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MIA STO W LICZ BACH
Mamy dodatni przyrost naturalny i coraz mniej
mieszkańców miasta. W Nowym Sączu mieszkają coraz
starsi ludzie, a w większości są to kobiety – pisze Inez
Dunikowska-Krupa.

PIĘKNOŁYSA Z NOWEGO SĄCZA
Jak poznać człowieka chorego na raka? Jest łysy, nie ma
rzęs i brwi. Kiedy widzimy taką osobę, szczególnie kobietę,
to jej współczujemy. Kobiecość to piękno – pisze
Małgorzata Cygnarowicz.
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Ol brzym się
bu dzi?

Henryk Szewczyk

C
o dzien nie bom bar do wa ni je -
ste śmy in for ma cja mi o pe do -
fi lii w Ko ście le, tym cza sem
w Bi czy cach Dol nych, jak

gdy by ni gdy nic, do szko ły peł nej nie -
win nych dzie ci, za pro szo no go ści z ca -
łe go kra ju, z któ rych co dru gi miał
ko lo rat kę. Wnio ski z dys ku sji w Ze spo -
le Szkół im. s. Cze sła wy Lo rek szły
w po przek new som Pol sa tu, TVN 24
i TVP In fo, jak by w Bi czy cach nie mie -
li te le wi zo rów i nie wie dzie li, co się
w Pol sce dzie je.

Już sam ty tuł kon fe ren cji był pro wo -
ka cyj ny: „Przy wróć my szko le nor mal -
ność – wróć my do war to ści”, a po tem
tyl ko go rzej. Oto na przy kład ks. dr
hab. Ma rian Za jąc śmiał po wie dzieć,
że brak re li gii w szko le nie sie złe skut -
ki dla spo łe czeń stwa. 

„Na ucza nie re li gii w szko le to
kształ to wa nie w czło wie ku przede
wszyst kim po sta wy etycz no -mo ral nej,
co ma z ko lei wpływ na je go po sta wę
i sto su nek do pań stwa i na ro du. Dzi siej -
sze za ku sy na ru go wa nie re li gii ze
szko ły jest rów no cze snym ru go wa niem
po staw oby wa tel skich w na ro dzie pol -
skim” – wy wo dził pre le gent z Lu bli na.
Z ko lei ta ki dr Ma rek Cza cho row ski
z War sza wy mó wił o za gro że niach pły -
ną cych z po ja wie nia się ni by no wej,
a sta rej jak mark sizm ide olo gii gen der.
„Prze no sze nie fał szy wych ide olo gii
na te ren szko ły jest tym groź niej sze, że
ma ona ne ga tyw ny wpły w na dzie ci
i mło dzież” – ob wie ścił.

Pre le gen ci nie zo sta wi li su chej nit -
ki na po my śle za ga nia nia sze ścio lat -
ków do szko ły, zaś przy miar ki MEN
w za kre sie wpro wa dze nia wy cho wa nia
sek su al ne go do co raz to ni ższych klas,

aż do przed szko la włącz nie – oce ni li
ja ko wy raz bra ku ele men tar nej wie dzy
i od po wie dzial no ści po my sło daw ców,
co w mo że pro wa dzić do ka ta stro fy
w roz wo ju dzie ci. By ły też in ne, rów -
nie ob ra zo bur cze po stu la ty, w ka żdym
ra zie wszyst ko ra zem współ brz mia ło
z gło sem zna ne go za kon ni ka z To ru nia,
wo ła ją ce go: „Obudź się śpią cy ol brzy -
mie! Ka to li cy obudź cie się wszy scy, bo
bę dzie cie mie li znisz czo ne dzie ci!”.

O kon fe ren cji bi czyc kiej pi sze my
w tym nu me rze „Są de cza ni na”, a resz -
tę mo żna so bie do czy tać, a na wet obej -
rzeć film w in ter ne cie, na stro nie
Urzę du Gmi ny Cheł miec. 

***
Lu dzie, któ rzy do brze zna ją wój ta

Ber nar da Sta wiar skie go twier dzą, że się
sta rze je, sko ro urzą dza ta kie sym po zja.
On ta ki nie był. W prze mia nie wój ta
ma czał chy ba pal ce wpły wo wy rad ny
Pa weł Bog da no wicz z Wie lo głów,
zresz tą je den z pre le gen tów i mo tor na -
pę do wy im pre zy, na któ rej pierw sze
skrzyp ce gra li lu dzi z ko la rat ką. 

Nie dłu go pew nie ra zem z wój tem
za czną kle pać pa cior ki w pięk nie od -
re mon to wa nym bu dyn ku wła dzy
gmin nej na krzy żów ce w Chełm cu.
Jest tam ład na fon tan na, bra ku je jesz -
cze pod świe tla nej ka plicz ki z fi gur ką
Mat ki Bo skiej. 

W ogó le to nasz re gion uwstecz nia
się w za trwa ża ją cym tem pie. Szko ła
w Bi czy cach stoi przy szo sie, któ ra
po dwu dzie stu mi nu tach jaz dy au tem
za pro wa dzi nas pod szpi tal w Li ma no -
wej, na zwa ny nie daw no imie niem Mi -
ło sier dzia Bo że go, o czym też pi sze my
w tym wy da niu na sze go mie sięcz ni ka.
Czy żby „ol brzym” się bu dził?
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WYDARZENIA I OPINIE

GALERIA W CIENIU
SKANDALU 
Hucz ne otwar cie ga le rii han dlo wej „Trzy Ko -
ro ny” w No wym Są czu, z kon cer tem Do dy
na ryn ku po prze dzi ło po li tycz ne trzę sie nie
zie mi w ra tu szu. Pod gra dem oska rżeń opo -
zy cyj nych rad nych i par la men ta rzy stów (PO,
SP) o zła ma nie ety ki, z człon ko stwa w PiS
zre zy gno wał prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta
Je rzy Wi tu szyń ski, któ ry do tąd sze fo wał par -
tii w No wym Są czu. Fir ma sy na prze wod ni -
czą ce go pro wa dzi ła ob słu gę geo de zyj ną
bu do wy ga le rii. Oli wy do ognia do dał fakt, że
Mia sto sfi nan so wa ło bu do wę ron da przy ga -
le rii i re mont ulic, znisz czo nych pod czas jej
bu do wy. Pre zy dent Ry szard No wak od pie ra
za rzu ty o fi nan so wa nie je go kam pa nii wy -
bor czej przez in we sto ra „Trzech Ko ron”
(czyt. na str. 16).

CHCIE LI GŁO DO WAĆ 
Związ kow cy z Po łu dnio we go Za kła du PKP
Car go SA w No wym Są czu za gro zi li straj -
kiem gło do wym w pro te ście prze ciw ko li -
kwi da cji Za kła du, ale po tem się z te go
wy co fa li. Po łu dnio wy Za kład ma zo stać po -

łą czo ny ze Ślą sko -Dą brow skim Za kła dem
PKP Car go SA z sie dzi bą w Ka to wi cach.
Utra tą pra cy za gro żo nych jest ok. 400 osób
z No we go Są cza i oko li cy. Za rząd PKP Car -
go SA swo ją de cy zję o li kwi da cji czte rech
z dzie się ciu za kła dów, w tym Po łu dnio we go
Za kła du w No wym Są czu, uza sad nił po trze -
bą re struk tu ry za cji spół ki wcho dzą cej
na gieł dę, co się wią że ze spad kiem prze wo -
zów to wa ro wych.

W NOWYM SĄCZU 
PENSJE PRZECIĘTNE,
W POWIECIE NISKIE
Za rob ki w No wym Są czu kształ tu ją się
na po zio mie 2825 zł brut to. To 89 proc. prze -
cięt nych wy na gro dzeń w woj. ma ło pol skim
(3168 zł) oraz 82 proc. w Pol sce (3700 zł.)
– wy ni ka z ze sta wień pła co wych pro gra mu
„Mo ja Pen sja”. Wy li cze nia opie ra ją się na ze -
sta wie niach 1200 sta no wisk z ca łej Pol ski i 40
bra nżo wych ra por tach. 

Za rob ki w po wie cie no wo są dec kim
kształ tu ją się na po zio mie 2603 zł brut to. Go -
rzej jest tyl ko w no wo tar skim (2584 zł). Le -
piej za ra bia ją na to miast miesz kań cy po wia tu
gor lic kie go – 2665 zł, li ma now skie go
– 2632 zł brut to, i ta trzań skie go – 2839 zł
brut to. Za rob ki w Tar no wie kształ tu ją się
na po zio mie 2976 zł.

KONIEC SĄDECKIEGO
LABORATORIUM

Speł nił się czar ny sce na riusz, prze wi dy -
wa ny przez pra cow ni ków la bo ra to riów Sta -
cji Sa ni tar no -Epi de mio lo gicz nej w No wym
Są czu. Od no we go ro ku są dec kie la bo ra to -
rium prze sta nie ist nieć. 

– Po wo dem zmian w funk cjo no wa niu la -
bo ra to riów w wo je wódz twie ma ło pol skim
jest opty ma li za cja wy dat ko wa nia środ ków
pu blicz nych – in for mu je rzecz nik wo je wo dy
ma ło pol skie go Jan Bro dow ski.

Rzecz nik za pew nił jed no cze śnie, że Wo -
je wódz ka Sta cja Sa ni tar no -Epi de mio lo gicz -
na w Kra ko wie po ra dzi so bie z więk szą licz bą
ba dań, któ re przej mie z ob sza rów ob słu gi -
wa nych do tej po ry przez są dec kie la bo ra to -
rium (mia sto No wy Sącz, po wia ty:
no wo są dec ki, gor lic ki, li ma now ski).

MARSZ RÓ ŻO WEJ WSTĄ ŻKI 
Uli ca mi No we go Są cza po raz szó sty prze -
szedł Marsz Ró żo wej Wstą żki, upo wszech -
nia ją cy pro fi lak ty kę ra ka pier si i wpar cie dla
ko biet, zma ga ją cych się z cho ro bą. Po do -
tar ciu do Ryn ku pa nie mo gły się za pi sać
na bez płat ne ba da nia mam mo gra ficz ne
i w kie run ku wy kry wa nia cho rób tar czy cy. 

Marsz pro wa dzi li mo to cy kli ści, po nich
szły tan cer ki i Or kie stra Re pre zen ta cyj -
na Kar pac kie go Od dzia łu SG. Po chód za my -
kał ze spół La chów Są dec kich. Marsz
zor ga ni zo wa ło Sto wa rzy sze nie Eu ro pa Don -
na, Klub Są dec kich Ama zo nek oraz Są dec kie
Fo rum Ko biet. 

– Na ty siąc osób, któ re umie ra ją ka żde go
dnia, 250 to ró żne go ro dza ju no wo two ry,
w tym bar dzo du żo ko biet cho rych wła śnie
na ra ka pier si – mó wi ła Bo że na Kie my sto -
wicz, pre zes Sto wa rzy sze nia Eu ro pa Don na. 

W PLAT FOR MIE PO STA RE MU
Po seł An drzej Czer wiń ski zo stał po now nie
wy bra ny na sze fa struk tu ry miej skiej PO
w No wym Są czu, w po wie cie no wo są dec -
kim Je rze go Gór kę za stą pił Sta ni sław Wa na -
to wicz, czło nek za rzą du Po wia tu
No wo są dec kie go. W po wie cie li ma now skim
Plat for mą na dal bę dzie kie ro wał b. po seł Ta -
de usz Pa ta li ta z Ra by Ni żnej.

ROZ KO PA NA PIW NICZ NA
W li sto pa dzie roz pocz nie się roz biór ka

sta re go mo stu na Po pra dzie przy ul. Kry nic -
kiej w Piw nicz nej -Zdro ju. Jest to ko lej ny etap
prac, zwią za ny z bu do wą no wej, mię dzy na -
ro do wej prze pra wy gra nicz nej z Piw nicz nej -
-Zdro ju do sło wac kie go Mnisz ka. 

Za da nie to jest re ali zo wa ne szyb ko. Wi -
dać to za rów no po stro nie pol skiej, gdzie
uwi ja ją się pra cow ni cy cze skiej fir my Fi re -
sta – Fi ser z Brna, jak i na Sło wa cji, po dru -
giej stro nie Po pra du. Udział Pol ski
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w bu do wie mo stu gra nicz ne go wy nie sie
ok. 12 mln zł, zaś koszt cał ko wi ty prze bu do -
wy dro gi kra jo wej nr 87, wraz z bu do wą
do jaz du do mo stu gra nicz ne go oraz bu do -
wą mo stu gra nicz ne go po stro nie pol skiej
– 83 mln zł. Za kła da ny ter min re ali za cji in -
we sty cji to gru dzień 2014 r.

MA RA TON DY ŻU RÓW
W SZPI TA LU 
Lek. med. An drzej Fu giel zre zy gno wał z funk -
cji za stęp cy dy rek to ra ds. lecz nic twa Szpi ta -
la Spe cja li stycz ne go im. J. Śnia dec kie go
w No wym Są czu. Wcze śniej, ja ko pa cjent,
tra fił na kar dio lo gię z po wo du prze pra co wa -
nia po wie lo go dzin nym „ma ra to nie dy żu ro -
wym”, m.in. w Szpi tal nym Od dzia le
Ra tun ko wym, co się od bi ło gło śnym echem
w me diach.

Fu giel jest spe cja li stą cho rób we -
wnętrz nych, ne fro lo gii, z bli sko 30-let nim
sta żem pra cy na od dzia le dia liz i ne fro lo gii.
– Bę dę pra co wał w po rad ni ne fro lo gicz nej
oraz w od dzia le za kaź nym – za po wie dział.

***
Mi ni ster stwo Zdro wia zle ci ło pil ną kon -

tro lę w są dec kim szpi ta lu w za kre sie re ali -
za cji kon trak tów, w tym za bez pie cze nia
świad czeń w Szpi tal nym Od dzia le Ra tun -
ko wym w No wym Są czu.

– Obec nie pro wa dzi my ana li zy har mo -
no gra mów pra cy le ka rzy – wy ka za nych
w por ta lu per so ne lu NFZ, czy li por ta lu in -

for ma tycz nym, w któ rym ka żda pla ców ka
ma ją ca umo wę z NFZ ma obo wią zek za -
miesz czać bie żą ce da ne, do ty czą ce za -
trud nio ne go per so ne lu i go dzin pra cy
– in for mu je Jo lan ta Pulch na, rzecz nik pra -
so wy Ma ło pol skie go Od dzia łu Wo je wódz -
kie go NFZ.

POMNIK DZIECKA
UTRACONEGO
Uli ca mi Boch ni prze szedł Die ce zjal ny Mar -
sza dla Ży cia i Ro dzi ny. Marsz zgro ma dził
ca łe ro dzi ny, sa mo rzą dow ców i oso by du -
chow ne. Szedł w nim ta kże bi skup tar now -
ski An drzej Jeż. Na mar szu nie za bra kło
de le ga cji są dec kich pa ra fii. 

Uro czy stość roz po czę ły się od po świę -
ce nia po mni ka Dziec ka Utra co ne go
na cmen ta rzu św. Ro za lii. Po wstał z my ślą
o dzie ciach, któ re nie do cze ka ły na ro dzin,
a ta kże dla ro dzi ców do świad czo nych ich
utra tą.

– To dla mnie szcze gól ne miej sce.
Po stra cie dziec ka bar dzo się cier pi.
Przy tym po mni ku bę dę mo gła za pa lić znicz
– po wie dzia ła Sa bi na Tro jan, któ ra nie daw -
no stra ci ła dziec ko.

WYŚPIEWALI ZŁOTY
KAMERTON
W BYDGOSZCZY
Mło dzie żo wy Chór „Sche rzo” I Li ceum Ogól -
no kształ cą ce go im. J. Dłu go sza w No wym
Są czu pod ba tu tą dr. An drze ja Ci ta ka zdo był
„Zło ty Ka mer ton” XXXIII Ogól no pol skie go
Kon kur su Chó rów a Ca pel la Dzie ci i Mło -
dzie ży w Byd gosz czy za naj lep sze wy ko na -
nie utwo ru in spi ro wa ne go pol ską mu zy ką
lu do wą. Są de cza nie za śpie wa li utwór Wi tol -
da Lu to sław skie go „Oj i w po lu je zio ro”. 

Do dat ko wą na gro dą dla „Sche rzo” jest
pu char pre ze sa Pol skie go Związ ku Chó -
rów i Or kiestr Od dział w Byd gosz czy oraz
no mi na cja do udzia łu w XXXVII Byd go skich
Im pre sjach Mu zycz nych.

SZPI TAL MI ŁO SIER DZIA
BO ŻE GO

Szpi tal Po wia to wy w Li ma no wej otrzy -
mał imię Mi ło sier dzia Bo że go. Uro czy sto ści
z udzia łem m.in. dy rek cji, le ka rzy, pa cjen -
tów, du chow nych oraz władz sa mo rzą do -
wych od by ły się w ka pli cy szpi tal nej. Mszy
św. prze wod ni czył bi skup tar now ski An -
drzej Jeż. Przy go to wa nia do nada nia lecz -
ni cy imie nia trwa ły kil ka na ście lat.

LUDZIE FORUM
EKONOMICZNEGO
POD OŁTARZEM 
Jed ną z in ten cji mszy św., od pra wio nej
w nie dzie lę 13 paź dzier ni ka o godz. 10.30
w ko ście le pw. Wnie bo wzię cia NMP
w Kry ni cy -Zdro ju, by ła mo dli twa za or ga -
ni za to rów te go rocz ne go XXIII Fo rum
Eko no micz ne go i IV Fe sti wa lu Bie go we -
go. Na bo żeń stwo zgro ma dzi ło ka dro -
wych pra cow ni ków kon fe ren cji i im pre zy
spor to wej, na cze le z Ma rio lą Ber dy -
chow ską, dy rek to rem or ga ni za cyj nym
Fo rum Eko no micz ne go.

Lu dzie Fo rum Eko no micz ne go i Fe sti -
wa lu Bie go we go le piej nie mo gli tra fić.
W pa ra fii zdro jo wej, któ rej pro bosz czem
jest ks. Bo gu sław Sko ta rek, trwa ły wła -
śnie re ko lek cje, przy go to wu ją ce wier -
nych do na wie dze nia ob ra zu Je zu sa
Mi ło sier ne go oraz re li kwii św. Fau sty ny
i bł. Ja na Paw ła II w na stęp ną nie dzie lę.
Na uki re ko lek cyj ne gło si ksiądz -ro dak, o.
Zyg munt To karz ze Zgro ma dze nia Księ ży
Sa le ty nów.

Po mszy był czas na pa miąt ko we zdję -
cie, a po tem ma łe przy ję cie w re stau ra cji
„Hy dro pa tia”, po ło żo nej w sa mym ser cu
Kry ni cy. W mi łej at mos fe rze, bez po śpie -
chu i na pię cia, ja kie to wa rzy szą Fo rum
Eko no micz ne mu, „za ło ga” dys ku to wa ła
o te go rocz nej edy cji im prez. Nie bra ko -
wa ło aneg dot i śmie chu, zgro ma dzi li się
lu dzie (z Kry ni cy, No we go Są cza i War sza -
wy), któ rych nie wi dać w te le wi zyj nych
re la cjach z kon fe ren cji, ale bez któ rych
nie mo gła by się ona od być.

– Dzię ku ję Wam za ofiar ną pra cę i za -
an ga żo wa nie. W cią gu tych już po -
nad dwu dzie stu lat, od kąd or ga ni zo wa ne
jest Fo rum Eko no micz ne, wy wią za ła się
mię dzy na mi ser decz na więź, któ ra rów -
nież przy czy nia się do po wo dze nia kon fe -
ren cji – mó wi ła Ma rio la Ber dy chow ska.

Po tem wszy scy uda li się na spa cer
po Kry ni cy. Po go da do pi sa ła, pod Gó rą
Par ko wą pa no wa ła w tam tą nie dzie lę zło -
ta, pol ska je sień.

(HSZ)
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– Ta kie wy ró żnie nie to dla nas obo wią -
zek cię żkiej pra cy – co dzien nej słu żby i sta -
rań, aby spro stać wy zwa niu. Kto
mi ło sier dziu Bo że mu się od da je, ni gdy nie
do zna je za wo du. Le cze nie od wie ków by ło
zwią za ne z Ko ścio łem i mi ło sier dziem
– mó wi Mar cin Ra dzię ta, dy rek tor szpi ta la. 

Uchwa łę w tej spra wie przy ję li rad ni po -
wia tu li ma now skie go w czerw cu te go ro -
ku. Wnio sek w spra wie nada nia szpi ta lo wi
imie nia Mi ło sier dzia Bo że go zo stał zgło szo -
ny Ra dzie Po wia tu przez pra cow ni ków
szpi ta la. 

Z oka zji uro czy sto ści w szpi ta lu od sło -
nię to pa miąt ko wą ta bli cę. Znaj du ją się
na niej sło wa Je zu sa za czerp nię te z Dzien -
nicz ka św. sio stry Fau sty ny: „Pra gnę, aby
czczo no mi ło sier dzie Mo je…”.

GIM NA ZJA LI ŚCI PO LU BI LI
PO ETĘ W SU TAN NIE 
Gim na zjum nr 2 im. ks. Ja na Twar dow skie -
go w No wym Są czu otrzy ma ło sztan dar,
a w ho lu szko ły od sło nię to po pier sie pa -
tro na. 

Gim na zjum, po wsta łe w 1999 r., prze ję -
ło tra dy cje Szko ły Pod sta wo wej nr 4 im. Ur -
szu li Ko cha now skiej, któ ra pod ró żny mi
na zwa mi ist nia ła po nad 100 lat. Dla te go dla
czę ści są de czan szo kiem by ła zmia na pa -
tro na szko ły w 2008 r. na ks. Ja na Twar -
dow skie go. Ode zwa ły się gło sy obu rze nia
są dec kich pa trio tów: „To za mach na tra dy -

cję!”. Z cza sem emo cje opa dły, ks. Jan Twar -
dow ski (1915-2006) do brze się przy jął
w szko le. Gim na zjum re ali zu je pro gram
wy cho waw czy w opar ciu o wier sze po ety
w su tan nie. 

KUŹ NIA SĄ DEC KICH KADR 
Spo ra gru pa Są de czan wzię ła udział w ju -
bi le uszu 60-le cia Uni wer sy te tu Rol ni cze go
im. Hu go na Koł łą ta ja w Kra ko wie (naj pierw
– Wy ższa Szko ła Rol ni cza, po tem Aka de mia
Rol ni cza). Ab sol wen ta mi tej uczel ni są m.in.
wój to wie: Sta ni sław Kieł ba sa (Na wo jo wa)
i Ber nard Sta wiar ski (Cheł miec), sta ro sta
no wo są dec ki Jan Go lon ka, wi ce sta ro sta
– Mie czy sław Kieł ba sa, czło nek Za rzą du
– Ry szard Po ra dow ski, dy rek tor Wy dzia łu
Rol nic twa w Sta ro stwie Po wia to wym Jan
Opi ło i dy rek tor Wy dzia łu Oświa ty – Zbi -
gniew Cze pe lak, dy rek tor są dec kie go „Ga -
stro no ma” – Mał go rza ta Ma zur i Jan M.
Ru cha ła z są dec kie go PTH.

Ostat nim punk tem ob cho dów ju bi le -
uszu w gma chu uczel ni przy al. 29 Li sto pa -
da w Kra ko wie by ło od sło nię cie po pier sia
prof. Ta de usza Woj tasz ka – rek to ra Aka de -
mii Rol ni czej w la tach 1972-1981. Wy kład
o prof. Woj tasz ku wy gło sił Są de cza nin prof.
Sta ni sław Ce bu la, ro dem z Goł ko wic. Obaj
wy kła da li na Wy dzia le Ogrod ni czym i by li
czę sty mi go ść mi w In sty tu cie Sa dow ni -
czym w Brze znej. W gro nie spon so rów
uro czy sto ści zna leź li się Krzysz tof Grze go -
rzek (Expol) i An to ni Rącz ka (Kon spol).

GORLICE WALCZĄ
O DROGĘ EKSPRESOWĄ 
Gor li ce wal czą o dro gę eks pre so wą: Kiel ce
– Tar nów – Gor li ce – Ja sło – Bar wi nek.
Przed sta wi cie le sa mo rzą dów z trzech wo -
je wództw: świę to krzy skie go, ma ło pol skie -
go i pod kar pac kie go wy sto so wa li w tej
spra wie apel do Elżbie ty Bień kow skiej, mi -
ni ster roz wo ju re gio nal ne go, oraz do Sła -

MI ŁO SIER DZIE 
NIE JEST NA STRO JEM 
Bi skup tar now ski An drzej Jeż na uro -
czy sto ści nada nia Szpi ta lo wi Po wia to -
we mu w Li ma no wej imie nia
Mi ło sier dzia Bo że go 22 paź dzier ni ka br.: 

– Mi ło sier dzie nie jest na stro jem, lecz
dzia ła niem Bo ga, lub czło wie ka. Mi łość
mi ło sier na jest po chy le niem się sil niej sze -
go nad słab szym, wiel kie go nad ma łym,
bo ga te go nad bied nym, świę te go
nad grzesz nym, Bo ga nad czło wie kiem.
Mi ło sier dzie za kła da zdol ność do współ -
czu cia, umie jęt ność wej ścia w świat za -
gu bio nych, po ra nio nych, sła bych. Nie
mo żna ko chać słab szych z po zy cji sil niej -
sze go. Mi ło sier dzie za kła da zej ście na po -
ziom te go, któ ry go po trze bu je.

Or dy na riusz die ce zji wska zy wał też, że
mi ło sier dzie wią że się z re zy gna cją, z ogo -
ło ce niem, wy rze cze niem się kom for tu,
z ja kąś for mą umie ra nia dla sie bie.

– To za wsze kosz tu je, czę sto bo li.
Chry stus ukrzy żo wa ny jest dla nas naj -
wy ższym wzo rem, na tchnie niem, we -
zwa niem. I nie cho dzi tu o jed no ra zo we
ak ty, ak cje, ale o styl ca łe go ży cia. Cho dzi
o „wy obraź nię mi ło sier dzia”, któ ra do -
strze ga wo kół nas tych, któ rzy źle się ma -
ją i po da je im po moc ną dłoń.

WWW.DIE CE ZJA.TAR NOW.PL

wo mi ra No wa ka, mi ni stra trans por tu, bu -
dow nic twa i go spo dar ki mor skiej. 

Sa mo rzą dow cy do ma ga ją się od władz
cen tral nych środ ków fi nan so wych na bu do -
wę dro gi eks pre so wej wio dą cej z Kielc
do przej ścia gra nicz ne go w Bar win ku. Do ini -
cja ty wy, za po cząt ko wa nej przez po wia ty gor -
lic ki i ja siel ski oraz bli sko 70 sa mo rzą dów
po gra ni cza Ma ło pol ski i Pod kar pa cia, do łą -
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„Eko meks” ze Szczaw ni ka, za rzut oszu stwa
i po świad cze nia nie praw dy przy ka na li za cji
Świ niar ska, gm. Cheł miec, w la -
tach 2002- 2005. O po sta wie nie sze fa „Eko -
mek su” przed są dem kar nym od sied miu
lat za bie gał wójt Ber nard Sta wiar ski, uwa -
ża jąc, że ta in we sty cje to fu szer ka, na czym
gmi na stra ci ła 22 mln zł.

Pro ku ra tu ra po sta wi ła rów nież za rzu ty
po świad cze nia nie praw dy b. wój to wi gm.
Cheł miec, a obec ne mu rad ne mu gmin ne -
mu Sta ni sła wo wi P., za któ re go rzą dów wy -
ko na no fe ral ną in we sty cję oraz Lesz ko wi
P., spra wu ją ce mu nad zór in spek tor ski
nad tym za da niem, a ta kże b. na czel ni ko wi
wy dzia łu in we sty cji UG Ada mo wi N. Za rzu -
ty po sta wio no rów nież dwóm geo de tom
z Gor lic.

DZWO NISZ NA NU MER 112,
OD ZY WA SIĘ KRA KÓW
Miesz kań cy Są dec czy zny, wy bie ra jąc nu -
mer alar mo wy 112, do dzwa nia ją się obec -
nie do dy żur ne go Wo je wódz kie go
Cen trum Po wia da mia nia Ra tun ko we go
w Kra ko wie, a nie – jak do tych czas – do dy -
żur ne go Ko men dy Miej skiej PSP w No wym
Są czu. Dy żur ny z Kra ko wa od bie ra zgło sze -
nie, a na stęp nie te le fo nicz nie po wia da mia
od po wied nią jed nost kę stra ży po żar nej,

po li cji oraz dys po zy tor nię po go to wia ra -
tun ko we go o ko niecz no ści pod ję cia szyb -
kich dzia łań ra tow ni czych.

BALCEROWICZ 
W WSB-NLU
402 stu den tów roz po czę ło dwu dzie sty dru -
gi rok aka de mic ki w WSB -NLU, wcho dzą -
cym w skład kon sor cjum Fu tu rus, któ re mu
są dec ka uczel nia li de ru je.

– Za le d wie ty dzień te mu zo sta ły ogło -
szo ne wy ni ki ka te go ry za cji jed no stek na -
uko wych. Cie szy my się bar dzo, że
uzy ska li śmy po raz ko lej ny tzw. II ka te go rię
na uko wą. Nie co pe cho wo za le d wie je den
punkt dzie li nas od ka te go rii A. Tak czy ina -
czej, w sen sie na uko wym, je ste śmy w gro -
nie naj lep szych 30 uczel ni w kra ju
– po wie dział dr Wik tor Pa te na, rek tor
WSB -NLU. 

Wy kład in au gu ra cyj ny wy gło sił prof. Le -
szek Bal ce ro wicz, pro mu ją cy ksią żkę „Od -
kry wa jąc wol ność. Prze ciw znie wo le niu
umy słów”, któ ra jest zbio rem ese jów kla sy -
ków li be ra li zmu. 

– Ro zu mie my, co wol ność zna czy i jak
wie le jest war ta, gdy jej nie ma my – po wie -
dział pro fe sor. 

PEWNY 
ZAWÓD W RĘKACH 
Je rzy Bart nik, pre zes Związ ku Rze mio -
sła Pol skie go, 2 paź dzier ni ka br. pod czas
ju bi le uszu 20-le cia Za sad ni czej Szko ły
Za wo do wej Ce chu Rze miosł Ró żnych
i Przed się bior czo ści w No wym Są czu:

– Rok 1993 był cza sem wiel kie go
prze ło mu i prze obra że nia we wszyst kich
płasz czy znach ży cia pu blicz ne go, po li -
tycz ne go i spo łecz ne go. I wte dy za ry so -
wał się bar dzo ne ga tyw ny trend
– wszyst kie szko ły przy za kła do we za czę -
ły gwał tow nie gi nąć. Po zo stał je den
człon, któ ry od trzy na ste go wie ku wie, że
oprócz go spo dar ki ma obo wią zek prze -
ka zy wa nia umie jęt no ści i wie dzy z mi -
strza na ucznia. Dzi siaj wi dzi my, że
ini cja ty wa za ło że nia szko ły by ła wy ra zem
od po wie dzial no ści gru po wej rze mieśl ni -
ków są dec kich. Nie mo żna bo wiem roz -
wi jać się, kształ cąc mło dzież je dy nie
na uczel niach. Trze ba pa mię tać, że pra -
ca u pod staw i wzo rzec po zy ty wi stycz -
ny pra cy or ga nicz nej jest isto tą i sen sem
rze mio sła i dla te go w imię od po wie dzial -
no ści ni gdy nie za prze sta li śmy szko lić
mło dych adep tów na uki za wo du, cze -
lad ni ków i mi strzów. W tej szko le ma my
ak tu al nie oko ło 250 uczniów, któ rych
szko li my w trzy dzie stu za wo dach.

czy ły ta kże świę to krzy skie sa mo rzą dy miast,
po wia tów i gmin le żą cych wzdłuż dro gi kra -
jo wej nr 73 – Kiel ce, po wia ty kie lec ki i bu ski,
Bu sko -Zdrój i Chmiel nik oraz gmi ny: Mo ra wi -
ca i No wy Kor czyn. 

ZA RZU TY ZA FU SZER KĘ 
Pro ku ra tu ra Okrę go wa w No wym Są czu
po sta wi ła Sta ni sła wo wi K., pre ze so wi fir my



MISTRZ POLSKI
W AKROBACJI
SAMOLOTOWEJ
Łu kasz Świ der ski z Ae ro klu bu Pod ha lań skie -
go w Ło so si nie Dol nej zdo był ty tuł mi strza
Pol ski w akro ba cji sa mo lo to wej, pod czas za -
wo dów roz gry wa nych w To ru niu. Uczest ni -
czy ło w nich je de na stu pi lo tów z pię ciu
ae ro klu bów, któ rzy ry wa li zo wa li przez trzy
dni ze so bą i z po go dą. Są de cza nin, po dob -
nie jak in ni za wod ni cy, star to wał na sa mo lo -
cie Extra 330.

– Je ste śmy dum ni, że nasz ko le ga wy wal -
czył pierw szy w hi sto rii sto wa rzy sze nia ty tuł
mi strza Pol ski w akro ba cji sa mo lo to wej–
mó wi dy rek tor Ae ro klu bu Pod ha lań skie go
Ro man Ma ty je wicz. – Jed nak chciał bym
pod kre ślić, że jest to przede wszyst kim za -
słu ga Łu ka sza, któ ry po świę cał ka żdą wol ną
chwi lę i spo ro pie nię dzy na tre nin gi. 

OŚWIĘCIM NIE ZAPŁACIŁ
ZA SĄDECKI PKS
Przed się bior stwo Ko mu ni ka cji Sa mo cho do -
wej i Spe dy cji Oświę cim SA, któ re wy gra ło
li cy ta cję tzw. czę ści prze wo zo wej są dec kie -
go PKS, do dziś nie wpła ci ło ca łej kwo ty
za swój za kup.

– Ca ła kwo ta nie wpły nę ła na kon to,
a mia ło to na stą pić do 31 mar ca te go ro ku
– mó wi Boh dan Ro jow ski, li kwi da tor PKS
w No wym Są czu. – Przed się bior stwo wpła -
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ci ło oko ło po ło wy kwo ty. Pod ję li śmy już sze -
reg dzia łań for mal no -praw nych ce lem od zy -
ska nia tych na le żno ści. 

Cho dzi o 3 mln 200 tys. zł, za któ re fir ma
z Oświę ci mia na by ła m. in.: 70 au to bu sów, li -
cen cje i ze zwo le nia na wy ko ny wa nie tras.

GDZIE SIĘ PODZIAŁY
ARCHIWALIA! 

Jan W., by ły dy rek tor Mu zeum Re gio nal -
ne go Zie mi Li ma now skiej, usły szał pro ku ra -
tor ski za rzut nie do peł nie nia obo wiąz ków
słu żbo wych. Kie dy kie ro wał pla ców ką, to
w nie wy ja śnio nych oko licz no ściach za gi nę -
ły bez cen ne ar chi wa lia li ma now skie, m.in.
akt lo ka cyj ny mia sta, wy da ny przez kró la
Zyg mun ta Au gu sta w 1565 r. Jan W. przy znał
do za rzu ca ne go mu czy nu i zło żył wnio sek
o do bro wol ne pod da nie się ka rze. 

BIZNESMEN WINNY
SAMOWOLI BUDOWLANEJ 
Sąd Okrę go wy w No wym Są czu utrzy mał
wy rok Sa du Re jo no we go w Mu szy nie o wa -
run ko wym umo rze niu po stę po wa nia kar ne -
go prze ciw ko pre ze so wi fir my Fa kro
Ry szar do wi Flor ko wi, któ re mu za rzu co no, iż
pro wa dził bez ze zwo le nia ro bo ty bu dow la -
ne, po le ga ją ce na mon ta żu in sta la cji elek -
trycz nej z oświe tle niem i wo do cią gu ze
zbior ni kiem do na śnie ża nia to ru sa necz ko -
we go w oko li cach Szczaw ni ka. SO po dzie lił

rów nież sta no wi sko są du ni ższej in stan cji, że
nie ma pod staw do przy pi sa nia biz nes me no -
wi spo wo do wa nia znisz czeń w świe cie ro -
ślin nym i zwie rzę cym. Wy rok jest
pra wo moc ny. Przed się bior ca ma po kryć
kosz ty pro ce su i za pła cić 3 tys. zł grzyw ny
na rzecz Fun du szu Po mo cy Po krzyw dzo nym
oraz Po mo cy Post pe ni ten cjar nej.

NIE TY PO WY TRANS PORT 
Po li cjan ci li ma now skiej „dro gów ki” za trzy -
ma li w Msza nie Gór nej (gm. Msza na Dol na)
nie ty po wy trans port. Sa mo chód cię ża ro wy
prze wo ził … drew nia ny do mek let ni sko wy.
Na je go da chu znaj do wał się mę żczy zna,
któ ry na tra sie pod no sił prze wo dy elek trycz -
ne. Kie ru ją cy au tem zo stał uka ra ny man da -
tem w wy so ko ści ty sią ca zło tych. 

– Prze pi sy ru chu dro go we go nie ze zwa -
la ją na ta ki trans port, bez uzy ska nia od po -
wied nich po zwo leń, jak rów nież bez
wła ści we go za bez pie cze nia ta kie go kon wo -
ju – mó wi kom. Mie czy sław Wą cha ła, z -ca
na czel ni ka Wy dzia łu Kry mi nal ne go Ko men -
dy Po wia to wej Po li cji w Li ma no wej.

CZARNA SERIA
NA SĄDECKICH DROGACH 
W paź dzier ni ku, na dro gach Są dec czy zny
do szło do sze ściu tra gicz nych wy pad ków
z udzia łem pie szych. Sześć osób, w ró żnym
wie ku, stra ci ło ży cie, ko lej no:  w Trze trze wi -
nie, Kry ni cy, Tę go bo rzy i Ku ro wie.
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2012
1 LI STO PA DA 
Lud mi ła Re mi z d. Ko stur kie wicz,
lat 90, wdo wa po Ze no nie II Ma ria nie
Re mi, ar chi tek cie po wia to wym w okre -
sie tzw. eks pe ry men tu są dec kie go, mat -
ka Ze no na II An drze ja Re mie go, któ ry
za pro jek to wał oł tarz pa pie ski w Sta rym
Są czu, bab cia Ze no na I Bar to sza Re mie -
go, kon ty nu ato ra wiel kich tra dy cji za -
słu żo ne go ro du są dec kich ar chi tek tów.
Po cho dzi ła z Bu cza cza.

5 LI STO PA DA 
Jan Płach ta, lat 103, ko le jarz, naj star szy
ki bic San de cji, na me cze uko cha nej dru -
ży ny cho dził już przed woj ną.

13 LI STO PA DA 
Jan Wi tow ski, lat 88, żoł nierz Pol skiej
Pod ziem nej Ar mii Nie pod le gło ścio -
wej, wie lo let ni wię zień okre su sta li -
now skie go. 

7 GRUD NIA 
Jan Kna pik, lat 61, in ży nier zwią za ny

z FM „Gli nik” w Gor li cach, po seł
na Sejm RP w no wo są dec kim okrę -
gu 14, w ka den cji 2001-2005. 

18 GRUD NIA 
Woj ciech Ro la, lat 26, st. szer. WP, słu -
żył w 6. Bry ga dzie Po wietrz no -De san -
to wej w Kra ko wie. Zgi nął w Ta trach,
po cho dził z Bo gu szy. 

25 GRUD NIA 
Je rzy Be reś, lat 82, wy bit ny ar ty sta
rzeź biarz – awan gar dzi sta, ab sol -
went II Gim na zjum im. Bo le sła wa
Chro bre go w No wym Są czu i kra kow -
skiej ASP. 

2013
9 STYCZ NIA
Le sław Se ku ła, lat 87, wszech stron ny
spor to wiec Świ tu (Du na jec) i San de cji.
Grał w pił kę no żną i ho kej, był ta kże
siat ka rzem, ko szy ka rzem, lek ko atle tą
i ster ni kiem że glar stwa. Po cho dził
z Tar no polsz czy zny. 

6 STYCZ NIA 
Ma rian Lu drow ski, lat 72, wie lo let ni
prze wod ni czą cy za rzą du osie dla Szuj -
skie go w No wym Są czu, rad ny miej ski
w ka den cji 2002-2006. 

Od li sto pa da 2012 r. do li sto pa da 2013 r.

Ode szli
do Wiecz no ści…
W li sto pa dzie wspo mi na my nie tu zin ko wych Są de czan, któ rzy
zmar li w mi nio nych dwu na stu mie sią cach. Po zo sta li w na szej
pa mię ci, bo za zna czy li swo ją obec ność na ró żnych po lach, przy -
czy nia jąc do bra i pięk na Zie mi Są dec kiej.  Li sta jest dłu ga… 

Wa cław Ociep ka Bo że na No wak Marek Smaga Ks. Franciszek Klag Maria Bednarek Julian Wajda

Lud mi ła Re mi Jan Płachta Jan Wi tow ski Jan Knapik Woj ciech Ro la Je rzy Be reś
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20 STYCZ NIA 
Mag da le na Frą czek, lat 56, na uczy ciel -
ka w -f w Ze spo le Szkół Elek trycz no -
-Me cha nicz nych, wy kła dow ca PWSZ,
zwią za na z są dec kim spor tem, szcze gól -
nie ka ja kar stwem. 

26 STYCZ NIA 
Ce li na Bu lan da, lat 79, na uczy ciel ka,
wi ce prze wod ni czą ca i se kre tarz Za rzą -
du Po wia to we go oraz Za rzą du Re jo no -
we go WOPR w No wym Są czu
w la tach 1968–1975, ini cja tor ka bu do -
wy pierw szej „wo prów ki” w Gród ku n.
Du naj cem.

7 LU TE GO 
Wa cław Ociep ka, lat 83, płk LWP, szef
są dec kie go WKU w la ta w la tach 1975-
1990, rad ny po wia tu no wo są dec kie go
i li ma now skie go. Po cho dził z Pa sierb ca. 

13 LU TE GO 
Bo że na No wak, lat 72, dzia łacz ka
PTTK „Be skid” No wy Sącz, dy rek tor
spół ki Schro ni ska i Ho te le „Kar pa ty”,
za słu żo na dla bu do wy schro nisk górs -
kich w Ta trach i Be ski dach. 

19 MAR CA 
Piotr Ku czyń ski, lat 85, je den z naj słyn -
niej szych pił ka rzy są dec kich. W 1945
ro ku roz po czął tre nin gi w Świ cie (póź -
niej szym Du naj cu). Grał w Tar no vii,
Cra co vii i Le gii, gdzie był part ne rem
m.in. Ka zi mie rza Gór skie go.

20 MAR CA
Woj ciech Wro nie wicz, lat 31, ra tow -
nik Gru py Kry nic kiej GOPR, zgi nął
w Par ku Na ro do wym Sa rek w La po nii
(Szwe cja), pod czas są dec kiej wy pra -
wy to urin go wej. Po cho dził ze Sta re go
Są cza.

24 MAR CA 
Ma rek Sma ga, lat 52, pre zes Agen cji
Pro jek to wej A -4 w No wym Są czu, ab -
sol went Po li tech ni ki kra kow skiej, za pro -
jek to wał wie le są dec kich obiek tów, m.in.
kry tą pły wal nię przy ul. Nad brze żnej. 

26 MAR CA 
Wło dzi mierz Wój to wicz, lat 79, na uczy -
ciel, in spek tor oświa ty, dy rek tor szko ły
w Piąt ko wej, prze wod nik be skidz ki. 

2 KWIET NIA 
Ks. Fran ci szek Klag, lat 73, pro boszcz
pa ra fii w Ry trze w la tach 1985-2009,
bu dow ni czy ko ścio ła, pio nier wy ko rzy -
sty wa nia ener gii od na wial nej (bu dow ni -
czy elek trow ni wod nej i wia tro wej). 

