Dro ho bycz. Sły nął z ko palń so -
li. Zresz tą herb to 9 to pek so li,

23 24 25 26

27 28 29 30

31 32 33 34
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któ ra daw niej by ły mia rą han dlu so lą.
Pra wa miej skie nadał Wła dy sław Ja gieł -
ło. Na zwa ma po cho dzić od gro du Bycz,
znisz czo ne go przez Ta ta rów, a kie dy lo -
ko wa no no wą osa dę, na zwa no ją Dru -
gim By czem, czy li Dro ho by czem. Stąd
po cho dził zna ny je zu ita – Mar cin La ter -
na, za mor do wa ny przez Szwe dów. 

27 Zło czów. Herb Ja ni na, któ rym
pie czę to wa li się m.in. So bie scy.

Dziś pa miąt ką po So bie skich jest od re -
stau ro wa ny za mek. W mia stecz ku mo -
żna po dzi wiać wy re mon to wa ny ko ściół.
W mie ście po słu gę dusz pa ster ską
po woj nie peł nił ks. Jan Cień ski,
od 1967 r. je dy ny (taj ny) bi skup ka to lic -
ki na Kre sach Wschod nich.

28 Stryj. Pra wa miej skie uzy skał
w 1431 ro ku. Dziś rów nież mia sto

part ner skie No we go Są cza. Ze Stry ja po -
cho dził m.in. gen. Jó zef Ku stroń, bo ha ter
Wrze śnia 1939 ro ku, któ re go grób znaj du -
je się na cmen ta rzu ko mu nal nym w No -
wym Są czu od 1953 r. Tu uro dził się
rów nież Kor nel Ma ku szyń ski, a w po bli żu,
w Ot ty nio wi cach ma larz Ar tur Grot t ger.

OD PO ŁU DNIA

29 Sta ni sła wów. Mia sto za ło żo ne
w 1662 ro ku na miej scu wsi Za -

bło to wo przez An drze ja Po toc kie go
(herb Pi la wa), któ ry nadał mu na zwę
Sta ni sła wów na część swe go oj ca Sta ni -
sła wa Re we ry Po toc kie go. W 1962 ro -
ku, w cza sie ob cho dów 300-le cia
mia sta, zmie nio no je go na zwę na Iwa -
no -Fran kowsk, na część ukra iń skie go
po ety i pi sa rza. Cho ciaż ostat nio sły szy
się gło sy su ge ru jąc po wrót do sta rej
nazw hi sto rycz nej.

30 Wie licz ka. Mia stu sła wę przy -
nio sły ko pal nie so li. Pierw sze

wzmian ki o Wie licz ce po cho dzą z 1123
ro ku. Żu py sol ne w Wie licz ce i Boch ni
sta no wi ły jed no z głów nych źró deł do -
cho dów kró lów pol skich. 

31 Boch nia. To dru gie mia sto zwią -
za ne z ko pal nic twem so li. Pra wa

miej skie Boch nia uzy ska ła wcze śniej
od Kra ko wa, bo w 1253 ro ku. Mó wi się,
iż koi pa le nie so li w Boch ni to naj star sze
za kła dy prze my sło we w Eu ro pie.

32 Kro sno. Mia sto po ło żo ne
nad Wi sło kiem w Ko tli nie Ja -

siel sko -Kro śnień skiej. Pra wa miej skie
otrzy ma ło z rąk Ka zi mie rza Wiel kie go
w 1348 ro ku. 

33 Rze szów. Mia sto na le ża ło
do Pio tra Kmi ty her bu Śre nia wa,

Pra wa miej skie w 1354 ro ku. Dziś sto li -
ca wo je wódz twa pod kar pac kie go, wa -
żny ośro dek prze my sło wy i na uko wy.

34 Prze myśl. Daw ny gród na po -
gra ni czu pol sko -ru skim. Po ło żo -

ny nad Sa nem do 1998 mia sto
wo je wódz kie. Mia sto kil ku wy znań:
rzym skich  ka to li ków, gre ko -ka to li ków
i pra wo sław nych. 

***
Na ko niec pa rę słów na te mat sa me go

ra tu sza. No wy Sącz miał trzy. Pierw szy,
o któ rym nie wie le wia do mo, stał obok
ko ścio ła św. Mał go rza ty i od ku pi ła go
pa ra fia na po miesz cze nia dla księ ży, za -
pew ne dla ka no ni ków, po utwo rze niu ko -
le gia ty przez Zbi gnie wa Ole śnic kie go
w 1444 r.

Dru gi ra tusz wy bu do wa no
w XV wie ku w sty lu go tyc kim na pla cu
tar go wym (czy li na dzi siej szym Ryn ku)

nie co na pół noc od je go środ ka, po nie -
waż w cen trum usy tu owa na by ła stud -
nia. Ra tusz ten prze trwał ró żne
za wie ru chy dzie jo we i cię żkie ka ta kli -
zmy, któ re nę ka ły mia sto. Nie ste ty spło -
nął w wiel kim po ża rze, ja ki wy buchł
w mie ście 17 kwiet nia 1894 ro ku. Ogień
zo stał za pró szo ny w pie kar ni He ben stre -
ita przy ul. Fur mań skiej (dziś Du na jew -
skie go). Stra wił go tyc ki ra tusz, 150
do mów, dach na je zu ic kim ko ście le, trzy
sy na go gi, dwa za jaz dy, młyn. Trzy ty -
sią ce są de czan stra ci ło dach nad gło wą.
Po zo sta ły po nim za bez pie czo ne reszt ki
przy zie mia, któ re mo że my oglą dać
na pół noc od obec ne go gma chu ra tu sza.

No wy ra tusz wy bu do wa ny w la -
tach 1895-1897 na środ ku Ryn ku w sty -
lu eklek tycz nym, na śla du ją cym wiel kie
sty le epok mi nio nych. W je go wy stro ju
prze wa ża neo re ne sans i neo ba rok. Pla -
ny wy ko nał ar chi tekt miej ski Jan Pe roś,
ab sol went Po li tech ni ki Lwow skiej,
a bu do wał go ar chi tekt kra kow ski Ka rol
Knauss. Koszt bu do wy wy -
niósł 123.602,73 zło tych reń skich wa lu -
ty au striac kiej. Bu do wę za koń czo no
je sie nią 1897 ro ku. 

Bu dy nek ra tu sza w za sa dzie prze -
trwał dwie woj ny. Je dy nie pod czas dru -
giej woj ny świa to wej zo sta ły znisz czo ne
rzeź by usy tu owa ne obok po sta ci św. Ja -
dwi gi: Mer ku re go – per so ni fi ku ją ca
han del i ko wa la opar te go na mło cie
– rze mio sło. 

Za pra szam na wy ciecz kę wo kół ra tu -
sza, aby bli żej po znać her by miast part -
ner skich No we go Są cza z okre su
śre dnio wie cza i cza sów póź niej szych.

WIE SŁAW PI PREK

R E K L A M A

OGŁOSZENIA
MODUŁOWE

Kontakt do biura reklamy

tel. 18 475 16 22
e-mail: reklama@sadeczanin.info

2 moduły

118 x 55 mm
miejsce

które czeka
na Twoją reklamę
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Ka żde wy da rze nie hi sto rycz ne po -
zo sta wia po so bie ja kiś ślad. Ślad
nie tyl ko ma te rial ny – w po sta ci pa -
mią tek czy do ku men tów – lecz ta -
kże ta ki na po zór nie do strze gal ny,
a mi mo to chy ba naj wa żniej szy. 

M
o wa tu taj o wspo mnie -
niach, któ re się ga ją
w prze szłość i spra wia ją,
że w na szej pa mię ci wciąż

ży we są ob ra zy z mi nio nych lat. Jak jed -
nak wia do mo, pa mięć ludz ka jest ulot -
na, a świad ków prze szło ści z bie giem
cza su jest co raz mniej. W związ ku z tym
ko niecz ne jest utrwa le nie tra dy cji ust nej

po przez bu do wę po mni ków, mo nu men -
tów, wie sza nie ta blic pa miąt ko wych,
czy cho cia żby ob cho dy rocz nic wa -
żnych wy da rzeń. Wszyst ko to ty czy się
rów nież po wsta nia stycz nio we go, któ -
re go 150. rocz ni cę ob cho dzi my w tym
ro ku.

W po wsta niu stycz nio wym, ro zu mia -
nym ja ko wiel ki ogól no na ro do wy zryw
nie pod le gło ścio wy, obok swo ich po bra -
tym ców z Ma zow sza, Wiel ko pol ski
i Li twy swo ją ro lę ode gra li ta kże są de -
cza nie. Wy bit ne na zwi ska, ta kie jak
Szczę sny Mo raw ski, Fe liks Bor kow ski
czy Lu cjan Zeng tel ler, na za wsze po zo -
sta ną w pa mię ci lo kal nej spo łecz no ści. 

NO WY SĄCZ
Naj bar dziej zna ną for mą upa mięt nie -

nia po wsta nia stycz nio we go w No wym
Są czu jest bez wąt pie nia krzyż po świę -
co ny po wstań com 1830-1831 i 1863-
1864 ro ku na no wo są dec kim Cmen ta rzu
Ko mu nal nym. Zo stał on usta wio ny sta -
ra niem TG „So kół” i uro czy ście od sło -
nię ty w 50. rocz ni cę wy bu chu
po wsta nia stycz nio we go – 9 li sto pa -
da 1913 r. W tym dniu od był się w No -
wym Są czu uro czy sty wie czór.
W cza sie trwa nia tych uro czy sto ści od -
sło nię to po mnik na gro bach po wstań -
ców z 1863 r. Ak tu po świę ce nia
po mni ka do ko nał ka pe lan To wa rzy stwa
Gim na stycz ne go „So kół” ks. Mi chał
Kla mut. W imie niu „So ko ła” prze ma -
wiał Sta ni sław Flis. W cza sie uro czy sto -
ści wy stą pił ta kże we te ran 1863 r.
Wła dy sław Strow ski. Obu do wę ka -
mien ną wy ko na no w 1936 r. z ini cja ty -
wy Ko mi te tu Uczcze nia Pa mię ci
Są de czan – Po wstań ców – 1830 i 1863
r., a pro jek to wał ją inż. Zyg munt Sła by. 

Po zo sta ło ścia mi po po wsta niu stycz -
nio wym są z pew no ścią gro by je go
uczest ni ków. Je den z na grob ków po -
wstań czych znaj du je się na Sta rym
Cmen ta rzu. W miej scu tym spo czy wa
Le on Py szyń ski – za stęp ca bur mi strza
No we go Są cza, urzęd nik ko le jo wy
(† 1887). Na Cmen ta rzu Ko mu nal nym,
w kw. 2 spo czy wa Fran ci szek Kasz te le -
wicz – we te ran 1863 (1843-1899);
w kw. 4 Ste fan Wilcz kie wicz († 1915,
lat 71). W kw. 6 Lu cjan Zeng tel ler – dr
med. pry ma riusz Szpi ta la Po wszech ne go
w No wym Są czu (†1894). W kw. 13: Ka -
rol Cza chow ski (1839-31 IV 1908), rot -
mistrz WP z 1863/64, syn Dio ni ze go
Fe lik sa Cza chow skie go gen. WP 1863
i Jan Szo piń ski (1836-1920). W kwa te -
rze 15: Edward Kost ka – pre zy dent Są du
Ob wo do we go, (14 III 1842-18 I 1911)
i inż. Mi chał Isz kow ski (31. X. 1845-
24. X. 1920), star szy rad ca ko lei. W kwa -
te rze 19: Fe liks Bor kow ski.
W kwa te rze 20 spo czy wa Wła dy sław Ja -
strzę biec Po pław ski (†24. II. 1923;
lat 83), eme ryt ko le jo wy i Fran ci szek So -
zań ski (1844-19. XII. 1940), eme ry to wa -
ny se kre tarz Sta ro stwa. W kwa te rze 28
Re mi giusz So ko łow ski (†28. VII. 1932,
lat 90), w kwa te rze 55 Bro ni sław Ko za,
na uczy ciel.

Śla dy po wsta nia
1863 ro ku na Zie mi
Są dec kiej
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Gro by po wstań cze znaj du ją się rów -
nież na cmen ta rzu go łąb ko wic kim, gdzie
spo czy wa Ka zi mierz Mi czyń ski, któ ry
uro dził się w 1834 ro ku w Kra ko wie.
Był urzęd ni kiem bu dow nic twa wod ne -
go w No wym Są czu, wła ści cie lem drew -
nia ne go dwor ku na Prze ta ków ce. Dzia łał
na po lu pro pa gan dy i or ga ni za cji nie le -
gal nych biur wer bun ko wych w „ob wo -
dzie są dec kim”. Od mar ca do chwi li
aresz to wa nia koń cem grud nia 1863 ro -
ku peł nił funk cję na czel ni ka władz po -
wstań czych mia sta. Or ga ni zo wał po moc
ma te rial ną dla po wstań ców, jak broń, ko -
nie, pie nią dze, bie li znę. Bę dąc na czel ni -
kiem i ko mi sa rzem po wstań czym, zo stał
od 1 li sto pa da 1863 r. or ga ni za to rem
i do wód cą ba ta lio nu po wstań cze go. Sfor -
mo wa nie du że go od dzia łu nie po wio dło
się z ró żnych przy czyn, a Mi czyń ski
koń cem grud nia 1863 zo stał aresz to wa -
ny przez wła dze au striac kie. Zo stał osą -
dzo ny, ska za ny na 6 lat i osa dzo ny
w wię zie niu w Jó ze fo wie w Cze chach.
W wy ni ku amne stii z koń ca 1865 ro ku
zo stał zwol nio ny i wró cił w ro dzin ne
stro ny. Zmarł w No wym Są czu 12 li sto -
pa da 1904 ro ku.

Wy mie nia jąc po wstań ców po cho wa -
nych na są dec kich cmen ta rzach, na le ży
zwró cić szcze gól ną uwa gę na po stać Fe -
lik sa Bor kow skie go, któ re go mo gi łą
od 2004 r. opie ku je się II LO w No wym
Są czu. W po wsta niu wal czył w stop niu
pod po rucz ni ka. Wy mow na jest sen ten -
cja na epi ta fial nej ta bli cy te go gro bu, za -
wie ra ją ca mot to po wstań cze go

dzia ła nia: „Kie dy wy bi ła go dzi na Po -
wsta nia / Śla dem oj ca me go / Po sze dłem
wal czyć pod Or ła Bia łe go / Po sze dłem
w sze re gi Woj ska Pol skie go /Aby po ko -
nać ca ra ro syj skie go”. 

W No wym Są czu, pa mięć o bo ha te -
rach po wsta nia kul ty wu je się rów nież
po przez na zy wa nie ulic na ich cześć.
W ten spo sób, ka żdy z nas na co dzień
spo ty ka się z tą for mą upa mięt nie nia.
Mi mo to, nie za wsze wie my, że ta wła -

śnie oso ba za słu ży ła się Oj czyź nie
uczest nic twem w po wsta niu. Na zwy no -
wo są dec kich ulic po cho dzą cych od na -
zwisk osób zwią za nych z po wsta niem to
m. in. ul. Ro mu al da Trau gut ta, ul. Ro -
ma na Żu liń skie go, ul. An to nie go Je zio -
rań skie go, ul. Jó ze fa To czyń skie go, ul.
Ra fa ła Kra jew skie go, ul. Ada ma Asny -
ka i ul. Mie czy sła wa Ro ma now skie go. 

Jed ną z osób, któ re zo sta ły upa mięt -
nio ne w ta ki spo sób, jest rów nież Eli -
za Orzesz ko wa, pol ska pi sar ka okre su
po zy ty wi zmu. Przez okres po wsta nia

stycz nio we go prze by wa ła w ma jąt ku
mę ża w Lu dwi no wie, wspie ra jąc po -
wstań ców w słu żbach po moc ni czych.
Naj praw do po dob niej od po ło wy czerw -
ca 1863 r., przez oko ło dwa ty go dnie,
w Lu dwi no wie prze by wał Ro mu ald
Trau gutt, któ re go póź niej, w lip cu,
Orzesz ko wa we wła snej ka re cie od wio -
zła do gra nic Kró le stwa. W na pi sa nych
wie le lat póź niej no we lach ta kich jak
Glo ria vic tis pró bo wa ła opi sać swój
udział w po wsta niu w for mie zbe le try -
zo wa nej. Wąt ki po wstań cze znaj du je my
m.in. w po wie ści Nad Nie mnem.

Naj praw do po dob niej jej mąż, Piotr,
w sa mym po wsta niu nie brał czyn ne go
udzia łu, ale tyl ko za je go zgo dą (i na je -
go od po wie dzial ność) Ro mu ald Trau -
gutt mógł prze by wać w Lu dwi no wie.
Mi mo to, za de nun cjo wa ny przez słu żbę,
Piotr Orzesz ko zo stał je sie nią 1863 r.
aresz to wa ny, a w mar cu 1865 ze sła ny
na Sy bir do gu ber ni per m skiej; a je go
ma ją tek skon fi sko wa no. 