***
Le opold Bi go siń ski, lat 84, dy rek tor Ze -
spo łu Szkół Eko no micz nych im. O.
Lan ge go (1970-1982), dzia łacz spor to -
wy, m.in. pre zes MKS „Be skid”. 

***
Ze non Man dryk, lat 69, bram ko strzel ny
na past nik m.in. „Du naj ca” i „San de cji”,
in struk tor i tre ner pił kar ski. Wy cho wał
się na Za łu biń czu w No wym Są czu. 

11 KWIET NIA
Ju lian Waj da, lat 67, lek. med., gi ne ko -
log -po ło żnik, prze pra co wał 37 lat
w ośrod ku zdro wia w Sta rym Są czu. 

22 KWIET NIA 
Ma ria Bed na rek, lat 60, pre zes Klu bu Są -
dec kich Ama zo nek w la tach 2005-2011.

1 MA JA
Ze non Po to czek, lat 84, dłu go let ni na -
uczy ciel, współ or ga ni za tor i dy rek tor
(1962–1975) Tech ni kum Sa mo cho do -
we go w No wym Są czu, bu dow ni czy no -
wych obiek tów szkol nych przy uli cy
Rej ta na 18.

11 MA JA 
Edward Ro dak, lat 66, le śnik Nad le śnic -
twa Na wo jo wa, wi ce prze wod ni czą cy
Ra dy Gmi ny Ła bo wa. Zgi nął w wy pad -
ku sa mo cho do wym. 

16 MA JA 
Ka zi mierz Ko twi ca, lat 81, wie lo let ni
dy rek tor FM i UG „Gli nik”, ho no ro wy
oby wa tel Gor lic. 

***
Jan Ko lek, lat 94, ab sol went Aka de mii
Han dlo wej w Kra ko wie, żoł nierz Wrze -
śnia 1939 ro ku, czło nek Spo łecz ne go
Ko mi te tu Miejsc Pa mię ci Na ro do wej. 

19 MA JA 
Adam Ku stroń, lat 86, wie lo let ni na uczy -
ciel Ze spo łu Szkół Sa mo cho do wych wNo -
wym Są czu, syn gen. Jó ze fa Ku stro nia.

20 MA JA 
Bo le sław Gie niec, lat 91, ar ty sta lu do wy
z Myst ko wa, twór ca ory gi nal nych rzeźb
w ka mie niu, dzia łacz mi ko łaj czy kow -
skie go PSL.

***
Grze gorz Mróz, lat 42, kul tu ry sta są dec -
ki zwią za ny z si łow nią „Go liat”,
w świe cie spor to wym zna ny pod pseu -
do ni mem Bu cha ra. Zmarł w Ir lan dii. 

2 CZERW CA 
Wie sław Moch nac ki, lat 59, pra cow nik
Pocz ty Pol skiej, mi ło śnik hi sto rii i astro no -
mii, ko lek cjo ner i pro jek tant oko licz no ścio -
wych kar tek i da tow ni ków, od no szą cych
się do wa żnych dat z hi sto rii re gio nu. 

4 CZERW CA
Hen ryk Ma zgaj, lat 88, bu dow ni czy szo -
pek Bo żo na ro dze nio wych w sty lu są -
dec kim. Po cho dził z Ka si ny Wiel kiej,
zmarł w Chi ca go.

16 CZERW CA 
Lu dwi ka No wa ko wa, lat 90, za miesz ka -
ła na Niem co wej w Pa śmie Ra dzie jo wej
Be ski du Są dec kie go, na zy wa na „Bab cią
z Po cze ka ja”, przy ja ciel tu ry stów.

18 CZERW CA
Jó zef Ko żuch, lat 73, wi ce dy rek tor i wie -
lo let ni na uczy ciel che mii Ze spo łu Szkół
Za wo do wych nr 1 im. KEN w No wym
Są czu (po pu lar ny „Ga stro nom”).

19 CZERW CA 
Sta ni sław Haj du ga, lat 81, 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 zza kre su ko lej nic twa,
na uczy ciel Tech ni kum Ko le jo we go. 

3 LIP CA
Jan Ta ba szew ski, lat 88, mu zyk lu do -
wy, he li go ni sta, grał w ka pe lach ze -

Ma rian Lu drow ski Mag da le na Frą czek
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spo łów re gio nal nych: „La chy”, Po de -
gro dzie”, Mszal ni cza nie”. Po cho dził
z Mił ko wej. 

9 LIP CA 
Jan Kra jew ski, lat 70, geo graf, kra jo -
znaw ca, tu ry sta, dzia łacz PTT Od dział
„Be skid” No wy Sącz. Po trą co ny przez
sa mo chód pod czas jaz dy na ro we rze. 

10 LIP CA
Grze gorz Bo ro wiec, lat 49, lek. med.,
or dy na tor od dzia łu oto la ryn go lo gicz ne -
go Szpi ta la Spe cja li stycz ne go im. J.
Śnia dec kie go w No wym Są czu. 

11 LIP CA 
Lu dwi ka Bru dziń ska, lat 79, mat ka Jo -
achi ma Bru dziń skie go, po sła na Sejm
RP, sze fa Ko mi te tu Wy ko naw cze go
Pra wa i Spra wie dli wo ści. Miesz ka ła
w Trzy cie rzu. 

15 LIP CA 
Eu ge niusz Gaw ron, lat 82, prze wod ni czą -
cy za rzą du osie dla „Bar skie” (1991-1999),
pre zes ko ła węd kar skie go „Bar skie”, stra -
żnik przy ro dy. 

20 LIP CA 
Ja cek Sza bliń ski, lat 50, lek. med., or dy -
na tor od dzia łu chi rur gii on ko lo gicz nej

w Cen trum On ko lo gii przy są dec kim
szpi ta lu. 

4 SIERP NIA 
An na Kry sty na Gwi żdż z d. Che chel ska,
lat 68, w mło do ści ko szy kar ka Wi sły
Kra ków, an ga żo wa ła się w dzia łal ność
cha ry ta tyw ną pro wa dzo ną przez mę ża
Mie czy sła wa Gwi żdża, pre ze sa Sto wa -
rzy sze nia „Są de cza nie Ra zem”. 

30 SIERP NIA 
Sta ni sław Kołcz, pre zes Za rzą du Okrę -
gu No wo są dec kie go Ogól no pol skie go
Związ ku Żoł nie rzy Ba ta lio nów Chłop -
skich, ini cja tor bu do wy po mni ka puł -
kow ni ka Nar cy za Wia tra, ps. „Za woj na”
i żoł nie rzy BCh w No wym Są czu.

11 WRZE ŚNIA
Grze gorz Gie niec, lat 39, dzia łał w sa -
mo rzą dzie os. Ka duk w No wym Są -
czu, udzie lał się w Sto wa rzy sze niu
„Wspól no ta Pol ska”, jeź dził z po mo cą
cha ry ta tyw ną dla Po la ków na Ukra -
inie. Zmarł w dra ma tycz nych oko licz -
no ściach. 

22 WRZE ŚNIA 
Wie sław Buch cic, lat 64, na uczy ciel,
harc mistrz ZHP, ka ba re ciarz. Au tor pio -
se nek i tek stów sa ty rycz nych, za ło ży ciel

Gru py Te atral nej „Hec”, zwią za ny z ka -
ba re tem „Lach” i Te atrem NSA. 

8 PAŹ DZIER NI KA
Ta de usz Kra śnień ski, lat 92, eko no mi sta,
uczest nik ru chu opo ru, wię zień hi tle row -
ski, wie lo let ni pra cow nik BGŻ. Współ -
za ło ży ciel i ani ma tor „Te atru La lek”.
Dzia łał w związ kach kom ba tanc kich. 

11 PAŹ DZIER NI KA 
Woj ciech Fro eh lich, lat 50, pro fe sor PAN,
geo graf, hy dro log i geo mor fo log, kie row -
nik sta cji ba daw czej w Hom rzy skach.
Ab sol went I LO im. J. Dłu go sza i Uni -
wer sy te tu im. M. Ko per ni ka w To ru niu. 

19 PAŹ DZIER NI KA 
Ks. Jó zef Wierz bic ki, lat 73, pro -
boszcz pa ra fii św. Jó ze fa Ob lu bień ca
NMP w Mu szy nie w la tach 1987–
2010, ka no nik ho no ro wy Ka pi tu ły
Ko le giac kiej w No wym Są czu. Po cho -
dził z Łę ka wi cy.

24 PAŹ DZIER NI KA 
Zbi gniew Abram, lat 57, ar ty sta ma larz,
czło nek To wa rzy stwa Przy ja ciół Sztuk
Pięk nych w No wym Są czu. Ma lo wał
wiej skie ko ściół ki i cer kiew ki; uka zy -
wał pięk no gór skie go pej za żu.

Oprac. (HSZ)

Kazimierz Kotwica Adam Kustroń Grzegorz Mróz Wie sław Moch nac ki Henryk Mazgaj Józef Kożuch

Zbi gniew AbramJan Ta ba szew ski Grzegorz Borowiec Jan Krajewski Wie sław Buch cicStanisław Hajduga
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2152 po życz ki na łącz ną kwo tę 4
mln 129 tys. zł – to bi lans dzia łal -
ności w 2012 ro ku wszyst kich kół
dzia ła ją cych w ra mach Sto wa rzy -
sze nia Ka sa Wza jem nej Po mo cy. 

P
od czas XVIII Wal ne go Zgro -
ma dze nia człon ków Sto wa rzy -
sze nia w nie dzie lę 13
paź dzier ni ka pod su mo wa no

dzia łal ność za rok 2012, udzie lo no Za -
rzą do wi ab so lu to rium, do ko na no zmian
w sta tu cie i re gu la mi nie, a na ko niec
wy ró żnio no skarb ni ków i prze wod ni -
czą cych po szcze gól nych kół. 

Zjazd kas roz po czę to od uro czy stej
mszy świę tej w ko ście le sióstr kla ry sek

w Sta rym Są czu. Na stęp nie wszy scy
uda li się do Cen trum Kul tu ry i Sztu ki
im. Ady Sa ri.

Kon fe ren cję otwo rzył pre zes Za rzą du
Sto wa rzy sze nia Ka sa Wza jem nej Po -
mo cy Zyg munt Ber dy chow ski.

– Cie szę się, że po raz ko lej ny mo że -
my się spo tkać w pięk nych pro gach sta -
ro są dec kie go cen trum kul tu ry, a jesz cze
bar dziej z te go, że mo gli śmy uczest ni -
czyć w mszy świę tej od pra wio nej w tak
za cnym miej scu, ja kim ko ściół sióstr
kla ry sek. Nie wie le jest ta kich miejsc
w Pol sce – roz po czął pre zes i za ło ży ciel
Sto wa rzy sze nia. 

– Cie szy też to, że na spo tka nie przy -
by ło tak wie le osób. Wi dać si łę na sze go

Sto wa rzy sze nia – do dał Zyg munt Ber -
dy chow ski. 

Za nim roz po czę to ob ra dy, na sce nie
po ja wił się ze spół lu do wy z Mi chal czo -
wej. Z in stru men tów po pły nę ły dźwię ki
skocz nych po lek i nie tyl ko, a człon ko -
wie ze spo łu da li wi do wi sko wy po pis
swo ich umie jęt no ści ta necz nych i wo -
kal nych. Nie je den raz wy wo ła li śmiech
wi dow ni, a to za spra wą dow cip nych
tek stów pio se nek lu do wych.

Po chwi li re lak su przy stą pio no
do ofi cjal nej czę ści spo tka nia. Naj pierw
wy bra no prze wod ni czą ce go ob rad, któ -
rym tra dy cyj nie zo stał Je rzy Bo chyń ski,
wi ce pre zes Za rzą du Sto wa rzy sze nia
KWP, se kre tarz – Ja ni na Fir lej. Wy bra -
no też ko mi sję: re wi zyj ną, skru ta cyj ną
oraz uchwał i wnio sków. 

Po spraw dze niu li sty obec no ści
stwier dzo no pra wo moc ność ob rad, bo -
wiem na 121 de le ga tów, do Sta re go Są -
cza przy by ło 112, czy li 90 proc.

Mo ni ka Fi kiel – Szkar łat, dy rek tor
biu ra Fun da cji Są dec kiej zło ży ła spra -
woz da nie dzia łal no ści Sto wa rzy sze nia
w ro ku 2012. 

– W okre sie ca łej dzia łal no ści, czy li
od 1997 do 2012 ro ku Sto wa rzy sze nie
udzie li ło 39 ty się cy 605 po ży czek o war -
to ści 49 mi lio nów 799 ty się cy i 613 zło -
tych. W sa mym ro ku 2012 po po życz kę
się gnę ły 2152 oso by, któ re w su mie po -
ży czy ły 4 mi lio ny 129 ty się cy zło tych
– wy li cza ła Fi kiel -Szkar łat.

– Naj licz niej sze jest ko ło w Chełm cu.
Li czy ono 503 człon ków i w ro ku ubie -
głym udzie li ło po ży czek o łącz nej war to -
ści po nad 788 ty się cy zło tych – do da ła.

Ko ło w Gry bo wie, do któ re go na le -
ży 181 osób, ta kże uzy ska ło wy so ki wy -
nik – po nad 298 tys. zł w udzie lo nych
po życz kach. Na to miast dru gie co
do wiel ko ści ko ło, w Ła pa no wie (226

Zjazd Sto wa rzy sze nia Ka sa Wza jem nej Po mo cy 

W ciągu roku
pożyczyli ponad
4 miliony złotych

Najliczniejsze jest koło
w Chełmcu. Liczy ono
503 członków i w roku
ubiegłym udzieliło
pożyczek o łącznej
wartości ponad 788
tysięcy złotych.
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człon ków), udzie li ło w 2012 r. po ży czek
na łącz ną kwo tę po nad 290 tys. zł.

Na stęp nie de le ga ci udzie li li Za rzą do -
wi ab so lu to rium za mi nio ny rok, a po -
tem prze gło so wa li zmia ny w sta tu cie
i re gu la mi nie Sto wa rzy sze nia.

– Przed sta wio ne dzi siaj licz by ro bią
wra że nie. Szcze gól ne gra tu la cje na le żą
się Chełm co wi, któ ry po ży czył bli -
sko 800 ty się cy zło tych. Za czy na jąc
dzia łal ność, ni gdy nie my śle li śmy, że bę -
dzie my w sta nie nieść aż ta ką po moc.
Chciał bym jed nak po dzię ko wać dwóm
oso bom, któ re dzi siaj są nie obec ne,
a bez nich nie od no to wa li by śmy ta kich
wy ni ków. Dzię ku ję Da nu cie Wójs, na -
szej wie lo let niej skarb nicz ce, któ ra prze -
szła na eme ry tu rę oraz Wła dy sła wo wi
Mat czu ko wi, dy rek to ro wi Biu ra Fun da -
cji Są dec kiej, któ ry two rzył suk ces Ka sy
Wza jem nej Po mo cy, a dziś zma ga się
z cię żką cho ro bą – za zna czył pre zes
Ber dy chow ski. – Aby jed nak mo żna by -

ło li czyć na dal sze suk ce sy wszy scy
człon ko wie Sto wa rzy sze nia mu szą mieć
świa do mość cią żą cej na nich od po wie -
dzial no ści za po wie rzo ne ich pie czy spo -
łecz ne pie nią dze. A za znacz my, że
człon ko stwo w Ka sie uczy go spo dar no -
ści, oszczęd no ści i współ dzia ła nia
w spo łe czeń stwie oby wa tel skim – do dał.

Na za koń cze nie spo tka nia od zna czo -
no skarb ni ków oraz prze wod ni czą cych
gmin nych kół Sto wa rzy sze nia. 

***
Sto wa rzy sze nie Ka sa Wza jem nej Po -

mo cy z sie dzi bą w No wym Są czu zo sta -
ło po wo ła ne w 1997 r. na ba zie kas
za po mo go wo – po życz ko wych dzia ła ją -
cych przy No wo są dec kiej Izbie Rol ni -
czej, a wcze śniej wo je wódz kie go
za rzą du NSZZ „So li dar ność” Rol ni ków
In dy wi du al nych. Pierw sze ka sy po wsta -
ły w gmi nie Gró dek nad Du naj cem
i gmi nie Łu żna. Po tem po szło la wi no wo. 

Środ ki fi nan so we na dzia łal ność sta -
tu to wą, w for mie udzie la nia bez pro cen -
to wych po ży czek swo im człon kom,
ko ła gmin ne po zy sku ją z: wpi so we go,
któ re ak tu al nie wy no si mi ni mum 50 zł,
co mie sięcz nej skład ki człon kow skiej
– od 3 zł do 30 zł i z in nych źró deł. 

Ak tu al nie dzia łal ność Sto wa rzy sze -
nia pro wa dzo na jest na te re nie 11 po wia -
tów i miast Ma ło pol ski. Naj wię cej kas
dzia ła w po wie cie no wo są dec kim – 15
kół, po wiat li ma now ski – 6 kół, po wiat
gor lic ki – 7 kół, po wiat no wo tar ski – 5
kół, po wiat pro szo wic ki – 2 ko ła.
Pod ko niec 2012 r. dzia ła ło 40 kół,
w któ rych w su mie zgro ma dzo nych
jest 3478 człon ków.

Za bu chal te rię, we wspo mnia nej już
naj więk szej, cheł miec kiej ka sie od po -

wia da Do mi nik Wój cik, skrom ny pra -
cow nik DPS w Zby szy cach, któ ry prze -
jął obo wiąz ki skarb ni ka po oj cu
– Mi cha le Wój ci ku – zna nym po ecie
wiej skim z Chom ra nic. Ka sa w Chełm -
cu udzie la po życz ki do na wet 5 tys. zł.
Ka pi tał, jak we wszyst kich ka sach, po -
cho dzi z wpi so we go i co mie sięcz nych
skła dek człon kow skich. 

W Sto wa rzy sze niu pie nią dze nie le żą
w sej fie, lecz są w cią głym ru chu. W su -
mie, we wszyst kich ko łach gmin nych,
„ob ra ca się” ak tu al nie ok. 3 mln zł. 

Na le ży pod kre ślić, że cho dzi o nie opro -
cen to wa ne po życz ki, że nikt nie ba da
„zdol no ści kre dy to wej” po życz ko bior cy
i nie do ma ga się żad ne go „za sta wu”, wy -
star czy dwóch po rę czy cie li spo śród człon -
ków ka sy. Wszyst ko opie ra się
na wza jem nym za ufa niu, gdyż za sa da jest
pro sta: „Je że li ja nie zwró cę pie nię dzy
na czas, to są siad nie do sta nie po życz ki”.

– Na sze po życz ki to pie niądz na trud -
ną chwi lę – tłu ma czy Do mi nik Wój cik.
– We wrze śniu lu dzie bio rą pie nią dze
na wy praw ki szkol ne dla dzie ci, po tem
na wę giel na zi mę. W ma ju na przy ję cia
pierw szo ko mu nij ne, póź niej na we se la
i in ne uro czy sto ści ro dzin ne. A nie daj
Bo że, gdy w ro dzi nie po ja wi się cię żka
cho ro ba... 

Cza sy są trud ne, po głę bia się roz war -
stwie nie spo łe czeń stwa. Po mi mo wy ra -
sta ją cych jak grzy by po desz czu
oka za łych ga le rii han dlo wych i pięk -
nych aut na uli cach – wzra sta ob szar
bie dy i nie do stat ku. Dla ta kich wła śnie
lu dzi jest Sto wa rzy sze nie Ka sa Wza -
jem nej Po mo cy, dzia ła ją ce od po cząt ku
przy Fun da cji Są dec kiej.

ALI CJA FA ŁEK, (HSZ)

R E K L A M A
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Pa nie Pre zy den cie, jak Pan zno si
kry ty kę?

– Cał kiem do brze. Po wtó rzę za kla -
sy kiem „Praw dzi wa cno ta kry tyk się nie
boi”.
Jest Pan tak sa mo wra żli wy jak wi -
ce pre zy dent Je rzy Gwi żdż?

– Zda ję so bie spra wę, że peł niąc
funk cję pre zy den ta, dzia ła jąc w sfe rze
więk szej, czy mniej szej po li ty ki, czło -
wiek jest na ra żo ny na kry ty kę. Czę sto
– tak to od bie ram – nie za słu żo ną, ale
ta ki jest spo sób funk cjo no wa nia ostat nio
w po li ty ce.
Po wie dział Pan na ła mach są dec -
kich me diów, że sko ro Pań scy prze -
ciw ni cy chcą woj ny, bę dą ją mie li,
i że nie bie rze Pan jeń ców. Ko go kon -
kret nie miał Pan na my śli?

– Są to rad ni i po sło wie, po li ty cy peł -
nią cy ró żne funk cje, któ rzy nie ma jąc
żad nych pod staw, po słu gu jąc się tyl ko
i wy łącz nie in sy nu acja mi i mar ny mi do -
no sa mi, po zwa la ją so bie na zbyt wie le.
Mu szę re ago wać, bo ce nię so bie swój
do ro bek ży cio wy, mam ro dzi nę, o któ -
rej do bre imię mu szę dbać, dla te go po -
tra fię re ago wać w spo sób jed no znacz ny
i moc ny. A mó wiąc o „jeń cach” mia łem
na my śli to, że z ty mi ludź mi już nie wy -
obra żam so bie żad nej współ pra cy.
Po wiedz my per so nal nie. W in for ma -
cjach pra so wych naj chęt niej na Pa -
na te mat wy po wia da się kil ku
po li ty ków, choć by po sło wie: Ar ka -
diusz Mu lar czyk z SP i An drzej Czer -
wiń ski z PO, a ta kże rad ni: Ar tur
Czer nec ki, Grze gorz Fec ko i Piotr
La cho wicz. Ro zu miem, że to są ad re -
sa ci wo jen ne go wy zwa nia?

– Tak, oczy wi ście to te oso by. Są
rów nież in ni, nie zi den ty fi ko wa ni prze -

ze mnie jesz cze, któ rzy po su wa ją się
po za gra ni ce przy zwo ito ści. Ja ro zu -
miem dzia łal ność po li tycz ną, chęć by -
cia eu ro po słem, po słem, czy być mo że
pre zy den tem No we go Są cza, ale na wet
w tej dzie dzi nie ży cia na le ży kie ro wać
się pew ny mi za sa da mi. Ja tak zo sta łem
na uczo ny. Mi mo, że je stem twar dym
gra czem, je śli cho dzi o kwe stie po li -

tycz ne, to jed nak pew nych gra nic nie
prze kra czam.
Uwa ża Pan, że zo sta ły prze kro czo ne
gra ni ce kry ty ki?

– Tu nie cho dzi o gra ni ce kry ty ki, bo
czy ona ma ja kieś gra ni ce? Tu cho dzi
o gra ni ce przy zwo ito ści. Dla mnie to, że
ktoś świa do mie kła mie i jesz cze czer pie
z te go sa tys fak cję, jest obrzy dli we.

Jestem czysty jak łza 
i wygram następne wy 
Rozmowa z RYSZARDEM NOWAKIEM, prezydentem Nowego Sącza

Ryszard Nowak, prezydent Nowego Sącza

– Złożyłem wniosek
o przeprowadzenie
wnikliwego dochodzenia
dotyczącego wszelkich
czynności związanych ze
sprzedażą działki przy
ul. Lwowskiej
i Krańcowej...
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Że by uciąć spe ku la cje od no śnie po -
wią zań z ludź mi biz ne su, w tym z in -
we sto rem no wej ga le rii han dlo wej
„Trzy Ko ro ny” w No wym Są czu, zło -
żył Pan do CBA i CBŚ wnio sek
o prze świe tle nie trans ak cji. Mo że -
my go zo ba czyć?

– Ale po co?
Że by zo ba czyć co Pan na sie bie na -
ska rżył…

– Zło ży łem wnio sek o prze pro wa dze -
nie wni kli we go do cho dze nia do ty czą ce -
go wszel kich czyn no ści zwią za nych ze
sprze da żą dział ki przy ul. Lwow skiej
i Krań co wej, w związ ku z po ja wia ją cy mi
się in sy nu acja mi i wska za łem świad ków.
Czy li swo ich po ten cjal nych po li -
tycz nych wro gów?

– Mo żna ich tak na zy wać. Pi sma po -
szły do obu kon tro l nych in sty tu cji.
Czu je się Pan pew nie?

– Czu ję się bar dzo pew nie, bo te in -
sy nu acje do ty czy ły za cho wań nie etycz -
nych.
Mó wiąc wprost, do ty czy ły wzię cia
przez Pa na ła pów ki.

– Tak, po ja wi ły się su ge stie wzię cia
ła pów ki, nie le gal ne go fi nan so wa nia
mo jej kam pa nii wy bor czej. Mo gę za -
pew nić, że je stem czy sty jak łza i ni cze -
go się nie bo ję.
Pa nie pre zy den cie, ale prze cież
na wzię cie ła pów ki śla du w do ku -
men tach słu żby nie znaj dą.

– Na pi sa łem do CBA o prze pro wa -
dze nie wni kli we go do cho dze nia. Te słu -
żby ma ją swo je me to dy, że by wy śle dzić
nie pra wi dło wo ści. Zresz tą, mó wiąc
wprost, tyl ko idio ta mógł coś ta kie go
wy my ślić: złu pić z ko goś skó rę i jesz -
cze żą dać ła pów ki. Ja nie ukry wam,
przy te go ty pu dzia łal no ści za wsze ktoś

mo że ja kiś błąd po peł nić, ale błąd to jest
zu peł nie in na kwe stia i in na od po wie -
dzial ność.
Skup my się za tem na błę dzie. Dla -
cze go nie zmu sił Pan in we sto ra, że -
by wy bu do wał ron do przy ga le rii
„Trzy Ko ro ny”, al bo przy naj mniej
na pra wił szko dy na uli cy Mo drze -
jew skiej, któ rą to uli cą wje żdżał cię -
żki sprzęt nisz cząc na wierzch nię?
Po za tym przez uli cę Mo drze jew -
skiej od by wa ły się bę dą do sta wy dla
no wej ga le rii han dlo wej.

– Nie my śla łem o tym, że by in we sto -
ra do te go, jak pa ni to uję ła „zmu szać”,
gdyż kwo ta uzy ska na w trans ak cji
sprze da ży by ła tak wy so ka, że by ło by to
wręcz nie przy zwo ite. Po dru gie je stem
prze ciw ni kiem ta kie go of f se tu: „ja to bie
to, ty mi tam to zro bisz”.
Ale prze cież in ne sa mo rzą dy tak ro -
bią…

– Je że li za da so bie pa ni tro chę tru du
i spraw dzi, to prze ko na się pa ni, że pew -
ne roz wią za nia ko mu ni ka cyj ne są ko -
niecz ne dla in we sto ra. Je śli ktoś mó wi,
że prze bu do wał wia dukt, to zro bił to, bo
mu siał, bo ina czej nie do je cha ły by sa -
mo cho dy cię ża ro we. Je że li ktoś zbu do -
wał do dat ko wy wjazd, kład kę, to
ozna cza, że mu siał do sto so wać je do od -
po wied nich wa run ków. Gdy by oka za ło
się, że uli ca Lwow ska ma być prze su -
nię ta o sto me trów ze wzglę du na bu do -
wę ga le rii, to pro szę mi wie rzyć, że
wy bu do wa ła by tę uli cę ga le ria, a nie
mia sto. Na to miast uli ce: Lwow ska,
Krań co wa, Mo drze jew skiej, czy To po -
lo wa, mia ły być prze bu do wa ne kil ka lat
te mu. My śmy się za trzy ma li na uli cy
Lwow skiej w okre ślo nym miej scu i nie
prze bu do wa li śmy skrzy żo wań z ra cji te -
go, że bio rąc pod uwa gę bu do wę ga le rii
i jesz cze nie ko niecz nie prze są dzo ny
układ ko mu ni ka cyj ny – nie wie dzie li -
śmy, jak bę dą prze kła da ne sie ci,
w związ ku z tym by ło by nie mą drze re -
mon to wać, a póź niej po wta rzać re mon -
ty, któ re są obo wiąz kiem mia sta, a nie
in we sto ra.
Zgo da, że roz wią za nia ko mu ni ka cyj -
ne i bu do wa ulic to obo wią zek mia -
sta, nie mniej z pra wa bu dow la ne go
wy ni ka, że in we stor – je śli znisz czy
na wierzch nię na od cin ku bu do wy
– po wi nien ją wy re mon to wać, to

po pierw sze. Po dru gie, w in te re sie
in we sto ra by ło zro bić so bie do jaz dy
dla do staw ców do ga le rii. Ka zał mi
Pan przed roz mo wą za po znać się
z Pa na wy po wie dzia mi na te mat roz -
wią zań ko mu ni ka cyj nych do ty czą -
cych ga le rii. By ły ró żne – raz mia sto
mia ło bu do wać dro gi, to znów in we -
stor, aż do pod pi sa nia umo wy, kie dy
to mia sto wzię ło ten obo wią zek
na sie bie. Ro zu miem, że od zwier cie -
dla to prze bieg ne go cja cji. Nie mniej
jed nak, ta kie roz mo wy się to czy ły… 

– Du żo się na ten te mat mó wi ło. In -
we stor pro po no wał: pro szę sprze dać mi
grunt za 15 mln zł, a ja zro bię naj lep sze
roz wią za nia ko mu ni ka cyj ne na tym te -
re nie, ale prze cież nie od te go jest in we -
stor, że by mi bu do wał dro gi,
pod wa run kiem, że mu ob ni żę ce nę. Sło -
wo się rze kło: 30 mi lio nów za dział kę!
To by ła ce na wy gó ro wa na, któ ra po ja -
wi ła się po raz pierw szy przy kon cep cji
bu do wy ga le rii z czę ścią ad mi ni stra cyj -
ną (mia ła tam być sie dzi ba Urzę du Mia -
sta No we go Są cza – przyp. red.),
z cze go zre zy gno wa li śmy. I po tem ta
kwo ta już zo sta ła. Ja się te go trzy ma łem,
choć nikt nie wie rzył, że ta ką ce nę uzy -
skam. Sprze da łem. I je stem prze ko na ny,
że z te go in we sto ra jesz cze bę dzie my
mie li bar dzo wie le ko rzy ści. Ga le ria
han dlo wa to jest obiekt, któ ry już jest
wpi sa ny na dzie siąt ki lat w miej ski pej -
zaż, z miej sca mi pra cy. Do bra współ pra -
ca z wła ści cie lem mo że przy nieść
wła ści we efek ty. Zgo da – jest ta ki za pis,
że przy wy ko ny wa niu pew nych in we -
sty cji, po stro nie in we sto ra są roz wią za -
nia ko mu ni ka cyj ne, ale te, któ re
wy ni ka ją z ko niecz no ści dla in we sto ra,
czy li np. bu do wa do dat ko we go zjaz du,
je że li ta kie są wa run ki, mo że wia duk tu,
tu ne lu, przej ścia pod ziem ne go czy nad -
ziem ne go, ró żne są przy pad ki, któ re wy -
ni ka ją ze spe cy fi ki, na to miast tu taj
in we stor bu du je ga le rię w ist nie ją cej już
in fra struk tu rze – ani nie do kła da, ani nie
uj mu je. Cze pia jąc się dro bia zgów, tyl ko
po to, że by ką sać po kost kach, mo żna
upie rać się przy tych wła śnie na wierzch -
niach. Chod ni ki – cią gi pie sze – też po -
win ny być wy bu do wa ne przez nas, ale
po wie dzia łem in we sto ro wi, że Mia sto
wy bu du je je w obo wią zu ją cym nas stan -
dar dzie, na pew no nie za do wa la ją cym
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dla in we sto ra, bo ja nie po ło żę tam gra -
ni tów, wiec in we stor, że by uatrak cyj nić
swój obiekt, wziął to na sie bie.
Dział ka ku pio na przez CD Lo cum
od spół dziel ni „Twór czość” by ła by
dla in we sto ra bez war to ści, gdy by
nie do ku pi li miej skie go grun tu
po daw nym ba za rze. Mu sie li ku pić
tę dział kę, w prze ciw nym wy pad ku
zmie ści li by na swo im grun cie tyl ko
„Bie dron kę”.

– Nie mu sie li wca le ku pić na szej
dział ki. Mo gli po sta wić mniej szy
obiekt, nie ko niecz nie „Bie dron kę” i to
też gro zi ło. Gdy by śmy się nie po ro zu -
mie li co do sprze da ży tej dział ki ogra ni -
czy li by się do za in we sto wa nia dział ki
„Twór czo ści”. 
Na dal Pan uwa ża, że to wiel ki suk -
ces, że mia sto sprze da ło dział kę
za 30 mln zł?

– Ja tak nie uwa żam, ja to wiem. Nie
znaj dzie pa ni w Pol sce dział ki sprze da -
nej za ta ką kwo tę, na wet w okre sie naj -
więk sze go bo omu na ryn ku
nie ru cho mo ści. Nie ba wem przed sta wię
dla po rów na nia przy kła dy ta kich trans -
ak cji w in nych mia stach.
Po li tycz ni prze ciw ni cy su ge ru ją, że
Pa na kam pa nię pre zy denc ką fi nan -
so wał mię dzy in ny mi in we stor Ga le -
rii Trzy Ko ro ny. Po ka że Pan li stę
spon so rów?

– Nie wi dzę naj mniej sze go pro ble mu.
Pro szę się zwró cić do PKW, gdzie są
wszyst kie spra woz da nia fi nan so we. Fi -
nan so wa nie kam pa nii wy bor czych jest
ści śle okre ślo ne pra wem i pod le ga kon -
tro li. W mo ich spra woz da niach nie do pa -
trzo no się żad nych błę dów. Jed nak moi
prze ciw ni cy – jak są dzę – zmie rza ją jed -
nak do te go, że mo ja kam pa nia by ła fi -
nan so wa na po za ofi cjal nym obie giem.
Za pew niam, że ani jed na zło tów ka od tej
fir my nie wpły nę ła na mój fun dusz wy -
bor czy, czy też Ko mi te tu Wy bor cze go
Wy bor ców Ry szar da No wa ka. W przy -
pad ku dal sze go gło sze nia kłam li wych
słów po dej mę kro ki praw ne.

***
Li kwi da cja PKP Car go, Kar pac kie go
Od dzia łu Stra ży Gra nicz nej, dys po -
zy tor ni po go to wia, li kwi da cja la bo -
ra to rium sa ne pi du – go łym okiem
wi dać jak No wy Sącz spy cha ny jest
na mar gi nes. Pan nie wi dzi za sto ju?

– Te dzia ła nia do ty czą mniej szych
i więk szych grup za wo do wych, trud no
się dzi wić, że pra cow ni cy są za nie po ko -
je ni, ktoś po wie to więk sza i mniej sza
gru pa lu dzi, ich ro dzin. To two rzy złą at -
mos fe rę i kli mat, że jest tra gicz nie. Ale
nie jest. Nie tra gi zuj my. Ale z dru giej
stro ny wy ma gaj my od de cy den tów in -
nych de cy zji. Jak ktoś usil nie na wnio -
sek mi ni stra Ro stow skie go bę dzie szu kał
oszczęd no ści, to pro szę mi wie rzyć,
w ska li kra ju znaj dzie je du że, je śli w ka -
żdym po wia to wym mie ście zli kwi du je
la bo ra to rium sa ne pi du czy dys po zy tor -
nię po go to wia. Chy ba o to cho dzi.
Wszyst ko za le ży od do brej wo li.
Od sied miu lat jest Pan pre zy den -
tem No we go Są cza, nie wi dzi Pan po -
stę pu ją cej mar gi na li za cji mia sta?
Rze czy wi ście uwa ża, że mia sto się
roz wi ja?

– Nie mam żad nych od czuć, że by
mia sto by ło w za sto ju. Wszyst kie
wskaź ni ki te mu prze czą. Wszyst ko mo -
żna rze tel nie wy ja śnić, ale pod jed nym
wa run kiem, że nie mie sza się pew nych
rze czy. Że nie wi ni się pre zy den ta mia -

sta za to, że mi ni ster trans por tu, czy
Sejm RP nie zde cy do wał o bu do wie
dro gi do Kra ko wa czy li nii ko le jo wej,
że wo je wo da li kwi du je jed nost ki rzą do -
we w No wym Są czu. To jest po li ty ka
i ro la po li ty ków, któ rzy rzą dzą obec nie
w kra ju, a nie mo ja. Ja dzie siąt ki pism
wy sła łem i po dej mo wa łem ape le w tej
spra wie. Mój głos to jed nak głos wo ła -
ją ce go na pusz czy, a nie głos de cy zyj ny.
Obar cza nie nas od po wie dzial no ścią
za trud ny do stęp ko mu ni ka cyj ny, to
błęd ne za ło że nie, bo cze mu nie po wie -
cie, że po wiat no wo są dec ki jest w za sto -
ju? Ca ły re gion jest przez de cy zje

po li ty ków w za sto ju. Nie zga dzam się
z tym, że by wszyst ko wrzu cać do jed -
ne go wor ka. Ja ro bię wszyst ko, że by
mia sto się roz wi ja ło. Mam na dzie ję, że
w przy szłym ro ku, czy za dwa la ta, bę -
dzie my mie li ob wod ni cę pół noc ną, ale
co da lej? Co z za chod nią, z frag men tem,
któ ry ma wy bu do wać GDD KiA? Nie
cie szę się z te go, że nie ma my ob wod -
nic, z te go, że li kwi du je się in sty tu cje,
ale też nie rzu cam oska rżeń. O ile ktoś
nie od bi ja pi łecz ki do mnie. Wte dy mu -
szę się bro nić. Je że li nie bę dzie my dzia -
łać wspól nie dla Są dec czy zny, a je dy nie
na prze kór so bie, to do ni cze go do bre go
nie doj dzie my.
Dla te go pod pi sał się Pan, choć kil ku
po li ty ków te go nie zro bi ło, pod Pak -
tem dla Są dec czy zny?

– Pod pi sa łem się i pod pi sał bym się
pod tym jesz cze sto ra zy. A nie pod pi -
sa li się – jak pa ni za uwa ży ła – nie któ rzy
po li ty cy. Nie zro bi li te go, bo mo że ini -
cja tor był nie ten, a mo że miej sce nie -
wła ści we. Po tem po ja wi li się ko lej ni
kry ty ku ją cy i na stęp ni. A prze cież my,
sa mo rzą dow cy, któ rym uda ło się ze brać
w No wym Są czu, sto li cy sub re gio nu
i wy sto so wać wspól ny apel do władz
wo je wódz twa, przed sta wia my głów nie
stra te gicz ne pro po zy cje, wy kra cza ją ce
po za gra ni ce mia sta. Ale też nie wol no
ode brać sta ro stom, wój tom i bur mi -
strzom mniej szych miej sco wo ści re gio -
nu ich pra wa do te go, że by wal czy li
o ko rzyst ne z ich punk tu wi dze nia za da -
nia i in we sty cje. Pro blem po le ga na tym,
że spo ty ka my się z re ak cją: „my tu
w Kra ko wie wie my le piej”. Prze ciw ko
te mu tym Pak tem dla Są dec czy zny pro -
te stu je my.
Ry szard No wak bę dzie pre zy den tem
w na stęp nej ka den cji?

– Wszyst ko za le ży od wy bor ców.
Wy star tu ję.
W 2006 ro ku ró żni ca mie dzy Pa nem
a kon ku ren tem z PO wy nio sła 47
gło sów. W ko lej nych, by ło to 10 ty -
się cy gło sów wię cej dla Pa na. Ja ki
bę dzie wy nik w 2014 ro ku?

– Wy gram w pierw szej tu rze.
Jest Pan bar dzo pew ny sie bie…

– Kie dy wy cho dzę na ring to nie za -
kła dam, że prze gram.
Dzię ku ję za roz mo wę. 

Rozmawiała MO NI KA KO WALC ZYK

– Ja ro bię wszyst ko, że by
mia sto się roz wi ja ło.
Mam na dzie ję, że w przy -
szłym ro ku, czy za dwa
la ta, bę dzie my mie li ob -
wod ni cę pół noc ną, ale co
da lej? Co z za chod nią,
z frag men tem, któ ry ma
wy bu do wać GDD KiA? 
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Wy star czy odro bi nę za głę bić się
w dzie je No we go Są cza i Są dec czy zny,
aby zo ba czyć, jak wy bit ni lu dzie tu
miesz ka li i jak ogrom ne dzie dzic two
du cho we i ma te rial ne po zo sta wi li. 

N
ie ma szans, aby śmy zbu do -
wa li no wą Pol skę i sil ną Są -
dec czy znę, je śli nie bę dzie my
pa mię tać o hi sto rii i lu dziach,

któ rzy ją two rzy li – mó wi Zyg munt Ber -
dy chow ski, pre zes Spo łecz no -Kul tu ral -
ne go To wa rzy stwa „Są de cza nin”, któ re
wraz z II Li ceum Ogól no kształ cą cym
im. M. Ko nop nic kiej w No wym Są czu
jest or ga ni za to rem pierw szej edy cji kon -
kur su hi sto rycz ne go „Mój re gion – mo ja
du ma, mo je mia sto – mo ja du ma”. 

Hi sto ria No we go Są cza i ca łej Są dec -
czy zny to pa sjo nu ją ca księ ga i po wód
do du my dla jej miesz kań ców.

– Chcie li by śmy o tej hi sto rii roz ma -
wiać i spra wić, aby ta roz mo wa by ła
pod sta wą do bu do wa nia na szej to żsa -
mo ści w Eu ro pie. Wie lu Są de czan wy je -
cha ło do Nie miec, Nor we gii, An glii…
Chcie li by śmy, aby ci lu dzie by li bar dziej
otwar ci i go to wi do roz mo wy z eu ro pej -
ski mi ko le ga mi. Ale aby tak się sta ło,
trze ba im po ka zać, że ma ją z cze go być
dum ni. Są de cza nie w na tu ral ny spo sób
mu szą czuć się spad ko bier ca mi du cho -
we go, kul tu ro we go i ma te rial ne go dzie -
dzic twa na sze go re gio nu – mó wi
Zyg munt Ber dy chow ski.

Jak pod kre śla pre zes SKT „Są de cza -
nin”, bu do wa nie po czu cia du my z hi sto -
rii i kul tu ry re gio nu, w któ rym się ży je,
to pra ca na ca łe po ko le nia.

– Trze ba to ro bić umie jęt nie, od naj -
młod szych lat. A to przez ta ki kon kurs,
a to przez po ka za nie, że w mo im mie -
ście, czy w mo jej wsi, jest coś, na co
war to zwró cić uwa gę. To mo że być ka -

plicz ka, oso ba, wy da rze nie… – za zna -
cza Ber dy chow ski.

Kon kurs „Mój re gion – mo ja du ma,
mo je mia sto – mo ja du ma” ma na ce lu
po głę bić wie dzę uczniów i stu den tów
o hi sto rii Są dec czy zny i uczcze nie pa -
mię ci osób, któ re przy czy ni ły się do roz -
wo ju te go re gio nu.

– Chciał bym ta kże, aby po czu cie du -
my to wa rzy szy ło uczest ni kom Kon kur su
znacz nie dłu żej, że by o tym gło śno mó -
wi li wśród swo ich ró wie śni ków – do da -
je pre zes SKT „Są de cza nin”.