STA RY SĄCZ
Po wstań cy z Są dec czy zny po cho dzi li

nie tyl ko z No we go Są cza. Rów nież
Sta ry Sącz mo że po szczy cić się miesz -
kań ca mi, któ rzy prze szli do hi sto rii ja -
ko uczest ni cy walk w la tach 1863/1864.
Naj bar dziej zna nym sta ro są de cza ni nem
zwią za nym z po wsta niem jest Szczę sny
Mo raw ski, któ ry za sły nął ja ko au tor
pierw sze go opra co wa nia dzie jów na sze -
go re gio nu. Wy bit ny ba dacz prze szło ści
Są dec czy zny, prof. Hen ryk Ba rycz pi sał:

„Kie dy wy bi ła go dzi -
na Po wsta nia / Śla dem
oj ca me go / Po sze dłem
wal czyć pod Or ła Bia łe -
go / Po sze dłem w sze re -
gi Woj ska Pol skie go
/Aby po ko nać ca ra ro -
syj skie go”. 

Jan WadowskiMorawski AdamMorawiecki Medard
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„Istot nie, mi łu jąc bez gra nicz nie prze -
szłość na ro do wą przy świe cał „sze re gom
współ bra ci” nie zmor do wa ną pra cą
nad roz świe tle niem dzie jów Pol ski,
skrzęt no ścią w oca la niu po mni ków i za -
byt ków hi sto rycz nych od za gła dy, wpa -
jał kult ro dzi mo ści, pod sy cał wy ga słe
uczu cia pa trio tycz ne i oby wa tel skie,
krze pił w naj cię ższych chwi lach dla na -
ro du świa do mość i zbo la łe ser ca ha słem,
że „Pol ska bę dzie Pol ską, jak by wa ła,
mo żną i szczę śli wą” (...) Na le ży so bie
zdać ja sno spra wę, że w ów cze snej,
dźwi ga ją cej się do ży cia Ga li cji Mo raw -

ski to ro wał dro gę no wym ro dza jom
twór czo ści. Był pio nie rem w za kre sie
kry ty ki ar ty stycz nej, jed nym z przo dow -
ni ków two rzą cej się ar che olo gii pol skiej
i szer mie rzem, ja kże go rą cym idei
ochro ny za byt ków prze szło ści. Je den
z pierw szych zro zu miał zna cze nie re -
gio na li zmu, któ re go krze wie niu nie po -
dziel nie się od dał”.

Grób Mo raw skie go oraz ta bli ca pa -
miąt ko wa znaj du ją się na sta ro są dec kim
cmen ta rzu. Wśród mo gił tej ne kro po lii
mo żna rów nież zna leźć na gro bek z ta -
bli cą upa mięt nia ją cą dzie wię ciu zna -

nych miesz kań ców Sta re go Są cza oraz
bez i mien nych, któ rzy wzię li udział
w po wsta niu stycz nio wym. Oprócz te -
go, znaj du je się tam grób An drze ja Gór -
ki, ta kże we te ra na zry wu z 1863 r.

W Sta rym Są czu, na fa sa dzie ko ścio -
ła św. Ro cha, umiesz czo na jest ta bli ca
pa miąt ko wa ufun do wa na przez To wa -
rzy stwo Mi ło śni ków Sta re go Są cza
z oka zji 90. rocz ni cy wy bu chu po wsta -
nia, któ ra upa mięt nia oby wa te li mia sta
wal czą cych z za bor ca mi.

OKO LICZ NE 
MIEJ SCO WO ŚCI

Śla dy po wsta nia mo żna ta kże zna leźć
w mniej szych gmi nach zie mi są dec kiej.
Po wstań cy po cho dzi li, lub są w ja kiś
spo sób zwią za ni rów nież z oko li ca mi
Łąc ka, gdzie znaj du je się mo gi ła Wi ta -
li sa Ja xy Cham ca, Piw nicz nej, z któ rą
ko ja rzy się ta kie po sta cie jak Jó zef Bro -
ni szew ski, Ju liusz Kor win Gą sio row ski,
Wła dy sław Ko pyt ko i An to ni Pą czy -
kow ski, Mar cin ko wic, skąd po cho dził
Adam Mo raw ski, któ ry w 1936 ro ku
– w wie ku 94 lat – oso bi ście skła dał ra -
port Edwar do wi Ry dzo wi Śmi głe mu,

któ ry od wie dził dwór w Mar cin ko wi -
cach oraz Wie lo głów, Brze zin, Gród ka
nad Du naj cem, Ro żno wa, Bia łej, Bia łej
Ni żnej, Ptasz ko wej, Sta rej Wsi, Mszal -
ni cy, Lip ni cy Wiel kiej, Ły cza ny, Mo gil -
na, Kry ni cy, Ty li cza, No wej Wsi,
Czar ne go Po to ku, Ja zow ska, Mu szy ny,
Że gie sto wa, skąd po cho dzi ło oko ło 30
po wstań ców.

GRY BÓW
Swo je tra dy cje po wstań cze po sia da ta -

kże gmi na Gry bów, na te re nie któ rej za -
miesz ki wa ło oko ło 11 uczest ni ków
zry wu nie pod le gło ścio we go z 1863 ro ku.
By li wśród nich m.in. Adolf Vay hin ger
oraz Ka rol Tul szyc ki – za ło ży ciel pierw -
szej gry bow skiej ap te ki i wy bit ny dzia -
łacz spo łecz ny, uczczo ny przez
miesz kań ców mia sta ta bli cą pa miąt ko wą.

Z Gry bo wem ko ja rzo na jest ta kże po -
stać Ar tu ra Grot t ge ra – pa tro na tam tej -
sze go li ceum, jed ne go z czo ło wych
przed sta wi cie li ro man ty zmu w ma lar -
stwie pol skim. Mi mo, że ma larz ten ni -
gdy nie wi dział po wsta nia stycz nio we go,
stwo rzył z wy obraź ni wstrzą sa ją ce ry -
sun ki cy klach „War sza wa”, „Po lo nia”
i „Li thu ania”.

Jak wi dać, wo kół nas znaj du je się
wie le śla dów wy da rzeń sprzed 150 lat.
Czy to gro by, czy po mni ki, czy też ta -
bli ce. Wszyst kie ma ją je den cel – utrwa -
le nie w spo łe czeń stwie pa mię ci
o bo ha te rach walk z lat 1863-1864 i ich
ofie rze zło żo nej na oł ta rzu oj czy zny. Po -
wstań com stycz nio wym, po dob nie jak
ich po przed ni kom z ro ku 1831, oraz ich
na stęp com z Le gio nów Mar szał ka Pił -
sud skie go, to wa rzy szy ła wi zja nie pod -
le głej Pol ski. Na szym za da niem jest,
aby wspo mnie nie lu dzi, któ rzy od da li
ży cie za wol ność, wciąż tkwi ło w świa -
do mo ści na szej i przy szłych po ko leń.
Cześć ich pa mię ci!

AN NA GŁĄ BOW SKA
JA KUB JU RO WICZ

Autorzy są uczniami klasy 1E II LO im. M.
Konopnickiej w Nowym Sączu

Referat został wygłoszony przez Jakuba
Jurowicza podczas sesji

historyczno-edukacyjnej pt. „Rok 1963”, która
odbyła się w II LO 12 kwietnia br. W referacie

wykorzystano materiały ze zbiorów PTH
w Nowym Sączu. Opieka merytoryczna

– dr Maria Kruczek.

Naszym zadaniem jest,
aby wspomnienie ludzi,
którzy oddali życie
za wolność, wciąż
tkwiło w świadomości
naszej i przyszłych
pokoleń. Cześć ich
pamięci!

Skąpski Franciszek



Po sta no wi łem się do kształ cić.
Na po czą tek się gną łem po „per łę
pol skich uzdro wisk”, Kry ni cę. Czy li
Zdrój. Kry ni ca = Zdrój. Na zwa Kry ni -
ca -Zdrój (urzę do wa) to jak by po wta -
rzać (że by na wet du reń zro zu miał):
Ba den -Ba den. 

– Do kąd pan je dzie? 
– Do Kry ni cy -Zdro ju.
– Niech mi pan dwa ra zy nie po wta -

rza. Nie je stem idio tą.
Ba…!
Wi ki pe dia po da je, że lud ność Kry ni -

cy wzra sta w tem pie 100 osób rocz nie.
To pra wie je den pro cent. Ta ką ma si łę
Zu ber i in ne pły ny, je śli wle wa ne co -
dzien nie. Cze go i Pań stwu ży czę.

Tak na mar gi ne sie, nie mal wszyst kie
kry nic kie wy try ski no szą mę skie imio -
na: Jan, Jó zef, Mie czy sław, Ta de usz,
a na wet na zwi sko Zu ber. Osta tecz nie
za „ko bie cą” mo żna uznać Sło twin kę.

– Sło twin ko mo ja dro ga – wzdy cha
sta ru szek Mie czy sław.

Nie co ni żej do wia du je my się, że li nię
ko le jo wą zbu do wał za bor ca w ro -
ku 1911, a od tej po ry je dy nym suk ce -
sem by ło zli kwi do wa nie kas bi le to wych
(2010). A te raz naj śmiesz niej: „Z Kry -
ni cy mo żna do je chać po cią giem
do War sza wy, Gdy ni, Byd gosz czy i in -
nych miast”. Naj prę dzej do tych in nych.
Do Mu szy ny – co dzien nie.

Wi ki pe dia – naj le piej zo rien to wa ne
źró dło wie dzy dla tłu mów – po da je da -
lej: „Ko mu ni ka cję Uzdro wi sko wą ob -
słu gu je PKS No wy Sącz”. Po mi jam
błę dy or to gra ficz ne i se man tycz ne te go
zda nia, ale ktoś za po mniał do dać, że to
już hi sto ria. Zwią zek za wo do wy po wi -
nien za dbać o uzu peł nie nie wpi su i bez -
par do no wo wska zać win nych. 

Czy ta my da lej, że wła ści we na zwi -
sko zna mie ni te go kry nic kie go ma la rza -
-pry mi ty wi sty (chciał bym mieć ta ki
pry mi tyw ny ta lent) brzmi: Epi fa niusz
Drow niak. I słusz nie. Tyl ko dla cze go ni -
żej, w ru bry ce „sław ni lu dzie”, znaj du -
je się je dy nie prze zwi sko Ni ki for? Czy
nie po win no być: „Epi fa niusz Drow -
niak, zwa ny też Ni ki fo rem”? 

„Kry ni ca jest ko leb ką pol skie go sa -
necz kar stwa”. Je no ko leb ka się nie co ro -
ze schła. Od pierw szych ro ze gra nych tu
Mi strzostw Świa ta (1958) do dru gich
i jak do tąd ostat nich (1962) upły nę ły
czte ry la ta. Aku rat czte ry la ta mo je go li -
ceum. Zaś od ro ku 1962 do dziś lat pięć -
dzie siąt je den. 

W 2008 ro ku roz po czę to bu do wę no -
wo cze sne go to ru wie lo funk cyj ne go.
Z Wi ki pe dii: pla no wa na „stre fa ha mo -
wa nia to 300 m.” E, Dro ga Wi ki pe dio,
stre fa ha mo wa nia to na stęp ne pięć dzie -
siąt lat! Wy star czy do wie dzieć się, ile
ma trwać re mont No wej Pi jal ni Zdro jo -
wej (swo ją dro gą, nie pięk na bu dow la).

Wiedz cie, że drwię so bie tu taj z Wi -
ki pe dii, a Kry ni cę bar dzo lu bię, cho ciaż
wil la „Wi tol dów ka” sta now czo – są dząc
po jej na zwie – po win na być mo ja.
Uwiel biam to, co mo je. Psy, ksią żki, da -
my ser ca… Okrop ny ze mnie ego ista.

Mo ja Kry ni co – roz kwi taj! I wy, kry -
ni czan ki, z wszyst kich sied miu osie dli,
a do wol ne go wy zna nia. Tu do dać na le -
ży, iż wy znań wśród miesz kań ców Kry -
ni cy Wi ki pe dia od no to wu je sześć, nie
uwzględ nia zaś agno sty ków i ate istów.
Co mo gło by ra zem czy nić osiem.

A dep tak je den dla wszyst kich: de mo -
kra cja.

Wzru szy łem się, co nie wła ści we dla
fe lie to ni sty. Chło pa ki nie pła czą? Aku rat!

Aby nie co ostu dzić emo cje, się gam
po pra sę „cen tral ną”. Czy tam w ty go -
dni ku „New swe ek” nr 23, że licz ni Po -
la cy się nie my ją, a gdy przyj dzie la to
– cóż tu ukry wać – śmier dzą. Nie wszy -
scy, ale po dob no nie co ich wię cej niż ły -

żka (dzieg ciu) na becz kę (mio du). Cóż,
pew nie tak jest, ja mam szczę śli wie co -
raz słab szy węch. Zresz tą dziew czy ny,
któ re po dzi wia łem z bli ska, pach nia ły
ja śmi nem lub fioł ka mi. A mo że to ja
mia łem fio ła? Co raz sła biej pa mię tam.

Mam na to miast na ty le wy czu lo ny
słuch, że sły szę, gdy nie któ rym brzyd -
ko pach nie z gę by. Mó wią, a czuć
smród. Tak, bo sło wa nio są wo nie. To
się na zy wa w po ezji sy ne ste zja. Mniej
wię cej to.

Nie umiem po wie dzieć, któ re smro -
dy są gor sze: te spod pa chy, czy te
z pod mó zgo wia. W do dat ku trud no po -
wie dzieć (tym dru gim): „masz tu na my -
dło, umyj się”. Na wy ki słow ne, te lep sze
i te gor sze, kształ tu je ro dzi na, po tem
gru pa ró wie śni ków, ko ściół, te le wi zja,
ostat nio in ter net. Na ra sta ją te na wy ki
jak ko ra low ce, a cza sem two rzą ra fy,
na któ rych roz bi ja się ka żda łód ka z ro -
zum nym ster ni kiem. 

Pew nie cze ka cie te raz, że wska żę,
ko mu źle pach nie z ust. Prze cież wie cie,
co my ślę. Po co się ty le kroć po wta rzać?
Mo że zresz tą jesz cze i co na pi szę, ale
na ra zie zmie niam te mat. Tak się ro bi
w se ria lach, a zda niem Mar ci na Mel le -
ra (ten sam nu mer „Nju sły ka”) to se ria -
le są dziś kró la mi umy słów. No,
u mło dych Mel le rów wi dać są. Cho ciaż
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Tak na mar gi ne sie, nie -
mal wszyst kie kry nic kie
wy try ski no szą mę skie
imio na: Jan, Jó zef, Mie -
czy sław, Ta de usz, a na -
wet na zwi sko Zu ber.
Osta tecz nie za „ko bie cą”
mo żna uznać Sło twin kę.
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Spod la sa (4)

Wikipedia,
nasza
Uczona
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to mo że ko kie te ria? Ta ka pró ba za zna -
cze nia od ręb no ści wo bec po ko le nia ro -
dzi ców. 

Z ko lei w zna mie ni tym pi śmie
„He ri to” (nr 10) czy tam sło wa jed ne -
go z ro da ków re ży se ra Ku stu ri cy, od -
po wie dzial nych za zbom bar do wa nie
Du brow ni ka: „Je śli bę dzie trze ba,
zbu du je my jesz cze star szy i jesz cze
ład niej szy Du brow nik”. 

Pew nie to dzi siaj pra wie mo żli we,
nie ta kie rze czy się ro bi w Di sney lan -
dzie. Licz ba „ory gi nal nych Lu dwi ków”
w sa lo nach me blar skich zdu mia ła by
wszyst kich sto la rzy Fran cji po przed -
nich stu le ci. Tyl ko pa ru es te tów wy dzi -
wia, ale prze cież ich też mo żna
zbom bar do wać. A po tem od two rzyć,
du żo ład niej szych i już roz sąd nych. 

Mó wiąc ję zy kiem ki bi ców pił kar -
skich, nie zła by ła ustaw ka w tym Du -
brow ni ku. Ca łą Eu ro pa się przy glą da ła. 

Aha, pi smo „He ri to” mo żna do stać
w no wo są dec kim em pi ku. I bar dzo do -
brze. Raz tę fir mę po chwa lę.

Od Du brow ni ka od dzie la nas ka wał
świa tu. Ale jak pa trzę na uli cę wio dą -
cą w tam tym kie run ku – w No wym Są -
czu jest to uli ca Wę gier ska – to my ślę,
że mo że by jed nak zbu do wać ja ki No -
wy No wy Sącz, jed nak nie bom bar du -
jąc do tych cza so we go. Al bo mo że

od no wić jed ną uli cę: tę, któ ra wie dzie
do źró deł mi ne ral nych Są dec czy zny.
Wę gier ską. Na po czą tek zdjąć te ohyd -
ne re kla my.

Je śli już No wy Sącz za gar nął Bie -
go ni ce, mi łą wio skę z wła sną sta cyj -
ką ko le jo wą, to mo że by nie wy py chał
tam ca łe go śmie cia re kla mo we go?
Mo że coś by zo sta wił na prze ciw
okien Ra tu sza? Od wi do ku na Wę -
gier skiej nie ma jak uciec, bo uli cę
Bie go nic ką bu du je się z wy sił kiem
god nym trzy pa smo wej au to stra dy,
z któ rej zi mą ucie kli Chiń czy cy.

W ogó le mam wie le uzna nia dla
władz sa mo rzą do wych. Ostat nio by -
łem w pew nym no wo otwar tym do -
mu kul tu ry. To zna czy otwar tym
na ty le, że je go dy rek cja sie dzi w sa -
lo nach, a tyl ko pod jaz du dla nie peł -
no spraw nych za po mnia no i win da
wy bie ra so bie, ko go wo zić. Po dob no
no wiut ki dach prze cie ka, ale ja w to
nie wie rzę. 