***
„Mój re gion – mo ja du ma, mo je mia -

sto – mo ja du ma” to kon kurs ad re so wa -
ny do uczniów szkół pod sta wo wych
(kla sy 4-6), gim na zjów, szkół po nad gim -
na zjal nych oraz stu den tów uczel ni wy -
ższych z te re nu No we go Są cza. Ka żdy,
kto ze chce wziąć w nim udział, po wi nien
do 5 li sto pa da oso bi ście lub pocz tą prze -
słać wy peł nio ny for mu larz zgło sze nio wy
do II Li ceum Ogól no kształ cą ce go w No -

wym Są czu (ul. Że rom skie go 16). Do for -
mu la rza na le ży do łą czyć: zgo dę ro dzi ców
(praw nych opie ku nów) na udział w kon -
kur sie, zgo dę na prze twa rza nie da nych
oso bo wych oraz oświad cze nie uczest ni -
ka kon kur su o prze nie sie niu praw au tor -
skich. For mu la rze do stęp ne są na stro nie
por ta lu Sa de cza nin.in fo.

Kon kurs bę dzie prze bie gał trzy eta po -
wo. Pierw szy z nich – szkol ny – bę dzie
się skła dał z dwóch czę ści. Do 25 li sto pa -
da uczest ni cy bę dą zo bo wią za ni do na pi -
sa nia pra cy na wy bra ny te mat, a na stęp nie
– 10 grud nia, w for mie pi sem nej, bę dą od -
po wia da li na py ta nia kon kur so we. Dru gi
etap – mię dzysz kol ny – prze pro wa dzo ny
bę dzie 9 stycz nia przy szłe go ro ku w for -
mie pi sem nej i ust nej. Fi nał kon kur su od -
bę dzie się 14 mar ca 2014 r. w II LO
w No wym Są czu i skła dał się bę dzie
z czę ści pi sem nej (test) i ust nej. Ty tuł lau -
re ata otrzy ma 12 uczest ni ków.

Ka pi tu łę kon kur su bę dą two rzy li: Ja cek
Maj chrow ski – pre zy dent mia sta Kra ko wa,
Ry szard No wak – pre zy dent mia sta No we -
go Są cza, Ja cek Kru pa – czło nek Za rzą du
Wo je wódz twa Ma ło pol skie go, Do ro ta
Sma ga – dy rek tor II Li ceum Ogól no kształ -
cą ce go w No wym Są czu, Zyg munt Ber dy -
chow ski – pre zes Spo łecz no -Kul tu ral ne go
To wa rzy stwa „Są de cza nin”, An drzej Szka -
ra dek –czło nek Pre zy dium Za rzą du Re gio -
nu Ma ło pol ska NSZZ „So li dar ność”,
Wan da Łom nic ka -Du lak – po et ka, au tor ka
fe lie to nów gwa ro wych, prof. Bo le sław Fa -
ron – hi sto ryk li te ra tu ry pol skiej i Ma ria
Ku rze ja -Świą tek – do ku men ta list ka, cór ka
zna ne go skrzyp ka z Kicz ni.

Na gro da mi w kon kur sie są: dla
uczniów i stu den tów sty pen dia z Fun du -
szu Sty pen dial ne go im. Bra ci Po tocz -
ków oraz na gro dy rze czo we o łącz nej
war to ści 20 tys. zło tych; a dla na uczy -
cie li (wy kła dow ców), któ rzy bę dą peł -
ni li funk cję opie ku nów na uko wych
uczest ni ków, zo sta ną przy zna ne gra ty fi -
ka cje na łącz ną su mę 20 tys. zło tych.

Pa tro nat me dial ny nad kon kur sem
ob jął por tal Sa de cza nin. in fo oraz mie -
sięcz nik „Są de cza nin”.

Li sta te ma tów do pra cy pi sem nej dla
uczniów i stu den tów po szcze gól nych eta -
pów edu ka cji, wy kaz za le ca nej li te ra tu ry,
wy tycz ne do prac oraz peł ny re gu la min
Kon kur su mo żna zna leźć w na szym por -
ta lu (www. sa de cza nin. in fo). (KB)

Kon kurs hi sto rycz ny dla mło dych

Mój re gion
– mo ja du ma
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Czym pa li my, tym od dy cha my.
W No wym Są czu w prze wa ża ją cej
więk szo ści spa la my wę giel. Efekt
– to wy so kie miej sca w ran kin gach
na naj bar dziej za nie czysz czo ne
mia sta nie tyl ko w Pol sce, ale
i w ca łej Unii Eu ro pej skiej. 

P
rze kro cze nie do pusz czal nych
stę żeń za nie czysz czeń w po -
wie trzu wy stę pu je wy łącz nie
w okre sie grzew czym, czy li

w na szym kli ma cie od je sie ni do wio -
sny. Mo żna je oczy wi ście na zy wać „se -
zo no wy mi”, ale – jak wi dać – ten se zon
dość dłu go trwa. Po wie trze zbie ra po zo -
sta ło ści te go, czym ogrze wa my w do -
mach i miesz ka niach.

– Na szym głów nym opa łem jest wę -
giel, miał wę glo wy. Opa la nie ta ki mi pa -
li wa mi w pa le ni skach przy do mo wych
po wo du je, że za nie czysz cze nia nie są wy -
no szo ne zbyt wy so ko i za le ga ją przy po -
wierzch ni zie mi – mó wi Ewa Gon dek,
kie row nik są dec kiej De le ga tu ry Wo je -
wódz kie go In spek to ra tu Ochro ny Śro do -
wi ska w Kra ko wie. – Zu peł nie ina czej
jest, je że li ta kie pa li wa sto so wa ne są
w cie płow niach. Emi to ry, czy li ko mi ny,
są do syć wy so kie, za nie czysz cze nia są
bar dzo wy so ko wy no szo ne, a na stęp nie
wraz z wia trem się roz prze strze nia ją, są
roz pra sza ne. Emi sja za nie czysz czeń jest
ogra ni cza na w cie płow niach przez urzą -
dze nia słu żą ce ochro nie po wie trza – fil -
try – wy ja śnia.

W kra jach, gdzie do mi nu je ogrze wa -
nie elek trycz ne, wia tro we, ga zo we – nie
ma tak znacz nych ilo ści za nie czysz czeń
py ło wych. – We wszyst kich kra jach, któ -
re są w Unii Eu ro pej skiej, je dy nie w Po -
lce na tak du żą ska lę głów nym pa li wem
jest wę giel – do da je Ewa Gon dek. 

W paź dzier ni ku dzien nik New York
Ti mes opu bli ko wał na swo im por ta lu
ran king naj bar dziej za nie czysz czo nych
miast w Unii Eu ro pej skiej. Rzad ko zda -
rza się, by No wy Sącz uj mo wa ny był
tak wy so ko w mię dzy na ro do wych ze -
sta wie niach. Tym ra zem się „uda ło”.

No wy Sącz za jął 6. miej sce, dwie lo ka -
ty wy żej zna lazł się Kra ków. Przez oko -
ło 150 dni w 2011 ro ku w są dec kim
po wie trzu za le ga ły py ły PM10 i PM2,5. 

– Kie dy są chłod ne, mroź ne dni, kie -
dy nie ma wia tru, a ma my do dat ko wo in -
wer sję tem pe ra tur, w ko tli nie, w któ rej
jest po ło żo ny No wy Sącz, za le ga ją za nie -
czysz cze nia – wy ja śnia Ewa Gon dek.

Se zon na py ły już się za czął.
– W paź dzier ni ku od no to wa li śmy pięć

dni, kie dy prze kro czo na by ła war tość do -
pusz czal na – czy li 50 mi kro gra mów
na metr sze ścien ny (nor ma śred nio do bo -
wa). Po wie trze z za war to ścią py łu po ni -
żej do pusz czal nej nor my w mie ście
mie li śmy od kwiet nia do wrze śnia. Gdy
stę że nie py łu PM10 prze kra cza do pusz -
czal ną nor mę, na le ży ogra ni czać prze -
by wa nie na „świe żym” po wie trzu.

Na stro nie in ter ne to wej Wo je wódz -
kie go In spek to ra tu Ochro ny Śro do wi ska
co dzien nie pu bli ko wa ne są in for ma cje
o stę że niach py łów w po wie trzu.

– Zaw sze jest bez piecz nie po pa trzeć
przez okno, je że li wy cho dzi my na spa -
cer. Je śli wi dzi my lek ki po dmuch wia tru,
to wte dy jest do brze. Dzię ki wia tro wi
cza pa za nie czysz czeń nie sie dzi nad na -
mi, za nie czysz cze nia są prze no szo ne
i ule ga ją roz pro sze niu – mó wi Ewa
Gon dek. – Po pa trzeć, czy lek ko wie je
i przede wszyst kim cho dzić. A chcia łam
za uwa żyć, że bar dzo ma ło cho dzi my,
ma ło spa ce ru je my. Głów nie prze by wa -
my w sa mo cho dach. A za nie czysz cze nia
ko mu ni ka cyj ne ma ją zna czą cy udział
w za nie czysz cze niu po wie trza.

CZY MA MY SZAN SĘ
NA CZY STE PO WIE TRZE?

Na ni ską ja kość po wie trza w No wym
Są czu wpływ ma wie le czyn ni ków. Mię -
dzy in ny mi jest to umiej sco wie nie mia sta
w ko tli nie, któ re wpły wa na cyr ku la cję
po wie trza.

– Nie ma my, nie ste ty, ta kich bryz, jak
nad mo rzem, dwa ra zy w cią gu dnia
– mó wi Ja nusz Ro góz, dy rek tor Wy dzia -
łu Ochro ny Śro do wi ska Urzę du Mia sta

No we go Są cza. – Głów nym źró dłem ni -
skiej emi sji są pa le ni ska przy go spo dar -
stwach i do mach jed no ro dzin nych.

Od te go, czym pa li my w pie cach, za le -
ży ja kość te go, czym po tem od dy cha my.

– Wia do mo, nie zro bi się te go z ro ku
na rok, ale je śli sys te ma tycz nie, przez la -
ta, bę dzie się wy mie nia ło te pa le ni ska,

miesz kań cy bę dą do te go za chę ca ni do ta -
cja mi, to mo że w koń cu to za nie czysz cze -
nie zo sta nie zmniej szo ne – mó wi Ro góz.

Jak do da je, w 2012 r. zo sta ło zło żo -
nych 70 wnio sków o do fi nan so wa nie
do ko lek to rów sło necz nych przez oso by
pry wat ne, w su mie za in sta lo wa no ko -
lek to ry o łącz nej po wierzch ni oko ło 360
me trów kwa dra to wych. Zmo der ni zo wa -
no oko ło 1200 me trów bie żą cych sie ci
cie płow ni czej, łącz nie z sie dem na sto ma
wę zła mi i pod pię to do niej obiek ty po -
wierzch ni oko ło 10 ty się cy me trów
kwa dra to wych. W Do mu Po mo cy Spo -
łecz nej za in sta lo wa no so la ry, co kosz to -
wa ło pra wie 160 ty się cy zło tych.

Mia sto cze ka na de cy zje, czy do sta -
nie do ta cje z pro gra mu KAW KA. 

– Je śli tak, bę dzie to oko ło sied miu
mi lio nów zło tych na in we sty cje, któ re
ma ją po le gać na li kwi da cji źró deł cie pła
opa la nych pa li wem sta łym, zu ży tych, czy
o ni skiej spraw no ści, i wy mia ny ogrze -
wań, np. na ko tły ga zo we – wy ja śnia Ja -
nusz Ro góz. – Ta kie do fi nan so wa nie jest
bar dzo wy so kie, rzę du na wet osiem dzie -
się ciu pię ciu pro cent. Mo żna rów nież
wy mie nić sta ry ko cioł na no wy, re tor to -
wy, któ ry ma znacz nie więk szą spraw -
ność i sto su je się do nie go du żo lep sze

Co w pie cu, to w płu cach

– Strażnicy reagowali
też na wszystkie
zgłoszenia telefoniczne.
Na przełomie 2012/2013
roku były 373
interwencje związane
z kontrolą palenisk.
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pa li wo. A przede wszyst kim nie mo żna
w nim spa lać od pa dów.

Wpływ na za nie czysz cze nia w po -
wie trzu ma rów nież ko mu ni ka cja. Miej -
skie Przed się bior stwo Ko mu ni ka cyj ne,
wpi su jąc się w wal kę o ja kość po wie -
trza, ku pi ło dzie sięć no wych au to bu sów
o zmniej szo nej emi sji za nie czysz czeń.
W naj bli ższym cza sie ma ją po ja wić się
na są dec kich uli cach.

W wal ce o czy stość po wie trza wa żne
jest rów nież uświa do mie nie miesz kań -
com wa gi pro ble mu, a ta kże – kon tro la.
W tym ro ku Straż Miej ska znów prze -
pro wa dzać bę dzie ak cje „Ko chasz dzie -
ci – nie pal śmie ci”, w ra mach któ rej
stra żni cy skon tro lu ją, czym miesz kań cy
pa lą u sie bie w do mach. Po dej mo wa ne
są rów nież in ter wen cje zgła sza ne przez
miesz kań ców.

– W ro ku ubie głym tzw. eko -pa tro le spo -
tka ły się z przy chyl no ścią są de czan, któ rzy
wy ka zy wa li du że za in te re so wa nie ochro ną
po wie trza w No wym Są czu, a w szcze gól -
no ści je go po pra wą – mó wi Do ro ta Do -
brzań ska ze Stra ży Miej skiej w No wym
Są czu. – Wspól nie z Wy dzia łem Ochro ny
Śro do wi ska prze pro wa dzo no dzie więt na -

ście ta kich kon tro li. Stra żni cy re ago wa li
też na wszyst kie zgło sze nia te le fo nicz ne.
Na prze ło mie 2012/2013 ro ku by ły 373
in ter wen cje zwią za ne z kon tro lą pa le nisk.

Pierw sze ostrze że nia o prze kro cze -
nia po zio mu do pusz czal ne go dla stę że -
nia py łów w po wie trzu w No wym
Są czu Wo je wódz ki Ze spół Za rzą dza nia
Kry zy so we go ogło sił w tym se zo nie
grzew czym na po cząt ku paź dzier ni ka,
po tem na stęp ne. W ta kiej sy tu acji na -
le ży uni kać zbyt dłu gie go prze by wa nia
na „świe żym” po wie trzu, szcze gól nie
do ty czy to dzie ci, osób star szych, z za -
bu rze nia mi funk cjo no wa nia ukła du od -
de cho we go, ast ma ty ków, aler gi ków
oraz ko biet w cią ży.

INEZ DUNIKOWSKA-KRUPA

NOWY SĄCZ JEDNYM Z NAJBARDZIEJ
ZANIECZYSZCZONYCH MIAST EUROPY
New York Ti mes, je den z naj wa żniej szych ame ry kań skich dzien -
ni ków, opu bli ko wał li stę naj bar dziej za nie czysz czo nych miast
w Eu ro pie. Z ran kin gu wy ni ka, że naj gor sze po wie trze ma ją mia -
sta pol skie i buł gar skie. No wy Sącz jest na szó stym miej scu
w Eu ro pie. 

W ran kin gu skla sy fi ko wa nych zo sta ło 386 miast w kra jach Unii
Eu ro pej skiej. Ja ko kry te rium dzien nik przy jął licz bę dni w ro ku,
w któ rych prze kro czo ne by ły nor my za nie czysz cze nia po wie trza.
Bra ne by ły pod uwa gę da ne za rok 2011.

Na pierw szym miej scu zna la zło się buł gar skie mia sto Per nik,
gdzie w prze cią gu ro ku aż przez 180 dni za nie czysz cze nie po wie -
trza py łem by ło zde cy do wa nie zbyt wy so kie. Dru gie miej sce to
rów nież mia sto z Buł ga rii – Plo vdiv – gdzie przez 161 dni w ro ku
prze kro czo ne są nor my. Trze cie miej sce to już nasz ro dzi my Kra -

ków. W sto li cy Ma ło pol ski aż przez 150,5 dni w ro ku za nie czysz -
cze nie po wie trza by ło po nad nor mę. No wy Sącz nie wie le od bie -
ga od ści słej czo łów ki. Ze swo imi 125 dnia mi w ro ku, kie dy
po wie trze by ło wy jąt ko wo za nie czysz czo ne, upla so wał się na 6.
miej scu. Po zo sta łe miej sca w pierw szej dzie siąt ce zaj mu ją dwa
buł gar skie mia sta (Ple ve i Do brich na od po wied nio 4 i 5 miej scu)
oraz ko lej no za No wym Są czem – Gli wi ce (125 dni), Za brze (125
dni), So sno wiec (124 dni) i Ka to wi ce (123 dni).

Dla po rów na nia: w We ne cji w ro ku 2011 nor my po wie trza
prze kro czo ne by ły przez 85 dni, w Ber li nie – przez 31,5, w Pa ry żu
– 14,5, a w Ma dry cie – 6,7.

Kra ków już te raz po wa żnie roz wa ża ogra ni cze nie pa le nia wę -
glem i cię żki mi ole ja mi. Sej mik Wo je wódz twa pod ko niec li sto pa -
da ma pod jąć osta tecz ną de cy zję. W No wym Są czu nie ma jak
na ra zie ta kich pla nów. 

Źró dło: NY TI MES.COM
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Ści sła for mu ła, opi su ją ca jed ną
z naj bar dziej roz po wszech nio nych
na ku li ziem skiej sub stan cji, brzmi
la ko nicz nie: po wie trze at mos fe -
rycz ne to bez barw na i bez won -
na mie sza ni na ga zów, skła da ją ca
się z azo tu – 78%, tle nu ok. 21%, ga -
zów szla chet nych, dwu tlen ku wę -
gla – 0,03% oraz pa ry wod nej
i za nie czysz czeń po cho dze nia or ga -
nicz ne go i mi ne ral ne go.

W
y ko rzy sta nie za so bów
ener ge tycz nych po wie trza
za sa dza się na wy ko rzy -
sta niu je go wła ści wo ści

fi zycz nych. Na sku tek zmian tem pe ra tu -
ry po wie trza (od -60oC w oko li cy bie gu -
nów do +50oC na rów ni ku) oraz zmian
je go skła du, a zwłasz cza za war to ści wil -
go ci, ta mie sza ni na ga zów zmie nia swo ją
gę stość. Na tu ral na ten den cja do za cho wa -
nia sta nu rów no wa gi (czy li wy rów na nia
gę sto ści) po wo du je ruch mas po wie trza
– od czu wa ny przez nas ja ko wiatr. Zro -
zu mie nie me cha ni zmu je go po wsta wa nia
jest da le kie od prze wi dy wa nia je go skut -
ków. W za le żno ści od dy na mi ki i wpły -
wu wie lu ró żnych czyn ni ków, ruch mas
po wie trza mo że przyj mo wać bar dzo
gwał tow ny cha rak ter – ob ja wia się to wi -
chu ra mi, hu ra ga na mi, trą ba mi po wietrz -
ny mi. Tak więc ruch mas po wie trza nie sie
w so bie ogrom ne za so by ener gii, któ rej
si łę i w na szym re gio nie wie le osób mo -
gło od czuć bar dzo do tkli wie. 

Od za ra nia dzie jów czło wiek sta ra się
wy ko rzy stać ten po ten cjał ener ge tycz -

ny. Ma rze nia te zi ści ły się z chwi lą wy -
na le zie nia pro stej ma szy ny – wia tra ka
– prze kształ ca ją ce go ener gię wia tru
na ener gię me cha nicz ną. Ale, jak zwy -

kle w przy ro dzie, zja wi ska prze bie ga ją
w spo sób trud ny do prze wi dze nia. Ide -
ałem by ło by, aby wiatr wiał z usta lo ną
si łą w usta lo nym kie run ku. Wa run ki
zbli żo ne do te go ide ału mo że my zna leźć
na te re nach rów nin nych. Pier wot nie
ener gia wia tru wy ko rzy sty wa na by ła
do po ru sza nia mły nów, a póź niej po mo -
gła w prze tła cza niu du żych ilo ści wo dy
(osu sza nie po lde rów w Ho lan dii). 

Po stęp tech nicz ny, a zwłasz cza lep sze
po zna nie praw ae ro dy na mi ki w po łą cze -
niu z po szu ki wa niem źró deł ener gii elek -
trycz nej, da ły po czą tek no we go ob sza ru
wy ko rzy sta nia wia tra ków. Obec ne osią -
gnię cia tech no lo gii po zwa la ją na bu do -
wę po je dyn czych obiek tów na wet
o mo cy 2,5 MW, czy li po kry wa ją cych
za po trze bo wa nie na ener gię elek trycz ną
ma łej miej sco wo ści, skła da ją cej się
z ok. 400 ro dzin. Roz wój na uki i tech no -
lo gii po zwo lił też na roz sze rze nie ob sza -
ru mo żli wej lo ka li za cji wia tra ków.
Ostat nio przy stą pio no do re ali za cji pro -
jek tu far my wia tro wej w for mie 6 ta kich
wia tra ków w oko li cach Boch ni. Bę dzie
to więc źró dło „czy stej” ener gii o spo -
rym lo kal nym od dzia ły wa niu. 

***
Czy w na szym re gio nie po wsta ną te -

go ty pu bu dow le? Jest to mo żli we, gdy
roz wią że my pod sta wo we pro ble my,
unie za le żni my pra cę wia tra ków
od gwał tow nych zmian kie run ku i na tę -
że nia stru gi wia tru. Naj bar dziej uczu lo -
ne na te czyn ni ki są naj po pu lar niej sze
obec nie kon struk cje – wia tra ki o osi ob -
ro tu ło pat rów no le głej do kie run ku stru -
gi wia tru. O skut kach gwał tow no ści
zmian po wie wów wia tru mo gli się prze -
ko nać pio nie rzy w re ali za cji ta kich
przed się wzięć na na szym te re nie z Ło -
so si ny Dol nej i Ry tra.

Ale roz wój tech ni ki lot ni czej po zwo -
lił na du ży po stęp w po pu la ry za cji tzw.
wia tra ków pio no wych o osi ob ro tu ło -
pat pro sto pa dłej do stru gi wia tru. W tym
przy pad ku je go ener gię wy ko rzy stu je -
my bez wzglę du na kie ru nek – wa run ki
pra cy wia tra ka za le żą głów nie tyl ko
od si ły wia tru. Jed nak zwią za na z tym
re gu la cja zmian pręd ko ści ob ro to wej to
pro blem na tu ry tech nicz nej, bar dzo
trud ny do roz wią za nia.

Obec ne roz wią za nia tech no lo gicz ne
do sto so wa ne do na szych wa run ków są

Czy powietrze
może być
znaczącym
źródłem energii?
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do stęp ne na ryn ku. Go to we są kom -
plet ne in sta la cje elek trow ni wia tro -
wych, któ re mo gą po kryć
za po trze bo wa nie ma łe go go spo dar stwa
do mo we go (od 1 – 20 kW). Za in te re -
so wa ni ta kim roz wią za nia mi mo gą
uzy skać po moc me ry to rycz ną, kon tak -
tu jąc się z fir mą dzia ła ją ca od sze re gu
lat w No wym Są czu, lub jed ną z in nych
wie lu firm – wy star czy po szu kać w in -
ter ne cie. Z re gu ły, aby zo stać nie za le -
żnym pro du cen tem ener gii elek trycz nej
przy wy ko rzy sta niu wia tru, ko niecz ne
jest wy bu do wa nie w miej scu o do brej
eks po zy cji wie ży o wy so ko ści ok. 4-
6 m, za mon to wać na niej skrzy dła wia -
tra ka o śred ni cy ok. 1,5-3 m,
zmon to wać urzą dze nia prze nie sie nia
na pę du wia trak - prąd ni ca, me cha ni zmu
re gu la cji ob ro tów, sa mej prąd ni cy oraz
sys te mu re gu la cji i prze sy ła nia ener gii
elek trycz nej. W przy pad ku wia tra ka
o pio no wej osi ob ro tu, kon struk cja jest
o wie le prost sza, ale – jak ka żda ma -
szy na wi ru ją ca – wy ma ga roz wa gi
przy bu do wie i eks plo ata cji. Wy pro du -
ko wa ną w ten spo sób ener gię elek -
trycz ną mo że my wy ko rzy sty wać
na wła sne po trze by, od sprze da wać są -
sia dom, lub do ogól nie do stęp nej sie ci
elek tro ener ge tycz nej.

Nie ste ty, wszy scy za in te re so wa ni in -
we sto wa niem w źró dło „czy stej ener gii”
z na sze go te re nu mu szą dzia łać na wła -
sną rę kę i prze wa żnie na wła sny koszt.
Nie ma bo wiem żad nej zor ga ni zo wa nej
po mo cy, ani dzia łań in spi ru ją cych ze
stro ny sa mo rzą dów, czy or ga ni za cji go -
spo dar czych. Ma łe wia tra ki, a więc ich
nie wiel kie zna cze nie, na wet w ska li lo -
kal nej, nie ma ją co li czyć na po par cie ze
stro ny wiel kich firm dys try bu cji ener gii
elek trycz nej. Ta ka bier na po sta wa de cy -
den tów i dzia ła ją cych na na szym in sty -
tu cji bez „sa mo zor ga ni zo wa nia” się
za in te re so wa nych, na dal bę dą po zo sta -
wiać dla nich w sfe rze ma rzeń.

Ale czy tak mu si być? Czy ten za pał
mu si się ulat niać... z wia trem? A mo że
trze ba po szu kać ożyw cze go po wie wu?

AN DR ZEJ ZA RAZ KA 
Au tor zaj mu je się do radz twem kosz to wo -
tech nicz nym z za kre su nie kon wen cjo nal -

nych źró deł ener gii. Czło nek Zrze sze nia
Au dy to rów Ener ge tycz nych, ko or dy na tor Są -

dec kie go Kla stra Ener gii Od na wial nej. 

Zgło sił lot ni sko, bo chy ba by go za mor do wa li… 

Awantura 
o inwestycje 
Po raz ko lej ny w Mia stecz ku Ga li -
cyj skim w No wym Są czu dys ku to -
wa no o po dzia le unij nych środ ków
na naj bli ższe la ta. Tym ra zem nie
by ło nud no: – Bur mistrz Sta re go
Są cza mu siał do do fi nan so wa nia
zgło sić lot ni sko, bo by go chy ba za -
mor do wa li – tak su ge styw nie dzia -
ła nia Jac ka Lel ka opi sy wał sta ro sta
no wo są dec ki Jan Go lon ka, a sa mo -
rzą dow cy nie kry li roz cza ro wa nia
tym, co za pre zen to wał im przed sta -
wi ciel Za rzą du Wo je wódz twa. 

G
o spo da rze jed no stek sa mo rzą -
du te ry to rial ne go po wia tów:
gor lic kie go, li ma now skie go
i no wo są dec kie go dys ku to -

wa li 11 paź dzier ni ka o mo żli wo ściach
po zy ski wa nia środ ków eu ro pej skich
w la tach 2014-2020. By ło dwóch go ści
z Kra ko wa: czło nek Za rzą du Wo je -
wódz twa Ma ło pol skie go Sta ni sław So -
rys i dy rek tor De par ta men tu Po li ty ki
Re gio nal nej UMWM Ja kub Szy mań -
ski. Obaj przed sta wi li pro po zy cje Za -
rzą du Wo je wódz twa do ty czą ce
po dzia łu środ ków w no wej per spek ty -
wie fi nan so wej. So rys omó wił me cha -
nizm fi nan so wa nia wg osi
prio ry te to wych, pro jek ty re ko men do -
wa ne do dal szych prac w ra mach Fo rum
Sub re gio nu Są dec kie go oraz wstęp ną li -
stę przed się wzięć prio ry te to wych, re ko -
men do wa nych do ob ję cia kon trak tem
te ry to rial nym dla Ma ło pol ski na la -

Marta Mordarska, radna wojewódzka (PiS)



ta 2014-2020. Pod kre ślał zna cze nie ak -
tyw no ści go spo da rzy gmin i po wia tów
w przy go to wa niach do no wej per spek ty -
wy fi nan so wej.

– Za an ga żo wa nie sa mo rzą dow ców
umo żli wi w la tach 2014-2020 jesz cze
bar dziej efek tyw ne wdra ża nie fun du szy
unij nych, za pew nia jąc tym sa mym dy na -
micz ny roz wój sub re gio nu – stwier dził,
ale nie ukry wał, że li czy na to, że po -
szcze gól ne sa mo rzą dy się do ga da ją.
– Bo na ra zie jest tak, że do sta je my
na przy kład dwa wnio ski w spra wie lot -
nisk: je den z Ło so si ny Dol nej, dru gi ze
Sta re go Są cza. Tu trze ba się do ga dać
i wy brać to, co bę dzie słu ży ło jak naj -
więk szej, sze ro ko ro zu mia nej spo łecz no -
ści – mó wił.

Ty mi sło wa mi tyl ko spro wo ko wał
po zo sta łych uczest ni ków spo tka nia: rad -
nych wo je wódz kich: Mar tę Mor dar ską,
An drze ja Bul za ka i Grze go rza Bie dro -
nia oraz sta ro stów z po wia tów: no wo są -
dec kie go i li ma now skie go, a ta kże
bur mi strza Gor lic do praw dzi wej la wi -
ny kry tycz nych uwag. Więk szość z nich
do ma ga ła się kon kre tów i wy ja śnień
dla cze go te, a nie in ne zgło szo ne przez
sa mo rzą dy pro jek ty z li sty wy kre ślo no.

Skry ty ko wa no też wy mia nę in for ma cji
mię dzy wła dza mi lo kal ny mi a wo je -
wódz ki mi.

– Tych spo tkań po win ny być wię cej
i bar dziej opar tych na kon kret nych
spra wach. Pre zen ta cja, któ rą po ka zał
nam pan So rys to obec nie ra czej spis
po bo żnych ży czeń – sko men to wa ła rad -
na Mor dar ska (PiS).

– Z przy kro ścią stwier dzi łem pod czas
wi zy ty w Kra ko wie wi ce mi ni stra Mas se -
la, że tak na praw dę ma ło wie o po trze -
bach po łu dnio wej czę ści Pol ski, zu peł nie
nie od niósł się do te ma tu dro gi eks pre -

so wej i li nii Pod łę że–Pie kieł ko, czy li nie
uznał tych in we sty cji za istot ne, a ca łą
uwa gę kie ru je na pół noc kra ju, tam o in -
we sty cjach się nie za po mi na. Pro po nu -
ją już te raz wy stą pić do GDD KiA
w War sza wie o za bez pie cze nie środ ków
na rok 2014 na pra ce pro jek to we dro gi
eks pre so wej – po wie dział rad ny Bie droń
(PiS).

Zmar twio ny był też sta ro sta li ma -
now ski Jan Pu cha ła. – Dla cze go w tych
pro po zy cjach nie ma zbior ni ka wod ne -
go dla Li ma nowsz czy zny? Bez nie go
gro zi nam su sza i klę ska ży wio ło wa!
– ostrze gał.

Swo je go znie cier pli wie nia nie ukry -
wał też sta ro sta no wo są dec ki Jan Go lon -
ka: – Czas mi ja, la da mo ment za pad ną
klu czo we de cy zje, a u nas na ro bi ło się
tro chę za mie sza nia, ka żdy zgła szał, co
chciał. Chce my te wnio ski ubrać w ja kiś
sen sow ny zbiór, w spo sób mo żli wy
do zbi lan so wa nia. Co do spra wy lot nisk,
to nie zga dzam się, że by to przed sta wiać
ja ko przy kład, na to, że Są dec czy zna sa -
ma nie wie, cze go chce. Bur mistrz Sta -
re go Są cza mu siał to lot ni sko zgło sić, bo
by go chy ba za mor do wa li – po wie dział.

***
Do tej po ry, w ra mach po przed nie go

roz da nia Ma ło pol skie go Re gio nal ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go na la ta 2007-
2013, do Sub re gio nu Są dec kie go tra fi -
ło 1.238.950 zł. Z Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Ka pi tał Ludz ki 398.263 tys. zł, z Pro gra -
mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i Śro do -
wi sko 640.937 tys. zł, a z Pro gra mu
Ope ra cyj ne go In no wa cyj na Go spo dar -
ka 417.863 tys. zł.

W przy szłej per spek ty wie fi nan so -
wej 22,7 proc. alo ka cji Re gio nal ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go, kwo ta 661 mln
eu ro, zo sta nie po dzie lo na na wszyst kie
pięć sub re gio nów Ma ło pol sce. Do koń -
ca li sto pa da 2013 ro ku na stą pi przy ję cie
pro jek tu pro gra mu wraz z oce ną od dzia -
ły wa nia na śro do wi sko oraz ogło szo ne
zo sta ną kon sul ta cje spo łecz ne. Na prze -
ło mie li sto pa da i grud nia pla no wa -
na jest II Kon fe ren cja Re gio nal na,
a w grud niu 2013 r. lub w stycz niu 2014
r. Za rząd Wo je wódz twa Ma ło pol skie go
przyj mie osta tecz ną wer sję pro jek tu, któ -
ra na stęp nie zo sta nie prze ka za na do ne -
go cja cji w Ko mi sji Eu ro pej skiej.

BO GU SŁAW STORCH
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– Na ra zie jest tak, że do -
sta je my na przy kład dwa
wnio ski w spra wie lot -
nisk: je den z Ło so si ny
Dol nej, dru gi ze Sta re go
Są cza. Tu trze ba się do -
ga dać i wy brać to, co bę -
dzie słu ży ło jak
naj więk szej, sze ro ko ro -
zu mia nej spo łecz no ści.

Stanisław Sorys, członek Zarządu Województwa Małopolskiego 



LISTOPAD 2013 25
WWW.SADECZANIN.INFO

GOSPODARKA

Ma my do dat ni przy rost na tu ral ny i co raz mniej miesz -
kań ców mia sta. W No wym Są czu miesz ka ją co raz star -
si lu dzie, a w więk szo ści są to ko bie ty. Nie ste ty, wię cej
osób z mia sta wy je żdża, niż de cy du je się przy je chać tu -
taj na sta łe. Urząd Mia sta opu bli ko wał In for ma tor Sta -
ty stycz ny na rok 2012. Przyj rzyj my się za tem te mu, jak
wy glą da No wy Sącz w licz bach. 

W
e dług da nych bi lan so wych GUS, po pu la cja
No we go Są cza na ko niec grud nia 2012 ro ku
li czy ła 84,1 tys., co ozna cza spa dek w sto sun -
ku do ro ku po przed nie go o 200 osób (o 0,2

proc.), po mi mo do dat nie go przy ro stu na tu ral ne go. W 2012
ro ku w No wym Są czu uro dzi ło się 876 dzie ci – do kład nie ty -
le sa mo, co rok wcze śniej. Jed nak prze wa ga licz by uro dzeń
nad licz bą zgo nów zmniej szy ła się z 243 w ro ku 2011, do 174
w 2012. W ub. r. zmar ło 702 miesz kań ców mia sta, o 10,9
proc. wię cej, niż w ro ku 2011. Naj częst szy mi przy czy na mi
zgo nów by ły cho ro by ukła du krą że nia i no wo two ry.

Na 100 mę żczyzn w No wym Są czu przy pa da 109 ko biet;
ten den cja ta jest cha rak te ry stycz na dla miast. Dla po rów na nia
mo żna po dać, że w ca łym wo je wódz twie ma ło pol skim sta ty -
sty ki wska zu ją, że na 100 mę żczyzn przy pa da 106 ko biet.

Na licz bę miesz kań ców No we go Są cza zde cy do wa ny
wpływ, za raz obok przy ro stu na tu ral ne go, ma ją mi gra cje lud -
no ści, przy jaz dy „z” i „do” mia sta. W No wym Są czu sal -
do mi gra cji już po raz ko lej ny by ło ujem ne. Osób
wy je żdża ją cych na sta łe z mia sta jest wię cej o 299 od tych,
któ rzy do mia sta się prze pro wa dza ją. Rok wcze śniej ta ró żni -
ca wy no si ła 286 osób. W 2012 ro ku w No wym Są czu za mel -
do wa ło się na po byt sta ły łącz nie 605 osób, w tym z za gra ni cy
przy by ło 36 osób. Jed no cze śnie za no to wa no 904 wy mel do -
wa nia z po by tu sta łe go, z te go 46 za gra ni cę. W 2012 ro ku
wię cej by ło za mel do wań osób przy by łych ze wsi, niż z miast
(od po wied nio 324 wo bec 245). Tę sa mą za le żność mo żna za -
uwa żyć w sta ty sty kach osób wy je żdża ją cych na sta łe z mia -
sta – w licz bie wy mel do wań prze wa ża ły wy mel do wa nia osób
na wieś (565) nad ty mi do miast (293), co wią że się z ogól ną
ten den cją po le ga ją cą na osie dla niu się miesz kań ców miast
na te re nach pod miej skich.

Mar twi zmniej sza ją ca się licz ba lud no ści w mie ście, szcze -
gól nie bio rąc pod uwa gę fakt, że spo łe czeń stwo w No wym
Są czu się sta rze je. Dzie ci i mło dzież w wie ku do lat 17 sta no -
wi li 19,2 proc. lud no ści mia sta, oso by w wie ku pro duk cyj -
nym 63,5 proc., a po pro duk cyj nym 17,3 proc. (w 2010 r.
od po wied nio: 19,6 proc., 64,3 proc. i 16,1 proc.). Wskaź nik

sta ro ści w 2012 r. ukształ to wał się na po zio mie 0,64 i wy ka -
zu je ten den cję ro sną cą (rok wcze śniej wy no sił 0,60, a w 2010
r. 0,57).

Co raz mniej jest co raz star szych miesz kań ców. Nie ma się
co dzi wić – w 2012 ro ku od no to wa no wzrost bez ro bo cia
w No wym Są czu. Na ko niec 2012 r. w mie ście za re je stro wa -
nych by ło 4928 osób bez ro bot nych, czy li o 9,9 proc. wię cej,
niż rok wcze śniej. Wię cej niż co pią ty z nich nie po sia dał żad -
ne go do świad cze nia za wo do we go. Naj wię cej bez ro bot nych
po sia da ło staż pra cy od ro ku do 5 lat – 1112 (22,6 proc. ogó -
łu), zaś naj mniej by ło osób z dłu gim sta żem pra cy, wy no szą -
cym po wy żej 30 lat – 176 (3,6 proc.). Sto pa bez ro bo cia
w 2012 ro ku wy no si ła 11 proc.

Zde cy do wa ną więk szość do ro słych miesz kań ców mia sta
sta no wią oso by po zo sta ją ce w związ kach ma łżeń skich.
To 57,1 pro cent. Pan ny i ka wa le ro wie to nie wie le po nad 30
proc., a oso by owdo wia łe sta no wią 7,7 proc. Naj mniej w No -
wym Są czu jest roz wod ni ków – to je dy nie 4 proc. ba da nej po -
pu la cji. W 2012 ro ku za war to 478 ma łżeństw, co
w po rów na niu z po przed nim ro kiem ozna cza wzrost o 10,6
proc. W tym sa mym ro ku orze czo no w No wym Są czu 161
roz wo dów, tj. o 51,9 proc. wię cej, niż w ro ku 2011. Jed no cze -
śnie orze czo no w cią gu ro ku 26 se pa ra cji, tj. dwu krot nie wię -
cej, niż rok wcze śniej.

Tak w skró cie wy glą da ją sta ty sty ki do ty czą ce mia sta No -
we go Są cza. Któ ry, jak czy ta my na po cząt ku opu bli ko wa ne -
go ze sta wie nia, jest głów nym ośrod kiem tu ry stycz nym
Są dec czy zny, jed nym z naj star szych miast w wo je wódz twie
i wa żnym wę złem ko mu ni ka cyj nym. Wię cej! – „Jest li czą -
cym się na po łu dniu Pol ski ośrod kiem miej skim, ad mi ni stra -
cyj nym, kul tu ral nym, edu ka cyj nym i go spo dar czym,
a na po zio mie lo kal nym sta no wi si łę na pę do wą roz wo ju, in -
no wa cyj no ści i przed się bior czo ści”.

(KID), źró dło: no wy sacz. pl, In for ma tor Sta ty stycz ny N. Sącz 2013

Miasto
w licz bach
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Po kil ku na stu mie sią cach przy go to -
wań uda ło się zre ali zo wać w Ma ło -
pol sce pro jekt włą cze nia jed no stek
sys te mu ra tow nic twa ca łe go wo je -
wódz twa do ogól no pol skiej sie ci te -
le me dy cy ny ra tun ko wej Li fe net.

Od kil ku lat w Pol sce in ten -
syw nie roz wi ja się sys tem
te le tran smi sji da nych kar -

dio lo gicz nych. Cią gle ro śnie licz ba sta cji
od bior czych w szpi ta lach i am bu lan sów
wy po sa żo nych w sprzęt do prze sy ła nia
za pi su EKG. Jed nak w Ma ło pol sce do -
tych czas te mo żli wo ści by ły bar dzo ogra -
ni czo ne. Za le d wie z kil ku ka re tek mo żna
by ło prze słać sy gnał do nie któ rych szpi -
ta li ma ją cych pra cow nię he mo dy na mi ki
– mó wi Ka ta rzy na Ba naś z fir my Pla net
PR. – Kar dio lo dzy zwra ca li uwa gę, że
mo żna osią gnąć lep sze wy ni ki le cze nia
osób z za wa łem ser ca, je że li uda się skró -
cić czas do star cze nia cho re go na stół ope -
ra cyj ny i po pra wić or ga ni za cję zwią za ną
z prze wo zem pa cjen tów bez po śred nio
do in ter wen cji he mo dy na micz nej. 

Po kil ku na stu mie sią cach przy go to -
wań uda ło się zre ali zo wać w Ma ło pol -
sce pro jekt włą cze nia jed no stek sys te mu
ra tow nic twa ca łe go wo je wódz twa

do ogól no pol skiej sie ci te le me dy cy ny
ra tun ko wej Li fe net. Ozna cza to, że
po raz pierw szy w Pol sce, jed no cza so -
wo i kom plek so wo na ob sza rze wo je -
wódz twa zbu do wa no sys tem prze sy łu
da nych, za rów no po stro nie nadaw czej,
jak i od bior czej, w opar ciu o jed ną plat -
for mę in for ma tycz ną. Do po sa żo no, lub
wy mie nio no de fi bry la to ry we wszyst -
kich 112 ka ret kach sys te mu ra tow ni cze -
go Ma ło pol ski na ta kie, któ re
umo żli wia ją trans mi sję za pi su EKG.

Rów nież w 10 pra cow niach he mo dy -
na mi ki ma ło pol skich szpi ta li za in sta lo -
wa no urzą dze nia od bie ra ją ce sy gnał
EKG, umo żli wia ją ce ta kże bez po śred ni
kon takt z ra tow ni kiem, lub le ka rzem,
w miej scu zda rze nia. Ce chą wy ró żnia ją -
cą ma ło pol ski sys tem jest mo żli wość ko -
mu ni ka cji ra tow ni ków z do wol nie
wy bra ną, a nie tyl ko z naj bli ższą pra cow -
nią he mo dy na mi ki, wpływ pa cjen ta
na wy bór szpi ta la (oczy wi ście
z uwzględ nie niem od le gło ści i cza su do -
tar cia) oraz au to ma tyzm czyn no ści, wy -
ni ka ją cy z dzia łań w jed nym sys te mie, co
zmniej sza praw do po do bień stwo błę dów.

Li de rem pro jek tu z upo wa żnie nia Za -
rzą du Wo je wódz twa Ma ło pol skie go zo -
stał Mar cin Ku ta, wi ce prze wod ni czą cy

ko mi sji zdro wia Sej mi ku i jed no cze śnie
dy rek tor jed ne go ze szpi ta li, na któ rym
spo czy wa ła od po wie dzial ność za ca łość
przed się wzię cia. Me ry to rycz ne go wspar -
cia udzie li li prof. Piotr Po do lec, kon sul tant
wo je wódz ki w dzie dzi nie kar dio lo gii oraz
prof. Da riusz Du dek, ko or dy na tor z ra mie -
nia wo je wo dy. Pod ko niec wrze śnia na stą -
pi ły koń co we od bio ry i dzi siaj mo żna
uznać sys tem za w peł ni funk cjo nu ją cy.