Bar dziej od Du brow ni ka in te re su je
mnie Sa ra je wo. Pięk ne mia sto – po -
dob no, bo nie by łem. Miesz ka niec Sa -
ra je wa w cią gu jed ne go ży cia mógł
ko lej no mó wić o so bie, że jest Ju go sło -
wia ni nem, po dzie się ciu la tach, że mu -
zuł ma ni nem (lub nie), dzi siaj, że
Bo śnia kiem. A i tak za wsze znaj do wa li
się ja cyś wro go wie. 

Nam tu le piej. Wła ści wie gra ni ca,
idą ca u nas grzbie tem Kar pat, do syć
sta bil na. Pre ten sji nie za wie le, tro chę
tam „cho dze nia na Lip ta ki” i po dob -
nych ro man ty zmów. Jak za Po pra dem
by ły Wę gry, szło się do ga dać. Gdy te -
raz jest Sło wa cja, też sym pa tycz nie. Są
na wet ma łżeń stwa mie sza ne.

Ta kie ma łżeń stwa cza sem się uda -
ją, a cza sem nie. Na przy kład
w Wier chom li ży ła jed na nie wia sta
(pa mię tam ją jesz cze, sta rusz kę), co
mę ża, wzię te go zza Po pra du, po rą ba -

ła sie kie rą i skar mi ła nim nie ro ga ci -
znę. Kie dy po tem je dli śmy
wie przo wi nę w sło ikach, ma wia ło
się, że to wła śnie TE wie prza ki.
Miał bym więc w so bie wię cej Sło wa -
ka niż przy pusz czam? 

O czym ja tu wy pi su ję? To chy ba
ten upał. 

Do zo ba cze nia pod prysz ni cem, bo
czy sto ści ni gdy dość. Praw da?

WI TOLD KA LIŃ SKI 
Autor jest sołtysem Wierchomli

i prezesem Towarzystwa Literackiego 
im. C. K. Norwida w Nowym Sączu 

Nam tu lepiej. Właściwie granica, idąca u nas
grzbietem Karpat, dosyć stabilna. Pretensji nie
za wiele, trochę tam „chodzenia na Liptaki”
i podobnych romantyzmów. Jak za Popradem
były Węgry, szło się dogadać. 

S
ą dec czy zna ma się czym chwa -
lić, a na si fe sti wa lo wi wy staw cy
gro ma dzą co ro ku na stra ga nach
na wet po nad set kę (!!!) pro duk -

tów i po traw. Obok zgła sza nych do kon -
kur su, pre zen tu ją wszyst ko co naj lep sze,
a co wy cho dzi spod ich rąk. Ta kie go na -
gro ma dze nia ra ry ta sów pró żno szu kać
w ja kim kol wiek skle pie.

W ośmiu do tych cza so wych edy cjach
fe sti wa lu są dec cy re pre zen tan ci dwu -
krot nie try um fo wa li w kra kow skim
Wiel kim Fi na le, od by wa ją cym się – tra -
dy cyj nie – na pla cu Wol ni ca. 

Pierw sza edy cja naj smacz niej szej
ma ło pol skiej im pre zy za koń czy ła się
du ble to wym zwy cię stwem Krzysz to fa
Mau re ra. W 2005 r. so ki z je go tłocz ni
zdo by ły nie tyl ko naj wy ższe uzna nie ju -
ro rów w ka te go rii prze two ry owo co we,
ale rów nież try um fo wa ły w ple bi scy cie
pu blicz no ści.

Grand Prix za naj lep szy ma ło pol ski
smak ro ku 2012 ju ry przy zna ło ko zi nie
z so sem mię to wym przy go to wa nej
przez Mag da le nę Zyg munt z go spo dar -
stwa agro tu ry stycz ne go w Ju ra szo wej
k/Po de gro dzia.

Kon ku ren cja pod czas kra kow skich fi -
na łów „Ma ło pol skie go Fe sti wa lu Sma -
ku” (te go rocz ny od bę dzie się 24 i 25
sierp nia) jest do praw dy ol brzy mia, bo -
wiem oce nia ne są pro duk ty i po tra wy

Magdalena Zygmunt
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wy sta wio ne na bli sko 50 sto iskach. Dwa
są dec kie suk ce sy, wy wal czo ne w tak ob -
fi tej w do zna nia sma ko we ry wa li za cji,
mu szą cie szyć!

Ma my jed nak wię cej po wo dów
do du my, bo w ka żdym z fi na łów są dec -
kie tra dy cje ku li nar ne są obec ne. Na wet
je śli nie zdo by wa ją ju ror skich na gród
czy wy ró żnień w ple bi scy cie pu blicz no -
ści, nikt nie prze cho dzi obok nich obo -
jęt nie.

Co do tąd Są dec czy zna pre zen to wa ła
w Kra ko wie? Przed sta wia my krót kie

ze sta wie nie, z oba wą, że wzglę du na ob -
ję tość tek stu nie wszyst ko uda się wy -
mie nić. By ły to m. in.: kieł ba sa
wę dzo na z fa so li, ro la da z fa so li z so sem
z bo ro wi ków oraz słyn na zu pa fa so lo wa
od Ja ni ny Mo lek z Tro pia, bryn dza są -
dec ka i ma ślan ka tru skaw ko wa,, Gaź -
dzi na” z Okrę go wej Spół dziel ni
Mle czar skiej w No wym Są czu, ko nia -
czek (cia sto kre mem i ga la ret ką) z na -
wo jow skiej cu kier ni,, Grześ”, ka ba nos
wie przo wy z Za kła dów Mię snych Wie -
sła wa Le śnia ka, miód mnisz ko wy z „Są -

dec kie go Bart ni ka”, kieł ba sa luk su so wa
oraz pie czo ny eko lo gicz ny kur czak są -
dec ki z go spo dar stwa eko lo gicz ne go Ja -
dwi gi Krok z Bia łej Ni żnej k/Gry bo wa,
ma sa ma ko wa, płat ki z ró ży z cu krem
oraz po wi dło śliw ko we z,, Pro spo ny”,
ku kioł ka (ku kieł ka) po de grodz ka
od Mag da le ny Zyg munt z Ju ra szo wej,
szla chec ki de ser, owo ce w so sie wa ni -
lio wym z Go spo dar stwa Eko lo gicz ne go
Da nu ty Ryb skiej, pie ro gi z ka pu stą
z Ko ła Go spo dyń Wiej skich z Tę go bo -
rza, miód spa dzio wy z Go spo dar stwa
Pa siecz ne go „Kósz ka” Pio tra Ko ła cza
z Gród ka nad Du naj cem. 

Od daj my też na le żne ho no ry wy -
staw com z po wia tów gor lic kie go i li ma -
now skie go. By li do tąd po śród nich m.
in.: chleb mę ciń ski od Ka zi mie ry Pi wo -
war, szyn ka pie czo na z li ma now skie go
„La sko po lu”, bi gos na owo cach z Lo -
kal nej Gru py Dzia ła nia „Przy ja zna Zie -
mia Li ma now ska”, se ry owcze
od Ry szar da Pia sko we go ze Słop nic,
pier nik „kasz te lań ski” z biec kiej cu kier -
ni „Ka sia”, pstrąg wę dzo ny z Ło sia
k/Ro py oraz zna ko mi te po tra wy (pie ro -
gi, klu ski) i wy ro by wła sne z od Iza be li
Grą dal skiej i Ma rii Ol czyk z Gor lic. 

Jed ne go mo że my być już pew ni – 21
lip ca cze kać na nas bę dzie na są dec kim
ryn ku oko ło 20 sma ko wi tych sto isk. De -
gu stuj my za tem, ku puj my śmia ło (na wet

Sądeckie warzenie (4)

Wielkie, doroczne
smakowanie
Na li piec przy pa da kul mi na cja pół fi na łów „Ma ło pol skie go Fe sti -
wa lu Sma ku”. Wła śnie trwa je go 9. edy cja. Pół fi nał no wo są dec -
ki, w któ rym spo tka ją się pro du cen ci i wy twór cy z po wia tów:
no wo są dec kie go, li ma now skie go i gor lic kie go, od bę dzie się
na są dec kim ryn ku 21 lip ca. Tej fe erii spo tkań z tra dy cja mi ku li -
nar ny mi, sma ka mi, aro ma ta mi i za pa cha mi nie po wi nien omi -
nąć ża den praw dzi wy sma kosz!

Danuta RybskaJadwiga Krok
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na za pas) wspie raj my na szych ro dzi -
mych pro du cen tów. Star si nie chaj cie szą
się sma ka mi za pa mię ta ny mi z dzie ciń -
stwa, a młod si nie chaj wszyst ki mi zmy -
sła mi chło ną wszyst ko, co ja kże da le kie
jest od współ cze sne go, wszech obec ne go
„pla sti ko we go je dze nia”. 

A co po na sze mu, po są dec ku, wa rzyć
w lip cu? Przej rzyj my do mo we ze szy ty
babć i mam, się gnij my do wła snych za -
ka mar ków pa mię ci i wy do bądź my prze -
pi sy na do mo we prze two ry z wi śni,
ma lin, agre stu, bo ró wek, grzy bów, ogór -
ków... Gro madź my i susz my zio ła.
Wszyst kie te do bra z ogród ków, pól, łąk
i la sów, skrzęt nie za mknię te w sło jach,
od wdzię czą się nam już za kil ka mie się -
cy praw dzi wie do mo wy mi, nie za po -
mnia ny mi sma ka mi la ta.

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, re la cje
z wszyst kich do tych cza so wych fi na łów „Ma -
ło pol skie go Fe sti wa lu Sma ku” oraz ubie gło -

rocz nych i ak tu al nie od by wa ją cych się
pół fi na łów re gio nal nych.

Bie dron ko, bie dron ko, po leć do nie ba
Przy nieś nam ka wa łek chle ba

Po wy po wie dze niu dzie cię cej ry -
mo wan ki bie dron ka szyb ko roz ło -
ży skrzy dła i od le ci.
Z przy nie sie niem chle ba ró żnie by -
wa, ale jesz cze nie sły sza łem by
przy nio sła ko mu kol wiek choć by
okru szek. Gdy by jed nak po pro sić
o bo żą krów kę, to kto wie…

D
wu krop ki czy sied mio krop ki
cie szą się wy jąt ko wo do brą
opi nią jak na owa dy, cze go
nie mo żna po wie dzieć o in -

nych chrząsz czach. Ni by ta sa ma bu -
do wa cia ła, ilość nóg, skrzy deł a wi dok
rów nie po ży tecz ne go bie ga cza czy in -
ne go żu ka spo wo du je wy buch pa ni ki
i gło śny okrzyk: ro bal! Nie wiem skąd
ów zna ko mi ty pi jar u bie dro nek. Być
mo że to efekt po wszech nej wie dzy
o po ży tecz nej ro li czer wo nych
chrząsz czy ków. 

Po ko lei: na po cząt ku jest mszy ca.
Wła ści wie ko lo nia mszyc na mło dych,
zie lo nych pę dach ro ślin, któ rą opie ku -
ją się mrów ki. Ni czym tro skli wi pa ste -
rze prze no szą pod opiecz nych na no we
miej sca i re gu lar nie do ją ze słod kiej

wy dzie li ny. Sło dy cze w koń cu się nu -
dzą i od cza su do cza su ta czy in -
na mszy ca tra fia na ta lerz, ja ko da nie
głów ne. Daw no te mu ktoś traf nie na -
zwał mszy ce bo ży mi krów ka mi. Po do -
bień stwo do by dlą tek i pa ste rzy jest
wręcz łu dzą ce. Dla mró wek mszy ca to
przy jem ność, dla rol ni ka czy sa dow ni -
ka pa skud ny szkod nik. Spo koj nie,
przy ro da jest spra wie dli wa i na sce nę
wkra cza do ro sła bie dron ka. Łap czy wie
po żre kil ka mszyc, sto czy za cie kły po -
je dy nek z mrów ka mi. Wy pisz, wy ma -
luj wilk, któ ry wdzie ra się do za gro dy.
Nim odej dzie zło ży jed no lub kil ka jaj.
Wy lę ga ją się z nich nie zbyt przy stoj ne
lar wy, któ rych więk szość po stron nych
ob ser wa to rów nie ko ja rzy z po ży tecz -
nym chrząsz cza mi. Szko da, bo ka żda
z nich to po twor ny żar łok. W cią gu
trwa ją ce go kil ka na ście dni ży cia, lar wa
po że ra do dwóch ty się cy mszyc. Pro szę
wy ko nać pro ste ob li cze nia: jed na bie -
dron ka skła da trzy set ki, cza sem wię cej
jaj. Ka żda wy lę gła lar wa zja da dwa ty -
sią ce mszyc, nie li cząc drob niej szych
ofiar na po tka nych na ga łąz kach. Opi -
nie o po ży tecz nej ro li bie dro nek w nisz -
cze niu groź nych szkod ni ków są
do sko na le uza sad nio ne. Ra chun ki de -
dy ku ję mi ło śni kom ogro dów: je śli tyl -

Przy ro da we dług Ta ba sza 

Bie dron ki, bo że
krów ki i in ne

Prospona

Larwa biedronki Poczwarka
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ko za cho wa cie zim ną krew na wi dok
mszyc ata ku ją cych uko cha ną ró żę i nie
się gnie cie po che micz ną broń, bie dron -
ki zli kwi du ją wro ga szyb ko i do kład nie.
Do te go za dar mo i z po żyt kiem dla
zdro wia. Lo jal nie uprze dzam, że za sto -
so wa nie pe sty cy dów naj czę ściej koń czy
się bły ska wicz nym wy tę pie niem szkod -
ni ków i po ży tecz nych owa dów. Le piej
już po szu kać bie dro nek w oko li cy i za -
miast na ma wiać do przy nie sie nia chle -
ba, na pu ścić na bo że krów ki. To jesz cze
nic: mo żna lar wy bie dro nek ku pić z do -
sta wą do do mu, ale na ra zie ce ny są bar -
dzo wy so kie. Na set kę sprzy mie rzeń ców
w pu deł ku trze ba wy ło żyć pra wie dwie -
ście zło tych. Cóż, eko lo gia kosz tu je..

Na koń cu po ja wia się po czwar ka.
Nie ru cho me, gar ba te coś o dzi wacz nym
kształ cie, przy cze pio ne do li ścia. Je śli
zo sta wić ją w spo ko ju, to za dwa ty go -

dnie wy klu je się do ro sły owad i ca ła za -
ba wa za cznie się do no wa. 

Na ko niec za gad ka: ile lat ży je do ro -
sła bie dron ka? We dle le gend ty le, ile
kro pek na czer wo nym pan ce rzu: dwu -
krop ka dwa, sied mio krop ka sie dem. Nic
z te go. Ka żda z nich ży je dzie sięć, dwa -
na ście mie się cy. Tyl ko rok, ale jak
na owa dy wy jąt ko wo dłu go.

GRZE GORZ TA BASZ

Sto ją od le wej w pierw szym rzę dzie: Wroń ska Ra do sła wa, Wi deł Te re sa,
Or licz An na, Głąb Kry sty na, Bro ży na Te re sa, Dzie śle jow ska Ma rze na, Ku -
ty ba Zo fia. Dru gi rząd od le wej: Go ćwin Kry sty na, Si tek Kry sty na, Sta siak
Kry sty na, Pe ciak Ha li na, Kon stan ty Ka zi mie ra. Trze ci rząd od le wej: Trą -
biń ska Te re sa, Ma gie ra Zo fia, To kar ska Bo że na, Be re szyń ska Ur szu la, Ku -
las Bo gu sła wa, Li piec Ma ria, ks. pro boszcz Jan Sie dlarz

Spo tka nie 
po pół wie czu

1 czerw ca br. po 50. la tach spo tka ły
się na ju bi le uszo wym zjeź dzie ab sol -
went ki kla sy XIa II Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go im. Ma rii Ko nop nic kiej
w No wym Są czu.

By ło nas za pi sa nych w dzien ni ku
lek cyj nym z 1963 r. 33 dziew cząt,
wów czas od 1960 r., uczen nic żeń skie -
go Gim na zjum Ogól no kształ cą ce go.
Mi mo upły wu ty lu lat, ró żnych lo sów
ro dzin nych i ka rier za wo do wych oraz
sta nu zdro wia – na zjeź dzie sta wi ło
się 19 ko le ża nek. Mia ły co wspo mi nać,
gdyż część z nich to rów nież ab sol -
went ki Szko ły Pod sta wo wej nr 7, wy -
ło nio nej z 11-lat ki, ja ką po przed nio,
do 1956 r. by ło II LO.

Z ład nie opra co wa ne go za pro sze nia
z wi do kiem uko cha nej szko ły i tar czy
szkol nej chęt nie sko rzy sta ły dwie ko -
le żan ki ze Sta nów Zjed no czo nych,
dwie z War sza wy, dwie z Kra ko wa,
po jed nej z Gdań ska, Kielc i Tar no wa.

Z An glii pięk ne ży cze nia przy sła ła
nam An na Kraw czuk, prze pra sza jąc
za nie obec ność. Po zo sta łe ko le żan ki to
no wo są de czan ki.

Ogrom nie szko da, że z przy czyn
obiek tyw nych nie zja wi ło się 14 ko le -
ża nek, prze cież w więk szo ści z nie od -
le głych od Są cza te re nów. Dla nich
wszyst kich przy po mi na my mo żli wość
na wią za nia kon tak tów po przez In ter -
net „Na sza kla sa XIa – II LO 1963”.