***
Li fe net to ogól no pol ski sys tem te le -

me dy cy ny ra tun ko wej, umo żli wia ją cy
prze sy ła nie da nych kar dio lo gicz nych
z ka ret ki do ośrod ka me dycz ne go. Sys -
tem funk cjo nu je w Pol sce już pra wie
od dzie się ciu lat, jest jed nym z bar dziej
za awan so wa nych sys te mów ogra ni cza -
ją cych licz bę zgo nów wy ni ka ją cych
z za wa łu ser ca. Stwa rza mo żli wość roz -
po zna nia za wa łu już w do mu pa cjen ta.
Ze spół po go to wia ra tun ko we go wy ko -
nu je EKG cho rej oso by, a na stęp nie
za po mo cą mo de mu prze sy ła je go za pis
do szpi ta la, do Me dycz nej Sta cji Od -
bior czej. Tam, dy żu ru ją cy w pra cow ni
he mo dy na micz nej kar dio log oce nia za -
pis EKG, prze ka za ny słow nie opis sta -
nu pa cjen ta i po dej mu je de cy zję o tym,
gdzie po wi nien on tra fić.

– Aby pa cjent miał szan sę na szyb -
kie od zy ska nie zdro wia, po wi nien tra -
fić pod opie kę kar dio lo ga naj le piej
w cią gu go dzi ny od wy stą pie nia pierw -
szych ob ja wów. W prze szło ści ca ła pro -
ce du ra trwa ła znacz nie dłu żej. Pa cjent
był naj pierw trans por to wa ny na izbę
przy jęć naj bli ższe go szpi ta la, bądź
do szpi tal ne go od dzia łu ra tun ko we go,
gdzie wy ko ny wa ne by ło ba da nie EKG.
Do pie ro wów czas te le fo nicz nie i ust nie
opi sy wa no in ter pre ta cję za pi su le ka -
rzo wi dy żu ru ją ce mu w ośrod ku kar dio -
lo gii in wa zyj nej. Po za kwa li fi ko wa niu
pa cjen ta do le cze nia in wa zyj ne go,
trans por to wa no go na od po wied ni od -
dział. Obec nie wszyst kie te eta py są po -
mi ja ne, oszczę dza jąc 60-120 mi nut
w naj bar dziej klu czo wym dla ży cia pa -
cjen ta cza sie – za zna cza Ka ta rzy na Ba -
naś z fir my Pla net PR. 

War to rów nież pod kre ślić, że Pol ska
obec nie pla su je się w czo łów ce kra jów
roz wi nię tych pod wzglę dem wy ko rzy sta -
nia te le me dy cy ny w ochro nie zdro wia.

(M)

Szyb ciej do za wa łu
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Chi ro prak tyk z kil ku dzie się cio let -
nim sta żem. Dzię ki je go ma nu al nym
za bie gom ca ła rze sza lu dzi od zy -
ska ła mo żli wość swo bod ne go po ru -
sza nia się, a nie któ rzy za wdzię cza ją
mu peł ne zdro wie, a na wet… ży cie. 

F
unk cjo nu ją bez bó lu, bez pro ble -
mów wy ko nu ją za wo do we i co -
dzien ne czyn no ści. Usu nię cie
uszko dzeń po wsta łych w ob rę -

bie krę go słu pa, przy czy ni ło się ta kże
u nich do wy le cze nia wie lu cho rób
i uspraw nie nia in nych na rzą dów we -
wnętrz nych. Sta ni sław Mruk, ro dem ze
Sta rej Wsi na Li ma nowsz czyź nie, był
już bo ha te rem pu bli ka cji w „Są de cza ni -
nie”. Je go rę ce spra wia ją cu da! 

– Do sko na le ro zu miem cho rych
z uszko dze nia mi krę go słu pa – mó wi.
– Z ra cji wy ko ny wa nej pra cy (cią gle
w skło nie, na ugię tych no gach, przy wy -
sił ku fi zycz nym) sam mam co raz po wa -
żniej sze pro ble my z po ru sza niem się, ze
spraw no ścią, któ ra w tym za wo dzie jest
nie zbęd na. Dla te go za le cam peł ną pro -
fi lak ty kę w tym za kre sie, zaś oso bom do -
tknię tym dys ko pa tią, sta ram się w mia rę
sił, za pew nić fa cho wą po moc. 

Pan Sta ni sław „wy cho dzi” obec nie
z bar dzo cię żkich przy pa dło ści zdro wot -
nych, co jesz cze bar dziej po zwo li ło mu
zro zu mieć ludz kie cier pie nie i otwo rzyć
się na oso by pil nie po trze bu ją ce po mo cy. 

– Ko lej ne krę gi od po wia da ją za pra -
wi dło we funk cjo no wa nie po szcze gól -
nych na rzą dów czło wie ka – opo wia da
o pro wa dzo nej przez sie bie te ra pii.
– Mo je przy pusz cze nia po twier dził
w pra cach na uko wych szwedz ki pro fe -
sor Aker man, z któ rym wie lo krot nie
kon sul to wa łem wła sne spo strze że nia,
i któ ry jest dla mnie nie do ści gnio nym
znaw cą tej dzie dzi ny me dycz nej.

Gros pa cjen tów pa na Sta ni sła wa cier -
pi wła śnie na dys ko pa tię. 

– „Mam lum ba go” – ko mu ni ku ją mi
po ja wia jąc się w ga bi ne cie, choć tak na -
praw dę nie zna ją przy czy ny za ist nia łe -
go bó lu, jej roz po zna nie to
naj wa żniej sza kwe stia przed pod ję ciem
de cy zji o for mie te ra pii. Do tąd, spraw -
nie wy ko ny wa li wszel kie czyn no ści,
cza sem tyl ko coś znie nac ka łup nę ło
w ple cach, ale mi ja ło… Do pie ro gdy
po ja wia się nie zno śny ból, unie mo żli -

wia ją cy nor mal ne eg zy sto wa nie, za uwa -
żal ne są in ne dys funk cje or ga ni zmu, lu -
dzie wpa da ją w po płoch i szu ka ją
po mo cy te ra peu tów, m. in. ta kich, jak ja.
Pra wi dło wo wy ko ny wa ne ru chy są
w peł ni to le ro wa ne przez krę go słup, zaś
wszel kie od stęp stwa od norm, po wo du -
ją wy stę po wa nie prze cią żeń, któ re mo -
gą być dla nie go zgub ne. 

– Ist nie ją trzy ro dza je dys ko pa tii – kon -
ty nu uje wy kład dla na szych Czy tel ni ków
te ra peu ta – pro sta, z prze pu kli ną do krę go -
wą i spon de lo za. Ta ostat nia po wsta je
po dłu ższym cza sie nie le cze nia zwich nięć
krę go słu pa. Ileż ra zy sły szę stwier dze nie –
„wie dzia łem o scho rze niu, ale bó le mi ja -
ły, a nie by ło kie dy usu nąć przy czy ny
i pod jąć re ha bi li ta cji”. Oświad czam – ta -
kich do le gli wo ści nie wol no lek ce wa żyć,
bo wiem stan się po gar sza z upły wem cza -
su. Pod czas blo ka dy, któ ra jest nad wich -
nię ciem, po mię dzy krę ga mi wy stę pu ją
na pię cia po bocz nych ele men tów – wią za -
deł, po wo du ją one ści ska nie na czyń prze -
wo dzą cych w tym miej scu, a to utrud nia
od pro wa dza nie na przy kład zło gów z or -
ga ni zmu i za trzy my wa nie choć by fos fo ra -
nów mo cza no wych. Do pie ro ostry, trwa ły
ból, za blo ko wa nie ru chów uświa da mia
nam ko niecz ność pod ję cia le cze nia. W ta -
kich przy pad kach, te ra pia jest bar dzo
trud na, a cza sem nie mo żli wa. By wa, że
na wet in ter wen cja chi rur gicz na, w spe cja -
li stycz nej kli ni ce, nie da je szans na przy -
wró ce nie zdro wia. Kie dy po ja wia ją się
prze pu kli ny bądź po wsta je spon de lo za,
mam ogrom ne pro ble my z wy ko na niem
za bie gu, bo wiem w miej scach tych na stę -
pu ją tak wiel kie zmia ny or to pe dycz ne, że
je śli na wet uda się w spo sób wła ści wy ze -
sta wić zwich nię te ele men ty, ich usta bi li zo -
wa nie jest nie zwy kle trud ne. 

Za tem war to po siąść pod sta wo wą
wie dzę o bu do wie i funk cjo no wa niu
krę go słu pa, jed ne go z naj wa żniej szych
ludz kich or ga nów i po przez dzia ła nia
pro fi lak tycz ne, któ rych ist nie je ca ła ga -
ma, nie do pro wa dzać do je go uszko dze -
nia, a wszel kie po wsta łe ura zy
i na stę pu ją ce po nich zmia ny, trak to wać
po wa żnie i w mia rę szyb ko sta rać się je
eli mi no wać po przez za bie gi chi ro prak -
tycz ne i re ha bi li ta cję. 

***
Pan Sta ni sław pro si le ka rzy pierw sze -

go kon tak tu o szyb sze re ago wa nie

Dys ko pa tia jest cho ro bą cy wi li za cyj ną

Mruk sta wia lu dzi
na no gi

Sta ni sław Mruk 
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na skar gi pa cjen tów do ty czą ce bó lów or -
to pe dycz nych i kie ro wa nie ich na spe cja -
li stycz ną dia gno sty kę. Wie lo kroć, nie
dzie je się tak, choć są do te go wy raź ne
prze słan ki, na wet po po wa żnych ura zach. 

– Wiem, że słu żba zdro wia jest w kry -
zy sie, jed nak dla do bra pa cjen ta na le ży
pod jąć szyb kie dzia ła nia – tłu ma czy.
– Ko niecz ne są prze świe tle nia, ba da nia
ra dio lo gicz ne. Dzi siej sze ga bi ne ty tych
spe cjal no ści, dys po nu ją do sko na łym
sprzę tem, da ją cym świet ną pod sta wę
do zdia gno zo wa nia po wsta łe go ura zu. 

– La ta pra cy i zdo by te do świad cze -
nie, po zwa la ją mi wska zać na po wią za -
nia po mię dzy sta nem or to pe dycz nym
krę go słu pa, a cho ro ba mi ukła du au to -
no micz ne go – kon ty nu uje nasz roz mów -
ca. – To ze spo ły za bu rzeń lim bicz nych,
ob wo do wych, tro ficz nych, za bu rze nia
re gu la cji po szcze gól nych ukła dów. Dla
przy kła du, cho dzi m. in. o układ na czy -
nio wy, od dy cha nia, ter mo re gu la cji, lub
choć by bó le gło wy. Wie lo kroć stwier -
dza łem, że uszko dze nie ja kie goś od cin -
ka krę go słu pa wy wo łu je sta ny
nie dy spo zy cji in nych na rzą dów or ga ni -
zmu. Mia łem przy pad ki, kie dy pa cjen ci
ska rży li się na nad ci śnie nie, mar z nię cie
nóg, ży la ki. Po wy ko na niu za bie gów chi -
ro prak tycz nych, na wła ści wych to po -
gra ficz nie uszko dzo nych po zio mach

krę go słu pa dla da ne go scho rze nia (zgła -
sza ne jest lum ba go, a póź niej wy cho dzą
ta kże in ne nie dy spo zy cje), kie dy bó le
ustę pu ją, pró bu ję ko lej nych czyn no ści.

Kie dyś w ga bi ne cie chi ro prak ty ka
po ja wi ła się pa cjent ka z dys ko pa tią lę -
dźwio wą. Kie dy opar ła się o ko zio łek
prze zna czo ny do za bie gów, oka za ło się,
że ma trud no ści w od dy cha niu. 

– Zba da łem jej gór ną część krę go słu -
pa i rów nież zna la złem uszko dze nia
– wspo mi na Sta ni sław Mruk.
– Po pra wi łem uło że nie krę gów. Przy ko -

lej nej wi zy cie, sze rzej omó wi li śmy owe
do le gli wo ści, przy zna ła wów czas, że
cier pi m. in. na ast mę. Cóż wspól ne go
mo że mieć cho ro ba ukła du od de cho we -
go ze sta nem krę go słu pa? 

A jed nak! Związ ki po mię dzy ukła -
dem ner wo wym czło wie ka, a or to pe dią
krę go słu pa opi su je do kład nie m. in. prof.
An na Człon kow ska. 

– U pa cjent ki wy ko na łem za bieg
na trze cim krę gu pier sio wym, bo po mię -
dzy gór ny mi krę ga mi szyj ny mi, C-6,
C-7 prze bie ga ją po łą cze nia tęt nic krę -
go wych. Mia ła rów nież lek ko prze su nię -
te krę gi przy gło wie, C -1, C -2.
Po usta wie niu ich na wła ści wych po zy -
cjach, po wró cił nor mal ny od dech, ustą -
pi ły na pa dy ast my. Pa cjent ka odży ła,
po czu ła ulgę, po pra wi ło się jej sa mo po -
czu cie, wró ci ła chęć ży cia, dzia ła nia,
spraw ność. To wszyst ko na stą pi ło po kil -
ku, mo że kil ku na stu za bie gach chi ro -
prak tycz nych. Jest to zgod ne
z twier dze niem, że na ru sze nie pod wpły -
wem ob cią żeń wy mie nio nych po zio mów
w krę go słu pie, (prze cho dzą tam ner wy
ukła du od de cho we go), po wo du je za bu -
rze nie spo la ry zo wa nia owych miejsc,
spły wu jo nów so do wo -po ta so wych
do od po wied nich ko mó rek, a te, je śli nie
są wła ści wie odży wio ne, nie do sta ją
ener gii z ośrod ko we go ukła du ner wo we -
go i funk cjo nu ją fa tal nie. Po ja wia ją się
skur cze, aryt micz ność za cho wań ko mó -
rek, mi mo, że stan elek tro li tów nie zbęd -
nych do ich pra wi dło we go dzia ła nia był
do bry, co wie my, na pod sta wie prze pro -
wa dzo nych ana liz che micz nych. 

U pa cjen tów wy stę pu ją czę sto tzw.
bó le mię dzy że bro we.

– Po zna łem przy pa dek, gdzie wy stę po -
wa ły bó le po wierzch nio we, wska zu ją ce
na za pa le nie ner wów mię dzy że bro wych,
prze szy wa ją ce od cza su do cza su tu łów
pa cjen ta. Pró bo wa no je myl nie za kwa li -
fi ko wać do ró żnych scho rzeń, m. in.
do pół pa ś ca. Po dwóch mo ich za bie gach,
wspo mnia ne ob ja wy znik nę ły. 

– Wie le do le gli wo ści ser co wych, jak
ko ła ta nia, na głe zmia ny ryt mu pra cy te -
go or ga nu, je śli nie po ja wia ją się pod -
czas ba dań spe cja li stycz ną apa ra tu rą,
a jed nak czło wiek je od czu wa, mo gą
mieć pod ło że w uszko dze niach krę go słu -
pa. Wów czas, wy eli mi no wa nie krę go -
zmy ków w je go gór no -pier sio wym

od cin ku, da je po zy tyw ny efekt. Dla te go
też twier dzę, że ko lej ne po zio my krę go -
we od po wia da ją po szcze gól nym or ga -
nom we wnętrz nym i je śli zo sta ją
na ru szo ne do zna ją one dys funk cji. 

***
O tym, że usu nię cie krę go zmy ków

mo że spo wo do wać przy sło wio we cu da
niech świad czą dwa ko lej ne przy pad ki
z dzia łal no ści Sta ni sła wa Mru ka. 

– Przy ją łem mę żczy znę z ostrym za -
pa le niem ner wu kul szo we go. Nie był
w sta nie wy ko nać żad ne go ru chu tu ło -
wiem. Do le gli wość usu ną łem dość ła -
two, ale pod czas ich wy ko ny wa nia
za uwa ży łem, że ów czło wiek ma sztyw ną
szy ję. Nie po ru sza gło wą, nie jest w sta -
nie obej rzeć się za sie bie. Za pro po no wa -
łem, że spró bu ję to na pra wić. Pa cjent
za pro te sto wał – nie wol no ru szać mo jej
gło wy, tak ma być, mam gu za mó zgu
spo rej wiel ko ści (3,5 cm x 2,5 cm – po -
tę żny no wo twór), któ ry był ope ro wa ny.
Po nie waż po ja wił się wy sięk, po je go wy -
cię ciu, za ło żo no pod skó rą prze to kę, aż
do prze po ny, aby od pro wa dzać zbie ra -
ją cy się w gło wie płyn. Osta tecz nie, pa -
cjent zde cy do wał się na mo ją te ra pię,
za gwa ran to wa łem de li kat ne, bar dzo wy -
wa żo ne i nie zwy kle pre cy zyj ne dzia ła nie.
Uda ło się, po kil ka krot nych za bie gach,

– Po zna łem przy pa dek,
gdzie wy stę po wa ły bó le
po wierzch nio we, wska -
zu ją ce na za pa le nie ner -
wów mię dzy że bro wych,
prze szy wa ją ce od cza su
do cza su tu łów pa cjen ta. 
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uspraw nić czę ścio wo szyj ną część krę go -
słu pa i…kie dy zgła szał się do in sty tu tu
chi rur gii na kon tro le po ope ra cyj ne,
stwier dza no po pra wę w le cze niu cho ro -
by no wo two ro wej, co wcze śniej nie na -
stę po wa ło. Czuł się le piej, usta ły bó le
gło wy, po sta no wił za tem kon ty nu ować
na pra wę gór nych krę gów. Po wo li, spo -
koj nie eli mi no wa łem ko lej ne dys ko pa tie
szyi. Po trzech mie sią cach, za py ta no mo -
je go pa cjen ta w kli ni ce, gdzie się le czy
i ja ki to ro dzaj te ra pii, guz, któ ry po wy -
cię ciu po now nie na ra stał, na gle zmniej -
szył się do mi li me tro wych roz mia rów. To
nie by wa łe, stwier dzi li fa chow cy i uzna li,
że dzia ła nia chi ro prak tycz ne mo gły wy -
wrzeć istot ny wpływ na wy le cze nie te go
czło wie ka. Wy ko na no wie le ba dań, po -
twier dza ją cych po pra wę je go zdro wia,
szcze gó ło wy re zo nans ma gne tycz ny,
wresz cie usu nię to prze to kę, uzna jąc ją
za zbęd ną. Po zy tyw na opi nia wy bit nych
neu ro chi rur gów z kra kow skiej kli ni ki, to
po wa żny ar gu ment na rzecz związ ków
krę go słu pa z na rzą da mi we wnętrz ny mi
czło wie ka. Scho rze nia szyi na ba wił się
spa da jąc z wy so ko ści. Ja na sta wi łem je -
go atlas, ob rot nik, krę gi C -5, C -6 i upo -
rząd ko wa łem kil ka „de ta li”. Fak tycz nie,
naj bar dziej uszko dzo na by ła gło wa.
Uru cho mie nie gór nej czę ści krę go słu pa

i jej ukła du au to no micz ne go, prze bie ga -
ją ce go przez otwo ry w po przecz nych wy -
pust kach krę go wych, spo wo do wa ło ową
po pra wę, Krę gi, o któ rych mo wa, by ły
prze miesz czo ne po oko ło 1,5 cm, to spo -
wo do wa ło głę bo kie od chy le nie atla si ku. 

Daw niej, ta kie rzad kie przy pad ki od -
no to wy wa łem w mo im dzien ni ku i do -
kład nie ana li zo wa łem, po la tach, ma jąc
kło po ty ze wzro kiem oraz brak sił
na wie lo go dzin ną wy tę żo ną pra cę, nie

po świę cam im już tak du żo uwa gi. Ot,
ru ty na za bi ja cza sem na uko we cią got ki.

Kie dyś in dziej pa na Sta ni sła wa od -
wie dzi ła mło da dziew czy na, li ce alist ka,
z przy kur czem twa rzy, po wo du ją cym
wy krzy wie nie ob li cza, bez wła ści we go
zgry zu, z prze sta wio ną dol ną szczę ką,
co utrud nia ło jej wy mo wę. Nie wcho -
dzi ły tu w grę cho ro by roz wo jo we i ge -
ne tycz ne. Wy stę po wa ły cią głe bó le
gło wy, ogól na nie dy spo zy cja, na któ rą
ro dzi ce po sta no wi li za re ago wać. 

– Roz po zna łem nad wich nię cie atla su,
co mo że po wo do wać mi gre ny. Ko lej ne
za bie gi usu wa nia dys ko pa tii przy nio sły
po pra wę, a po mie sią cu oka za ło się, że
zmie ni ła się rów nież sy me tria bu zi,
szczę ki zbie ga ły się ze so bą, po pra wił się
zgryz. Jej ob li cze pięk nia ło, dziew czę na -
bie ra ło uro dy, pro mie nio wa ło ra do ścią,
aż trud no by ło ją roz po znać w sto sun ku
do sta nu po przed nie go. Sam nie mo głem
w to uwie rzyć, że chi ro prak ty ka mo że
przy nieść, aż tak zdu mie wa ją ce efek ty.
Po zo sta wa ła pod mo ją kon tro lą, aby
w ra zie ko niecz no ści, ko ry go wać po ja -
wia ją ce się po now nie, (choć tyl ko mi ni -
mal nie) krę go zmy ki. 

Jesz cze cie ka wy jest przy pa dek mło -
dej, uro czej gó ral ki z Ło pusz nej. Przez
dłu gi czas le czy ła bó le gło wy w kli ni ce

neu ro lo gicz nej. Pod jej ocza mi wy stą pi -
ły sa mo ist nie, z nie zna nych przy czyn,
głę bo kie za si nie nia. Dwu let nie le cze nie
nie da wa ło re zul ta tów. 

– Roz po zna łem uszko dze nia krę go -
słu pa w oko li cach gło wy. Mu sia ły po -
wstać od ude rze nia, któ re spo wo do wa ło
skrę ce nie i wy bi cie atla su, a trze ba wie -
dzieć, że to spe cy ficz ny krą żek, nie po -
sia da ją cy trzo nu. Ma kształt pier ście nia,
w któ ry wcho dzi ząb ob rot ni ka,
a na wszyst kim trzy ma się gło wa. To
spe cy ficz ne miej sce, zu peł nie in ne
od wszyst kich krę gów.

I zno wu suk ces, bó le gło wy ustą pi ły,
a po czte rech za bie gach znik nę ły siń ce
spod oczu. Ja ka jest za tem po rów na nie:
dwa lat le cze nia w kli ni ce, do czte rech
za bie gów chi ro prak ty ki?

– Za strze gam, że ni gdy nie śmiał bym
pod wa żyć za sad no ści dzia łań w opar ciu
o pro fe sjo nal ną wie dzę me dycz ną i osią -
gnięć me dy cy ny na uko wej – do dał pan
Sta ni sław. 

Mi gre ny, bó le gło wy – są praw dzi -
wym nie szczę ściem – ty po wa ne, ja ko
cho ro by ukła du au to no micz ne go, oka -
zu ją się czę sto „zwy kłym” zwich nię -
ciem atla su. 

– Trze ba upo rząd ko wać splot C -5, C -
-6, C -7, aby nie wy stę po wa ły tam żad ne
na pię cia, a w gór nej czę ści szyi – krę gi
C -1, C -2. Na cho ro by ukła du au to no -
micz ne go ma wpływ kon struk cja kost no
– wię za dło wa czło wie ka, któ rą ła two
uszko dzić na sku tek prze cią żeń, choć by
po cho dze nia po ura zo we go. 

Przy ją łem lot nia rza z bó la mi wy stę -
pu ją cy mi po mię dzy trze cim, a pią tym
że brem. Co mo gło być te go przy czy ną,
nie ujaw nił, ale mnie uda ło się usta lić
uszko dzo ne miej sce. Po dwóch za bie -
gach przy znał się do upad ku z lot ni
i do fak tu zła ma nia krę gu pier sio we go.
Spo ci łem się ze stra chu, orien tu jąc się
wów czas, co ja mo głem mu złe go uczy -
nić, nie ma jąc wie dzy o tym wy da rze -
niu i je go skut kach. Mo je dzia ła nie
by wa bar dzo ry zy kow ne, ale ta kie
spra wy są wkal ku lo wa ne w ka żdy za -
wód.

***
Chi ro prak tyk mu si współ pra co wać

z le ka rza mi ró żnych spe cjal no ści. Kie dy
pa cjent jest zdia gno zo wa ny, prze ba da ny
przez or to pe dę, neu ro lo ga, kar dio lo ga,

– Pozytywna opinia
wybitnych
neurochirurgów
z krakowskiej kliniki, to
poważny argument
na rzecz związków
kręgosłupa z narządami
wewnętrznymi
człowieka. 
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ma wy ko na ne USG, RTG, re zo nans, to -
mo graf – wia do mo o co cho dzi. 

– Przy nie któ rych scho rze niach nie
wol no mi wy ko ny wać za bie gów. Zła ma -
ne łu ki, zła ma ne trzo ny krę go we, u wie -
lu lu dzi eli mi nu ją mo żli wość szu ka nia
po mo cy u chi ro prak ty ka – za pew nia pan
Sta ni sław. 

Py ta ny, jak na pod sta wie dłu go let niej
prak ty ki oce nia stan krę go słu pów na -
szych ro da ków, tak od po wia da: 

– Te mat rze ka, na ca ło dzien ną dys pu -
tę, nie czu ję się w peł ni kom pe tent ny
do ta kiej ana li zy. Mo im zda niem za le ży
to w du żej mie rze od śro do wi ska, w któ -
rym ży je my, od eko lo gii, od spo ży wa nej
żyw no ści. Zdro we pro duk ty żyw no ścio -
we, to nie zwy kle wa żna kwe stia. Co dzien -
ne za cho wa nie, tryb ży cia, spo sób
spę dza nia wol ne go cza su, choć by sie dze -
nie przed kom pu te rem, te le wi zo rem, brak
ru chu, ma ją bez sprzecz nie ujem ny wpływ
na ludz ki krę go słup. Wy si łek fi zycz ny po -
nad mia rę, pod czas któ re go ła two o kon -
tu zję. Kto dziś z pra co daw ców szcze rze
i kon se kwent nie dba o za cho wa nie prze -
pi sów BHP? Cię żka pra ca bez za cho wa -
nia ostro żno ści, za sad bez pie czeń stwa,
za sad pro fi lak ty ki me dycz nej. Dla te go
wie le osób do zna je uszczerb ku prze cią -
że nio we go krę go słu pa, czy li ca łe go apa -
ra tu kost no -wię za dło we go. To ne ga tyw ne
wpły wy w pierw szej ko lej no ści, a wspo -
mnia ne ży wie nie jest na miej scu na stęp -
nym. Moi pa cjen ci na rze ka ją na pro duk ty
do stęp ne do spo ży cia i efek ty ich je dze -
nia, oty łość, za któ rą idą cho ro by ukła du
na czy nio we go, a za raz za tym, wszel kie -
go ro dza ju dys ko pa tie. Do daj my do te go
w wie lu wy pad kach ta kże prze kaz ge ne -
tycz ny i ma my ob raz pol skich krę go słu -
pów. Oczy wi ście or to pe dycz nych, bo
od po li tycz nych trzy mam się z da le ka.

TO MASZ BI NEK 

STA NI SŁAW MRUK
(lat 65), miesz ka w Sie kier czy nie. Ukoń -
czył Stu dium Chi ro prak ty ki w Aka de mii
Wy cho wa nia Fi zycz ne go w Kra ko wie.
Pro wa dził ga bi ne ty te ra peu tycz ne
pod Wa we lem i w Sta rej Wsi. Przyj mu je
pa cjen tów w No wym Są czu. Swo ją pro -
fe sją zaj mu je się od po nad 30. lat. 

Jak po znać czło wie ka cho re go
na ra ka? Jest ły sy, nie ma rzęs
i brwi. Kie dy wi dzi my ta ką oso bę,
szcze gól nie ko bie tę, to jej współ -
czu je my. Ko bie cość to pięk no,
a czy ko bie ta bez wło sów mo że
być pięk na? Fun da cja Rak'n'Roll
przy go to wa ła wy sta wę fo to gra -
ficz ną „Pięk no ły se”. Bo ha ter ka mi
zdjęć są ko bie ty, któ re za cho ro wa -
ły na ra ka pier si. Wśród nich jest
są de czan ka Mo ni ka Ko wal czyk,
re dak tor na czel na por ta lu Sa de -
cza nin. in fo.

F
un da cja Rak'n'Roll wy bra ła pięć
ko biet, któ re mia ły od wa gę po -
zo wać pod da jąc się za pro po no -
wa nym przez fo to gra fów

sty li za cjom. Ko bie ty cho re na ra ka po -
ka za ły się w 11 uję ciach pod kre śla ją cych
ich pięk no, po mi mo bra ku wło sów.

– Zde cy do wa łam się wziąć udział
w tym pro jek cie, że by nadać sens te mu,
co się ze mną dzie je – prze ko nu je Mo -
ni ka Ko wal czyk. – Cho ro ba wy da wa -
ła mi się czymś nie do przy ję cia. Ale
sko ro mnie już spo tka ła, to po my śla -
łam, że zro bię z niej uży tek. 

Pięknołysa
z Nowego Sącza
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Se sja zdję cio wa od by ła się w sierp -
niu te go ro ku. Mo gły w niej wziąć
udział tyl ko ko bie ty, któ re by ły w trak -
cie che mio te ra pii.

– Ko bie ta, któ ra pod da je się che mio -
te ra pii tra ci wło sy, rzę sy, brwi. To są wi -
docz ne efek ty cho ro by. To tak jak by zdjąć
z sie bie ubra nie. Po za tym, kie dy nie masz
wło sów, wi dać, że je steś cho ry. Roz ma -
wia łam z wie lo ma ko bie ta mi w po dob nej
sy tu acji. Zgod nie przy zna wa ły, że trud -
niej sza do znie sie nia jest utra ta wło sów,
niż pier si. Pier si nie wi dać. Kie dy lu dzie
na cie bie pa trzą, wi dzisz na ich twa rzach
li tość i jed no cze śnie ulgę, że ta cho ro ba
nie ich do tknę ła. Są dla cie bie mi li, ale
od ich spoj rzeń chce się ucie kać – opo -
wia da są de czan ka. – Ak cja Fun da cji
Rak'n'Roll po ka za ła, że ko bie ty mo gą tę
swo ją ły si nę dum nie no sić.

Rak sta ra się od bie rać ko bie cość, ale
wca le nie mu si mu się to udać. Or ga ni -
za to rzy ak cji chcie li udo wod nić, że ka -

żda cho ra mo że być pięk na. Por tre ty wy -
ko na ło tro je fo to gra fów: Ka ta rzy na For -
tu na, Da ria Mat czuk i An drzej Świe tlik.

– Wy sta wa ma po ka zać, że ko bie ta
cho ra na ra ka nic nie tra ci ze swo jej ko -
bie co ści. Ko bie cość to nie wło sy, czy
rzę sy. Jej isto tą jest np. we wnętrz ne cie -
pło, to, co nas okre śla, na sza gło wa,
umysł – prze ko nu je Mo ni ka Ko wal czyk.

W se sji fo to gra ficz nej wzię ły udział
ta kże: Mo ni ka Gaw ron, Mał go rza ta Za -
wa li, Jo an na Zie lew ska, i Agniesz ka
Kie drow ska. Ta ostat nia za cho ro wa ła
tuż po uro dze niu dziec ka.

„Cho ro ba przy szła do mnie w cza sie
kar mie nia pier sią, w mo men cie nie mo -
żli wym, nie spo dzie wa nym, ab sur dal nym
wo bec za le ca nej pro fi lak ty ki tej cho ro by.
Je stem już w po ło wie dro gi do zdro wia
i w naj szczę śliw szym mo men cie swo je -
go ży cia, prze peł nio na wia rą, na dzie ją,
mi ło ścią, wza jem no ścią, si łą, ja ką otrzy -
mu ję od wspie ra ją cych mnie osób. Je -

stem dziś kró lo wą swo je go ży cia” – na -
pi sa ła na Fa ce bo oku Agniesz ka Kie -
drow ska. „W ka żdej ży cio wej sy tu acji
mo żna szu kać cze goś bu du ją ce go. Nie
war to tra cić przez wy ima gi no wa ny
strach cza su na ży cie. Ko chaj my sa mych
sie bie, troszcz my się i ba daj my. Ta cho -
ro ba nie bo li, nie da je zmian w ru ty no -
wych ba da niach krwi. Sa mo ba da nie
pier si, mam mo gra fia i USG nie uchro nią
przed za cho ro wa niem, ale po zwa la ją
wcze śnie wy kryć nie po ko ją ce zmia ny.
Ba daj cie się, więc bez lę ku. Cza so wa
utra ta wło sów, czy utra ta pier si to żad -
na ce na za no wą ja kość ży cia”.

Eks po zy cja „Pięk no ły se” jest do stęp -
na od 13 paź dzier ni ka we foy er Sce ny
na Wo li im. T. Łom nic kie go Te atru Dra -
ma tycz ne go przy uli cy Ka sprza ka 22
w War sza wie. W po ło wie li sto pa da eks -
po zy cja zo sta nie prze nie sio na do foy er
Sce ny im. G. Ho lo ub ka w Pa ła cu Kul tu -
ry i Na uki. (MC)

FOT. MK



39 adep tów ko lej nic twa, od ślu bo -
wa nia klas pierw szych, roz po czę ło
rok szkol ny w Ze spo le Szkół nr 4
w No wym Są czu. W ce re mo nii
uczest ni czy li ucznio wie klas pierw -
szych, dy rek cja, ak tu al ni oraz eme -
ry to wa ni na uczy cie le z daw nej
„Ko le jów ki”. 

U ro czy stość od by ła się 14 paź -
dzier ni ka, w Dniu Edu ka cji Na -
ro do wej.

– Po kil ku na stu la tach prze rwy szko -
ła, któ ra nie gdyś mo gła się po szczy cić
naj więk szą po pu lar no ścią w re gio nie,
znów pre ten du je do gro na naj bar dziej
roz po zna wal nych i naj czę ściej wy bie ra -
nych tech nicz nych szkół śred nich w na -
szym mie ście – po wie dział Ze non Ćwik,
dy rek tor Ze spo łu Szkół nr 4 w No wym
Są czu.

Na mo cy po ro zu mie nia za war te go
przez dy rek cję szko ły oraz Za kład Li nii
Ko le jo wych PLK w No wym Są czu rok
szkol ny 2013/2014 roz po czę ło 39 adep -
tów ko lej nic twa. Po cząt ko wo roz wa ża -

no otwar cie kil ku klas, jed na kże osta -
tecz nie po sta no wio no utwo rzyć jed ną,
ale licz niej szą kla sę.

– Na sze kró lew skie mia sto, już w cza -
sach przed wo jen nych na zy wa ne by ło
mia stem ko le ja rzy, wra ca do ko rze ni
i od na wia te ele men ty na szej hi sto rii,
któ re star sze mu po ko le niu są de czan ko -
ja rzą się z okre sem naj więk sze go roz wo -
ju mia sta – za zna czył Ze non Ćwik. 

Dy rek tor miał na my śli zna ne w Pol -
sce, a te raz ta kże w Eu ro pie są dec kie Za -
kła dy Na praw cze Ta bo ru Ko le jo we go
(obec nie Ne wag), ki no Ko le jarz, Tech -
ni kum Ko le jo we, ko ściół ko le jo wy czy
Dom Kul tu ry Ko le ja rza (obec nie MOK).

– Cie szy fakt, że wzno wie nie współ -
pra cy są dec kiej ko le jów ki z ZLK PLK
zbie gło się w cza sie z ge ne ral nym re -
mon tem sym bo lu są dec kie go ko lej nic -
twa. No bo cóż in ne go, niż nasz dwo rzec,
ko ja rzy się są de cza nom z la ta mi świet -
no ści ko lei? – do dał dy rek tor.

Fak tem jest, że bo ry ka ją ca się z pro -
ble ma mi fi nan so wy mi i or ga ni za cyj ny -
mi ko lej, obec nie nie ko ja rzy się zbyt

do brze ja ko prze woź nik. Jed nak pa trząc
na kra je Eu ro py Za chod niej, roz wój tej
ga łę zi trans por tu jest nie uchron ny. Dla -
te go po trzeb na jest wy kwa li fi ko wa -
na ka dra pra cow ni ków. Two rzyć ją bę dą
są dec cy ko le ja rze, któ rzy w tym ro ku
roz po czę li na ukę na kie run ku „bu do wa
dróg i mo stów ko le jo wych”.

– Wy ra żam szcze re za do wo le nia
z po now ne go na wią za nia współ pra cy
i wią żę z tym pro jek tem spo re na dzie je.
Ufam, że zgod nie z za ło że nia mi, w na -
stęp nych la tach uru cho mi my ko lej ne
kie run ki, a obec ni pierw szo kla si ści nie
po win ni mieć pro ble mów ze zna le zie -
niem za trud nie nia w za wo dzie, do któ -
re go bę dą w peł ni przy go to wy wa ni
– za pew nił Wło dzi mierz Zem bol dy rek -
to ra no wo są dec kie go Za kła du Li nii Ko -
le jo wych PLK.

War to do dać, że ucznio wie kla sy
„ko le jo wej” bę dą otrzy my wać sty pen -
dium na uko we wy no szą ce od 300
do 500 zł mie sięcz nie oraz ma ją za -
gwa ran to wa ne za trud nie nie po ukoń -
cze niu na uki. Jak stwier dził pod czas
uro czy sto ści oj ciec jed ne go z pierw -
szo kla si stów: „Kto ma w gło wie olej,
ten idzie na ko lej”.

MO NI KA NO WO GÓR SKA
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Kto ma w gło wie olej...

WARTO WIEDZIEĆ
„Ko le jów ka” po wsta ła w 1950 ro ku ja ko
Pań stwo we Li ceum Me cha nicz -
ne II stop nia w bu dyn ku przy ul. Ja giel -
loń skiej 63 po II Li ceum i Gim na zjum im.
B. Chro bre go, prze mia no wa ne na Tech -
ni kum Me cha nicz ne (1951) i Tech ni kum
Ko le jo we Mi ni ster stwa Trans por tu
(1952), któ re umiesz czo no w bu dyn ku
po Do mu Star ców przy ul. Świę te go Du -
cha. Pierw szym dy rek to rem był Woj -
ciech Kop czyń ski (zm. 1966). Pierw si
ma tu rzy ści opu ści li Tech ni kum Ko le jo -
we w 1952 r., łącz nie w okre sie ist nie nia
szko ły, do 2000 ro ku, by ło ich ok. 5 tys. 



LISTOPAD 2013 33
WWW.SADECZANIN.INFO

OŚWIATA

Li kwi da cję gim na zjów i po wrót
do ośmio let niej szko ły pod sta wo -
wej, czte ro let nie go li ceum ogól no -
kształ cą ce go i pię cio let nie go
tech ni kum za po wie dział po seł Sła -
wo mir Kło sow ski (PiS), wi ce prze -
wod ni czą cy sej mo wej ko mi sji
oświa ty, na spo tka niu 4 paź dzier ni -
ka w No wym Są czu z na uczy cie la mi
zrze szo ny mi w Mię dzy za kła do wej
Ko mi sji Pra cow ni ków Oświa ty i Wy -
cho wa nia NSZZ „So li dar ność”.

P
ar la men ta rzy sta z Opo la, ty po -
wa ny na mi ni stra oświa ty
w rzą dzie PiS po ewen tu al nym
zwy cię stwie wy bor czym tej

par tii (Kło sow ski peł nił w prze szło ści
funk cję ku ra to ra opol skie go i wi ce mi ni -

stra oświa ty w rzą dzie Ja ro sła wa Ka -
czyń skie go), przed sta wił w Są czu za rys
re wo lu cyj nych wprost zmian w sys te -
mie oświa ty.

– Pań stwo je ste ście pierw szy mi, któ -
rym ten do ku ment ujaw niam – stwier dził.

Pro gram za kła da w punk cie pierw szym
przy wró ce nie od po wie dzial no ści pań stwa
za edu ka cję mło de go po ko le nia. Ma te mu
słu żyć przede wszyst kim wzrost nad zo ru
ku ra to ryj ne go nad szko ła mi i roz sze rze nie
pre ro ga tyw ku ra to ra oświa ty, wy łą czo ne -
go z ad mi ni stra cji ze spo lo nej wo je wo dy.
W kon cep cji PiS ku ra to ro wi bę dzie mię -
dzy in ny mi przy słu gi wa ło pra wo we ta
wią żą ce go do uchwał rad gmin nych o li -
kwi da cji szko ły.

PiS chce wpro wa dzić no wy ustrój
szko ły, co by się rów na ło po wro to wi

do sta nu sprzed re for my oświa ty w 1999
ro ku: 8-let nia szko ła pod sta wo wa, 3-let -
nie szko ły za wo do we, 4-let nie li ceum
ogól no kształ cą ce, 5-let nie tech ni kum, 2-
let nie li ceum i 3-let nie tech ni kum uzu -
peł nia ją ce.

Ko lej nym punk tem w pro gra mie
oświa to wym naj więk szej par tii opo zy -
cyj nej jest przy wró ce nie szko le funk cji
wy cho waw czej, opie kuń czej i pro fi lak -
tycz nej. Da lej – nada nie wy ższej ran gi
na ucza niu hi sto rii i wy cho wa nia pa trio -
tycz ne go, od bu do wa szkol nic twa za wo -
do we go, za trzy ma nie nie kon tro lo wa ne go
pro ce su li kwi da cji szkół, od biu ro kra ty -
zo wa nie szkół, pra cy dy rek to ra i na uczy -
cie li, upo rząd ko wa nie pro gra mu
na ucza nia i ryn ku pod ręcz ni ków szkol -
nych i sys te mu eg za mi na cyj ne go (zła ma -
nie dyk ta tu wy daw ców pod ręcz ni ków,
na uczy ciel wy bie rał by tyl ko spo śród
dwóch).

PiS chce ta kże wzmoc nić ochro nę
na uczy cie li, po przez nada nia im sta tu su
urzęd ni ka słu żby cy wil nej (że by za po -
biec ata kom zde pra wo wa nych uczniów
na pe da go gów), tak sa mo prze wi du je
wpro wa dze nia ko lej ne go stop nia awan -
su za wo do we go dla na uczy cie li dy plo -
mo wa nych i re zy gna cję z oce ny pra cy
na uczy cie li przy po mo cy an kie to wa nia
ro dzi ców i dzie ci.

***
Sła wo mir Kło sow ski roz wi nął w No -

wym Są czu po szcze gól ne punk ty pro -
gra mu, wy cho dząc od stwier dze nia, że
pod rzą da mi ko ali cji PO -PSL pol ska
szko ła zna la zła się w głę bo kim kry zy sie. 

– Cze go się nie do tkną, to cha os go ni
cha os – dia gno zo wał Kło sow ski. 

Przede wszyst kim pod kre ślał, że
szko ła to nie przed się bior stwo na sta wio -
ne na zysk. Pod sta wo wym za da niem
szko ły jest edu ka cja i wy cho wa nie mło -
de go po ko le nia, dla te go szko łą nie mo -
że za rzą dzać wójt, ani bur mistrz.
Dy rek to rzy szkół nie po win ni być roz li -
cza ni z pie nię dzy za ro bio nych na wy naj -
mie sal lek cyj nych i hal spor to wych,
tyl ko z wy ni ków edu ka cyj nych uczniów. 