Pro gram obej mo wał: uro czy stą Mszę
świę tą w ko ście le św. Ka zi mie rza, daw -
niej zwa nym „Ka pli cą Szkol ną”, gdzie
Mo dli twę Wier nych śpie wa ły śmy
wszyst kie po ła ci nie, jak przy sta ło
na „ła ciń ską kla sę”.

Po mszy ca łą gro ma dą za sia dły śmy
przy wspól nym sto li ku w ka wiar ni
„Pod spóź nio nym sto li kiem” na są dec -
kich Plan tach, gdzie przy do brej ka wie
mia ło miej sce po now ne, po la tach, wza -
jem ne roz po zna nie z ko le żan ka mi, nie -
raz nie wi dzia ny mi od pół wie cza!
Po mo gły nam w tym imien ne iden ty fi -
ka to ry przy go to wa ne przez jed ną z ko -
le ża nek z USA, któ re wraz

Daw no te mu ktoś traf nie
na zwał mszy ce bo ży mi
krów ka mi. Po do bień -
stwo do by dlą tek i pa ste -
rzy jest wręcz łu dzą ce. 

Biedronka
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z za pro sze nia mi zo sta wi ły śmy so bie ja -
ko cen ne pa miąt ki ze zjaz du.

Wi zy ta – od wie dzi ny w mu rach „Zie -
lo nej Bu dy” tj. na sze go II LO. Tam,
w au li, gdzie od by wa ły się wszyst kie
szkol ne im pre zy i gdzie zda wa ły śmy
ma tu rę, wg li sty obec no ści z za cho wa -
ne go po dziś dzień dzien ni ka lek cyj ne -
go z je de na stej kla sy, opo wia da ły śmy
so bie o 50. la tach swo je go do ro słe go ży -
cia, a by ło o czym!

Naj lep sza uczen ni ca na szej kla sy
– Ali na No wic ka -Je żo wa za im po no wa ła
nam nie tyl ko naj wy ższym stop niem na -
uko wym, pro fe so ra zwy czaj ne go, spra -
wo wa ny mi funk cja mi i do rob kiem
na uko wym (by ła dzie ka nem Wy dzia łu
Po lo ni sty ki Uni wer sy te tu War szaw skie -
go, kie row ni kiem Za kła du Li te ra tu ry
i Kul tu ry Epok Daw nych, au tor ka po -
nad 200 roz praw z za kre su li te ra tu ry
i kul tu ry sta ro pol skiej) – za im po no wa ła
nam czwór ką dzie ci i pięt na ścior giem
wnu cząt, czym nas wręcz zno kau to wa ła!

Ró żne by ły lo sy 33 ma tu rzy stek
z 1963 r. Więk szość z nas ukoń czy ła
wy ższe stu dia: tech nicz ne – 5, me dycz -

ne – 4, eko no micz ne – 4, po lo ni stycz ne
– 4, pe da go gicz ne – 4. Je dy nie trzy
uczen ni ce spo śród trzech klas ma tu ral -
nych zda wa ły do dat ko wo ję zyk ła ciń ski
na ma tu rze, by ła to rów nież Ali na No -
wic ka – ulu bio na uczen ni ca pa ni dok tor
An ny Gref ne ro wej, po pu lar nej „Wa le -
ry”, bar dzo lu bia nej w na szej kla sie,
zna nej w szko le nie tyl ko ze swej su ro -
wo ści i wy ma gań przed mio to wych, ale
rów nież licz nych to reb, w któ rych no si -
ła bu ty, szczot ki, owo ce, wa rzy wa, sło -
dy cze, cza sem nas ni mi czę stu jąc.
Po szko le obie giem funk cjo no wa ła
przy śpiew ka uło żo na przez jed ne go
z uczniów star szych, jesz cze ko edu ka -
cyj nych klas:. „W no stra scho la jest Wa -
le ra”, wy sła wia ją ca jej nie tu zin ko wość.

Ka dra na uczy cie li uczą cych w na szej
kla sie, w któ rej wy cho waw cą był mło -
dy na uczy ciel, zna ko mi ty che mik Eu ge -
niusz Ri żań ski („Dzia dek”), sto so wał
oso bli we me to dy wy cho waw cze, po sia -
dał też cie ka wy po gląd na ży cie, za pre -
zen to wa ny na szym ro dzi com już
na pierw szej wy wia dów ce. Rzu ca jąc
z im pe tem dzien nik na biur ko oznaj mił
im, że mie ści on sa me nie spra wie dli we
oce ny, ale do nie spra wie dli wo ści na le -
ży przy zwy cza jać już od mło do ści!
Na szczę ście wpo ił nam rów nież za mi -
ło wa nie do tu ry sty ki, w któ rej dzia łał
ak tyw nie ja ko zna ko mi ty prze wod nik
be skidz ki i ta trzań ski.

Po ło wa kla sy ko cha ła się pla to nicz -
nie w rów nie mło dym na uczy cie lu fi zy -
ki Ju lia nie Ko cioł ku („Ko cio łe czek”).

Przez dwa i pół ro ku uczy ła nas pol skie -
go Ja ni na Kwiek -Osiow ska, ale w kla -
sie XI do ma tu ry przy go to wa ła nas
wspa nia ła po lo nist ka star sze go po ko le -
nia pa ni Ma ria Gaw roń ska („Mań cia”).

Ka dra na uczy cie li uczą cych w na szej
kla sie to by li w więk szo ści praw dzi wi,
przed wo jen ni pe da go dzy: hi sto rycz ka
– Ja ni na Ko pyt ków na („Ko py cia”), geo -
graf ka – He le na Smo lu chow ska
(„Bie dron ka”), bio lo żka – Ewa Ber ge -
rów na („Me du za”), ru sy cy sta – Jan Mi -
cel ski, wu efist ka – Ewa Fryś,
na uczy ciel ka p. w. – Ka zi mie ra Grzy wa -
czów na, na uczy ciel w. o. p., wi ce dy rek -
tor – Fran ci szek Wi śmier ski („Ki ciu”),
ma te ma tycz ka – Elżbie ta Ombach, po -
lo nist ka – Ma ria Lisz ków na („Ma nia”).

Z ma te ma ty ki do ma tu ry przy go to -
wy wał nas sam dy rek tor, po strach szko -
ły An to ni Bu lan da („Dy ro”).

Lek cje re li gii od by wa ły się po -
za szko łą, w ka pli cy ss. fe li cja nek.
Uwiel bia ły śmy te lek cje z mło dym księ -
dzem Ada mem To ka rzem, któ ry w na -
gro dę za pil ną na ukę śpie wał z na mi
przy akom pa nia men cie gi ta ry tu ry stycz -
ne pio sen ki, opo wia dał fil my o mi ło ści
do zwo lo ne od lat 18, któ rych nie mia ły -
śmy szans obej rzeć z uwa gi na ry go ry
szkol ne. Pod sa lą cze ka ła już na stęp -
na kla sa, a my słu cha ły śmy z za par tym
tchem o pe ry pe tiach bo ha te rów fil mo -
wych. Ra dość na sza trwa ła za le d wie
rok, bo na stęp cę ks. To ka rza, ks. Sta ni -
sła wa Pel ca, in te re so wa ły wy łącz nie za -
gad nie nia teo lo gicz ne. 

Czte ry uczen ni ce z na szej kla sy gra ły
w siat kę w MKS „Na woj ka”: Ma ria Gar gas,
Kry sty na Go ćwin, Kry sty na Kę sek i Bo że -
na To kar ska.

Tre no wa ły śmy na ma łej sa li gim na -
stycz nej. Sa la by ła ni ska i krót ka, pod sta -
wo we ele men ty tech nicz ne wpa ja ła nam
prof. Ewa Fryś – Ró żań ska. Do swo je go
ze spo łu wy bie ra ła uczen ni ce wy so kie,
skocz ne o du żych pre dys po zy cjach mo -
to rycz nych. Aby zgrać dru ży nę siat ka rek
wy je żdża ły śmy na me cze kon tro l ne
na sa lę peł no wy mia ro wą do Sta re go Są -
cza. Co ro ku gra ły śmy z dru ży ną z Tar no -
wa i Kra ko wa. Jeź dzi ły śmy na me cze
po ca łej Pol sce. Bra ły śmy udział w mi -
strzo stwach Pol ski mło dzi ków i ju nio rów.
Do naj więk szych na szych suk ce sów na -
le ży za li czyć zdo by te w 1961 r. II miej sce
na mi strzo stwach Pol ski mło dzi ków
w To ma szo wie Ma zo wiec kim. W tym sa -
mym ro ku za ję ły śmy ta kże II miej sce
w Pu cha rze Miast w So po cie. Po dwóch
la tach gra nia ode szła od nas do Gdań ska
Kry sty na Kę sek.
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W szko le obo wią zy wa ła nie by wa ła
dys cy pli na. Wy ma ga no od nas ogrom -
nej kul tu ry, nie tyl ko na lek cjach, ale
rów nież po za szko łą. Wi zy tów ką ka żdej
uczen ni cy był od po wied ni strój: gra na -
to wa spód ni ca i bia ła bluz ka, lub gra na -
to wa su kien ka o nor mal nym kro ju
i dłu go ści co naj mniej „mi di”, dys kret -
nie ozdo bio na bie lą, bez in nych ozdób.