PiS za mie rza wpro wa dzić w ra mach
sub wen cji oświa to wej, „sub wen cję wy -
rów naw czą” dla naj bied niej szych gmin,
któ re z po wo dów fi nan so wych obec nie
ma so wo za my ka ją ma łe, wiej skie szko -
ły. Kło sow ski po in for mo wał, że w ostat -

Po seł Sła wo mir Kło sow ski w No wym Są czu 

PiS przywróci
ośmioletnią
podstawówkę
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nim cza sie zli kwi do wa no 2900 szkół
w kra ju, w 800 przy pad kach gmi ny zi -
gno ro wa ły we to ku ra to ra. We dług po sła,
pra cę stra ci ło w ostat nich mie sią cach
nie 7 ty się cy na uczy cie li, jak się ofi cjal -
nie po da je, lecz co naj mniej dru gie ty le,
gdyż nie wli cza się utra ty przez pe da go -
gów ró żnych ćwiar tek i po łó wek eta tu,
bez któ rych na uczy cie le by nie prze ży li.

– Szkol nic two za wo do we roz ło żo no
na ło pat ki, bo w pew nym mo men cie
uzna no, że ka żdy mu si mieć ma tu rę i na -
gle za bra kło sto la rzy, mu ra rzy, hy drau -
li ków – mó wił Kło sow ski, pod kre śla jąc,
że gdy PiS wró ci do wła dzy, to je dy ne,
co oca le je z obec ne go sys te mu oświa ty,
to eg za mi ny ze wnę trze (eg za min koń -
co wy dla uczniów szkół pod sta wo wych,
gim na zjal ny i ma tu ra), gdyż to się
spraw dzi ło.

Po seł ska rżył się, że wszyst kie pro -
jek ty ustaw oświa to wych, zgła sza ne
przez opo zy cję, są w Sej mie od rzu ca ne
w pierw szym czy ta niu. Ten sam los spo -
ty ka rów nież pro jek ty oby wa tel skie,
pod pi sa ne przez ty sią ce Po la ków, jak
np. wnie sio ny przez ro dzi ców pro jekt
usta wy blo ku ją cy obo wiąz ko wą na ukę
sze ścio lat ków. Zda niem Kło sow skie go
po ziom i aro gan cji bu ty ko ali cji rzą dzą -
cej „osią gnął Hi ma la je”.

***
Gość z Opo la wy ra ził rów nież swój

po gląd na ide olo gię gen der, wdzie ra ją -
cą się już nie tyl ko na wy ższe uczel nie,

ale rów nież do pod sta wó wek, a na wet
przed szko li.

– Pań stwo pew no sły sze li – mó wił
– o po rad ni ku za wie ra ją cym za pi sy teo -
rii gen der, któ ry był pod pi sa ny przez
pa nią peł no moc nik do spraw rów ne go
sta tu su i za ak cep to wa ny przez pa nią mi -
ni ster Szu mi las. Zro bi li śmy wo kół te go
na praw dę gru be za mie sza nie, bo to jest
to tal ne nie po ro zu mie nie, że by pro mo wać
an ty wy cho waw czą, pseu do nau ko wą teo -
rię gen der w szko łach, aby na ma wiać
na uczy cie li do te go, aby bron Bo że nie
zmu sza li li ce ali stów, gim na zja li stów, bo
też już tań czą po lo ne za – że by na ba lu
tań czył chło piec z dziew czy ną, bo ina czej
jest dys kry mi na cja.

Kło sow ski po wie dział, że gdy by
z „ta ki mi bzdu ra mi, tyl ko w dru gą stro -
nę” wy stą pił PiS pod czas swo ich krót -
kich, dwu let nich rzą dów, to me dia by go
„roz je cha ły”, tym cza sem za pa dła ci sza.

– Czy ktoś z pań stwo sły szał, że by
w TVN 24, w ja kimś pro gra mie prze -
śmiew czym, ktoś wy po wie dział na ten te -
mat ja ką kol wiek opi nię, al bo ja kiś
dzien ni karz spró bo wał za ha czyć ten te -
mat? – py tał. – Za da jąc w Sej mie py ta -
nie, na zwa łem te go ty pu wy daw nic twa
i za cho wa nie pa ni Agniesz ki Ko złow skiej
– Ra je wicz, peł no moc nik rzą du do spraw
rów ne go tak to wa nia – za cho wa niem he -
te ro fo bicz nym. Z ta ki mi rze cza mi nie ste -
ty ma my do czy nie nia. I śmiesz nie,
i strasz nie…

– Dzię ki Bo gu, że ma my mą drych,
roz sąd nych i ro zu mie ją cych wa gę spra -
wy wy cho wa nia na uczy cie li. Bo gdy by
ci na uczy cie le nie trzy ma li edu ka cji, to
skó ra mi cierp nie, co by się wy da rzy ło
– do dał.

Na ko niec Kło sow ski do ra dzał są dec -
kim na uczy cie lom, aby ani na krok nie
ustą pi li w spra wie Kar ty Na uczy cie la. 

– Nie po dej muj cie żad nych roz mów
o zmia nach w Kar cie Na uczy cie la – mó -
wił par la men ta rzy sta, su ge ru jąc, że ZNP
pro wa dzi w tej kwe stii dwu znacz ną grę,
gdyż szy ku je się ko ali cja PO -SLD.

Są dec cy na uczy cie li spod zna ku So -
li dar no ści przy ję li wy stą pie nie po sła
Sła wo mi ra Kło sow skie go okla ska mi.
Spo tka nie pro wa dzi ła Ma ria Go rzu la,
prze wod ni czą ca Mię dzy za kła do wej
Ko mi sji Pra cow ni ków Oświa ty i Wy -
cho wa nia NSZZ „So li dar ność” w No -
wym Są czu. (HSZ)

Według posła, pracę
straciło w ostatnich
miesiącach nie 7
tysięcy nauczycieli,
jak się oficjalnie
podaje, lecz co
najmniej drugie
tyle...
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O współ cze snych pro ble mach
oświa ty roz ma wia li w Bi czy cach
Dol nych (gm. Cheł miec) uczest ni cy
kon fe ren cji „Przy wróć my szko le
nor mal ność – wróć my do war to ści”.
– Nie daj my so bie wmó wić, że je ste -
śmy ja kąś zie lo ną wy spą w Eu ro pie,
ucząc w szko le re li gii – mó wił ks.
prof. Ma rian Za jąc, kie row nik Ka te -
dry Ka te che ty ki Fun da men tal nej
Ka to lic kie go Uni wer sy te tu Lu bel -
skie go.

B
y ła to dru ga kon fe ren cja oświa -
to wa przy go to wa na przez Ze spół
Ob słu gi Eko no micz no -Ad mi ni -
stra cyj nej Szkół w Chełm cu.

Do Ze spo łu Szkół im. s. Cze sła wy Lo rek
w Bi czy cach Dol nych zje cha li w pią tek 18
paź dzier ni ka dy rek to rzy szkół i na uczy cie -
le, wy kła dow cy, pro fe so ro wie, po li ty cy, sa -
mo rzą dow cy i przed sta wi cie le ku ra to riów
oświa ty. Jed nym sło wem wszy scy, któ rym
bli skie są pro ble my współ cze sne go sys te -
mu oświa ty i chcą po ru szać ten te mat na fo -
rum pu blicz nym.

– Pod czas kon fe ren cji po ru sza ne są
bar dzo ró żne aspek ty. Mnie, ja ko wój ta,
naj bar dziej in te re su ją te eko no micz ne.
Ro dzi się co raz mniej dzie ci, a to po cią -
ga za so bą in ne pro ble my, dla te go mam
na dzie ję, że pew ne wnio ski, któ re tu się
po ja wią, tra fią do świa do mo ści od po -
wie dzial nych za oświa tę osób – po wie -
dział Ber nard Sta wiar ski, wójt gmi ny
Cheł miec.

Jed nym z pre le gen tów był ks. prof. dr
hab. Ma rian Za jąc, kie row nik Ka te dry
Ka te che ty ki Fun da men tal nej Ka to lic -
kie go Uni wer sy te tu Lu bel skie go, któ ry
mó wił, jak wa żne jest na ucza nie re li gii
w szko le.

– Re li gia jest war to ścią ce nio ną
przez wie le osób, a wie rzą cych wciąż
na świe cie przy by wa. Nie któ rzy wi dzą
w re li gii sens swo je go ży cia. Trze ba pa -
mię tać, że re li gia to lu dzie. Je śli więc
nisz czy my, ata ku je my re li gię, ata ku je my
lu dzi, któ rzy się z nią iden ty fi ku ją – mó -
wił pre le gent.

Ksiądz pro fe sor pró bo wał od po wie -
dzieć na py ta nie: co na prze strze ni wie -
ków da ło Po la kom iden ty fi ko wa nie się
z re li gią chrze ści jań ską? Przy wo ły wał
tu taj mię dzy in ny mi okres za bo rów, kie -
dy stra ci li śmy nie pod le głość.

– Kie dy na cze le pań stwa nie by ło
kró la, pre mie ra, rzą du, czy par la men tu,
przy po mnia no Po la kom, że na Ja snej

Gó rze jest Kró lo wa. A je śli jest Kró lo -
wa, to jest na ród. Cie ka we, że wcho dząc
do Pol ski we wrze śniu 1939 ro ku Niem -
cy nie za ata ko wa li Ja snej Gó ry. Dla cze -
go? Ba li się, że wte dy Po la cy bę dą
sta wia li jesz cze więk szy opór. Niem cy
nie ba li się pol skie go woj ska, żoł nie rzy,
czoł gów, ale, ba li się Mat ki Bo żej
– przy po mi nał.

W wy kła dzie ks. prof. Za ją ca po ja wił
się rów nież apel, aby nie nisz czyć re li -
gii i te go, co się z nią wią że, gdyż mo że
się ona nam przy dać. 

– Tak, jak się przy da ło wie lo krot nie
na prze strze ni ostat nich 400 lat. Ko ściół
na praw dę mo że nam się przy dać ja ko
in sty tu cja sta bil na, któ ra wy cho dzi z ró -
żnych za krę tów dzie jo wych osła bio na,
ale za wsze mo żna się do niej przy tu lić
i roz po cząć coś no we go – prze ko ny wał.

Kie row nik Ka te dry Ka te che ty ki Fun -
da men tal nej Ka to lic kie go Uni wer sy te tu
Lu bel skie go mó wił ta kże, że re li gia, ja -
ko przed miot w szko le, jest nie mal w ca -
łej Eu ro pie. Je dy nie Al ba nia, Ukra ina,
Bia ło ruś i dwa lan dy nie miec kie nie ma -
ją jej w pro gra mie na ucza nia. 

– Nie daj my so bie więc wmó wić, że
je ste śmy ja kąś zie lo ną wy spą w Eu ro pie,
ucząc w szko le re li gii – do dał.

Ks. pro fe sor przy wo ły wał rów nież
da ne, we dług któ rych w ca łej Pol sce
na lek cje re li gii uczęsz cza 68 pro cent
uczniów szkół pod sta wo wych, 96 pro -
cent gim na zja li stów i 92 pro cent li ce ali -
stów, a mo żli wość jej na ucza nia
gwa ran tu je Kon sty tu cja RP, któ ra
w art. 53, p. 4 mó wi: „Re li gia Ko ścio ła
lub in ne go związ ku wy zna nio we go
o ure gu lo wa nej sy tu acji praw nej mo że
być przed mio tem na ucza nia w szko le,
przy czym nie mo że być na ru szo na wol -
ność su mie nia i re li gii in nych osób”.

Ale nie tyl ko lek cjom re li gii po świę co -
na by ła kon fe ren cja w Bi czy cach Dol nych.
Pa weł Bog da no wicz, wi ce prze wod ni czą -
cy Ra dy Gmi ny Cheł miec, mó wił jak
czyn ni ki eko no micz ne i de mo gra ficz ne
wpły wa ją na oświa tę. Prze my sław Ja błoń -
ski – o tym, w ja ki spo sób szko ła, śro do -
wi sko i ro dzi na od dzia łu ją na pro ces
edu ka cji, zaś dr Ma rek Cza cho row ski
z Wy dzia łu Stu diów nad Ro dzi ną Uni -
wer sy te tu Kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie -
go wy gło sił wy kład „Szko ła a ide olo gia”.

KIN GA BED NARC ZYK

O kon dy cji oświa ty w Bi czy cach Dol nych 

Nie jesteśmy
zieloną wyspą,
ucząc w szkole religii
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Po wsta ła w od po wie dzi na ha sło:
„Ty siąc Szkół na Ty siąc le cie Pań -
stwa Pol skie go”. Jej bu do wę roz po -
czę to w 1962 ro ku, a już rok póź niej
na ukę w no wych mu rach roz po czę ło
kil ka set dzie ci ze Sta re go Są cza. 17
paź dzier ni ka Szko ła Pod sta wo wa
im. ks. prof. Jó ze fa Ti sch ne ra w Sta -
rym Są czu świę to wa ła 50. uro dzi ny.

U
ro czy stość roz po czę ła się
od mszy świę tej od pra wio nej
w ko ście le pw. św. Elżbie ty
w Sta rym Są czu, po któ rej

ucznio wie, na uczy cie le i za pro sze ni go -
ście spo tka li się na aka de mii w bu dyn -
ku szko ły przy ul. Mic kie wi cza.

– Wszyst ko za czę ło się pięć dzie siąt
pięć lat te mu. W od po wie dzi na ha sło:

„Ty siąc Szkół na Ty siąc le cie Pań stwa
Pol skie go” po wstał po mysł zre ali zo wa -
nia ma rzeń se tek sta ro są dec kich
uczniów, ich ro dzi ców i stwo rzyć szko łę
na mia rę po trzeb dwu dzie ste go wie ku
– po wie dział Zdzi sław Woj na row ski,
dy rek tor sta ro są dec kiej pod sta wów ki.

Po cząt ki po wsta nia pla ców ki się ga -
ją 14 li sto pa da 1958 ro ku, kie dy po wo ła -
no Ko mi tet Bu do wy Szko ły w licz bie 21
osób. Na je go cze le sta nął Ro man Ce sar -
czyk, ów cze sny prze wod ni czą cy Miej -
skiej Ra dy Na ro do wej w Sta rym Są czu.
Dwa mie sią ce póź niej -16 stycz nia 1959
ro ku – na po sie dze niu Pre zy dium Miej -
skiej Ra dy Na ro do wej uchwa lo no pro -
jekt opo dat ko wa nia ka żdej sta ro są dec kiej
ro dzi ny kwo tą 300 zł na kon to bu do wy
no wej szko ły. Uchwa ła ta zo sta ła po par -

ta przez spo łe czeń stwo. Tym sa mym
miesz kań cy gro du Kin gi fi nan so wo
wspar li in we sty cję, prze ka zu jąc 1
mln 500 tys. zło tych. Do kład nie ta ką sa -
mą kwo tę do rzu ci li pra cow ni cy Hu ty Za -
wier cie. Koszt ca łej bu do wy osza co wa no
na 8 mln 554 tys. zł. Pro jekt bu dyn ku no -
wej szko ły przy go to wa ło Przed się bior -
stwo Pro jek to wa nia Bu dow nic twa

Miej skie go Mia sto pro jekt Kra ków,
a głów nym pro jek tan tem był arch. Ja nusz
Za krzew ski.

Szko ła zo sta ła wy bu do wa na w eks pre -
so wym tem pie. 29 kwiet nia 1962 ro ku
na stą pi ło uro czy ste wbu do wa nie ka mie -
nia wę giel ne go, a rok póź niej otwo rzy ła
ona swo je drzwi dla uczniów. 13 paź -
dzier ni ka 1963 pla ców ka otrzy ma ła imię
gen. Ka ro la Świer czew skie go.

Półwiecze
starosądeckiej
„Tysiąclatki” Szko ła zo sta ła wy bu do -

wa na w eks pre so wym
tem pie. 29 kwiet -
nia 1962 ro ku na stą pi ło
uro czy ste wbu do wa nie
ka mie nia wę giel ne go,
a rok póź niej otwo rzy ła
ona swo je drzwi dla
uczniów.
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Pierw szym dy rek tor Szko ły Pod sta -
wo wej nr 1 w Sta rym Są czu zo stał Jó -
zef Choj nac ki, któ ry peł nił tę funk cję
od 1963 do 1982 ro ku. Ko lej ny mi by li:
Jan Lor czyk (1982/1983); Je rzy Wik tor
(1983/1984) i Ro ma Po rę ba (1984-
1996). W ro ku szkol nym 1996/1997
obo wiąz ki dy rek to ra peł ni ła Ma ria Jur -
czak -Bie niek, zaś w 1997 ro ku na to sta -
no wi sko zo stał po wo ła ny Zdzi sław
Woj na row ski. To za je go ka den cji szko -
ła zmie ni ła pa tro na, za mie nia jąc gen.
Świer czew skie go na wy bit ne go sta ro są -
de cza ni na – ks. prof. Jó ze fa Ti sch ne ra.

– Moi wspa nia li po przed ni cy i do brze
wy kwa li fi ko wa na ka dra na uczy ciel ska
przez wie le lat ist nie nia szko ły wy two -
rzy li kli mat sprzy ja ją cy zdo by wa niu
wie dzy, roz wi ja niu za in te re so wań i ta -
len tów. Mu ry tej szko ły opu ści ło wie lu
wy bit nych dziś lu dzi. Z oka zji pięć dzie -
się cio le cia dzię ku ję wszyst kim, któ rzy

przed na mi dba li o jej roz wój – do dał
dy rek tor Woj na row ski.

Ju bi le usz był oka zją nie tyl ko
do wspo mnień. – Szko ła to in sty tu cja,

któ rą przede wszyst kim two rzą lu dzie,
a ta ka uro czy stość to wła ści wy mo ment,
aby uho no ro wać tych, któ rzy przez la ta
przy czy ni li się do roz wo ju szko ły, a przez
to i ca łe go mia sta – przy po mi nał Ja cek
Le lek, bur mistrz Sta re go Są cza.

I tak Ra da Miej ska w Sta rym Są czu
zde cy do wa ła się przy znać zło tą od zna kę
„Za za słu gi dla Mia sta i Gmi ny Sta ry
Sącz”: Zdzi sła wo wi Woj na row skie mu,
Ja dwi dze Ga ga tek -Po rę bie, Ma rii Jur -
czak -Bie niek, An to ni nie Ku ci, Ewie Zię -
bie i Ja no wi Lor czy ko wi, zaś srebr ną
od zna kę: Li lian nie Kró li kow skiej, Lu cy -
nie Woj na row skiej i Wie sła wo wi War -
cho la ko wi.

Na uro czy sto ści po ja wi li się par la men -
ta rzy ści, wła dze mia sta, rad ni gmi ny Sta -
ry Sącz i po wia tu no wo są dec kie go,
ka pła ni, dy rek to rzy szkół i przed szko li
oraz firm i in sty tu cji dzia ła ją cych na te re -
nie gmi ny, eme ry to wa ni na uczy cie le, ro -
dzi ce i ucznio wie. Obec ny był prof. Jó zef
Woj na row ski, uro dzo ny w Sta rym Są czu
spe cja li sta w dzie dzi nie me cha ni ki i me -
cha tro ni ki oraz Ka zi mierz Ti sch ner, pro -
mo tor Ro dzi ny Szkół Ti sche row skich.

KIN GA BED NARC ZYK 

– Moi wspa nia li po przed ni -
cy i do brze wy kwa li fi ko -
wa na ka dra na uczy ciel ska
przez wie le lat ist nie nia
szko ły wy two rzy li kli mat
sprzy ja ją cy zdo by wa niu
wie dzy, roz wi ja niu za in te -
re so wań i ta len tów.
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Mu ry Ze spo łu Szkół im. św. Kin gi
opu ści ło już 3 332 uczniów. Wkrót -
ce do łą czą do nich ko lej ni. Przez
pół wie ku zmie ni ło się wie le – bu dy -
nek, na zwa, kie run ki kształ ce nia,
ale nie zmie ni ła się pa sja gro na pe -
da go gicz ne go, by wy cho wy wać
i edu ko wać na mia rę po trzeb i wy -
ma gań współ cze sne go świa ta.

W
so bo tę 19 paź dzier ni ka
Ze spół Szkół im. św.
Kin gi w Łąc ku świę to wał
zło ty ju bi le usz. Uro czy -

stość roz po czę ła się od mszy świę tej
w miej sco wym ko ście le pa ra fial nym,
po czym za pro sze ni go ście spo tka li się
w nie daw no wy bu do wa nej ha li wi do wi -
sko wo -spor to wej. Pół wie ku ist nie nia
łąc kiej szko ły by ło oka zją do wspo -
mnień, re flek sji, za du my, do przy wo ła -
nia na zwisk i twa rzy uczniów oraz
na uczy cie li. W ta ką sen ty men tal ną pod -
róż za bra li obec nych na ju bi le uszu dzi -
siej si wy cho waw cy i ucznio wie Ze spo łu
Szkół im. św. Kin gi.

– Szko ła, któ ra po wsta wa ła w 1963
ro ku, by ła cał kiem in na niż ta, któ ra

funk cjo nu je obec nie. Od mien ność jest
wy raź nie wi docz na, szcze gól nie, gdy
prze glą da się szkol ne kro ni ki, słu cha
wspo mnień, oglą da na gra nia i ar chi -
wum, ja kim dys po nu je my – po wie dział
Adam Bi gos, dy rek tor Ze spo łu Szkół im.
św. Kin gi w Łąc ku. – In ne by ło nie tyl ko
jej wy po sa że nie, spo sób fi nan so wa nia
i ocze ki wa nia mło dzie ży, ale też in ne po -
świę ce nie, za an ga żo wa nie i go to wość
na wie dzę i na ukę – do dał.

Szko ła od pięć dzie się ciu lat kształ ci
mło dzież z oko licz nych miej sco wo ści.

– Wi du je my dzie ci na szych ab sol wen -
tów, ro dzeń stwo, któ re za ra dą star szych
bra ci, czy sióstr, wy bie ra na szą pla ców -
kę. To dla nas wy raź ny sy gnał i wska -
zów ka, na czym po win ni śmy się sku pić
– za zna czył Adam Bi gos.

Pla ców ka zo sta ła po wo ła na na wnio -
sek Ka zi mie rza Gar ba cza, łąc kie go
agro no ma, z ini cja ty wy Gro madz kiej
Ra dy Na ro do wej, ja ko Szko ła Przy spo -
so bie nia Rol ni cze go. Na pierw szy rok
szkol ny – 1963/1964 – za pi sa ło się 50
uczniów, a dy rek to rem zo stał wów czas
Ka zi mierz No wak. W 1970 ro ku pla -
ców ka prze kształ ci ła się w Za sad ni czą
Szko łę Rol ni czą, zaś w 1981 ro ku, kie -
dy utwo rzo no w niej Tech ni kum Rol ni -
cze z mo żli wo ścią zda wa nia eg za mi nu
doj rza ło ści, w Ze spół Szkół Rol ni czych.
Pod ko niec lat dzie więć dzie sią tych ze -
szłe go stu le cia po ja wi ła się po trze ba
wzor ca wy cho waw cze go, ja kim jest pa -
tron szko ły. Po wni kli wej pre zen ta cji
kan dy da tur, ucznio wie wy bra li po stać
św. Kin gi. Sztan dar dla pla ców ki po -
świę cił sam pa pież Jan Pa weł II pod czas
ka no ni za cji Pa ni Zie mi Są dec kiej w Sta -
rym Są czu.

Po cząt ko wo szko ła nie po sia da ła
wła sne go lo kum, a za ję cia od by wa ły się
po po łu dnia mi w bu dyn ku miej sco wej
szko ły pod sta wo wej. Kie dy w 1992 ro -
ku dy rek to rem zo stał Zbi gniew Cze pe -
lak, dzię ki za an ga żo wa niu rad nych
gmi ny Łąc ko, uda ło się bez płat nie prze -
jąć obiekt, w któ rym mie ścił się ośro dek
zdro wia. Dzie sięć lat póź niej roz po czę -
ła się je go prze bu do wa.

– Hi sto ria tej szko ły po ka zu je, ja ką
dro gę prze szła oświa ta w gmi nie Łąc ko.
Od ta kiej ma łej, rol ni czej szkół ki, do na -
praw dę pięk ne go bu dyn ku oświa to we -
go. I ta szko ła, z kil ku na stu

Ta szkoła
wyrosła
z potrzeb ludzi
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pro wa dzo nych przez po wiat no wo są dec -
ki, jest jed ną z naj prę żniej roz wi ja ją cych
się. Tu niż de mo gra ficz ny chy ba naj -
mniej pu ka do drzwi – po wie dział Jan
Go lon ka, sta ro sta no wo są dec ki.

Ju bi le usz był oka zją do wy ró żnień.
Sta ro sta uho no ro wał Ze spół Szkół im.
św. Kin gi w Łąc ku „Zło tym Jabł kiem
Są dec kim”. Wy ró żnie nia po wę dro wa ły
ta kże na rę ce obec nych i eme ry to wa nych
na uczy cie li szko ły, a ta kże do Ka zi mie -
rza Gar ba cza, któ ry w 1963 ro ku two rzył
Szko łę Przy spo so bie nia Rol ni cze go.

– Ta szko ła wy ro sła z po trzeb
i na grun cie te go te re nu – po wie dział
Ka zi mierz Gar bacz. – Je stem dum ny
z te go, że tra fi łem do te go śro do wi ska
i przy czy ni łem się do za spo ko je nia po -
trzeb spo łecz no ści w za kre sie do ty czą -
cym go spo da ro wa nia na ro li.

Te go dnia „Zło te Jabł ka Są dec kie”
otrzy ma li ta kże: Ka zi mierz Gar bacz
– ini cja tor utwo rze nia szko ły, Ta de usz
Zy ga dło – by ły dy rek tor i eme ry to wa ny
na uczy ciel, Ro za lia Tre la – eme ry to wa -
na, wie lo let nia na uczy ciel ka, Bo gu sław
Du da – eme ry to wa ny, wie lo let ni na uczy -
ciel i dy rek tor, Wan da Za pol ska – eme -
ry to wa na na uczy ciel ka, Wła dy sław
Ba ziak – eme ry to wa ny, wie lo let ni na -
uczy ciel, Zo fia Gier czyk – eme ry to wa -
na na uczy ciel ka, Kry sty na Gry zło
– eme ry to wa na głów na księ go wa, Sta ni -
sła wa Gan car czyk – wie lo let nia pra cow -
ni ca szko ły.

„Srebr ne Jabł ka Są dec kie” po wę dro -
wa ło na rę ce: Ma rii Po gwizd – na uczy -

ciel ki przed mio tów za wo do wych, Bar -
ba ry Ga ły sa -Ku la sik – se kre tar ki szkol -
nej, Wie sła wa Prost ko – na uczy cie la
ję zy ka an giel skie go, Krzysz to fa Pyr do -
ła – kie row ni ka kształ ce nia prak tycz ne -
go, Mał go rza ty Kwit – na uczy ciel ki
ję zy ka nie miec kie go, Mag da le ny Ja gie -
ły – na uczy ciel ki geo gra fii, Sta ni sła wa
My ja ka – na uczy cie la wy cho wa nia fi -
zycz ne go, Mał go rza ty Le cho wicz – pe -
da go ga szkol ne go i Sta ni sła wa Pyr do ła
– pra cow ni ka ob słu gi.

Na gro dę sta ro sty no wo są dec kie go
w dzie dzi nie edu ka cji otrzy ma ła An -
na Skal ska, na uczy ciel ka ję zy ka pol -
skie go.

Od 1992 do 1999 ro ku funk cję dy rek -
to ra szko ły peł nił Zbi gniew Cze pe lak,
obec nie 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.

– Mia łem to szczę ście, że pra co wa -
łem tu taj w la tach dzie więć dzie sią tych.
To był ta ki twór czy okres dla tej szko ły.
Uda ło nam się po ko nać ma razm i za stój,
od no wi li śmy bu dy nek i po wsta ła pięk -
na pla ców ka oświa to wa – wspo mi nał.
– Szko ła to jest ja kaś cią głość.
Ab sol wen ci to jest pew na gru pa, któ ra
prze ka zu je na stęp nym po ko le niom opi -
nie o szko le, na uczy cie le star si po wo li
od cho dzą, obec ni bę dą bu do wać przy -
szłość i ży czył bym im, aby mie li ten en -
tu zjazm, któ ry my mie li śmy – do dał.

Pod czas uro czy sto ści przy wo ły wa no
tych, któ rzy już ode szli, wspo mi na no
wspa nia łą hi sto rię szko ły i wy da rze nia,

któ re by ły udzia łem jej spo łecz no ści.
Ale mó wio no ta kże o przy szło ści. Nad -
cho dzą ce la ta bę dą bo wiem sta wiać
przed Ze spo łem Szkół im. św. Kin gi ko -
lej ne wy zwa nia. Ale so lid ne za ple cze
i pięć dzie siąt lat do świad cze nia spra wia -
ją, że twór cy łąc kiej pla ców ki mo gą być
spo koj ni o jej los.

– Bę dzie my po dej mo wać wszel kie
dzia ła nia, aby mło dzież kształ ci ła się
na mia rę po trzeb tu tej szej spo łecz no ści
i ocze ki wań współ cze sno ści – za pew nił
dy rek tor Bi gos.

KIN GA BED NARC ZYK 
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Zwo len ni cy wy kre śle nia z usta wy
abor cyj nej prze słan ki eu ge nicz -
nej 27 wrze śnia te go ro ku po raz
dru gi prze gra li w Sej mie. Co zro bi -
cie z po nad 400 ty sią ca mi pod pi sów
ze bra ny mi przez Ko mi tet Ini cja ty -
wy Usta wo daw czej „Stop Abor cji”?

– Z tą ilo ścią pod pi sów nic już nie
mo że my zro bić. One zo sta ły do Sej mu
do star czo ne, Sejm je od rzu cił i w tym
mo men cie za koń czył się pro ces le gi sla -
cyj ny. Tak to wy glą da od stro ny praw -
nej, na to miast pa trząc od zwy kłej,
ludz kiej stro ny – ta ka ilość pod pi sów to
dla nas ogrom na sa tys fak cja, że by ło ich
czte ry ra zy wię cej, niż usta wo daw ca
wy ma ga do wnie sie niu pro jek tu, że pod -
pi sy wa li się lu dzie z ca łej Pol ski.
Z mów ni cy sej mo wej pa da ły za rzu ty
o wy łu dze nie pod pi sów, o zbie ra nie
przez nas pod pi sów nie ma lże na si łę.
Ka żdy oby wa tel wy cho dząc skąd kol -
wiek, wy cho dząc rów nież z ko ścio ła, bo
wte dy ta kże jest oby wa te lem – mógł nas
omi nąć, al bo pod pi sać. Je śli w Pol sce
zna la zło się pra wie 450 ty się cy osób,
któ re zde cy do wa ły się ten pro jekt po -
przeć, to dla nas jest to nie tyl ko pod pis
ja ko ta ki, ale zo bo wią za nie. Na pew no
spra wa nie zo sta nie za mknię ta.
Czy po dej mie cie Pań stwo trze cią
pró bę zmia ny usta wy abor cyj nej?

– Pierw sza pró ba po le ga ła na za we -
to wa niu ca łej obo wią zu ją cej usta wy
abor cyj nej, a więc wy kre śle nie wszyst -
kich trzech prze sła nek, po zwa la ją cych
na za bi ja nie dzie ci nie na ro dzo nych

i wte dy za bra kło w par la men cie sze ściu
gło sów. To by ło trzy la ta te mu, pod ko -
niec po przed niej ka den cji Sej mu. Dru -
ga pró ba zmia ny usta wy abor cyj nej by ła
czę ścio wo na sza, bo to był nasz pro jekt,

któ ry je sie nią ze szłe go ro ku wnio sła
pod ob ra dy Sej mu So li dar na Pol ska.
Być mo że to był błąd, gdyż w Sej mie ła -
two się wte dy ro bi awan tu rę i upo li tycz -
nia spra wę, ale my śmy chcie li to zro bić
szyb ko, że by nam po tem nie za rzu ca no,
że pod ko niec ka den cji do ko nu je my po -
li tycz nych „wrzu tek”. Przed ro kiem
o ty le od nie śli śmy suk ces, że pro jekt
prze szedł w Sej mie przez pierw sze czy -
ta nie i zo stał skie ro wa ny do ko mi sji.
Tam już by ła pa ro dia, nikt nie słu chał
na szych ar gu men tów, cho dzi ło tyl ko
o jak naj szyb sze od rzu ce nie pro jek tu
przez więk szość sej mo wą: PO z po par -
ciem SLD i Ru chu Pa li ko ta. Lu do wcy
w zna ko mi tej więk szo ści gło so wa li
za na szym pro jek tem. W ca ło ści go po -
par ła pra wi ca: Pra wo i Spra wie dli wość
oraz So li dar na Pol ska. 
Te raz pro jekt zo stał od rzu co ny już
w pierw szym czy ta niu i do ko mi sji
sej mo wych nie do tarł?

– Na pew no jest to po ra żka, bo trud -
no po wie dzieć, że od nie śli śmy zwy cię -
stwo, je że li wno si się pro jekt do Sej mu
i ten pro jekt nie prze cho dzi na wet przez
pierw sze czy ta nie, ale z dru giej stro ny
trze ba w tym wszyst kim do strze gać po -
zy tyw ne aspek ty. Na le ży wi dzieć, że na -
stę pu je mo że po wol na, ale jed nak cią gła
zmia na na sta wie nia opi nii pu blicz nej
w spra wie za bi ja nia dzie ci nie na ro dzo -
nych. Że ru chy pro -li fe, te wszyst kie ak -
cje i dzia ła nia, któ re po dej mu je my,
za czy na ją od no sić sku tek. Na szym dłu -
go fa lo wym ce lem jest cał ko wi ty za kaz

Nie wystarczy 
mieć dobre poglądy
Rozmowa z WIESŁAWEM PROSTKO, nauczycielem z Łącka, działaczem Fundacji Pro-Prawo
do życia, koordynatorem akcji zbierania podpisów w diecezji tarnowskiej pod obywatelskim
projektem zmiany ustawy aborcyjnej, polegającej na wykreśleniu tzw. przesłanki
eugenicznej, gdy płód zagrożony jest ciężkim uszkodzeniem, lub nieuleczalną chorobą. 

Wiesław Prostko
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za bi ja nia dzie ci po czę tych, a dro ga do je -
go osią gnię cia jest dłu ga i wy bo ista. 
Na stę pu je zmia na w świa do mo ści
Po la ków?

– Sa ma licz ba pod pi sów pod na szym
pro jek tem usta wy o tym świad czy. Bar -
dzo cie ka we są wy ni ki ostat nie go ba da -
nie CBOS, któ re po wta rza ne jest od 2005
ro ku, te raz prze pro wa dzo no je trze ci raz.
Jest to tzw. ba da nie li be ra li za cji na stro -
jów i po glą dów. Od po wie dzi na wszyst -
kie py ta nia, któ re tam pa da ły, po ka zu ją,
że Po la cy sta ją się co raz bar dziej li be ral -
ni w sfe rze oby cza jo wej. Tyl ko od po wie -
dzi na to jed no, je dy ne py ta nie, któ re my
sta wia my, do ty czą ce za bi ja nia dzie ci nie -
na ro dzo nych, idą w zu peł nie in nym kie -
run ku: 60 pro cent ba da nych stwier dzi ła,
że abor cja jest za wsze złem i ni gdy nie
mo że być do pusz czo na, na stęp ne 15 pro -
cent, tro chę w słab szym stop niu, po tę pi -
ło abor cję. Oczy wi ście, nie przy pi su je my
wy łącz nie so bie za sług w tym za kre sie.
Wpływ na zmia nę po glą dów na szych
oby wa te li ma rów nież na uka. Mat ce, któ -
ra zo ba czy ła wy nik USG w pią tym ty go -
dniu cią ży już się nie wmó wi, tak jak
pró bo wa no wma wiać w Sej mie, że to nie
jest dziec ko. Za tem te pro ste osią gnię cia
na uki są po na szej stro nie i zwy kli, nor -
mal ni lu dzie za czy na ją my śleć po dob nie
jak my. 
Od opi nii do de cy zji dro ga da le ka…

– Na tu ral nie, roz ró żniam opi nię
od po staw, a po sta wy od de cy zji, na to -
miast trze ba też wie dzieć, że pew ne rze -
czy idą naj pierw. Naj pierw zmie nia się
na sza opi nia w ja kiejś spra wie i pro szę
zwró cić uwa gę, że opi nia w spra wie
abor cji zmie nia się nie pod wpły wem
me diów, bo me dia, szcze gól nie tzw.
głów ne go nur tu, tej opi nii nie kreu ją.
Ten te mat pra wie nie ist nie je, a za tem
zmia ny na stę pu ją nie pod wpły wem me -
diów. Ro la Ko ścio ła tu taj jest oczy wi -
ście istot na, nie do prze ce nie nia, ale
ta kże na le ży spoj rzeć na to z ta kie go
punk tu wi dze nia, że te sa me ba da nia
CBOS po ka zu ją, że Po la cy są znacz nie
mniej po dat ni na głos Ko ścio ła niż daw -
niej. Ko ścio ła słu cha my co raz mniej,
a mi mo to co raz bar dziej de cy du je my
się na wy ra że nie opi nii, że abor cja jest
za wsze złem. 
Być mo że po stę pu ją zmia ny w świa -
do mo ści spo łe czeń stwa, ale je śli po -

rów na my te dwa glo so wa nia
– ostat nie i sprzed ro ku, na te mat
wy kre śle nia z usta wy abor cyj nej
prze słan ki eu ge nicz nej, to trud no
po wie dzieć o zmia nach za cho dzą -
cych w świa do mo ści par la men ta -
rzy stów. Rok te mu ca ła trój ka
po słów Plat for my Oby wa tel skiej
z na sze go re gio nu, w pierw szym
czy ta niu gło so wa ła za skie ro wa -
niem pro jek tu usta wy do pra cy
nad nim w ko mi sji, a obec nie sy tu -
acja by ła in na… 

– To po ka zu je, ja ki jest roz dźwięk
mię dzy opi nią spo łe czeń stwa, a na szy -
mi par la men ta rzy sta mi, szcze gól nie wy -
bra ny mi w na szym okrę gu. Nie chcę
po wie dzieć, że tu wszy scy lu dzie są te -
go sa me go zda nia, bo to nie praw da, na -
to miast trze ba wi dzieć, że okręg 14 jest
to okręg kon ser wa tyw ny, lu dzi, któ rzy
są tra dy cjo na li sta mi i na spra wę za bi ja -
nia dzie ci ma ją wy ro bio ny po gląd. Ja

pra cu ję w szko le, w któ rej Pan Bóg po -
bło go sła wił nam, mo żna tak po wie -
dzieć, trud nym ję zy kiem, dzieć mi, czy
bar dziej mło dzie żą, bo to szko ła po nad -
gim na zjal na, któ re cho ru ją na cho ro by
ge ne tycz ne, ta kże bar dzo cię żkie, gdyż
ostat nio ma my tro je dzie ci z mu ko wi -
scy do zą. Prze cież to jest bar dzo cię żka
cho ro ba. I tu nie ma py tań, ro dzi na nie
ma wąt pli wo ści, jest oczy wi ste, że ta kie
dziec ko ma się uro dzić. W świe tle ta -
kich po staw wi dzi my, że na si po sło wie
z PO zu peł nie się po gu bi li, po szli w in -
nym kie run ku niż wy bor cy, któ rzy ich
wy bra li. Pan po seł An drzej Czer wiń ski
gło so wał prze ciw od ra zu, ale cie kaw -
szy ma newr za sto so wa li dwaj po zo sta li
po sło wie PO z na sze go okrę gu: pan Ma -
rian Cy coń ze Sta re go Są cza i pan An -
drzej Gut -Mo sto wy z Za ko pa ne go.
W mo men cie gło so wa nia po seł Cy coń

po pro stu wy cią gnął kar tę do gło so wa -
nia. In te re su ją ce, że 48 se kund wcze -
śniej gło so wał, po tem na gle znik nął.
Po dob nie za cho wał się po seł Gut -Mo -
sto wy. We wcze śniej szych gło so wa -
niach uczest ni czył, a gdy przy szło
gło so wać nasz pro jekt na gle się zde ma -
te ria li zo wał. 
Jak Pan oce ni obie po sta wy: po sła
Czer wiń skie go i po słów – Cy co nia
i Gu ta - Mo sto we go? 

– Oso bi ście wo lę roz ma wiać z An -
drze jem Czer wiń skim, sto jąc przed nim
twa rzą w twarz i wie dzieć przy naj mniej,
że on mnie nie po prze, ale że on ma ja -
kieś zda nie na ten te mat, niż z ludź mi,
któ ry chcą spra wiać do bre wra że nie, ale
w trud nych sy tu acjach ucie ka ją od de -
cy zji, jak to zro bił po seł Cy coń, jak i po -
seł Gut–Mo sto wy. Nie mo gę ich
zro zu mieć. Po seł Gut -Mo sto wy to jest
prze cież gó ral spod Gie won tu! On po -
wi nien mieć cha rak ter, a cóż to za cha -

27 wrze śnia br. Sejm RP od rzu cił
w pierw szym czy ta niu oby wa tel ski pro -
jekt usta wy o za ka zie tzw. abor cji eu ge -
nicz nej, gdy dziec ko za gro żo ne jest
nie ule czal ną cho ro bą lub upo śle dze -
niem. Pod pro jek tem wnie sio nym przez
Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo daw czej
„Stop Abor cji” pod pi sa ło się po nad 400
tys. Po la ków. 

Wnio sek o od rzu ce niu pro jek tu
w pierw szym czy ta niu po par ło 233 po -
słów (SLD, Ruch Pa li ko ta i zde cy do wa -
na więk szość po słów PO), za dal szym
pro ce do wa niem pro jek tu gło so wa ło 182
po słów (PiS, SP, PSL), sze ściu po słów
wstrzy ma ło się od gło su.

Ta spra wa po dzie li ła po słów PO z no -
wo są dec kie go okrę gu wy bor cze go. 

An drzej Czer wiń ski gło so wał za od rzu -
ce niem pro jek tu. Ma rian Cy coń i An drzej
Gut -Mo sto wy nie wzię li udzia łu w gło so -
wa niu, po mi mo że by li na sa li ob rad.

Po zo sta ła sió dem ka po słów z okrę -
gu 14: Wie sław Jan czyk, Bar ba ra Bar tuś,
Piotr Na im ski i An na Pa luch (wszy scy
PiS) oraz Ar ka diusz Mu lar czyk, An drzej
Ro ma nek i Edward Siar ka (wszy scy So li -
dar na Pol ska) po par ła oby wa tel ski pro -
jekt za ostrza ją cy usta wę abor cyj ną. 

Po seł An drzej Czer wiń -
ski gło so wał prze ciw
od ra zu, ale cie kaw szy
ma newr za sto so wa li
dwaj po zo sta li po sło wie
PO z na sze go okrę gu: Ma -
rian Cy coń i An drzej Gut -
-Mo sto wy. 
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rak ter, gdy wte dy, kie dy trze ba pod jąć
trud ną de cy zję, na wet na „nie”, w po -
rząd ku – on rej te ru je?! Prze cież miał
jesz cze trze ci gu zik, mógł na ci snąć
– „wstrzy mał się” od gło su, lecz nie, on
wo lał uciec od de cy zji. 

Pa mię tam wi zy tę Oj ca Świę ta Ja -
na Paw ła II w 1997 ro ku w Za ko pa nem,
kie dy ro dy gó ral skie ślu bo wa ły
pod Wiel ka Kro kwią, pew nie był tam
też ród Mo sto wych: „Przy rze ka my jak
ten krzyż na Gie won cie moc no trwać
w wie rze i tra dy cji chlub nej przod ków
na szych, a Ślu bów Ja sno gór skich na ro -
du pol skie go do cho wać”. Pan po seł Gut -
-Mo sto wy chy ba nie zna Ślu bów
Ja sno gór skich, bo tam spra wa za bi ja nia
dzie ci nie na ro dzo nych jest bar dzo moc -
no pod kre ślo na, je śli on w ta kim mo -
men cie wy szedł z sa li ob rad. To jest
bar dzo smut ne, że po seł, któ ry prze cież
idzie do Sej mu po dej mo wać de cy zje
w na szym imie niu, uchy la się od nich.
Ja po tra fię za ak cep to wać, nie zgo dzić
się, ale za ak cep to wać fakt, że on po dej -
mie de cy zję nie ta ką jak bym chciał, ale
po seł, któ ry je dzie tam po to, że by uchy -
lić się od de cy zji w ogó le, w tak wa żnej
spra wie? Te go nie poj mu ję. Dla mnie
jest to po pro stu tchó rzo stwo. A po seł
Cy coń, po seł z gro du świę tej Kin gi,

współ or ga ni za tor wi zy ty Oj ca Świę te go
w Sta rym Są czu w ro ku 1999, czym się
chlu bi, gdy przy szła go dzi na praw dy
– też stchó rzył. 

***
Sta wia się za rzut, że ru chy pro -li fe
ła mią kru chy kom pro mis abor cyj ny,
osią gnię ty z wiel kim tru dem
w stycz niu 1993 ro ku, w po sta ci obo -
wią zu ją cej usta wy „O pla no wa niu
ro dzi ny, ochro nie pło du ludz kie go
i wa run kach do pusz czal no ści prze -
ry wa nia cią ży”. 

– W tam tym cza sie rze czy wi ście mo -
żna by ło uwa żać, że za war to war to ścio -
wy kom pro mis, bo punk tem wyj ścia
by ła usta wa odzie dzi czo na po ko mu nie,
któ ra po zwa la ła na wszyst ko. To był po -
czą tek, wte dy tyl ko ty le mo żna by ło
uzy skać. Te raz jest istot ne, aby śmy się
nie cie szy li z te go, co wy wal czy li -
śmy 20 lat te mu, a ra czej po ko le nie
przed na mi, ale po szli da lej. Z da nych
Mi ni ster stwa Zdro wia wy ni ka, że
w 2011 ro ku za bi to na mo cy ob wią zu ją -
cej usta wy abor cyj nej 669 dzie ci,
w tym 620 dzie ci z po wo du prze słan ki
eu ge nicz nej. Czy w związ ku z tym mo -
żna się cie szyć, że ma my faj ny kom pro -
mis? Pro szę zwró cić uwa gę, że ile ra zy
le wi ca by ła u wła dzy, to nikt nie mó wił

o kom pro mi sie, po pro stu post ko mu ni -
ści sta ra li się zre ali zo wać swój pro jekt.
Raz zo stał za we to wa ny tyl ko dla te go, że
pre zy den tem był jesz cze Lech Wa łę sa,
a po tem pro jekt le wi cy zo stał od rzu co -
ny przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny, zresz -
tą z pięk ny mi ar gu men ta mi. War to
prze czy tać orze cze nie Try bu na łu z 28
ma ja 1997 ro ku, kie dy Alek san der Kwa -
śniew ski był pre zy den tem. W orze cze -
niu wska za no, że na sza kon sty tu cja
w pierw szym ar ty ku le sta no wi, że pań -
stwo pol skie jest de mo kra tycz nym pań -

stwem praw nym, co ozna cza, że je go
pod mio tem są oby wa te le, a pierw szym
pra wem oby wa te la – czło wie ka jest pra -
wo do ży cia. I z te go wszyst ko in ne wy -
ni ka. Re asu mu jąc, ten tak zwa ny
kom pro mis abor cyj ny ni gdy nie był
kom pro mi sem, ni gdy nie był uzna wa ny,
bo dla cze go? Uczci wy czło wiek mó wił
w 1993 ro ku: „Ok – na tym eta pie mo -
że my się po go dzić, ale wiedz do brze, że
ja bę dę ro bił swo je”. Le wi ca też ro bi ła
swo je, pod wa ża jąc, na ile mo gli, ów tak
zwa ny kom pro mis abor cyj ny, tyl ko
w swo ją stro nę. 
Prze ciw ni cy za ostrze nia usta wy
abor cyj nej twier dzą, że do ma ga jąc
się wy kre śle nia z niej prze słan ki eu -
ge nicz nej ska zu je cie ko bie ty na he -
ro izm, wy cho wy wa nie dziec ka
cię żko upo śle dzo ne go, a nie ka żda
ko bie ta na da je się na bo ha ter kę
i chce nią być? 

– Sam te go bym nie wy my ślił, ale to,
co po wie dzia ła pa ni Ka ja Go dek, gdy
w Sej mie re fe ro wa ła pro jekt usta wy,
uwa żam za ge nial ne. Ona zwró ci ła uwa -
gę, że wska za nie, iż pew na po sta wa jest
he ro izmem, jest jed no cze śnie po ka za -
niem, że in na po sta wa jest nor mą. Je że li
się mó wi, że uro dze nie i wy cho wa nie
dziec ka, któ re jest za gro żo ne cho ro bą

Z da nych Mi ni ster stwa
Zdro wia wy ni ka, że w 2011
ro ku za bi to na mo cy ob -
wią zu ją cej usta wy abor -
cyj nej 669 dzie ci,
w tym 620 dzie ci z po wo du
prze słan ki eu ge nicz nej.



LISTOPAD 2013 43
WWW.SADECZANIN.INFO

WOKÓŁ NAS

– w usta wie ma my na pi sa ne o po dej rze -
niu cho ro by – jest he ro izmem, to nor mą
jest za bi ja nie dzie ci po czę tych. Je śli ko -
bie ta, któ ra de cy du je się uro dzić jest he -
ro sem, to ta nor mal na, zwy kła, sza ra
ko bie ta mo że so bie po wie dzieć: „No
tak, ja prze cież nie je stem bo ha ter ką. Ja
zro bię to, co jest nor mą, to, co po win no
się ro bić nor mal nie w tej sy tu acji”.
Ca ły czas mó wi my o dzie ciach za -
gro żo nych cię żką, nie od wra cal ną
cho ro bą.

– W tym sęk, że za bar dzo nie wie my,
o czym mó wi my. Symp to ma tycz ne jest
mil cze nie Mi ni ster stwa Zdro wia na py -
ta nie o to, ja kie cho ro by sta ją się dzi siaj
re al nym po wo dem do te go, że prze słan -
ka eu ge nicz na jest wy ko rzy sty wa na. Ta -
kie za py ta nia wy sy ła my do szpi ta li,
szpi ta le nie udo stęp nia ją nam in for ma cji
na ten te mat. Te py ta nia sta wia ją po sło -
wie w try bie in ter pe la cji po sel skich,
gdzie ist nie je obo wią zek od po wie dzi
i też brak re ak cji mi ni stra. Mó wi my
o po dej rze niu cię żkie go uszko dze nia
pło du, dziec ka, a tak na praw dę nie wie -
my, co się kry je za tym po ję ciem. Opo -
wiem hi sto rię, któ rą do dzi siaj moc no
prze ży wam. W związ ku z tym, że
w pew nym mo men cie sta li śmy się, ja ko
fun da cja pro -li fe wi docz ną gru pą, szcze -
gól nie przed szpi ta la mi, to zgła sza ją się
do nas oso by, któ re nie po tra fią so bie po -
ra dzić z tym, co je spo tka ło. Cho dzi
o oso by, któ re by ły kie ro wa ne na za bi -
cie dziec ka. Da wa no im ta kie skie ro wa -
nie, że mo żna to zro bić, mo żna „to”
usu nąć, wśród na szych roz mów ców są

też oso by ze śro do wi ska me dycz ne go:
le ka rze, po ło żne. Ja ko że nie mam na to
do wo dów, to nie bę dę wska zy wał imie -
niem, ale w jed nym z na szych lo kal nych
szpi ta li za bi to dziec ko tyl ko dla te go, że
mia ło krzy wą prze gro dę no so wą. To jest
ta kże cho ro ba ge ne tycz na, któ rą za kwa -
li fi ko wa no ja ko „cię żkie uszko dze nie”
pło du. A prze cież ten de fekt usu wa się
w dro dze zwy kłej ope ra cji pla stycz nej.
Uczy my się ta kże po przez to, co się dzie -
je w in nych kra jach. W Wiel kiej Bry ta -
nii przez wie le lat ru chy pro -li fe nie
mo gły uzy skać in for ma cji, o ja ką my
dzi siaj wal czy my. W koń cu uzy ska ły ją
po przez są do wy na kaz – pew nie i u nas
do te go doj dzie – i oka za ło się, że w jed -
nym ro ku, sied mio ro dzie ci zo sta ło za -
bi tych tyl ko dla te go, że mia ły roz sz czep
war gi. Po ję cie „cho ro ba ge ne tycz na”
trak tu je się jak furt kę i my się bar dzo bo -
imy, że tak na praw dę w pol skich szpi ta -
lach za bi ja się przede wszyst kim dzie ci
z Ze spo łem Do wna, bo to jest syn drom
bar dzo ła twy do wy kry cia w ba da niach
pre na tal nych, a ta kże z Ze spo łem Tur ne -
ra. Ta kie dzie ci mo gą nor mal nie żyć,
mo gą nor mal nie funk cjo no wać, speł niać
się, na swo ją mia rę. Ale ja ka jest na sza
mia ra?
Wła śnie o tę mia rę cho dzi, czy ist -
nie je nie ule czal na cho ro ba ge ne -
tycz na, nie od wra cal ne uszko dze nie
pło du, kie dy dzia ła cze pro -li fe wy ra -
zi li by zgo dę na abor cję, na przy kład
w przy pad ku dziec ka bez mó zgu?

– Ta kie dzie ci pra wie za wsze umie ra -
ją w trak cie cią ży, al bo za raz po uro dze -
niu. Trze ba to py ta nie od wró cić.
Za sta nów my się nad sy tu acją, gdy dziec -
ko ma trzy mie sią ce i ro dzi ce do wia du ją
się, że jest nie ule czal nie cho re i śmierć
na stą pi bar dzo szyb ko i w cier pie niach.
Czy jest ta ka cho ro ba, któ ra by upo wa -
żnia ła mnie do te go, że bym po pro sił le -
ka rza, aby skró cił cier pie nie mo je go
dziec ka? To jest tak na praw dę py ta nie
o to, kim dla mnie jest czło wiek? Czy
czło wiek jest przed mio tem, któ ry utrud -
nia mi ży cie, czy też dru gi czło wiek jest
part ne rem, pod mio tem, do któ re go za -
wsze bę dę pod cho dził z sza cun kiem, co -
kol wiek się z nim dzie je. Czym w isto cie
ró żni się dziec ko na ty dzień przed uro -
dze niem od dziec ka, któ re jest dwa ty go -
dnie po uro dze niu?

Nie do pusz cza cie ja kie kol wiek dys -
ku sji w spra wie abor cji eu ge nicz nej?

– Sto imy na sta no wi sku peł nej ochro -
ny ży cia. Tak sa mo, je że li jest ro dzi na,
kie dy ma my cię żko cho re go człon ka ro -

dzi ny i wie my, że na pew no umrze, to
do gło wy nam nie przyj dzie, że mo że -
my ja koś ten „pro blem” za ła twić, my
cze ka my na na tu ral ną śmierć. Nikt wte -
dy nie pró bu je ani ucie kać ani mo ra li zo -
wać, a to są nie zwy kle trud ne sy tu acje. 
Czy za Wa szą ba ta lią w obro nie
dziec ka po czę te go idzie za an ga żo wa -
nie na rzecz po mo cy mat kom sa mot -
nie wy cho wu ją cym dzie ci
nie peł no spraw ne, bo mę żczyź ni – oj -
co wie tych dzie ci, czę sto są nie od po -
wie dzial ni, a po moc pań stwa dla
ta kich ro dzin jest nie wy star cza ją ca? 

– Je ste śmy or ga ni za cją, któ ra jest wi -
docz na, ale któ ra jest or ga ni za cją nie -
wiel ką. Nie otrzy mu je my żad ne go
do fi nan so wa nia, tak jak in ne or ga ni za -
cje, szcze gól nie te sto ją ce po dru giej
stro nie te go spo ru. Nie do sta je my ani
gro sza z ka sy pu blicz nej po za jed nym
pro cen tem od pi su po dat ko we go, któ ry
ktoś ze chciał nam prze ka zać. Nie ma my
ka dro wych pra cow ni ków. Wszyst ko, co
ro bi my, to jest dzia łal ność wo lon ta riac -
ka. Ca ła na sza pra ca tu taj, w die ce zji tar -
now skiej, któ ra zo sta ła wy ko na na, to
by ła pra ca do brych lu dzi, któ rzy po świę -
ci li swój czas, czę sto swo je pie nią dze, bo
ochro na dziec ka po czę te go jest dla nich
istot ną spra wą. Nie mo że my zaj mo wać
się wszyst ki mi spra wa mi. Nie mo że my
wy rę czać pań stwa w je go obo wiąz kach.
Mó wię o pań stwie przez du że „P”, bo to
Pań stwo ma obo wią zek po ma gać ro dzi -
nie, któ ra jest w po trze bie, szcze gól nie,
kie dy ta po trze ba jest tak wiel ka. Jest
wie le or ga ni za cji, któ re zaj mu ją się wie -
lo ma spra wa mi, ale więk szość z nich

Czy czło wiek jest przed -
mio tem, któ ry utrud nia
mi ży cie, czy też dru gi
czło wiek jest part ne rem,
pod mio tem, do któ re go
za wsze bę dę pod cho dził
z sza cun kiem, co kol wiek
się z nim dzie je.
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jed nak w czymś się spe cja li zu je. Wal ka
z abor cją to jest nasz znak roz po znaw -
czy, my tym się zaj mu je my i nie na le ży
nam ro bić wy rzu tów, że nie ro bi my ni -
cze go in ne go. Czę sto spo ty kam się z za -
rzu tem: „A czy wy zro bi li ście to, tam to
i siam to”. Za dał bym ta kie py ta nie le wej
stro nie: czy ak cep tu je cie ja kiś próg po -
mo cy fi nan so wej pań stwa, na przy kład 6
ty się cy, czy 10 ty się cy zło tych na dziec -
ko, przy któ rym zgo dzi cie się na za kaz
za bi ja nia cho rych dzie ci. W od po wie dzi
sły szy my: „god ne ży cie”, a to, a tam to.
Oka zu je się, że ten miecz ma ciąć tyl ko
w jed ną stro nę. To nie jest uczci wa ar gu -
men ta cja, to jest pró ba zna le zie nia ki ja,
że by w nas ude rzyć. Tak sa mo wie le ra -
zy spo ty kam się z za rzu ta mi: „A dla cze -
go pan nie ad op to wał do tej po ry
dziec ka”. Od po wia dam: „Wy cho wu ję
dwo je swo ich dzie ci, mo że po wi nie nem
ad op to wać cu dze, ale te go nie zro bi łem”.
Pro szę opo wie dzieć o so bie, ja ka
jest Wa sza ro dzi na?

– Przede wszyst kim je stem mę żem
jed nej, tej sa mej od po cząt ku żo ny, ma -
my dwo je dzie ci. Syn skoń czył stu dia
praw ni cze i w tym ro ku zdał eg za min
na apli ka cję, cór ka jest w dru giej kla sie
li ceum, czy li je ste śmy w tym wie ku, kie -
dy ro dzi ce mar twią się bar dziej o wy -
pusz cze nie dzie ci z do mu, niż
o po więk sze nie ro dzi ny. Wy da je mi się,

że mo że my sie bie na zwać ro dzi ną szczę -
śli wą, w tym sen sie, że obo je z żo ną je -
ste śmy w jed nym nur cie ide owym. To, co
jest dla mnie bar dzo wa żne, jest rów no -
cze śnie wa żne dla naj bli ższej mi oso by.
Obo je je ste śmy moc no za an ga żo wa ni
w dzia łal ność ru chów pro -li fe, oczy wi -
ście ka żde z nas na trosz kę in ny spo sób,
gdyż ko bie ta ma in ną ro lę do speł nie nia,
szcze gól nie w do mu i ro dzi nie. Na sze po -
glą dy by ły od za wsze ta kie sa me, choć
praw dę mó wiąc de cy zję, że nie wy star -
czy tyl ko mieć po glą dy, ale trze ba za cząć
jesz cze coś ro bić – nie za pa dła tak daw -
na. To by ło dwa, trzy la ta te mu, kie dy po -
my śle li śmy z ma łżon ką, że nie wy star czy
mieć do bre po glą dy, trze ba w imię tych
po glą dów coś re al ne go ro bić.
Ostat nie py ta nie, skąd się wziął fe -
no men Kai Go dek, któ ra w Sej mie,
re fe ru jąc 27 wrze śnia oby wa tel ski
pro jekt zmia ny usta wy abor cyj nej,
do pro wa dzi ła le wą stro nę do fu rii,
a pra wa – nie ustan nie kla ska ła?

– My śmy jej nie wy na leź li, ja raz po -
wie dzia łem pu blicz nie - i to był błąd – że
pa ni Ka ja Go dek zna la zła się w na szej
fun da cji przez przy pa dek. To nie jest ko -
bie ta wy na le zio na, sły sza łem oska rże nia,
cy tu ję: „Zna leź li ko bie tę, bo to le piej pi -
ja ro wo wy glą da”. Nie praw da. Po przed -
ni pro jekt usta wy re fe ro wał w Sej mie
pan Ma riusz Dzie rżaw ski, prze wod ni -

czą cy ko mi te tu. Pa ni Go dek ja kieś dwa
la ta te mu, w związ ku z tym, że sa ma wy -
cho wu je dziec ko z Ze spo łem Do wna,
po pi kie cie przed szpi ta lem MSW na uli -
cy Ba na cha w War sza wie, tam gdzie or -
dy na to rem jest dok tor Dęb ski, na pi sa ła
list do Fun da cji z po dzię ko wa niem
i opo wie dzia ła swo ją hi sto rię. To świa -
dec two za in spi ro wa ło bar dzo wie le osób

z na sze go śro do wi ska i tak po ma lut ku
pa ni Ka ja za czy na ła być oso bą, któ rą
czę sto pro szo no o po moc w ró żnych
spra wach. Sta ła się roz po zna wal na, kie -
dy po ja wi ła się w pro gra mie te le wi zyj -
nym pa na To ma sza Li sa, w bar dzo
cie ka wym kon tek ście. Oto ma my mło dą
ko bie tę w cią ży, po uro dze niu dziec ka
z Ze spo łem Do wna, któ ra mó wi, że uro -
dze nia ta kie go dziec ka nie jest bo ha ter -
stwem. Ona mó wi, że uro dze nia dziec ka
jest nor mą, ko bie ta dziec ko ro dzi, kar mi
je, opie ku je się nim i nie py ta, czy jest
cho re, czy zdro we. Si łą pa ni Kai Go dek
jest au ten tycz ność, to, o czym mó wi, ona
sa ma prze ży ła. Ta kie świa dec two jest nie
do oba le nia. 
Dzię ku ję za roz mo wę. 

Roz ma wiał HEN RYK SZEW CZYK 

WIE SŁAW PROST KO
(lat 52), po cho dzi z Olsz ty na, w mło do ści
dzia łał w Ru chu „Świa tło -Ży cie” (po przez
oa zy po znał Są dec czy znę i za ko chał się
w gó rach). Na po cząt ku lat 90. ub. wie ku
spro wa dził się z żo ną – Lu cy ną – do Łąc -
ka. Obo je są na uczy cie la mi w Ze spo le
Szkół im św. Kin gi w Łąc ku. Pan Wie sław
uczy ję zy ka an giel skie go, pa ni Lu cy -
na – bio lo gii. 

Wal ka z abor cją to jest
nasz znak roz po znaw czy,
my tym się zaj mu je my
i nie na le ży nam ro bić
wy rzu tów, że nie ro bi my
ni cze go in ne go. Czę sto
spo ty kam się z za rzu tem:
„A czy wy zro bi li ście to,
tam to i siam to”.Pi kie ta dzia ła czy Fun da cji Pro – Pra wo do ży cia na Ryn ku w No wym Są czu, 

5 li sto pa da 2012 r., z le wej Wie sław Prost ko 
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Bar tek Świ der ski, chłop czyk z Cy -
ga no wic ko ło Sta re go Są cza, przy -
szedł na świat z ze spo łem Fal lo ta
– wro dzo ną wa dą ser ca, po wo du ją -
cą, iż przez płu ca pły nie mniej krwi,
przez co mniej tle nu. Je go ży cie
ura to wał pro fe sor Edward Ma lec.
Nie ste ty, ro dzi na chłop ca wciąż nie
mo że spać spo koj nie – by Bar tek
mógł żyć, ko niecz na jest ko lej -
na ope ra cja. Ów za bieg zo stał wy -
ce nio ny na kwo tę 29 ty się cy eu ro…

SZCZĘŚLIWE I BEZPIECZNE
DZIECIŃSTWO NADAL
ZAGROŻONE

Cy ga no wi ce nie opo dal Sta re go Są -
cza. Pięk ny, sło necz ny, sierp nio wy
dzień. Po prad szem rze ci chut ko, po ziom
wo dy jest nie wiel ki, bar dzo daw no nie
by ło ob fi te go desz czu. W rze ce wi dać
ma łe go, szczu płe go chłop czy ka, któ ry
w dzie cię cym kół ku pły wac kim dziar sko
pły nie przed sie bie, zmie rza jąc w ra mio -
na uko cha nej ma my… Bar tek Świ der -
ski. Re zo lut ny, ra do sny ma lec. Wie, że
nie mo że bie gać, grać w pił kę, za nad to
wy si lać się pod czas za ba wy, śmiać się
zbyt gło śno. To mo gło by za szko dzić je -
go wciąż cho re mu ser cu. Chło piec ma
dwo je star sze go ro dzeń stwa: sio strę Ka -
ro li nę i bra ta Dar ka. Obo je trzy ma ją
kciu ki za zdro wie młod sze go bra cisz ka.
Bar tek ma sześć lat, świet nie wy czu cie
ryt mu, bar dzo chciał by w przy szło ści
tań czyć ra zem z sio strą. – Cza sem bun -
tu je się, szcze gól nie, gdy pa trzy, jak ba -
wią się je go ko le dzy i ko le żan ki, gdy
z tę sk no tą spo glą da na pił kę, na bo isko...
Ser ce go bo li, że nie mo że zo stać kró lem

strzel ców – opo wia da Bar ba ra Bo dzio -
ny, ma ma chłop ca.

Nie daw no oka za ło się, że ży cie Bart -
ka wciąż jest za gro żo ne, bo le wa tęt ni -
ca płuc na nie dzia ła. Ro lę łącz ni ka ser ca
z płu cem speł nia je dy nie po bocz ne na -
czy nie krwio no śne, któ re nie jest w sta -
nie za stą pić tęt ni cy.

PA RĘ LAT WSTECZ...
11 lip ca 2007 ro ku w no wo są dec kim

szpi ta lu przy szedł na świat Bar tek Świ -
der ski. Wal ka o je go ży cie za czę ła się

wła śnie w tym mo men cie. Wy kry to u nie -
go ze spół Fal lo ta – ina czej te tra lo gię Fal -
lo ta – wa dę ser ca, cha rak te ry zu ją cą się
prze su nię ciem aor ty w pra wo, du żym
ubyt kiem w prze gro dzie mię dzy ko mo ro -
wej, zwę że niem tęt ni cy płuc nej oraz prze -
ro stem pra wej ko mo ry ser ca. Wszyst kie
te nie pra wi dło wo ści po wo du ją, iż bez
spe cja li stycz ne go za bie gu i szyb kiej po -
mo cy, je go szan se na prze ży cie są nie -
wiel kie. W prze gro dzie mię dzy
ko mo ra mi ser ca Bart ka od uro dze nia ist -
nia ła dziu ra. Tęt ni ca płuc na by ła znacz -
nie zwę żo na, co po wo du je, że przez płu ca
pły nie mniej krwi, a w niej jest mniej tle -
nu. W 2008 ro ku, dzię ki zbiór ce pie nię -
dzy i sta ra niom oraz za an ga żo wa niu
Sto wa rzy sze nia „Sur sum Cor da”, prof.
Edward Ma lec prze pro wa dził pierw szą
ope ra cję na ser cu pół to ra rocz ne go wów -
czas chłop ca i dał mu na dzie ję na dal sze
ży cie. Ma ma Bart ka, Bar ba ra Bo dzio ny,
nie kry ła wów czas ra do ści i ogrom ne go
wzru sze nia. Pro fe sor ura to wał jej dziec -
ko! – Już za wsze bę dę wdzięcz na lo so wi,
że po sta wił na mo jej dro dze pro fe so ra
Edwar da Mal ca. To on dał szan sę na dal -
sze ży cie mo je mu Bart ko wi.

To jed nak nie ko niec pro ble mów. Ma -
ły pa cjent na dal mu si wal czyć o ży cie.

– Spo dzie wa li śmy się, że po trzeb -
na bę dzie jesz cze jed na ope ra cja, bo
pro fe sor uprze dzał o ta kim sce na riu szu,
ale nie przy pusz cza li śmy, że bę dzie to
tak trud ne wy zwa nie. Wska za ne jest, aby
nie cze kać dłu go. Bart ko wi gro zi za paść
le we go płu ca, któ re jest sła bo na tle nio -
ne. Przyj mu je le ki, ale nikt nie wie, jak
dłu go bę dą dzia łać. Pol scy le ka rze nie
da li mo je mu sy no wi szan sy na wy le cze -
nie… – pod kre śla ma ma Bart ka.

Le ka rze w kli ni ce w Ka to wi cach
stwier dzi li, iż wa da chłop ca jest nie ope -

Bar tek Świ der ski. Re zo -
lut ny, ra do sny ma lec.
Wie, że nie mo że bie gać,
grać w pił kę, za nad to wy -
si lać się pod czas za ba wy,
śmiać się zbyt gło śno. To
mo gło by za szko dzić je go
wciąż cho re mu ser cu.

Pro fe sor Ma lec znów w ak cji 

Pomóżmy sercu
Bartka ze
Starego Sącza
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ra cyj na. Ma ma chłop ca nie da je jed nak
za wy gra ną i nie bę dzie spo koj nie cze -
kać na śmierć swo je go sy na. Ude rzy ła
wy żej, do pro fe so ra Mal ca, któ ry już raz
ura to wał ży cie Bart ko wi. Te raz znów
po trzeb na jest je go po moc.

– Bę dąc w Ka to wi cach py ta łam, ile
cza su zo sta ło mo je mu dziec ku, ale od -
po wie dzi nie usły sza łam. Po wie dzia no
mi tyl ko, że nie ma na dziei na ope ra cję.
Nie mo głam zgo dzić się z bez czyn nym
cze ka niem na to, aż Bar tuś nas opu ści
– do da je wzru szo na.

OD LAT RA TU JE DZIE CI
Prof. dr hab. n. med. Edward Ma lec

jest ce nio nym kar dio chi rur giem dzie cię -
cym, któ ry zaj mu je się ko rek cją wro -
dzo nych wad ser ca na szych
mi lu siń skich. Jest człon kiem Pol skie go
To wa rzy stwa Chi rur gów Dzie cię cych,
Klu bu Kar dio chi rur gów Pol skich, Eu ro -
pe an So cie ty for Car dio -Va scu lar Sur ge -
ry, So cie ty for Tho ra cic Sur ge ons, ja ko
je dy ny kar dio chi rurg z Pol ski re pre zen -
tu je swój kraj w Ame ri can As so cia tion
for Tho ra cic Sur ge ry.

Jest Ka wa le rem Or de ru Uśmie chu
oraz Człon kiem Ho no ro wym Sto wa rzy -
sze nia Sur sum Cor da. 

Na stro nie te goż Sto wa rzy sze nia
prze czy tać mo że my wzru sza ją ce świa -
dec twa szczę śli wych ro dzi ców, któ rych
dzie ciom po mógł.

Ma lec po wo łał do ży cia Sto wa rzy sze -
nie Cor In fan tis, jest uczest ni kiem Chil -
dren's He art Link, pod je go re dak cją
po wsta ła ksią żka Dziec ko z wa dą ser ca.
Po rad nik dla ro dzi ców, sta no wią ca
ogrom ną po moc, za rów no dla ro dzi ców
cho rych dzie ci oraz dla in nych le ka rzy.

Roz pra wę ha bi li ta cyj ną po świę cił
„Ba da niom do świad czal nym nad ochro -
ną nie doj rza łe go mię śnia ser co we go
w cza sie nie do krwie nia”. Jest też ce nio -
nym pro mo to rem prze wo dów dok tor -
skich.

Je śli uda się ze brać kwo tę po trzeb ną
na ope ra cję Bart ka, po raz dru gi zo pe ru -
je ma łe go sta ro są de cza ni na, da jąc mu
tym sa mym na dzie ję na szczę śli we dzie -
ciń stwo: bez le ków, ba dań, wi zyt
w szpi ta lach, ner wów i nie prze spa nych
no cy je go bli skich – dzie ciń stwo ta kie,
ja kie po win no mieć ka żde dziec ko.

PO MÓ ŻMY RA ZEM!
Ży cie czło wie ka to cud, któ ry trze ba

chro nić. Win no sta no wić ab so lut nie naj -
wy ższą, uni wer sal ną za ra zem war tość
dla ka żde go z nas. Po mó żmy urze czy -
wist nić i wcie lić w ży cie ma rze nia ro -
dzi ny z Cy ga no wic. Spraw my wspól nie,
aby Bar tek mógł tań czyć i grać w pił kę.
Czas ucie ka, a zwło ka w przy pad ku
chłop ca, bę dą ce go ca ły czas pod opie ką
Sto wa rzy sze nia „Sur sum Cor da”, dzia -
ła na je go nie ko rzyść.

Pro fe sor Ma lec, któ ry ope ru je w nie -
miec kim Mun ster, dał na dzie ję na pił kę,
na ta niec i na spo koj ny sen ma my. Chce
pod jąć się wy zwa nia i ura to wać chłop -
cu ży cie. Nie daw no z Nie miec przy szła
wia do mość, że Bar tek zo stał za kwa li fi -
ko wa ny do le cze nia ope ra cyj ne go,
a pla no wa ne jest ono na dru gą po ło wę
te go ro ku. Koszt ope ra cji i le cze nia
dziec ka wy ce nio no na 29 ty się cy eu ro
i ta ką kwo tę trze ba wpła cić na kon to
tam tej szej kli ni ki uni wer sy tec kiej. Kwo -
ta ta sta no wi ła by nie la da prze szko dę dla
prze cię te go, sta ty stycz ne go Ko wal skie -
go ma ją ce go do cho dy w wy so ko ści
śred niej kra jo wej, a co do pie ro dla ma -
my trój ki dzie ci! Dla te go po moc in sty -
tu cji, firm oraz sto wa rzy szeń
cha ry ta tyw nych bę dzie tu nie oce nio na.

NA DZIE JA JEST TRE ŚCIĄ
ŻY CIA…

... bo bez niej trud no by ło by ma mie
Bart ka i jej bli skim cie szyć się ka żdym
dniem. Nie wol no im się te raz pod dać.
Świa do mość ko niecz no ści ze bra nia tak
du żej kwo ty spę dza sen z po wiek, ale
nie ma rze czy nie mo żli wych, je śli, tak,
jak po przed nio, znaj dą się lu dzie do brej
wo li, któ rzy wy ra żą chęć po mo cy.

Od te go za le ży ży cie te go ma łe go, cie -
ka we go świa ta, we so łe go brzdą ca, któ ry
śmie je się bez tro sko, pły nąc tym ra zem
do bra ta i sio stry, cze ka ją cych na nie go
kil ka na ście me trów da lej. Pły wać, a w za -
sa dzie chla pać się w nie zbyt głę bo kiej
wo dzie, chło piec mo że do wo li – to nie
sta no wi ob cią że nia dla je go ser ca, któ re
po ope ra cji z pew no ścią ob da rzy mi ło ścią
wszyst kich tych, któ rzy wy cią gną do nie -
go po moc ną dłoń; zu peł nie jak te raz on
wy cią ga swą ma łą rącz kę do sio stry Ka -
ro li ny po ma ga ją cej mu wyjść na brzeg…

AGNIESZ KA MA ŁEC KA

WARTO WIEDZIEĆ
Sto wa rzy sze nie Sur sum Cor da uru cho -
mi ło spe cjal ne sub kon to, na któ re mo -
żna wpła cać do wol ną kwo tę na rzecz
Bart ka Świ der skie go:
Nr kon ta w Łąc kim Ban ku Spół dziel -
czym: 26 8805 0009 0018 7596 2000
0080 z ty tu łem: „Bar tek Świ der ski”.
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Przed Wszyst ki mi Świę ty mi eki pa
kon ser wa to rów z Pra cow ni Pla -
stycz nej i Kon ser wa tor skiej „AR -
Stec”- Jó zef Stec od no wi ła trzy
za byt ko we na grob ki na cmen ta rzu
przy ul. Rej ta na i po jed nym
na cmen ta rzach: go łąb ko wic kim
i he leń skim w No wym Są czu. 

F
un du sze na pra ce kon ser wa tor -
skie po cho dzi ły z ubie gło rocz -
nej kwe sty, prze pro wa dzo nej
na tych cmen ta rzach 1 li sto pa da

i w Za dusz ki w ra mach ak cji „Ra tuj my
są dec kie ne kro po lie”.

– Na cmen ta rzu przy uli cy Rej ta -
na od no wi li śmy grób czło wie ka, któ re go
dzie łem jest wie le pięk nych na grob ków
z tej ne kro po lii i to by ła for ma spła ty dłu -
gu wo bec tej od daw na nie ży ją cej oso by
– mó wi Jó zef Stec. Cho dzi o na gro bek
maj stra ka mie niar skie go Ja na Du żnia ka,
któ ry żył w la tach 1875-1931 i je go żo -
ny, An ny z Po łom skich Du żnia ko wej
(1867-1943).

Po tom ków mi strza ka mie niar skie go
chy ba już nie ma w Są czu, gdyż ten grób
od daw na był opusz czo ny. Nikt nie za -
re ago wał na kart kę ad re so wa ną do „dys -
po nen ta gro bu” z proś bą o pil ne

zgło sze nie się do za kła du po grze bo we -
go przy uli cy Śnia dec kich.

Na cmen ta rzu przy ul. Rej ta na kon -
ser wa to rzy od no wi li po nad to ele wa cję
fron to wą oka za łe go gro bow ca Dzię cio -
łow skich i Steh rów oraz ta bli cę Fe lik sa
Na łęcz -Je leń skie go, b. dy rek to ra ma gi -
stra tu są dec kie go, po wstań ca z 1863 ro -
ku, zmar łe go w 1911 ro ku, a ta kże
pięk ny mar mu ro wy obe lisk w kształ cie
ko lum ny na gro bie Sta ni sła wa Do bro -
wol skie go, ucznia V kla sy gim na zjum,
zmar łe go w 1901 ro ku, w wie ku 18 lat.
Na zdję ciach mo żna po rów nać wy gląd
ko lum ny przed i po re no wa cji. 

Na cmen ta rzu go łąb ko wic kim od no -
wio no gro bo wiec ro dzi ny Or sacz ków,
a na he leń skim – księ dza Sta ni sła wa Za -
łę skie go SJ.

Jak tłu ma czy Jó zef Stec o wy bo rze
na grob ków do kon ser wa cji de cy du je ich
war tość ar ty stycz na, ale rów nież za słu gi
dla po tom nych spo czy wa ją cych tam
osób, stąd or ga ni za to rzy kwest szcze gól -
ną uwa gę zwra ca ją na stan gro bów żoł -
nier skich oraz oso bi sto ści ga li cyj skie go
i przed wo jen ne go No we go Są cza.

***
Ak cja „Ra tuj my Są dec kie Ne kro po lie”

pro wa dzo na jest od 2001 ro ku, za ini cjo -
wa ła ją obec na wi ce pre zy dent No we go
Są cza Bo że na Ja wor, wte dy i dziś pre zes

Odnowili
grób majstra
Dużniaka

Grobowiec przed i po konserwacji
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Klu bu In te li gen cji Ka to lic kiej, wzo ru jąc
się na po dob nych ak cjach pro wa dzo nych
w War sza wie i Kra ko wie. Do człon ków
KIK szyb ko do łą czył Zwią zek Są de czan,
któ re mu pre ze su je Ma ciej Kurp.

– Przez te la ta, za pie nią dze ze bra ne
do pu szek uda ło się od no wić po -
nad pięć dzie siąt za byt ko wych na grob -
ków. W pierw szych la tach od na wia li śmy
po trzy, czte ry gro by, a był ta ki rok, że
od no wi li śmy dzie sięć. W tym ro ku pięć
– mó wi Ma ciej Kurp.

Na cmen ta rzach No we go Są cza
(przy ul. Rej ta na, go łąb ko wic kim i he -
leń skim) tra dy cyj nie kwe stu ją człon ko -

wie KIK, Związ ku Są de czan, To wa rzy -
stwa Gim na stycz ne go „So kół”, Sto wa -
rzy sze nia Ka to lic kie go „Ci vi tas
Chri stia na”, PTH, Fun da cja im. dr. Je -
rze go Ma sio ra. Do te go gro na jał mu żni -
ków do łą czy li nie daw no dzia ła cze
tu ry stycz ni w cha rak te ry stycz nych, czer -
wo nych po la rach: PTTK „Be skid” i PTT
Od dział „Be skid” No wy Sącz.

W ze szłym ro ku w ra mach ak cji „Ra -
tuj my Są dec kie Cmen ta rze” uda ło się
ze brać nie ca łe 17 tys. zło tych. 

***
Eki pa kon ser wa tor ska Jó ze fa Ste ca

za ję ła się we wrze śniu i paź dzier ni ku ta -

kże trze ma cen ny mi, a rów nież nad -
szarp nię ty mi zę bem cza su na grob ka mi
na cmen ta rzu w Sta rym Są czu, gdzie
od pa ru lat we Wszyst kich Świę tych
kwe stu ją dzia ła cze To wa rzy stwa Mi ło -
śni ków Sta re go Są cza. 

W Sta rym Są czu od re stau ro wa no:
neo go tyc ki na gro bek ro dzi ny Ko siń -
skich (peł na kon ser wa cja tech nicz -
na i es te tycz na wraz z re kon struk cją
krzy ża i fi gu ry Chry stu sa, re stau ra cja
me ta lo we go ogro dze nia), grób X. Igna -
ce go Lis sa ja i du ży na gro bek ro dzi ny
So ko pów.

(HSZ)
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Na Bia ło wodz kiej Gó rze w Za wad ce,
gm. Ło so si na Dol na, zo stał w so bo -
tę 5 paź dzier ni ka od sło nię ty i po -
świę co ny po mnik upa mięt nia ją cy
akow ców i „żoł nie rzy wy klę tych”,
wal czą cych na tym te re nie naj -
pierw z Niem ca mi, a po tem z ko mu -
ni sta mi do 1953 ro ku. Uro czy stość
zgro ma dzi ła kil ka set osób i wie le
de le ga cji. Do pi sa ła po ga da, świe ci -
ło paź dzier ni ko we słoń ce. 

N
aj lep sze dla ko mu ni stów by -
ło, jak żoł nierz AK był tru -
pem. Część z tych żoł nie rzy,
któ rzy po zna li się na wła dzy

lu do wej, wró ci ła do la su. Wo le li zgi nąć
z bro nią w rę ku, niż żyć na ko la nach
– mó wił na ka za niu ks. Sta ni sław Ber -
dzik. pro boszcz pa ra fii w Tę go bo rzy,
któ ry prze wod ni czył mszy św. od pra -
wio nej w ka pli cy Mi ło sier dzia Bo że go,
w in ten cji żoł nie rzy AK i po wo jen nej,
an ty ko mu ni stycz nej par ty zant ki.

Przed ka pli cą sta ły dwa pocz ty sztan -
da ro we – Ze spo łu Szkół im. Wł. Or ka -
na w Mar cin ko wi cach i Huf ca ZHP im.
„Bo ha te rów Zie mi Są dec kiej” z No we -
go Są cza. Mszę św. za koń czył hymn
„Bo że coś Pol skę”.

Po na bo żeń stwie wszy scy prze szli
pa rę kro ków da lej, pod wiel ki głaz prze -
pa sa ny bia ło -czer wo ną szar fą. Oko licz -
no ścio we prze mó wie nie wy gło sił dr
Ma ciej Kor kuć, hi sto ryk z In sty tu tu Pa -
mię ci Na ro do wej Od dział w Kra ko wie,
spe cja li zu ją cy się w te ma ty ce pod zie mia
nie pod le gło ścio we go w Ma ło pol sce.

– Ci żoł nie rze mie li być na za wsze wy -
klę ci, ale spo łe czeń stwo ni gdy ich nie
mia ło za ban dy tów, jak chcie li ko mu ni ści
i pa mięć o nich nie za gi nę ła, o czym naj -
le piej świad czy ta uro czy stość. Oni da li
pod wa li ny pod So li dar ność i wol ną Pol -

skę – po wie dział dr Kor kuć, któ ry na stęp -
nie od ma lo wał po wo jen ną rze czy wi stość.

Ta bli cę z na zwi ska mi par ty zan tów
od sło ni li ich sy no wie: Adam To czek
– syn ppor. Jó ze fa Tocz ka „To po ra”, do -
wód cy od dzia łu par ty zanc kie go AK;
Be ne dykt Pe ciak – syn Ja na Pe cia ka
„Gra ba” z od dzia łu par ty zanc kie go
„Woj sko Pol skie” i Sta ni sław J. Wi deł
– syn Sta ni sła wa Wi dła „Li sa” z od dzia -
łu „Woj sko Ge ne ra ła An der sa”.

Pod czas ce re mo nii skła da nia wień -
ców (m. in. de le ga cja są dec kie go PTH,
Mu zeum Okrę go we go w No wym Są czu,
po seł An drzej Ro ma nek, szkół i urzę dów
gmin w Ło so si nie Dol nej i Chełm cu,
WKU w No wym Są czu) kil ku na stu fa -
nów San de cji roz wi nę ło trans pa ren ty.
Ki bi ce za pa li li ra ce i skan do wa li:
„Chwa ła bo ha te rom!”, „Ar mio Wy klę ta
– San de cja o To bie pa mię ta!”.

Uro czy stość za koń czy ła re kon struk -
cja z udzia łem gru py dzia ła ją cej
przy PTH Od dział No wy Sącz i ich przy -
ja ciół. Ak to rzy ode gra li sce nę ata ku obo -

zu Żoł nie rzy Wy klę tych przez UB
i KBW, dys po nu ją cych dwo ma ła zi ka mi.
Nie rów na wal ka za koń czy ła się uję ciem
dwóch par ty zan tów. Ich los w rę kach
ube cji był prze są dzo ny, co licz nie zgro -

Chwa ła bo ha te rom! – skan do wa li ki bi ce San de cji

Mieli być 
na zawsze wyklęci 

– Ci żoł nie rze mie li być
na za wsze wy klę ci, ale
spo łe czeń stwo ni gdy ich
nie mia ło za ban dy tów,
jak chcie li ko mu ni ści
i pa mięć o nich nie za gi -
nę ła, o czym naj le piej
świad czy ta uro czy stość. 
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ma dzo na pu blicz ność przy ję ła z wiel kim
ża lem i nie wie le bra ko wa ło, aby wi dzo -
wie po spie szy li na po moc Żoł nie rzom
Wy klę tym. By ły efek ty aku stycz ne i wi -
zu al ne. Pa weł Te reb ka (nie ba wem ppor.
WP Pa weł Te reb ka), czo ło wy re kon -
struk tor hi sto rycz ny z No we go Są cza,
tym ra zem nie ste ty wcie lił się w lejt nan -
ta so wiec kie go…

***
Do uczcze nia po mni kiem akow ców

i żoł nie rzy wy klę tych z tych oko lic naj -
bar dziej się przy czy nił To masz Ko sec ki
z Tę go bo rzy, b. na uczy ciel in for ma ty ki,

od 12. lat szef dzia łu IT w fir mie Wi -
śniow ski, hi sto ryk - ama tor, mi ło śnik
mo de lar stwa sa mo lo to we go.