Na ze wnętrz nym okry ciu, jak i cha -
ła cie, mu sia ła być przy szy ta tar cza! Gło -
wę mógł ozda biać tyl ko gra na to wy
be ret. Na dy wa ni ku u dy rek to ra mel do -
wa ły się te uczen ni ce, któ re śmia ły pu -
blicz nie wy stą pić np. w bia łym be re cie.
O dys cy pli nę i bez względ ne pod po rząd -
ko wa nie się jej po le ce niom dba ła rów -
nież ani ma tor ka żeń skiej pił ki siat ko wej
Ewa Fryś. Do swe go szkol ne go klu bu
„Na woj ka” (grał w III li dze) re kru to wa -
ła oso bi ście, a od mo wę ka ra ła ob ni że -
niem oce ny z w.f. Z na szej kla sy
wy stę po wa ły w „Na woj ce” aż czte ry
ko le żan ki.

Od dru giej kla sy li ceum uczy ły śmy
się wy łącz nie w żeń skiej szko le, bo
ostat nia kla sa ko edu ka cyj na zda ła ma -
tu rę w 1960 r. Je dy ne na sze kon tak ty
z płcią prze ciw ną, głów nie ucznia -
mi I LO, mia ły miej sce na wspól nych
kur sach tań ca to wa rzy skie go pro wa dzo -
nych przez pa nią Li dię Mi cha li ko wą
oraz na szkol nych wie czor kach ta necz -
nych, or ga ni zo wa nych przy udzia le na -
uczy cie li i ro dzi ców w jed nym, lub
dru gim ogól nia ku. Zro dzo ne z tych spo -
tkań zna jo mo ści owo co wa ły sym pa tia -

mi i ukrad ko wy mi spa ce ra mi z da la
od su ro wych spoj rzeń na uczy cie li i ro -
dzi ców. Oka zją do na szych kon tak tów
z chłop ca mi by ły od by wa ją ce się na bo -
isku II LO tre nin gi i me cze chłop ców
z MKS „Be skid”, pro wa dzo ne go przez
pa na Jó ze fa Py kę, mło de go na uczy cie la
w.f. i p.o. w cza sach ko edu ka cyj -
nych II LO.

By wa ło ró żnie, ale ge ne ral nie la ta na -
szej szkol nej edu ka cji wspo mi na my bar -
dzo mi ło. Szły śmy w świat do brze
przy go to wa ne in te lek tu al nie i spo łecz -
nie, za co po dzię ko wa ły śmy na szym
świę tej pa mię ci na uczy cie lom, za pa la -
jąc sym bo licz ne zni cze na ich mo gi łach
na cmen ta rzu przy ul. Rej ta na. 

Ser decz ne wspo min ki mia ły miej sce
pod czas in te gra cyj nej obia do ko la cji
w go ścin nych pro gach sty lo wej karcz -
my w „Mia stecz ku Ga li cyj skim”. Tam
rów nież swo je po sia dy od by wa ła kla sa
XIc. Wspól ne po ga du chy, wspo mnie nia,
żar ty, śpie wy i ka wa ły przy świe cach
i ko la cji trwa ły do go dzi ny 22.30, a od -
no wio ne przy jaź nie pew nie prze trwa ją
ko lej nych kil ka lat, mo że do na stęp ne -
go zjaz du kla so we go, np. na 55-le cie
ma tu ry?

Z upo wa żnie nia ko le ża nek ma te riał
opra co wa ły

MA RIA LI PIEC (HAR CU ŁA)
ALI CJA STA SIAK (UNOLD)

Jak zgi nę li chłop cy
z po wo jen ne go
pod zie mia? 

W ma jo wym „Są de cza ni nie” (nr 3/62)
uka zał się ko men tarz do pra cy Syl wii Pa -
sio nek pt. „Dzie je woj ska Ge ne ra ła An -
der sa w po wie cie li ma now skim”. Au tor
ko men ta rza, pan Da wid Go lik (IPN Kra -
ków) opie ra swój tekst na pod sta wie do -
ku men tów UB, choć w do ku men ta cji tej
już na pierw szy rzut oka wi dać sprzecz -
no ści.

Np. Ka zi mie rza Au gu sty na ube cy
okre śli li sa mo bój cą, a w dal szej czę ści
za pi sa no, że zmarł w dro dze do szpi ta -
la, o czym wspo mi na Syl wia Pa sio nek
i Pan Go lik.

Na to miast co do Sta ni sła wa Wi dła, pi -
sze au tor ko men ta rza: „ode brał so bie ży -

cie strze la jąc w ser ce z pi sto le tu” – być
mo że. Kie dy jed nak przyj rzy my się zdję -
ciom do mnie ma ne go sa mo bój cy oka zu -
je się, że ma ra nę wlo to wą na ple cach,
w oko li cy le wej ło pat ki. UB oczy wi ście
nie opi sa ło tych ob ra żeń, a to wła śnie one
mo gły być śmier tel ne. Ba da jąc spra wę
Wi dła, pan Go lik wi nien przed sta wić ta -
kże ta ką wi zję je go śmier ci.

Mu si my pa mię tać, że do ku men ty wy -
two rzo ne przez UB za wie ra ją wie le za -
kła mań. Sprzecz no ści te po ja wia ją się
w do ku men tach i mel dun kach bez pie ki
do ty czą cych opi sa nej gru py po wo jen ne -
go pod zie mia, o czym za pew ne do sko -
na le wie au tor ko men ta rza. Czy aby opis
pew nych wy da rzeń spi sa nych przez Syl -
wię Pa sio nek oraz mo je spo strze że nia nie
są zgod ne z praw dą o śmier ci tych chło -
pa ków z po wo jen ne go pod zie mia?

AN NA PO ŁOM SKA, LI MA NO WA

FOTOZAGADKA

GDZIE W NOWYM SĄCZU
ZNAJDUJE SIĘ TEN MOTYW?
Od po wie dzi na le ży nad sy łać do 20
lipca 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.

***
Roz wią za nie Fo to za gad ki z po przed nie -
go nu me ru „Są de cza ni na” (4/63): zdję -
cie przed sta wia po pier sie Ta de usza
Ko ściusz ki na bu dyn ku in ter na tu I LO
im. Ja na Dłu go sza przy ul. Dłu go sza. 
Na gro dę (naj now szy nu mer „Ala ma chu
Są dec kie go”) wy lo so wał Wło dzi mierz
Szym bar ski z No we go Są cza. Na gro -
dę prze śle my pocz tą. Gra tu lu je my!
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KRZYŻÓWKA SĄDECKA
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PO ZIO MO:
4. miej sco wość z Ra jem;
7. nad Ry trem;
8. cią gle ry czy;
9. bi jesz go na sta dio nie;
10. Gra ją w te trze;
11. bla dy świt;
14. z ko ścio łem MB Bo le snej;
17. fil mo wa ko chan ka;
18. na środ ku Ryn ku;
19. bo ha ter ka „Woj ny do mo wej”;
20. frag ment czasz ki;
21. sprzecz ka.

PIO NO WO:
1. zręcz ny ruch;
2. tam po ko ron ki;
3. cho dzi do kuch ni Ca ri tas;
4. z kwiat ka mi;
5. ob ra biar ka;
6. gli nia na fu jar ka;
11. po lu je na bu ble;
12. kon kurs z py ta nia mi;
13. ty ran, de spo ta;
14. Rab ka-Zdrój i Rab ka …;
15. imię Gom bro wi cza;
16. bęb ni o szy by.

Hasło utworzą litery z pól zaznaczonych liczbami od 1 do 9 (w prawym dolnym rogu). Rozwiązanie
krzyżówki należy przesłać listownie na adres redakcji lub drogą elektroniczną. Wśród Czytelników,
którzy podadzą prawidłowe hasło, rozlosujemy nagrodę książkową. 
Hasło poprzedniej krzyżówki (Sądeczanin 4/63) – PTASZKOWA. Nagrodę (najnowszy numer „Almanachu
Sądeckiego”) wylosował Mateusz Bieryt z Nowego Sącza. Nagroda do odebrania w redakcji miesięcznika 
(Nowy Sącz, ul. Barbackiego 57).

Opr. WIESŁAW PIPREK 
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R E K L A M A

OGŁOSZENIA
MODUŁOWE

Kontakt do biura reklamy

tel. 18 475 16 22
e-mail: reklama@sadeczanin.info

2 moduły

118 x 55 mm
miejsce

które czeka
na Twoją reklamę
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