– Szczę śli wa miej sco wość, któ ra po -
sia da ta kie go pa sjo na ta hi sto rii re gio -
nal nej – mó wił ks. Ber dzik, któ ry
prze ka zał grunt ple bań ski pod mo nu -
ment i sfi nan so wał od lew or ła w ko ro -
nie. Głaz z ka mie nio ło mu w Mę ci nie
ufun do wał Eu ge niusz Wo jak, szef li ma -
now skie go Wo li mek su, ta bli cę – Ma rek
Ziół kow ski, oto cze nie po mni ka i ka pli cy
wy bru ko wa li kost ką pra cow ni cy fir my
To ma sza Wań czy ka.

Ten po mnik, to by ło po spo li te ru sze -
nie są dec kich i li ma now skich pa trio tów.

Uro czy stość po prze dził Zlot Gwiaź -
dzi sty na Bia ło wodz ką Gó rę (Roz dzie -
le, 616 m n.p.m.), skąd roz ta cza się
fan ta stycz ny wi dok na do li nę Du naj ca.
W zlo cie wzię ła udział mło dzież szkol -
na z Mar cin ko wic, Tę go bo rzy, Klę czan,
Chom ra nic oraz har ce rze z No we go Są -
cza. Na me cie ucznio wie wy słu cha li pre -
lek cji go ści z kra kow skie go IPN
– Ma cie ja Kor ku cia i Da wi da Go li ka.
Od był się rów nież kon kurs hi sto rycz no -
-kra jo znaw czy, fun da to rzy na gród: IPN
i Mu zeum Okrę go we w No wym Są czu.
Py ta nia przy go to wa li i kon kurs prze pro -
wa dzi li: Ire na Ba sta, dy rek tor Gim na -
zjum w Tę go bo rzy, Wi told Zi mow ski,
na uczy ciel hi sto rii w Ze spo le Szkół Po -

nad gim na zjal nych w Tę go bo rzy oraz
An na Wi deł i Bar tło miej Urbań ski z Mu -
zeum Okrę go we go w No wym Są czu.
Mło dzież uczest ni czą ca w zlo cie i kon -
kur sie otrzy ma ła go rą cy po si łek przy go -
to wa ny przez sto łów kę w Klę cza nach,
o co już wy sta rał się UG Cheł miec.

Tekst umiesz czo ny na ta bli cy opra co -
wa li hi sto ry cy kra kow skie go IPN.

Przy po mi na my, że w paź dzier ni ko -
wym „Są de cza ni nie” uka zał się ar ty kuł
Łu ka sza Po łom skie go o ostat niej wal ce
Sta ni sła wa Wi dła i Ka zi mie rza Au gu -
sty na „Mie cza” 2 paź dzier ni ka 1953 ro -
ku w Klę cza nach pt. „Dla Cie bie Pol sko
i Chwa ły Two jej”.

ANDRZEJ PISZCZEK, (HSZ)  

WYNIKI KONKURSU
HISTORYCZNO
-KRAJOZNAWCZEGO:
I miej sce – Gim na zjum w Tę go bo rzy
i Ze spół Szkół im. Wł. Or ka na w Mar cin -
ko wi cach;
II miej sce – Ze spół Szkół Po nad gim na zjal -
nych im. W. S. Rey mon ta w Tę go bo rzy;
III miej sce – No wo są dec ka Dru ży -
na Har cer ska „Żar”, Szko ła Pod sta wo wa
im. W. Bro niew skie go w Klę cza nach
i Ze spół Szkół w Chom ra ni cach.
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W
pro gra mie kon fe ren cji
zna lazł się sze reg re fe ra -
tów i wy stą pień, cze mu
to wa rzy szy ła wy sta wa

o są dec kich śla dach Ja na Kar skie go. To
ze szpi ta la w No wym Są czu w lip -
cu 1940 ro ku człon ko wie miej sco wej
ko mór ki ZWZ wy kra dli ran ne go Kar -
skie go, któ ry wpadł w rę ce ge sta -
po pod Pre szo wem na Sło wa cji, pod czas

dru giej wy pra wy na Za chód, ja ko emi -
sa riusz pol skie go pań stwa pod ziem ne go
do gen. Si kor skie go we Fran cji. Są de -
cza nie tę ak cję oku pi li wiel ką da ni ną
krwi. Niem cy roz strze la li i za mę czy li
w obo zach po nad 30 osób zwią za nych
z uciecz ką Kar skie go i je go re kon wa le -
scen cją w Mar cin ko wi cach. W kon fe -
ren cji bra li udział po tom ko wie ro dzin
za an ga żo wa nych w uciecz kę, m.in.

wnuk ofi ce ra AK Zbi gnie wa Ry sia
– Se ba stian i cór ka le śni cze go Ja na Mo -
raw skie go ps. „Za wo ja” – Mał go rza ta.

– Wo jen na bio gra fia Ja na Kar skie go
jest go to wym sce na riu szem do fil mu sen -
sa cyj ne go. Do dziś nie roz strzy gnię ty jest
dy le mat, czy mi sje ku rier skie Kar skie go
na Za chód przy nio sły po żą da ny sku tek.
Kar ski miał po czu cie po ra żki, in for ma -
cje, ja kie prze ka zał, o po twor nej ska li
zbrod ni prze ciw ko ludz ko ści, zo sta ły zi -
gno ro wa ne. Świat się do wie dział, nic nie
po wie dział. Trud no po wie dzieć, czy świat
mógł ogra ni czyć eks ter mi na cję na ro du
ży dow skie go, czy też nie był w sta nie te -
go zro bić. Czy np. zbom bar do wa nie li nii
ko le jo wych, lub wy da nie ty się cy pasz por -
tów in blan co mo gło ogra ni czyć ska lę lu -
do bój stwa. Kar ski nie miał złu dzeń,
zda wał so bie spra wę, że alian ci kie ru ją
się wła sny mi in te re sa mi, a nie lo sa mi
oku po wa nej i drę czo nej Pol ski. Fran cu -
ski pi sarz Yan nick Ha en del w po wie ści
o Kar skim wy kre ował go ja ko po stać
błęd ne go, pol skie go ry ce rza, któ ry sa mot -
nie wal czy z nie czu łym świa tem. Oto np.
wy my ślo ny Kar ski w wy my ślo nym mo no -
lo gu ska rży się, że Ro ose velt wo li pa trzeć
na no gi ste no ty pist ki, niż słu chać je go re -
la cji o mę czeń stwie Ży dów. Na spo tka niu
z pre zy den tem USA czu je się jak pod czas
prze słu cha nia w ge sta po. Zmar ły w 2010
ro ku pro fe sor Jan Sło wi kow ski, ze swo ją
pięk ną wo jen ną i za wo do wą kar tą, jest
przy kła dem dla obec nych i przy szłych po -
ko leń le ka rzy, jak z za an ga żo wa niem
i pa sją iść przez ży cie. Spła tą skrom ne go
dłu gu wo bec wy bit ne go sy na są dec kie go
po win no być nada nie je go imie nia jed nej
z ulic No we go Sącz – po wie dział pro wa -
dzą cy kon fe ren cję red. Je rzy Le śniak.

***
W pierw szych la tach woj ny po za -

cho dzie Eu ro py za czę ły krą żyć nie po -
twier dzo ne do wo da mi in for ma cje
o he ka tom bie obo zu w Au schwitz. Po -
cząt ko wo nie da wa no im wia ry, uzna jąc
za zbyt okrop ne, aby mo gły być praw -
dzi we. Obo zo wy ruch opo ru wy sy łał
gryp sy do War sza wy, skąd ka na ła mi
Pol skie go Pań stwa Pod ziem ne go tra fia -
ły do Lon dy nu i Wa szyng to nu. Roz mo -
wa Ja na Kar skie go z pre zy den tem USA
Fran kli nem Ro ose vel tem, o któ rej
wspo mi na ją hi sto ry cy, mia ła miej sce
w lip cu 1943 r. Kar ski był na ocz nym

Karski 
należy też 
do Sądeczan
Z udzia łem gru py mło dzie ży izra el skiej z Tel Awi wu od by ła się 9 paź dzier ni -
ka w Mia stecz ku Ga li cyj skim w No wym Są czu kon fe ren cja pt. „Jan Kar ski
– oca lo ny bo ha ter”. Kon fe ren cję zor ga ni zo wa ło Ma ło pol skie To wa rzy stwo
Oświa to we i ucznio wie Li ceum Spo łecz ne go „Splot” ze swo imi na uczy cie -
la mi, przy współ udzia le Mu zeum Hi sto rii Pol ski w War sza wie. By ła to zna -
ko mi ta oka zja do przy bli że nia po sta ci Ja na Kar skie go, czło wie ka
o mię dzy na ro do wym wy mia rze, mo ral ne go au to ry te tu, zna ne go bo daj bar -
dziej za Oce anem, czy w Izra elu, niż w oj czy stym kra ju.
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świad kiem Za gła dy, po nie waż w prze -
bra niu nie miec kie go żoł nie rza prze do -
stał się do jed ne go z mniej szych
obo zów. Pro po no wał bom bar do wa nie
li nii ko le jo wych pro wa dzą cych do obo -
zów, lub po sta wie nie Hi tle ro wi ul ti ma -
tum: je śli nie za prze sta nie mor dów,
bom by spad ną na nie miec kie mia sta.
Ro ose velt wie dział, nie za re ago wał.

O swo im spo tka niu z Ja nem Kar skim
w 1982 ro ku na Uni wer sy te cie Geo r ge -
town w Wa szyng to nie barw nie opo wia -
dał w Mia stecz ku Ga li cyj skim prof.
Alek san der Skot nic ki, he ma to log CM
UJ, kon sul tant są dec kie go szpi ta la, któ -
re go bab cię, An nę So ko łow ską, na uczy -
ciel kę II Pań stwo we go Gim na zjum im.
Kró la Bo le sła wa Chro bre go w No wym
Są czu, za ukry wa nie dwóch Ży dó wek

Niem cy ze sła li do obo zu w Ra -
vensbrück, skąd już nie wró ci ła. Wnuk
zo stał w 2009 ro ku lau re atem Na gro dy
im. Ja na Kar skie go oraz ode brał Me dal
„Spra wie dli wy wśród na ro dów świa ta”.

– Kie dy je sie nią 1942 ro ku w apo geum
Ho lo cau stu, Jan Kar ski opo wie dział przy -
wód com Za cho du o do ko nu ją cej się za -
gła dzie Ży dów, to mu nie uwie rzo no,
a mo żna by ło jesz cze ura to wać pół mi lio -
na Ży dów – mó wił prof. Skot nic ki. 

– Jan Kar ski na le ży do ca łe go świa -
ta, ale du że pra wo do nie go ma No wy
Sącz – do dał pro fe sor.

Ro bert Ko stro, hi sto ryk, pu bli cy sta,
dy rek tor Mu zeum Hi sto rii Pol ski
w War sza wie w wy kła dzie pt. „Jan Kar -
ski i lek cje pa trio ty zmu” mó wił, że Kar -
ski był go rą cym pa trio tą, ale do strze gał
wa dy Po la ków i nie szczę dził kry ty ki
swo im ro da kom. – Pa trio tyzm to po czu -
cie od po wie dzial no ści za swój kraj, ta -
ką po sta wę pre zen to wał Jan Kar ski. Był
pań stwow cem, pił sud czy kiem – stwier -
dził pre le gent. Ku stro po wie dział, że
na skar gi ro da ków, iż w Jał cie Za chód
zdra dził Pol skę, od da jąc nasz kraj So -
wie tom, Kar ski zwykł od po wia dać:
„Ro ose velt był pre zy den tem ame ry kań -
skim, a nie pol skim i re pre zen to wał in -
te re sy swo je go kra ju”. 

Syl wet kę zmar łe go przed dwo ma la -
ty dr. Ja na Sło wi kow skie go, któ ry brał

udział w ak cji uwol nie nia Kar skie go,
od ma lo wał ze swa dą red. Je rzy Le śniak:

– W 2004 ro ku w wie ku dzie więć dzie -
się ciu lat przy je chał do ro dzin ne go mia -
sta od sło nić w gma chu szpi ta la im.
Ję drze ja Śnia dec kie go ta bli cę są de czan
– żoł nie rzy ZWZ, któ rzy uwol ni li w lip -
cu 1940 ro ku Ja na Kar skie go. Mia łem
za szczyt to wa rzy szyć prof. Ja no wi Sło -
wi kow skie mu w je go pod ró ży do lat mło -
do ści. Od wie dzi li śmy szko łę Chro bre go,
w któ rej zda wał w 1933 ro ku ma tu rę
i miej sce kaź ni w Bie go ni cach, gdzie
wśród roz strze la nych przez Niem ców
za kład ni ków był je go brat Teo dor. Po -

ŚWIA DEC TWO JA NA KAR SKIE GO
Głów ną ro lę dok to ra Ja na Sło wi kow skie go w uciecz ce Kar skie -
go z są dec kie go szpi ta la po twier dził w spe cjal nym oświad cze niu
w 2000 r. sam za in te re so wa ny:

„Ro la, ja ką dok tor Sło wi kow ski ode grał w mo im uwol nie niu,
by ła wy jąt ko wa i wy bit na. Na ra ża jąc swo je ży cie po kie ro wał nie
tyl ko przed łu że niem mo je go po by tu w szpi ta lu i ka mu flo wa niem
rze czy wi ste go sta nu me go zdro wia, ale ta kże umo żli wił prze ka -
za nie do Kra ko wa wia do mo ści o mo ich lo sach, a po tem czyn nie
zor ga ni zo wał plan uciecz ki, m. in. po da jąc środ ki na sen ne stra -
żni kom i pa cjen tom, aby nikt nie wi dział kie dy i jak ucie ka łem. Wy -
ma ga ło to bo ha ter stwa wiel kiej pró by. 

Gdy by nie dok tor Jan Sło wi kow ski, nie by ło by póź niej sze go
emi sa riu sza Ja na Kar skie go, bo wiem ni gdy nie do żył bym swo jej
mi sji z 1942 ro ku. Zgi nął bym w No wym Są czu od nie miec kiej ku li,
w tor tu rach lub od wła sno wol nie za ży tej tru ci zny... 

(...) Przy mo im łó żku po ja wi ła się Zo fia Ry siów na w uni for -
mie sio stry za kon nej. Żą da łem, że by al bo mnie od bi li, al bo
prze ka za li cy ja nek na wy pa dek tor tur nie do znie sie nia i za -

gro że nia ewen tu al nym wy da niem in nych. 
Po ty go dniu, pod czas wi zy ty le kar skiej, ko rzy sta jąc z pew ne -

go za mie sza nia na ko ry ta rzu, gdzie sie dzie li stra żni cy, dok tor Sło -
wi kow ski po wie dział mi, że tej no cy na stą pi uciecz ka. O pół no cy
sta nie w drzwiach sa li i za pa li pa pie ro sa. Na ten znak zdej mę szpi -
tal ną pi dża mę i po dą żę na pół pię tro, gdzie za sta nę otwar te okno.
Mam wejść na pa ra pet i wyj rzeć na ze wnątrz. Otrzy mam ha sło
do wy sko cze nia. Le karz upew nił mnie, że straż bę dzie w tym cza -
sie „smacz nie spa ła”, co zro zu mia łem ja ko uśpie nie jej środ kiem
na sen nym. Pa cjen ci też mie li spać... 

Sce na riusz uciecz ki zo stał zre ali zo wa ny w stu pro cen tach.
Pod szpi ta lem prze ję ła mnie gru pa ra tun ko wa ze Zbi gnie wem
Ry siem na cze le. Wszy scy do tar li śmy nad Du na jec, prze pra wi li się
ka ja kiem na dru gi brzeg i ukry li śmy się w bez piecz nym miej scu
w chłop skim go spo dar stwie. Przez pe wien czas prze by wa łem
w Mar cin ko wi cach (pod opie ką Ja na Mo raw skie go i ga jo we go
Fe lik sa Wi dła). 

(...) O wiel kiej ce nie za mo ją wol ność do wie dzia łem się do pie -
ro po woj nie. Ta świa do mość nie da je mi spo ko ju”.

– Kie dy je sie nią 1942 ro -
ku w apo geum Ho lo cau -
stu, Jan Kar ski
opo wie dział przy wód -
com Za cho du o do ko nu ją -
cej się za gła dzie Ży dów,
to mu nie uwie rzo no,
a mo żna by ło jesz cze ura -
to wać pół mi lio na Ży dów.
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pły nę ły wspo mnie nia, pro fe sor wy re cy -
to wał z pa mię ci imio na i na zwi ska
wszyst kich ko le gów z kla sy ma tu ral nej.
Po zo sta wa li śmy w ser decz nej ko re spon -
den cji nie mal do ostat nich je go dni.

Z ko lei Ewa An drze jew ska, au tor ka
nie daw no wy da nej ksią żki o Ja ku bie
Mülle rze (opie ku nie są dec kie go kir ku -
tu), za pre zen to wa ła film z na gra niem
roz mów z Wła dy sła wem Ża rof fe (rocz -
nik 1922), są sie dzie ro dzi ny Ry siów
z ul. Ma tej ki 2 w No wym Są czu, gdzie
ukry wał się Kar ski, za nim wy ru szył
w swo ją dru gą, fe ral ną wy pra wę ku rier -
ską na Za chód. 

Ma ra ton wy kła dów za koń czył Piotr
Ko wa lik z Mu zeum Hi sto rii Ży dów Pol -
skich w War sza wie. Cie ka wie opo wia -
dał o po sta wie ame ry kań skich Ży dów
wo bec eks ter mi na cji ich po bra tym ców
w oku po wa nej przez Niem ców Pol sce,
o czym do wie dzie li się od Ja na Kar skie -
go. – Mor do wa ni eu ro pej scy Ży dzi nie
do cze ka li się po mo cy Ame ry ki, bo wy -
gra ła wiel ka po li ty ka – stwier dził. 

***
Sa la by ła peł na do ostat nie go wy kła -

du. Nie zwy kłej hi sto rii Ja na Kar skie go,
któ ry usi ło wał za trzy mać Ho lo caust, jak
się dziś przed sta wia w hi sto rio gra fii, słu -
cha li z za par tym tchem ucznio wie są dec -
kich szkół śred nich. By ła też gru pa
mło dzie ży izra el skiej z Tel Awi wu, któ -
ra przy je cha ła do No we go Są cza na za -
pro sze nie swo ich ró wie śni ków z Li ceum
Spo łecz ne go Splot. Ich współ pra ca za -
czę ła się w 2009 ro ku. 

– Z Izra ela przy je cha ło na ty dzień
czter na stu mło dych lu dzi i trzy na uczy -
ciel ki – mó wi Be ata Bu dzik, pre zes Ma -
ło pol skie go To wa rzy stwa Oświa to we go.
– W pro gra mie mie li śmy wi zy tę w fa bry -
ce Schin dle ra w Kra ko wie i warsz ta ty
o to le ran cji i dia lo gu, ale przede wszyst -
kim za le ża ło nam na tym, aby na si go ście
zo ba czy li, że Pol ska to nor mal ny kraj,
a nie po strze ga li Pol skę wy łącz nie przez
pry zmat cmen ta rzy i obo zów kon cen tra -
cyj nych. 

W week end mło dzi Izra el czy cy go ści -
li w do mach swo ich są dec kich ró wie śni -
ków. Ra zem po je cha li do Za ko pa ne go
i Szczaw ni cy, w pla nach był jesz cze wy -
pad do Ry tra i Kry ni cy. – Oczy wi ście
w Są czu od wie dzi li cmen tarz ży dow ski
i sy na go gę – do da ła Be ata Bu dzik. 

Do daj my, że wspar cia fi nan so we go
or ga ni za to rom kon fe ren cji udzie li ło Mi -
ni ster stwo Spraw Za gra nicz nych. W ra -
mach pro jek tu wy da no m.in. ko miks
o Ja nie Kar skim au tor stwa Ad ria -
na Szoł dry, ucznia Ze spo łu Elek tro -Me -
cha nicz nych im. gen. Jo ze fa Ku stro nia
w No wym Są czu, ob ra zu ją cy hi sto rię
uwie zie nie, tor tur na ge sta po i bra wu ro -
wej ak cji uwol nie nia Ja na Kar skie go. 

– Pro jekt był i jest (bo cią gle trwa)
skie ro wa ny nie tyl ko do mło dzie ży pol -
skiej, ale ta kże izra el skiej. Przy wró ce nie
pa mię ci pro fe so ra Ja na Kar skie go spo -
łe czeń stwu pol skie mu i izra el skie mu jest
naj lep szym spo so bem zmia ny wi ze run -
ku Pol ski, cią gle po strze ga nej, ja ko kraj
obo zów kon cen tra cyj nych i Po la ków -
-an ty se mi tów – po wie dział red. Je rzy
Le śniak. HENRYK SZEWCZYK, (AP) 
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11 paź dzier ni ka zmarł prof. dr hab.
Woj ciech Fro eh lich, wy bit ny uczo -
ny: geo graf, hy dro log i geo mor fo log
(na uka o for mach rzeź by po -
wierzch ni Zie mi), pa trio ta są dec ki.
Miesz kał w No wym Są czu, 25 mar -
ca te go ro ku skoń czył 70 lat. 

B
ył ab sol wen tem I LO im. J.
Dłu go sza w No wym Są czu
i Uni wer sy te tu im. M. Ko per ni -
ka w To ru niu, Wy dział Bio lo -

gii i Na uki o Zie mi (pra ca ma gi ster ska
pt. „Wzgó rza mo re no we nad do li ną Wi -
sły k. Szpe te la”), kie row ni kiem Sta cji
Ba daw czej w In sty tu cie Geo gra fii i Prze -
strzen ne go Za go spo da ro wa nia PAN,
ostat nio zwią za ny z Za kła dem Ba dań

Geo śro do wi ska PAN. Au tor po nad 80.
prac na uko wych, czło nek wie lu kra jo -
wych i mię dzy na ro do wych to wa rzystw
na uko wych. Przez wie le lat pro wa dził
sta cję te re no wą PAN w Hom rzy skach,
gm. Na wo jo wa (współ au tor pra cy pt.
„Wa run ki na tu ral ne zlew ni Ho mer ki i jej
oto cze nia”).

Ty tuł dok to ra na uk geo gra ficz nych
z za kre su geo gra fii fi zycz nej uzy skał
w 1974 ro ku na pod sta wie dy ser ta cji pt.
„Dy na mi ka i rocz ny cykl pro ce sów flu -
wial nych w do rze czu Ka mie ni cy Na wo -
jow skiej”. Po stu diach, w la tach 60.
ze szłe go stu le cia, uczył geo gra fii
w I LO im. J. Dłu go sza.

W 1995 ro ku uzy skał ty tuł pro fe so ra
na uki o Zie mi. Wie lo krot nie od zna cza ny,

m.in. w 2000 r. ze spo ło wym wy ró żnie -
niem mi ni stra śro do wi ska za pu bli ka cję
pt. „Mo no gra fia po wo dzi li piec 1997
w do rze czu Wi sły”.

Ile kroć nasz re gion do tknę ła su sza,
al bo po wódź, me dia po sił ko wa ły się
wie dzą prof. Fro eh li cha. Twier dził m.
in., że bra ki i nad mia ry wo dą są na tu ral -
ny mi zja wi ska mi. „To na tu ral ny cykl.
Tyl ko nie któ rzy na ukow cy, a za ni mi
środ ki ma so we go prze ka zu, po wo dzie

czy su sze przed sta wia ją ja ko nad zwy -
czaj ne zja wi ska. Tym cza sem one to wa -
rzy szą czło wie ko wi od za ra nia dzie jów
i są na tu ral nym cy klem obie gu wo dy”
– po wta rzał.

Od krył śla dy wy bu chu elek trow ni ją -
dro wej w Czar no by lu w mu łach Je zio ra
Ro żnow skie go, czym wy wo łał mię dzy -
na ro do wą dys ku sję.

***
Prof. Woj ciech Fro eh lich po cho dził ze

spo lo ni zo wa nej ro dzi ny nie miec kiej,
osia dłej na Są dec czyź nie w okre sie ko -
lo ni za cji jó ze fiń skiej pod ko -
niec XVIII wie ku. Je go dzia dek był
wła ści cie lem Fa bry ki Płu gów przy ul.
Ko ściusz ki w No wym Są czu, gdzie
udzie la no schro nie nia akow com
(po woj nie spół dziel nia „Du na jec”), a oj -
ciec – Eu ge niusz Fro eh lich, żoł nierz 1.
PSP, uczest nik kam pa nii wrze śnio -
wej 1939 r., był od 1950 do 1970 ro ku
dy rek to rem Pań stwo we go Gim na zjum
i Li ceum Han dlo we go, Fi nan so we go
i Pocz to we go w No wym Są czu przy ul.
Grodz kiej (obec ny Ze spół Szkół Eko no -
micz nych). Brat oj ca prof. Fro eh li cha
– Le opold Fro eh lich, „Nie dźwiedź”
– był do koń ca woj ny za stęp cą do wód -
cy 9. kom pa nii 1 Puł ku Strzel ców Pod -
ha lań skich AK Ju lia na Zub ka „Ta ta ra”.

Prof. Fro eh lich ma tu rę w I LO zdał
w 1960 ro ku (wy cho waw ca – prof. An -

Woj ciech Fro eh lich (1943-2013) 

Profesor od
powodzi i suszy

Prof. Woj ciech Fro eh lich
po cho dził ze spo lo ni zo wa -
nej ro dzi ny nie miec kiej,
osia dłej na Są dec czyź nie
w okre sie ko lo ni za cji jó -
ze fiń skiej pod ko -
niec XVIII wie ku.



LISTOPAD 2013 55
WWW.SADECZANIN.INFO

SĄDECZANIE

to ni Si tek). Z tej kla sy wy wo dzi się
m.in. red. Le szek Ma zan i Je rzy Bło -
niarz, szef Ośrod ka Do radz twa i Kształ -
ce nia Kadr w No wym Są czu.

Je rzy Bło niarz wspo mi na:
– W 1956 ro ku po wsta ło w I Li ceum

ZHP i dru ży na „Czar na Je dyn ka”.
Woj tek był jej człon kiem. Ja ko har cerz
brał udział w uro czy sto ściach spro wa -
dze nia pro chów na szych żoł nie rzy
z Na rwi ku, po grze bie eks hu mo wa nych
na Wy so kiem i z in nych miejsc kaź ni
nie miec kiej na Są dec czyź nie. Bę dąc
na stu diach w To ru niu, do wie dział się
o or ga ni zo wa nej przez Pol skę wy pra -
wie na uko wej ar che olo gów na Pu sty -
nię Go bi w Mon go lii. Ja kimś cu dem
uda ło mu się „za ła pać” na wy pra wę
w cha rak te rze... kie row cy bo jo we go sa -
mo cho du cię ża ro we go STAR 66. Wte -
dy to na si ar che olo dzy od kry li ko ści
ma mu tów... 

Na sze ostat nie spo tka nie kla so we,
w rocz ni cę ma tu ry, od by ło się 31 ma ja te -
go ro ku. Za cho wa łem na pa miąt kę zdję -
cie dwóch pro fe so rów z na szej kla sy:
Woj cie cha Fro eh li cha i Ja nu sza Tra ple -
go (kier. Ka te dry Rów nań Ró żnicz ko wych
AGH) oraz Wit ka Wa li gó ry (je go oj ciec
był twór cą więk szo ści od le wa nych z brą -
zu ta blic pa miąt ko wych po woj nie)
w Szczyt nej Ślą skiej.

Pro fe sor Fro eh lich był czło wie kiem
wiel kiej wie dzy, wiel kiej do bro ci i wiel -
kiej skrom no ści, ko chał Są dec czy znę
– za koń czył Je rzy Bło niarz. 

Po grzeb śp. Woj cie cha Fro eh li cha
od był się 16 paź dzier ni ka. Pro fe sor spo -
czął na cmen ta rzu ko mu nal nym przy ul.
Rej ta na w No wym Są czu. 

(HSZ)

R E K L A M A

Zna na pa mięć po ło wę „Pa na Ta -
de usza”, jest po god na i nie mal ca -
ły czas uśmiech nię ta. W wie ku 79
lat po raz ostat ni by ła na Gie won -
cie, a ma jąc 92 la ta wy szła na Gu -
ba łów kę. Sio stra Do mi ni ka
– nie po ka lan ka z Bia łe go Klasz to -
ru w No wym Są czu – świę to wa ła 3
paź dzier ni ka 103. uro dzi ny.

S
io stra Do mi ni ka uro dzi ła się
w War sza wie, ale czu je się są -
de czan ką. Co wię cej, jest naj -
star szą oby wa tel ką No we go

Są cza.
– I po dob no naj star szą za kon ni cą

w Pol sce – za zna cza sio stra Do mi ni ka.

Z oka zji 103. uro dzin z ży cze nia mi
i kwia ta mi przy by ły 3 paź dzier ni ka
do Bia łe go Klasz to ru wi ce pre zy dent
No we go Są cza Bo że na Ja wor i kie row -
nik Urzę du Sta nu Cy wil ne go – Mał go -
rza ta Ant kie wicz -Wójs.

– Czego my możemy siostrze życzyć?
Przede wszystkim zdrowia i takiego
pięknego, dobrego samopoczucia. Niech
dobry Bóg obdarza wszelkimi łaskami
i pogodą ducha i niech to spływa
na inne siostry oraz na tych wszystkich,
którzy się z siostrą spotykają – mówiła
pani wiceprezydent. 

Pa sją sio stra Do mi ni ki jest pi sa nie
li stów, nie e -ma ilo wych, lecz tra dy cyj -
nych, z ko per tą i znacz kiem pocz to -

Najstarsza
sądeczanka 
jest zakonnicą 
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wym, dla te go z ra do ścią przy ję ła pre -
zent od go ści z ra tu sza – kom plet ko pert,
znacz ków i pa pie ru do pi sa nia.

Pod czas spo tka nia do stoj na Ju bi lat ka
wy ka za ła się wspa nia łą zna jo mo ścią
frag men tów „Pa na Ta de usza”, re cy tu jąc
bez błęd nie „Kon cert Jan kie la” i „In wo -
ka cję”, a ta kże pio sen kę „Jak się le gu ny
do sta ły do nie ba”.

– Na szczę ście Pan Bóg dał mi do brą
pa mięć – mó wi ła.

Sio stra Do mi ni ka ma nie tyl ko do -
sko na łą pa mięć, ale rów nież ogrom ne
po czu cie hu mo ru, któ re, jak mó wi, po -
mo gło jej do żyć tak pięk ne go wie ku.

– Dzię ki oj cu – cho le ry ko wi, mo głam
tak dłu go być dy rek tor ką szko ły.
A po ma mu si odzie dzi czy łam hu mor.
Ma ma by ła san gwi ni kiem – we so ła, ro -
ze śmia na, no i ten san gwi nizm na sta re
la ta mi zo stał, a cho le ryk się gdzieś za -
po dział. Hu mor po ma ga, ale to nie mo -
ja za słu ga, tyl ko ma my – po wie dzia ła
Ju bi lat ka.

Ja ka, zda niem sio stry Do mi ni ki, jest
re cep ta na dłu go wiecz ność? Po pierw -
sze uni ka nie an ty bio ty ków, le ków prze -
ciw bó lo wych i środ ków na sen nych. 

– Na to wszyst ko je stem na nie – pod -
kre śla.

A co jest na tak? 
– Jeść wszyst ko co da ją w klasz to rze,

spać prze pi so wo, choć jak by łam dy rek -
tor ką, to by ło ty le pra cy, że rzad ko się to
uda wa ło, i pi sać du żo li stów. Mam wie -

le kon tak tów z dziew czy na mi, ab sol -
went ka mi na szej szko ły. Cią gle do sta ję
od nich du żo li stów.

Sio stra Do mi ni ka za wsze mia ła ser -
decz ne kon tak ty z uczen ni ca mi Tech ni -
kum i Szko ły Za wo do wej pro wa dzo nej
przez sio stry nie po ka lan ki w No wym
Są czu. Kil ka z nich od wie dzi ło Ju bi lat -
kę w dniu jej 13. uro dzin i wspo mi na ło
wspól nie spę dzo ny czas.

– Kie dy zda wa łam ma tu rę, sio stra Do -
mi ni ka na pi sa ła do mnie: „Dzie cia ku ko -
cha ny, prze kształ co ny ma tu rą
w do ro słe go czło wie ka, czas bu do wać
świa to po gląd” – wspo mi na ła Ewa
Gross. – Po tem tra fi łam do stu dium na -
uczy ciel skie go i przez 41 lat uczy łam.
Dziś już je stem na eme ry tu rze. Wła ści wie
to, że zo sta łam na uczy ciel ką, za wdzię -
czam mo jej przy ja ciół ce – sio strze Do mi -
ni ce, któ ra na uczy ła mnie rze mio sła.

– Na uczy ciel stwo nie jest rze mio słem,
ale sztu ką, po wo ła niem – wtrą ci ła sio -
stra Do mi ni ka. – Po ka płań stwie naj wa -
żniej sze jest na uczy ciel stwo.

***
Sio stra Do mi ni ka (z d. Au re lia Bur -

cza now ska) uro dzi ła się w War sza wie 3
paź dzier ni ka 1910 ro ku. Po ukoń cze niu
edu ka cji roz po czę ła pra cę w Szko le
Prze my sło wo -Han dlo wej Sióstr Zmar -
twy chw sta nek w Czę sto cho wie. Rów -
no le gle z pra cą na uczy ciel ską du żo
cza su i ser ca po świę ca ła dzia łal no ści
w Ak cji Ka to lic kiej, peł ni ła funk cję pre -
ze ski Die ce zjal nej Ak cji Ka to lic kiej,
rów no cze śnie by ła pre ze ską So da li cji
Ma riań skiej na Ja snej Gó rze, na wet
w okre sie oku pa cji nie miec kiej.
Do War sza wy wró ci ła w 1943 ro ku, by
być z ro dzi ną, ale już 25 mar ca 1944 ro -
ku wstą pi ła do Zgro ma dze nia Sióstr
Nie po ka la ne go Po czę cia Naj święt szej
Ma rii Pan ny w Szy ma no wie. W klasz -
to rze skoń czy ła In sty tut Wy ższej Kul tu -
ry Re li gij nej na KUL w Lu bli nie.
Pra co wa ła ja ko wy cho waw czy ni, na -
uczy ciel ka, dy rek tor ka szko ły i ka te -
chet ka w Ko ście rzy nie, Szcze cin ku,
Wrzo so wie i przede wszyst kim w No -
wym Są czu, gdzie spę dzi ła po nad po ło -
wę ży cia za kon ne go.

Sio stra Do mi ni ka czu je się do brze.
Czy ta, pi sze i dys ku tu je, ale przede
wszyst kim du żo się mo dli.

KIN GA BED NARC ZYK

Pod czas spo tka nia do -
stoj na Ju bi lat ka wy ka za -
ła się wspa nia łą
zna jo mo ścią frag men tów
„Pa na Ta de usza”, re cy tu -
jąc bez błęd nie „Kon cert
Jan kie la” i „In wo ka cję”,
a ta kże pio sen kę „Jak się
le gu ny do sta ły do nie ba”.
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Jest jed nym z naj star szych, ży ją -
cych pol skich olim pij czy ków – bob -
sle ista, sa necz karz Jó zef
Szy mań ski z No we go Są cza, lat 88.
W uzna niu za sług zo stał wy ró żnio -
ny brą zo wą od zna ką „Za za słu gi dla
spor tu”, któ rą wrę czył mu pre zes
Pol skie go Związ ku Spor tów Sa -
necz ko wych Mi chał Ja snosz. 

J ó zef Szy mań ski był 12 ra zy mi -
strzem Pol ski, pię cio krot nie dru -
gi, brał udział w dwóch
olim pia dach, ja ko bob sle ista. Jeź -

dził ta kże na ske le to nie, san kach, mo to -
rach i go kar tach.

– To wiel ce za słu żo ny czło wiek dla
pol skie go spor tu – mó wił Mi chał Ja -
snosz. – Był, jak więk szość wte dy spor -
tow ców, nie zwy kle wszech stron ny. Zi mą

po ru szał się na wszyst kim, co szyb ko jeź -
dzi ło, a od wio sny prze sia dał się na mo -
to ry i nie tyl ko. Osią gał zna ko mi te
wy ni ki dzię ki cię żkiej pra cy. W tam tych
cza sach nie by ło sprzę tu. Za chód miał,
a my śmy mu sie li sa mi two rzyć i on to ro -
bił. Prze sie dział czte ry la ta w obo zie
kon cen tra cyj nym, a mi mo to do dzi siaj
za cho wał po go dę du cha.

– Pierw szy ty tuł, ja ko sa necz karz,
zdo by łem w 1951 ro ku – opo wia da Jó -
zef Szy mań ski. – Tam te la ta, ale póź -
niej sze też, by ły dla nas, dla pol skie go
spor tu bar dzo sier mię żne. Wszyst ko mu -
sie li śmy ro bić sa mi, ale by ła praw dzi wa
ra dość. Cie ka we by ły wy jaz dy za gra ni -
cę, z czym wią za ły się uciecz ki nie któ -
rych ko le gów, itd. W Inns bruc ku,
pod czas Igrzysk Olim pij skich, zbli żał się
czas star tu na szych dziew czyn. Cze ka -

my, a ich nie ma. Wszy scy się de ner wu -
ją, wresz cie przy bie ga ją. Oka za ło się, że
za spa ły. Mo ją wiel ką mi ło ścią by ły mo -
to ry. Przy go da z ni mi za czę ła się przez
san ki. Że by być do brze przy go to wa nym
do zi my, wy my śli łem, że naj le piej bę -
dzie, jak na mo to rach przy zwy cza ję się
do szyb ko ści. Po mysł oka zał się bar dzo
do bry, choć tro chę upad ków za li czy łem,
ale ile po jaz dów za li czy łem, to na wet nie

wiem. Ta kie to by ły cza sy. Póź niej przy -
szedł czas, kie dy zo sta łem sę dzią mię -
dzy na ro do wym i dzia ła czem spor to wym,
rów nież w spor tach mo to ro wych. 

***
Jó zef Szy mań ski jest od zna czo nym

wie lo ma od zna ka mi i me da la mi, w tym
Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru od ro -
dze nia Pol ski. Je go dom przy po mi -
na ma łe mu zeum. Obok nie zli czo nej
licz by me da li, dy plo mów i pu cha rów
mo żna po dzi wiać praw dzi wy bob slej
z tam tych lat. JERZY CEBULA 

JÓ ZEF SZY MAŃ SKI
Ur. 31 stycz nia 1926 r. w Be sku k. Sa no ka,
olim pij czyk z Cor ti na d’Am pez zo 1956 r.
i czło nek eki py tech nicz nej na igrzy -
skach w Inns bruc ku. 

Pod czas oku pa cji nie miec kiej wy -
wie zio ny do obo zu pra cy przy mu so -
wej. Z za wo du me cha nik
sa mo cho do wy, dłu go let ni kie row nik
sta cji ob słu gi mo to cy kli w Spół dziel ni 1
Ma ja w No wym Są czu, pra co wał ta kże
w Re jo nie La sów Pań stwo wych i ka -
mie nio ło mach w Klę cza nach. Współ -
twór ca Mo to -Klu bu, współ za ło ży ciel
i dzia łacz Sto wa rzy sze nia Po la ków Po -
szko do wa nych przez III Rze szę, rad ny
miej ski w ka den cji 1990 -1994.

Honory dla
olimpijczyka

Jó zef Szy mań ski był 12
ra zy mi strzem Pol ski,
pię cio krot nie dru gi, brał
udział w dwóch olim pia -
dach, ja ko bob sle ista.
Jeź dził ta kże na ske le to -
nie, san kach, mo to rach
i go kar tach.
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J an Ko sia ty uro dził się 13 wrze -
śnia 1863 ro ku w Wierz cho sła wi -
cach, bę dą cych wów czas
pod za bo rem au striac kim (na te -

re nie Kró le stwa Pol skie go trwa ły w tym
cza sie wal ki na sze go naj więk sze go zry -
wu na ro do we go – Po wsta nia Stycz nio -
we go). Był sy nem Woj cie cha Ko sia te go
i Ma rii z do mu Sta wiarz. Przez wie le lat
pra co wał ja ko na uczy ciel i kie row nik

– w pierw szym okre sie – Szko ły Po -
wszech nej w Wierz cho sła wi cach, a na -
stęp nie Szko ły Po wszech nej w No wym
Są czu na Pie kle. Był sza no wa nym i lu -
bia nym przez dzie ci, szcze rze od da nym
swo jej pro fe sji pe da go giem. Tu cie ka -
wost ka – pierw sze wzmian ki o szko le
w Wierz cho sła wi cach po cho dzą sprzed
po nad pół ty sią ca lat (w XV wie ku by ła
tu szko ła na uki po cząt ko wej, dzia ła ją ca

przy ko ście le pa ra fial nym; obec na szko -
ła pod sta wo wa no si imię 100-le cia Ru -
chu Lu do we go). 

SO DA LIS MA RIA NUS
– PRZY JA CIEL MA RYI

Jan Ko sia ty na le żał do So da li cji Ma -
riań skiej (Kon gre ga cji Ma riań skiej) – ka -
to lic kie go sto wa rzy sze nia, sku pia ją ce go
oso by świec kie, któ re go ce lem by ło łą -
cze nie ży cia chrze ści jań skie go ze stu dia -
mi. Po nie waż w ca łej Pol sce na wie lu
daw nych na grob kach mo żna jesz cze
prze czy tać po cho dzą cy z ła ci ny na pis
„So da lis Ma ria nus” (do słow nie „Przy ja -
ciel Ma ryi”), wy pa da tej wiel ce za słu żo -
nej dla na sze go kra ju or ga ni za cji
po świę cić nie co wię cej miej sca.

Pierw sza so da li cja ma riań ska zo sta ła
za ło żo na w 1563 ro ku w Rzy mie, w śro -
do wi sku stu den tów. Rok póź niej kar dy -
nał Sta ni sław Ho zjusz, ów cze sny bi skup
war miń ski, spro wa dza do Pol ski za kon
Je zu itów. Po wsta ją je zu ic kie klasz to ry
i ko le gia. Pierw sza pol ska so da li cja zo -
sta je ery go wa na w 1571 ro ku w Bra nie -
wie, przy po wsta łym tam ko le gium
je zu ic kim. W na stęp nych la tach so da li -
cje two rzo ne są w Po zna niu, Płoc ku,
Kra ko wie, Wil nie, Puł tu sku, Lu bli nie,
San do mie rzu, Nie świe żu, El blą gu, Ja ro -
sła wiu i Ka li szu. Na stro nie in ter ne to -
wej Ma ria ni stów (www. ma ria ni sci.
opo ka. org. pl) czy ta my:

„Do So da li cji na le że li kró lo wie, het -
ma ni, ich ma łżon ki, dzie ci. Po wsta wa ły
ta kże so da li cje szlach ty, miesz czan.
Dzię ki So da li cji Ma riań skiej Pol ska nie
prze sta ła być kra jem ka to lic kim. So da -
li si ini cjo wa li i sta wa li na cze le ta kich
dzieł jak: Brac two Mi ło sier dzia Bo ga ro -

Jan Kosiaty (1863-1928) 

Sodalis Marianus,
przyjaciel Witosa
Co ro ku 14 paź dzier ni ka ob cho dzi my Dzień Edu ka cji Na ro do wej (zwa ny po -
tocz nie Dniem Na uczy cie la). W ten spo sób upa mięt nio na zo sta ła da ta po -
wo ła nia do ży cia Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej, utwo rzo nej z ini cja ty wy
kró la Sta ni sła wa Au gu sta Po nia tow skie go i za le ga li zo wa nej przez Sejm
do kład nie 240 lat te mu (14 paź dzier ni ka 1773 r.). Skła da jąc hołd wszyst kim
na szym pe da go gom war to przy tej oka zji przy po mnieć syl wet kę jed ne go
z nich, któ ry swo je ży cie po dzie lił mię dzy Wierz cho sła wi ce i No wy Sącz.
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dzi cy, Bank Po bo żny, Skrzyn ka św. Mi -
ko ła ja, bur sy dla mło dzie ży uczą cej się
i rę ko dziel ni czej itp. W XVIII stu le ciu
w Pol sce by ło prze szło 200 so da li cji dla
wszyst kich sta nów.

Po ka sa cie za ko nu Je zu itów so da li cje
prze trwa ły w za bo rze pru skim i ro syj -
skim. Od 1835 r. od ra dza ły się w Ga li cji.
Od 1896 r. w Kra ko wie za czy na wy cho -
dzić mie sięcz nik „So da lis Ma ria nus”. So -
da li cje or ga ni zu ją re ko lek cje pu blicz ne,
opie ku ją się sa mot ny mi mło dy mi ko bie -
ta mi, słu żą cy mi, two rzą schro ni ska, sto -
wa rzy sze nia eko no micz ne.(...).

W la tach 1935-36 jest w Pol sce
ok. 1.500 so da li cji z ok. 100 tys. człon -
ków, w tym 260 so da li cji uczniów szkół
śred nich, 350 so da li cji uczen nic, 6 aka -
de mi czek, 4 aka de mi ków, 31 na uczy cie -
lek, 22 pań wiej skich, 82 in te li gen cji
żeń skiej, 44 in te li gen cji mę skiej.(...).

W cza sie II woj ny świa to wej w Pol -
sce pra ca so da li cyj na zo sta je ogra ni czo -
na, choć w wie lu so da li cjach trwa ją
po ta jem nie spo tka nia. Or ga ni zo wa ne są
re ko lek cje, sku pie nia. Pro wa dzo na jest
dzia łal ność cha ry ta tyw na”.

Po woj nie, w sierp niu 1949 r., de kret
rzą do wy na ka zu je re je stra cję or ga ni za -
cji z imien nym spi sem człon ków. Aby
chro nić so da li stów przed re pre sja mi,
pry mas Pol ski kar dy nał Ste fan Wy szyń -
ski po dej mu je de cy zję o za wie sze niu
dzia łal no ści or ga ni za cji. W tym cza sie
roz po czy na ją się aresz to wa nia so da li -
stów. Za pa da ją wy ro ki od 2 do 12 lat
wię zie nia. So da li cja Ma riań ska od ro dzi
się do pie ro w 1980 ro ku, wraz z po wsta -
niem „So li dar no ści”.

Na za koń cze nie tej czę ści war to przy -
po mnieć, iż ak tyw ny mi człon ka mi So da -
li cji Ma riań skiej by ło wie lu Są de czan. 13
grud nia 1895 ro ku w No wym Są czu uro -
dził się ks. Edward Ko si bo wicz, ce nio ny
i lu bia ny przez mło dzież ka zno dzie ja,
współ pra cow nik wie lu pism ka to lic kich,
w la tach 1929-1936 re dak tor mie sięcz ni -
ka „So da lis Ma ria nus”. Po za dzia łal no -
ścią pu bli cy stycz ną pro wa dził wy kła dy
na Wy dzia le Fi lo zo ficz nym Je zu itów
w Kra ko wie i kie ro wał licz ny mi so li da -
cja mi. Za rów no przez bez po śred nie kon -
tak ty, jak i ar ty ku ły na ła mach „So da lis
Ma ria nus”, sta rał się w szcze gól no ści od -
dzia ły wać na mło dzież. Zgi nął w War -
sza wie (gdzie od 1936 ro ku pia sto wał

sta no wi sko prze ło żo ne go klasz to ru Je zu -
itów na Mo ko to wie), za mor do wa ny
przez Niem ców w dru gim dniu po wsta -
nia war szaw skie go.

NA UCZY CIEL 
Z PO WO ŁA NIA

Wróć my jed nak do prze ło -
mu XIX i XX wie ku i ener gicz ne go na -
uczy cie la z Wierz cho sła wic. Po za pra cą
pe da go ga i kie row ni ka Szko ły Po -
wszech nej oraz dzia łal no ścią w So da li -
cji Ma riań skiej, Jan Ko sia ty da je się
po znać ja ko spo łecz nik i go rą cy pa trio -
ta, któ re mu nie ob ce są pro ble my od ro -
dzo ne go w 1918 ro ku mło de go pań stwa
pol skie go. Ak tyw nie wspie ra ró żne ak -
cje spo łecz ne, w tym po wsta nie Sa na to -

rium Na uczy ciel skie go w Za ko pa nem.
Bu do wa ob szer ne go gma chu, usy tu owa -
ne go w mo drze wio wym par ku na sto ku
Gu ba łów ki, ru sza 20 lip ca 1924 ro ku,
a już 3 li sto pa da 1925 ro ku Sa na to rium
otwie ra swo je po dwo je dla na uczy cie li,
przy je żdża ją cych z ca łej Pol ski do pod -
nó ża Tatr w ce lu po pra wy sta nu zdro wia.
Z te go okre su za cho wał się dy plom
od Za rzą du Głów ne go Związ ku Pol skie -
go Na uczy ciel stwa Szkół Po wszech nych
(ZPNSP) z po dzię ko wa niem dla Ja -
na Ko sia te go za wspar cie fi nan so we bu -
do wy Sa na to rium:

„W Nie pod le głej Pol sce, wy rą ba nej
sza blą Żoł nie rza Pol skie go pod wo dzą
Jó ze fa Pił sud skie go sta nął u pod nó ża
nie bo się żnych Tatr po mnik ży wy,
trwal szy nad spi że: gmach Sa na tor jum
Na uczy ciel skie go, zbu do wa ny sump -
tem 38-ty sięcz nej rze szy ofiar nych pra -
cow ni ków, sto ją cych na słu żbie idei
w Związ ku Pol skie go Na uczy ciel stwa
Szkół Po wszech nych.

W cię żkich cza sach po spól nej bie dy
i nie do ma gań w skar bie pań stwo wym,
gdy Za gon Oj czy sty po ry ty gra na ta mi
wiel kiej woj ny, nie wy da wał jesz cze
plo nów w ta kiej ob fi to ści, by wszyst -
kich do sy ta na kar mić, na uczy ciel stwo
związ ko we skła da ło ochot nie ze swych
skrom nych po bo rów da ni nę do bro wol -
ną przez dłu gi sze reg mie się cy, by naj -
niesz czę śliw szym z po śród sie bie
z po mo cą po spie szyć, za gro żo ne ich
zdro wie ra to wać, oj czyź nie mi łej i szko -
le krzep kich pra cow ni ków przy wró cić,
a tem sa mem mno żyć du cho we i fi zycz -
ne si ły Na ro du i Pań stwa. 

Za rząd Głów ny Związ ku Pol skie go
Na uczy ciel stwa Szkół Po wszech nych
za świad cza, że kol. Jan Ko sia ty w po -
czu ciu spól no ty związ ko wej zło żył
na bu do wę Sa na tor jum prze pi sa ną ofia -
rę, za czem w po czet Fun da to rów Sa na -
tor jum na wie czy stą rze czy pa miąt kę
wpi sa ny zo stał. 

W War sza wie, dnia 8. ma ja R. P. 1928”.
Au to rem za cy to wa ne go po wy żej tek -

stu na wy da nym we Lwo wie do ku men cie
był Mie czy sław Opał ka, a na wią zu ją cą
do gó ral skich mo ty wów gra fi kę za pro jek -
to wał Mi chał Rze pec ki.

PRZYJACIEL 
PREMIERA RZĄDU
II RZECZPOSPOLITEJ

Pra cu jąc w Wierz cho sła wi cach Jan
Ko sia ty za przy jaź nia się z je de na ście lat
młod szym Win cen tym Wi to sem (1874-
1945). Na le ży pod kre ślić, iż póź niej szy

Do So da li cji na le że li
kró lo wie, het ma ni, ich
ma łżon ki, dzie ci. Po -
wsta wa ły ta kże so da li -
cje szlach ty, miesz czan.
Dzię ki So da li cji Ma riań -
skiej Pol ska nie prze -
sta ła być kra jem
ka to lic kim.
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trzy krot ny pre mier rzą du II Rzecz po -
spo li tej po cho dził z bar dzo bied nej,
chłop skiej ro dzi ny. Je go ro dzi ce – Woj -
ciech i Ka ta rzy na ze Sro ków – po sia da li
je dy nie dwie mor gi zie mi rol nej, za -
miesz ki wa li w jed no izbo wej, prze ro bio -
nej ze staj ni cha cie i po cząt ko wo nie
po sia da li na wet kro wy. 

Już ja ko sa mo dziel ny go spo darz i po -
li tyk Win cen ty Wi tos lu bił spo ty kać się
i dys ku to wać z Ja nem Ko sia tym. Czę -
sto ta kże go ścił w swo im do mu in ne go
człon ka ro dzi ny Ko sia tych – Ada ma.
Uro dzo ny w 1901 ro ku w Ko mo ro wie
(pow. tar now ski) Adam Ko sia ty był
w Wierz cho sła wi cach sto la rzem i rol ni -
kiem. W ksią żce „O Win cen tym Wi to -
sie” (pod red. Ja na Bor kow skie go,
War sza wa 1984) tak wspo mi na pre mie -
ra rzą du II Rzecz po spo li tej: 

„Mo ja mat ka, któ ra cho dzi ła do szko -
ły ra zem z Wi to sem, opo wia da ła mi, że
Wi tos uczył się bar dzo do brze. Kie dy
na uczy ciel wy cho dził do swe go go spo -
dar stwa coś zro bić lub gdy go ktoś wy -
wo łał, to Wi tos miał uwa żać na dzie ci.
Pro wa dził te lek cje jak na uczy ciel.
Wszyst ko umiał. Pi sał też wier szy ki
do de kla ma cji na roz ma ite uro czy sto ści.
Na uczy ciel za wsze mó wił, że Wi tos wy -
ro śnie na ko goś wiel kie go. Był po wa -
żny, nie lu bił się bi jać z chło pa ka mi. (...)
Kie dy ar mia nie miec ka wkro czy ła
do Wierz cho sła wic, Niem cy cią gle się
py ta li, gdzie jest dom Wi to sa, ale je go

już wte dy nie by ło. Po je chał ra to wać
Pol skę. (...) Ja kiś czas nie za cho dzi łem
do Wi to sa, że by go nie na ra żać, ale śmy
się przy pad ko wo spo tka li i Wi tos ro bił
mi wy mów ki, dla cze go do nie go nie
przy cho dzę. Ja mu od po wia dam, że by
go nie na ra żać. – A to so bie weź ze so -
bą ja kie he ble i przyjdź – za chę cał mnie.
By łem cie ślą i sto la rzem. Tak więc
od te go cza su bra łem he ble i pił kę, że by
wszy scy wi dzie li, że za ro bo tą do Wi to -
sa idę. No i tak my so bie po gwar ko wa -
li. Py tam go kie dyś: – Coś sły sza łem,
pre ze sie, że ście mie li je chać na tam tą
stro nę? A Wi tos mó wi: – A po co? Oni
się tam gry zą na ku pie i jesz cze ja mam
w to wcho dzić? O Pol sce zde cy do wa li
bez Pol ski, bo ko go mie li wy brać, jak
tam jed na plą ta ni na”.

GOD NI NA STĘP CY
Po kil ku na stu la tach pra cy w Wierz -

cho sła wi cach Jan Ko sia ty prze no si się
do No we go Są cza, obej mu jąc sta no wi -
sko kie row ni ka Szko ły Po wszech nej
na Pie kle. Że ni się z Ja dwi gą Mi chal ską.
Na świat przy cho dzi sze ścio ro dzie ci:
naj star sze – cór ka Zo fia (ur. w 1890 r.)
oraz pię ciu sy nów: Alek san der (na uczy -
ciel i żoł nierz), Jan (póź niej szy ka pi tan
Woj ska Pol skie go, za mor do wa ny przez
Ro sjan w Char ko wie), Mi chał Ka je tan
(czło nek za ko nu Do mi ni ka nów),
Edward (na uczy ciel), Cze sław (le karz
we te ry na rii, za ło ży ciel pierw szej lecz ni -

cy we te ry na ryj nej w No wym Są czu; ar -
ty kuł po świę co ny je go dzia łal no ści uka -
zał się w „Są de cza ni nie” nr 1 (60)
w mar cu 2013 r.).

Po śmier ci żo ny Jan Ko sia ty po zna je
młod szą o 7 lat Ja dwi gę Le oka dię Ta be -
au, cór kę Le ona Ma gie row skie go i Sta -
ni sła wy So kal skiej z Rze szo wa, wdo wę
po Sta ni sła wie Ta be au. 3 lip ca 1918 ro -

ku bio rą ra zem ślub. 10 lat póź niej, oto -
czo ny mi ło ścią ro dzi ny i bli skich oraz
za cho wa ny w wier nej pa mię ci wy cho -
wan ków, Jan Ko sia ty umie ra i zo sta je
po cho wa ny w gro bie ro dzin nym
na Cmen ta rzu Ko mu nal nym przy ul.
Śnia dec kich w No wym Są czu. 

Na uczy ciel skie tra dy cje kon ty nu ują
sy no wie Ja na Ko sia te go: Alek san der,
Edward oraz Mi chał Ka je tan (Do mi ni -
ka nin). Alek san der Ko sia ty (1892-1923)
pra cu je ja ko na uczy ciel szko ły lu do wej.

Już ja ko sa mo dziel ny go -
spo darz i po li tyk Win -
cen ty Wi tos lu bił
spo ty kać się i dys ku to -
wać z Ja nem Ko sia tym.
Czę sto ta kże go ścił
w swo im do mu in ne go
człon ka ro dzi ny Ko sia -
tych – Ada ma.
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W chwi li wy bu chu pierw szej woj ny
świa to wej zo sta je po wo ła ny do słu żby
w ar mii au striac kiej. Pod czas walk z Ro -
sja na mi do sta je się do nie wo li i zo sta je
ze sła ny na Sy bir. W Omsku po zna je
swo ją przy szłą żo nę – ro syj ską le kar kę
– Lud mi łę Że łud ko wą (cór kę bo ga te go
kup ca ro syj skie go, za mor do wa ne go
póź niej przez bol sze wi ków). W cza sie
Re wo lu cji Paź dzier ni ko wej 1917 ro ku
Alek san der Ko sia ty za cią ga się ja ko
ochot nik do V Sy be ryj skiej Dy wi zji
Strzel ców Pol skich i wal czy po stro nie
„bia łych” z bol sze wi ka mi. 

War to przy po mnieć, że ta za po mnia -
na dziś for ma cja zbroj na li czy ła po nad 11
ty się cy pol skich żoł nie rzy i ofi ce rów, ze -
bra nych nie mal z ca łej Ro sji, choć do mi -
no wa li ze słań cy sy be ryj scy. Do jej
głów nych za dań na le ża ła m.in. ochro -
na Ko lei Trans sy be ryj skiej na li czą cym
pra wie ty siąc ki lo me trów od cin ku od No -
wo ni ko ła jew ska przez Aczyńsk, Kra sno -
jarsk do sta cji Klu kwien na ja. W tym ce lu
wy ko rzy sty wa ła czte ry po cią gi pan cer ne:
„Kra ków”, „War sza wa”, „Po znań” oraz
zdo by ty na bol sze wi kach „Po znań II”.
Obok walk Dy wi zja pro wa dzi ła też dzia -
łal ność kul tu ral no -oświa to wą wśród żoł -
nie rzy i miej sco wej lud no ści pol skiej.
Przy po szcze gól nych od dzia łach ist nia -
ły bi blio te ki i te atry. In struk to rzy oświa -
to wi Dy wi zji pro wa dzi li wy kła dy
z hi sto rii i li te ra tu ry pol skiej, a ta kże na -
ukę czy ta nia i pi sa nia. Opie ką ota cza no
dzia ła ją ce w sy be ryj skich mia stach pol -
skie dru ży ny har cer skie. Z oka zji świąt
na ro do wych or ga ni zo wa no aka de mie
i wie czor ni ce. Wy da wa no pol ską pra sę.
Nie ste ty, mi mo za cię tych walk, więk -
szość żoł nie rzy Dy wi zji do sta ła się
do nie wo li (m. in. na sku tek zdra dy Kor -
pu su Cze cho sło wac kie go) i skie ro wa -
na zo sta ła do ka to rżni czej pra cy
w bar dzo złych wa run kach (stąd wie lu
na szych ro da ków nie do cze ka ło po wro -
tu do oj czy zny). Ci, któ rzy prze ży li bol -
sze wic ką nie wo lę, wró ci li do Pol ski
do pie ro po pod pi sa niu w mar cu 1921 ro -
ku trak ta tu ry skie go, koń czą ce go woj nę
pol sko -bol sze wic ką 1919-1920. Dra ma -
tycz ne lo sy V Sy be ryj skiej Dy wi zji
Strzel ców Pol skich opi sał w swo ich
wspo mnie niach jej żoł nierz – Sta ni sław
Boh da no wicz („Ochot nik”, wyd. Kar -
ta, 2006).

Za swo je mę stwo i od wa gę w cza sie
walk z bol sze wi ka mi Alek san der Ko sia -
ty zo sta je od zna czo ny Krzy żem Wa lecz -
nych. Po za koń cze niu dzia łań
wo jen nych po wra ca z żo ną do Łąc ka
(Lud mi ła Ko sia ty obej mu je tam sta no -
wi sko le ka rza okrę go we go), a na stęp nie
do No we go Są cza. Umie ra w 1923 ro ku
i zo sta je po cho wa ny na Cmen ta rzu Ko -
mu nal nym przy ul. Śnia dec kich. Na gro -
bie te go dziel ne go Sy bi ra ka mo że my
prze czy tać: „Śpij spo koj nie dro gi Ole -
siu, ta ko cha na pol ska zie mia, za któ rąś
ty leś tę sk nił i śnił, niech Ci lek ką bę -
dzie”. Sześć lat póź niej, z po wo du ra ka
pier si, umie ra w Kra ko wie Lud mi ła Ko -
sia ty (ich pięk ny, sta ry na gro bek zo stał
prze nie sio ny kil ka lat te mu z Cmen ta rza
Ko mu nal ne go do Mia stecz ka Ga li cyj -
skie go i za stą pio ny współ cze snym po -
mni kiem z mar mu ru). 

Ko lej ny z sy nów Ja na Ko sia te go
– Mi chał Ka je tan, ja ko czło nek Za ko nu
Do mi ni ka nów – uczy re li gii w Szko le
Po wszech nej Żeń skiej w Tar no brze gu -
-Dzi ko wie. Woj ciech Wią cek w wy da -
nej na po cząt ku lat 30. ubie głe go wie ku
pu bli ka cji „Rok 1831-1931. Stu let nia hi -
stor ja roz wo ju szkół i szkol nic twa w po -

wie cie tar no brze skim” tak pi sze o tej
pla ców ce:

„W ro ku 1920 za ło żo no 5 kla so wą
szko łę żeń ską; w 1924 – 7 kla so wą. Za -
pi sa no dzie ci 413. Dziew czę ta tak są
wy so ko wy cho wa ne, że bez eg za mi nu

mo gą prze cho dzić do se mi nar jum. Kie -
row nicz ką szko ły jest He le na We is so -
wa. Si ły: Hen ry ka Obe rco wa, Mar ja
Mi cha li ków na, Emi ja Gła dy szo wa, Ja -
ni na Wój ci ko wa, Sta ni sła wa Hwa to wa,
Zu zan na Po pków na, Ro ma na Wil ko wa,
ks. Ka je tan Ko sia ty i We ro ni ka Droz -
dow ska.”

Bli sko 70 lat po śmier ci Ja na Ko sia -
te go na uczy cie lem zo sta je ta kże – pi szą -
cy te sło wa – je go pra wnuk Ja ro sław
Ko sia ty, war sza wiak, któ ry swe ser ce
po zo sta wił w No wym Są czu...

JA RO SŁAW KO SIA TY

„Śpij spokojnie drogi
Olesiu, ta kochana polska
ziemia, za którąś tyleś
tęsknił i śnił, niech Ci
lekką będzie”.
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Gmi na Piw nicz na -Zdrój chce wy re -
mon to wać za byt ko wą stud nię – cy -
ster nę w cen trum mia sta. Na ra zie
nie uda ło się, mi mo dwóch ogło szo -
nych prze tar gów, wy ło nić wy ko -
naw cy, któ ry pod jął by się te go
za da nia. 

C
ha rak te ry stycz na stud nia
– cy ster na jest jed nym z naj -
bar dziej roz po zna wal nych
obiek tów piw ni czań skie go

ryn ku. Od 2008 ro ku wpi sa na jest ona
do re je stru za byt ków wo je wódz twa
ma ło pol skie go, w związ ku z czym nad -
zór nad pra ca mi re mon to wy mi i kon -
ser wa tor ski mi, ja kie bę dą przy niej
wy ko ny wa ne, spra wo wać bę dzie kon -
ser wa tor za byt ków.

Stud nia znaj du je się w tej czę ści ryn -
ku od XVII wie ku. To z niej czer pa li

kie dyś wo dę miesz kań cy Piw nicz nej,
póź niej zaś peł ni ła ona funk cję zbior ni -
ka prze ciw po ża ro we go. W 1876 ro ku
cy ster na spło nę ła pod czas po ża ru. Ura -
to wa ła się wów czas je dy nie fi gu ra św.
Flo ria na. Od bu do wa no ją w 1913 ro ku.

W tym ro ku gmi na za pla no wa ła jej
re mont i zło ży ła wnio sek o do fi nan so -
wa nie za da nia do Lo kal nej Gru py Dzia -
ła nia „Per ły Be ski du Są dec kie go”.
Pro jekt prze szedł po myśl nie we ry fi ka -
cję i zo stał zło żo ny do Urzę du Mar szał -
kow skie go. Je śli wnio sek zo sta nie
po zy tyw nie oce nio ny, gmi na mo że
otrzy mać na to za da nie na wet do 25 tys.
zło tych. Oczy wi ście bę dzie mu sia ła ta -
kże prze zna czyć na pla no wa ne za da nie
część wła snych środ ków.

– Cy ster na wy ma ga grun tow ne go
od no wie nia – mó wi To masz Kmie cik,
za stęp ca bur mi strza Piw nicz nej -Zdro ju.

– Chce my, aby zo stał jej przy wró co ny
pier wot ny cha rak ter. Wszyst kie pra ce
z tym zwią za ne mu szą być pro wa dzo ne
pod nad zo rem słu żb kon ser wa tor skich.
Mie li śmy na dzie ję, że za da nie zre ali zu -
je my jesz cze w tym ro ku. Nie ste ty, nie
bę dzie to chy ba już mo żli we, Nie uda ło
się nam, mi mo dwóch ogło szo nych
prze tar gów, wy ło nić wy ko naw cy, któ ry
pod jął by się te go za da nia. Mam na dzie -
ję, że re mont cy ster ny za cznie się
w przy szłym ro ku.

Gmi na ma już za so bą dwa prze tar gi.
Do pierw sze go zgło sił się tyl ko je den
ofe rent, ale kwo ta, za ja ką za mie rzał zre -
ali zo wać za da nie, prze wy ższa ła war tość
sa me go za mó wie nia. Do dru gie go prze -
tar gu nikt się nie zgło sił, więc gmi -
na ogło si ła trze ci prze targ. Ter min
skła da nia ofert upły nął 31 paź dzier ni ka.

Za kres pla no wa nych prac bu dow la -
nych, kon ser wa tor skich i re stau ra tor -

skich przy za byt ko wej stud ni obej mu je
m.in. czysz cze nie i kon ser wa cję bla chy,
któ rą kry ty jest dach, a ta kże gó ru ją ca
nad stud nią wie życz ka, na pra wę uszko -
dzeń, czysz cze nie i ma lo wa nie ba lu stra -
dy sta lo wej, re no wa cję tyn ków
na cem bro wi nie i fi la rach stud ni, ma lo -
wa nie ele wa cji a ta kże re no wa cję kon -
ser wa tor ską drew nia nej fi gu ry św.
Flo ria na.

Z za byt ko wej stud ni, po re mon cie,
znik nie sto ją ca tam obec nie ręcz na si -
kaw ka, któ ra by ła uży wa na przez stra -
ża ków z miej sco wej jed nost ki OSP
od 1910 do 1939 ro ku a po tem by ła
sprzę tem re zer wo wym do 1947 ro ku.

– Chcie li by śmy wy eks po no wać ją
w in nym miej scu, mo że ko ło re mi zy
w Piw nicz nej -Zdro ju – do dał wi ce bur -
mistrz.

IGA MI CHA LEC

Sym bol Piw nicz nej -Zdrój 

Ży cio daj na stud nia
do re mon tu

Cha rak te ry stycz na stud -
nia – cy ster na jest jed -
nym z naj bar dziej
roz po zna wal nych obiek -
tów piw ni czań skie go
ryn ku. Od 2008 ro ku wpi -
sa na jest ona do re je stru
za byt ków.
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ŚWIAT KOLOROWYCH FIGUR
JACKA DYRZYŃSKIEGO
XXI Ma ły Fe sti wal Form Ar ty stycz nych, przy go to -
wa ny przez No wo są dec ką Ma łą Ga le rię, roz po czął
się od wy sta wy ma lar stwa pro fe so ra Jac ka Dy rzyń -
skie go. Im pre za jest prze glą dem do ko nań w sztu ce
współ cze snej. Na nie po wta rzal ny cha rak ter fe sti wa -
lu skła da ją się ory gi nal ne ara nża cje wy staw i two rze -
nie przy ja znych, ar ty stycz nych kli ma tów pod czas
spo tkań i kon cer tów. Pierw szym go ściem ar ty stycz -
ne go cy klu był prof. Ja cek Dy rzyń ski.

– Świat, w któ rym się ob ra ca Ja cek Dy rzyń ski, jest
nam bar dzo bli ski i bar dzo da le ki za ra zem, bo nie ma
tu taj opo wie ści, nie ma tu taj fa bu ły, ale jest coś bar -
dzo istot ne go: ko lor i fak tu ra. Są wszyst kie struk tu ry,
któ re za cze pia ją na sze zmy sły. Na wet, gdy by śmy za -
mknę li oczy i tyl ko po zna wa li te pra ce przez do tyk,
to i tak by li by śmy za in try go wa ni – po wie dział prof.
An drzej Sza rek.

– Pa trząc na te wszyst kie ko lo ro we fi gu ry, naj le -
piej od kryć w so bie coś z dziec ka, od wa żnie i uczci -
wie, a wte dy na pew no wyj dzie my stąd mą drzej si
– do dał Sza rek.

Dy rzyń ski upra wia ma lar stwo, ta kże na je dwa biu,
ry su nek i sztu kę pa pie ru. Jest au to rem 20. eks po zy -
cji in dy wi du al nych. Brał udział w wie lu wy sta wach
zbio ro wych (Pol ska, Fran cja, Cze chy, Sło wa cja, Wę -
gry, ZSRR, Niem cy, USA, Szwe cja, Egipt, Hisz pa -
nia, Mek syk, Ju go sła wia, Wło chy, Da nia, Li twa,
Buł ga ria, Ro sja, Mon go lia).

WYSTAWA, KTÓRA OTWIERA
WYOBRAŹNIĘ

W Ga le rii Sztu ki Współ cze snej BWA „So kół” oglą -
dać mo żna zbio ro wą wy sta wę „Co po zo sta je”, in spi -
ro wa ną ksią żką To ma McCar thy’ego „Re ma in der”.

Pod róż przez trzy po zio my ga le rii to za pro sze nie
do snu cia, lub ra czej od twa rza nia swo jej wła snej hi -
sto rii. Nie bez przy czy ny na sto li ku w ho lu wi ta ją nas
ksią żki: Pro usta, My śliw skie go, Schul za, czy Ca lvi no.

Na wy sta wie po dzi wiać mo żna dzie ła ta kich twór -
ców, jak: Olaf Brze ski, Bo gna Bur ska, He len Gan ly,
Ve li Granö, Po li na Ka nis, Ja cob Kier ke ga ard, Rä di
Mar ti no, Lu cia Nim cová, Ka ro li na Ni we liń ska, Eu -
ge nio Per cos si, Ja dwi ga Sa wic ka, Ja cek Za chod ny,
Ewa Za rzyc ka i Ka ro li na Olek sik.

Au to rzy naj now szej wy sta wy w BWA „So kół”
wła śnie przez ta kie sko ja rze nia li te rac kie, wzro ko we
i słu cho we za chę ca ją pu blicz ność do wła sne go bu -
do wa nia i od twa rza nia prze żyć.

– Wy sta wa jest za in spi ro wa na li te ra tu rą, ksią żką
To ma sa McCar thy’ego „Re ma in der”, któ ra w tym ro -
ku wy szła na kła dem wy daw nic twa WAB pod ty tu łem
„Reszt ki”. Ty tuł na szej wy sta wy „Co po zo sta je” jest
tak na praw dę mo ją wer sją pol skie go tłu ma cze nia ty -
tu łu „Re ma in der”, my ślę, że bar dziej otwie ra ją ce go
wy obraź nię. I ta wy sta wa ta ka ma być, ma za pra szać
pu blicz ność do snu cia swo ich wła snych hi sto rii, szu -
ka nia swo ich wła snych punk tów od nie sie nia. Jak na -
sza oso bi sta pa mięć jest za klę ta w cie le, bo ta
wy sta wa jest rów nież o tym, ja kie ma my na wy ki, emo -
cje, któ re na sze cia ło za pa mię tu je, a my dą ży my do ich
od twa rza nia lub od re ago wu je my przy kre wy da rze nia
– mó wi Mag da le na Uj ma, ku ra tor wy sta wy.

„Co po zo sta je” to in ter dy scy pli nar na wy sta wa
o psy chicz nych uza le żnie niach w ży ciu co dzien nym.
O po szu ki wa niu bodź ców emo cjo nal nych oraz ich
upo rczy wym od twa rza niu. O pry wat nych ry tu ałach,
ob se sjach ko lek cjo ner skich i nad mier nym za ab sor -
bo wa niu naj bli ższym oto cze niem. I wresz cie, o uza -
le żnie niu od au to ana li zy. Wy sta wa jest ca ło ścio wym
pro jek tem, w któ rym spla ta ją się ró żne spo so by pro -
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Ja cek Dy rzyń ski „Co po zo sta je”
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wa dze nia nar ra cji o emo cjach i ró żne dys cy pli ny. Sztu ki wi -
zu al ne łą czą się tu taj z li te ra tu rą i au dio ar tem. Wy sta wa ma
od dzia ły wać na zmy sły i od wo ły wać się do wspo mnień oraz
in dy wi du al nych sko ja rzeń wi dzów, a dźwięk, tekst i ob raz
ma ją się na wza jem uzu peł niać.

WAW RZYN SĄ DEC CZY ZNY
„Czło wiek i sny” to ha sło te go rocz nej, 9. już edy cji Ogól -

no pol skie go Kon kur su Po etyc kie go „O Waw rzyn Są dec czy -
zny”. Ko mi sja kon kur so wa: Pa weł Sze li ga (prze wod ni czą cy),
Da nu ta Suł kow ska i Bar ba ra Pa lu cho wa pierw szą na gro dę
przy zna ła Ad ria nie Ja rosz. Sta tu et ka Sta ro sty No wo są dec kie -
go „Srebr ne Pió ro Są dec kie” dla naj lep sze go, w tej edy cji
kon kur su au to ra miesz ka ją ce go na Zie mi Są dec kiej, po wę -
dro wa ła do Na ta lii Ma ciaś z No we go Są cza.

Or ga ni za to rem kon kur su jest Gru pa Li te rac ka „Są dec czy -
zna”, przy udzia le Są dec kiej Bi blio te ki Pu blicz nej i pod pa -
tro na tem sta ro sty no wo są dec kie go, a ta kże przy współ udzia le
Urzę du Mia sta No we go Są cza. Na „Waw rzyn Są dec czy zny”
na pły nę ło 279 ze sta wów wier szy z Pol ski, An glii, Ir lan dii,
Hisz pa nii, Włoch, Nie miec, Au stra lii i USA.

– Kon kurs przy niósł bar dzo in te re su ją cy plon – mó wi Da -
nu ta Suł kow ska, któ ra przy go to wa ła po kon kur so wy al ma nach.
– Spo dzie wa li śmy się wie le opi sów snu. Ha sło dość moc no ku -
si ło do two rze nia wier szo wa nych ob ra zów przy pi sy wa nych
dzia ła niu Mor fe usza. Wśród na de sła nych prac kon kur so wych
znaj du ją się więc wier sze opo wia da ją ce w spo sób bar dziej lub
mniej cie ka wy i ar ty stycz ny o praw dzi wych, a ta kże – za pew -
ne w więk szo ści – wy obra żo nych spo tka niach z sy nem Hyp no -
sa. Nie któ re nio są in te re su ją ce, wa żne kon klu zje, po ru sza ją ce
istot ne dla czło wie ka i dla świa ta za gad nie nia. Sen ne wi zje są
tyl ko pre tek stem, ro dza jem ar ty stycz ne go za bie gu dla ich nie -
ba nal ne go za pre zen to wa nia i pod kre śle nia zna cze nia – tłu ma -
czy ju ror ka, au tor ka kil ku to mów po etyc kich.

Wy ni ki IX. Ogól no pol skie go Kon kur su Po etyc kie go
„O Waw rzyn Są dec czy zny”:

I na gro da – 700 zł – Ad ria na Ja rosz z Otmic, go dło „ŁEM”;
II na gro da – 500 zł – Mi ro sław Pi sar kie wicz z Sie ra dza, go -
dło „Mir ga”; III na gro da – 400 – Mi ro sław Ko wal ski z My -
sło wic, go dło „GA LA PA GOS”;

Sta tu et ka Sta ro sty No wo są dec kie go „Srebr ne Pió ro Są dec -
kie” dla naj lep sze go w tej edy cji kon kur su au to ra miesz ka ją -
ce go na Zie mi Są dec kiej – Na ta lia Ma ciaś z No we go Są cza,
go dło „Pio łun”;

Sta tu et ka Sta ro sty No wo są dec kie go „Srebr ne Pió ro Są dec -
kie” dla naj lep sze go au to ra w gru pie mło dzie ży do lat 20 – Jo -
an na No wak z Płoc ka, go dło „Cer ta”

Wy ró żnie nia spe cjal ne pre zy den ta No we go Są cza:
Oli wia In car bo ne z To ru nia, go dło „LI BER CA TE NA -

TUS”; Bo że na Ka czo row ska z War sza wy, go dło „ko per ta
zwrot na”; Mo ni ka Mi cha łek z Isteb nej, go dło „Dru gi brzeg”.

Na gro da spe cjal na za wiersz o te ma ty ce re li gij nej – Ja cek
Maj cher kie wicz z Go re nic, go dło „Cy na mon”.

Na gro da spe cjal na Gru py Li te rac kiej „Są dec czy zna”
– Mał go rza ta Czech -Gaw roń ska ze Sta re go Są cza, go dło
„Try ton”.

URBA NIAK RZĄ DZI
„Po lish fuc king fid dler” tak przed la ty Urba nia ka ochrzcił

Mi les Da vis. „Przy pro wadź cie mi te go pie przo ne go pol skie -
go skrzyp ka” – po wie dział po obej rze niu te le wi zyj ne go „To -
ni ght Show” Joh na Car so na, w któ rym mu zy cy gra li na ży wo.
Da vis ni gdy nie my lił się co do mu zy ków, o czym (choć mi -
nę ły la ta), prze ko na ła się ta kże pu blicz ność pod czas Wie czo -
rów Ma ło pol skich w MCK „So kół”, na któ rych Urba niak
za grał wraz ze spo łem.

Ko bie tom i ar ty stom nie na le ży wy ty kać wie ku, ale o Mi -
cha le Urba nia ku mo żna śmia ło na pi sać, że prze ży wa dru gą
mło dość. 70-let ni skrzy pek i sak so fo ni sta jaz zo wy nie my śli
o eme ry tu rze. Rok te mu za de biu to wał w fil mie fa bu lar nym
„Mój ro wer” i za ro lę Wło dzi mie rza otrzy mał na wet Pol ską Na -
gro dę Fil mo wą – Or ła w ka te go rii od kry cie ro ku. Przez ca łe la -

Waw rzyn Są dec czy zny Michał Urbaniak
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to grał w pro jek cie Mę skie Gra nie (m. in. z O. S. T. R., Ka sią
No sow ską, Lesz kiem Mo żdże rem, ale też z mło dy mi mu zy ka -
mi, jak np. Piotr Bo la now ski), mu zyk sza le je na wet na fa ce bo -
oku. Choć mógł wy brać ka rie rę skrzyp ka, w mło do ści do stał
się na wet do mo skiew skie go kon ser wa to rium, to jed nak stra cił
gło wę dla jaz zu i wraz z nim przez kil ka de kad ewo lu ował.
W swo jej bo ga tej ka rie rze grał i na gry wał ze wszyst ki mi nie -
mal naj sław niej szy mi jazz ma na mi. Je go skrzyp ce za brzmia ły
na wet na kul to wej pły cie „Tu tu” Mi le sa Da vi sa z 1985 ro ku.

Do No we go Są cza Urba niak za wi tał, po za pol skim trę ba -
czem – Je rzym Mał kiem, z za gra nicz nym skła dem świet nych
mu zy ków, zna ko mi cie od naj du ją cych się za rów no w jaz zo -
wych, jak i w bar dziej roz ryw ko wych ara nża cjach. Po ko lei
ka żdy z nich za dzi wiał. Mu zy cy du żo im pro wi zo wa li. Pu -
blicz no ści bar dzo przy pa dła do gu stu gra Ot to Wil liam sa, któ -
ry klan giem grał ni czym mło dy Stan ley Clar ke w cza sach
Re turn to Fo re ver, oraz pia ni sty Xan to ne Bla cq, któ ry dał
rów nież po pis wo kal nych i show mań skich mo żli wo ści.

W „So ko le” naj dłu żej za brzmiał utwór „La to” z pły ty „In -
ac tin” z 1972 ro ku, przy wo dzą cej na myśl fu sion jaz zo we kli -
ma ty z „Bit ches Brew” Da vi sa. Był też utwór Krzysz to fa
Ko me dy, z któ rym Urba niak się przy jaź nił i kon cer to wał, a ta -
kże an giel ska wer sja „Pod pa pu ga mi” Cze sła wa Nie me -
na (mo że naj mniej uda na ara nża cja). Urba niak grał
na sak so fo nie, swo ich ory gi nal nych 5-stru no wych, elek trycz -
nych skrzyp cach, na ly ri ko nie i na kla wi szach.

TRIUM FA TO RZY ECHA TRO BI TY
Kon cert lau re atów Ma ło pol skie go Fe sti wa lu Or kiestr Dę -

tych Echo Trom bi ty w MCK „So kół” to już tra dy cja. Wcze -
śniej or kie stry z ca łe go wo je wódz twa uczest ni czy ły
w eli mi na cjach po wia to wych, a póź niej w dwu dnio wych zma -
ga niach w No wym Są czu. Zwy cięz cy: Or kie stra Dę ta OSP
z Żu ro wej – lau re at I miej sca w gru pie or kiestr OSP, zdo byw -
ca pu cha ru sta ro sty no wo są dec kie go, oraz Pa ra fial na Or kie -
stra Dę ta KO SY NIER ZY z Lu bo rzy cy – lau re at Grand Prix

Fe sti wa lu ECHO TROM BI TY 2013, zdo byw ca pu cha ru mar -
szał ka Wo je wódz twa Ma ło pol skie go – przy po mnie li się pod -
czas ga lo we go kon cer tu.

Fe sti wal Or kiestr Dę tych Echo Trom bi ty, któ re go po my -
sło daw cą jest Sta ni sław Mi gacz, od był się już po raz trzy dzie -
sty szó sty. Or kie stry ochot ni czych stra ży po żar nych, or kie stry
za kła do we i te, jak się oka zu je dziś naj licz niej sze, czy li pa ra -
fial ne – ry wa li zo wa ły przed mie sią ca mi w Mia stecz ku Ga li -
cyj skim i pre zen to wa ły się na pły cie są dec kie go ryn ku.

– Nasz fe sti wal zmie niał się z edy cji na edy cję. Kie dyś or -
kie stry nie mia ły jed na ko we go umun du ro wa nia, a dziś gra ją
na wet na in stru men tach ta kiej sa mej mar ki, tak że by jak naj -
le piej brzmieć – po wie dział An to ni Mal czak, dy rek tor MCK
„So kół” i Fe sti wa lu Echo Trom bi ty, któ ry wrę czył na gro dy
zwy cięz com i wy ró żnio nym w fe sti wa lu. Obie za pro szo ne or -
kie stry udo wod ni ły rów nież, że ich re per tu ar to nie tyl ko pa -
rad ne mar sze, ale też świet nie za ara nżo wa ne prze bo je mu zy ki
fil mo wej, czy roz ryw ko wej. Pa ra fial na Or kie stra Dę ta Ko sy -
nie rzy z Lu bo rzy cy za sko czy ła np. wią zan ką prze bo jów Ab -
by, a Or kie stra Dę ta przy OSP w Żu ro wej m.in. du etem
z Na ta lia Za brze ską -Nieć, czy for mu jąc big ban do wą sek cję.

WE HI KUŁ CZA SU MAR CI NA SA RO TY
Fo to gra fia to cu dow na ma szy na do za trzy my wa nia cza su

i wy cho dząc z ta kie go za ło że nia no wo są dec ki fo to gra fik Mar -
cin Sa ro ta skom po no wał swo ją wy sta wę w ra mach VII Fe sti -

Mar ci n Sa ro ta Min dau gas Šni pas

– Nasz fe sti wal zmie niał się z edy cji
na edy cję. Kie dyś or kie stry nie mia ły
jed na ko we go umun du ro wa nia, a dziś
gra ją na wet na in stru men tach ta kiej
sa mej mar ki, tak że by jak naj le piej
brzmieć – po wie dział An to ni Mal czak
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wal Fo to gra fii Wi dzi Się Sta ry Sącz 2013. Ra tusz, sy na go ga
i in ne ele men ty ar chi tek tu ry sto ją tu od lat, od wie ków. Zmie -
ni li się tyl ko lu dzie, któ rzy obok nich prze cho dzą. Na szes na -
stu fo to gra fiach au tor po łą czył te raź niej szość z hi sto rią.
Po uli cach No we go Są cza spa ce ru ją... Ży dzi.

– Za czę ło się od po my słu „Fo to gra fia – ma szy na cza su”.
Chcia łem, za rów no ja ko au tor, prze nieść się w tam te cza sy,
jak i prze nieść tych lu dzi do współ cze sno ści. Ra tusz, plac
przy sy na go dze, Plan ty... Są to re pre zen ta tyw ne zdję cia dla
No we go Są cza, ale chcia łem, że by by ły tłem. To uję cia za spa -
ne go prze chod nia, któ ry zna to wszyst ko na pa mięć i jak by te -
go nie za uwa żył. Idzie i na wet nie pa trzy – mó wi Mar cin
Sa ro ta.

Po wsta ło szes na ście prac i in te gral ny do nich opis. W ka -
drach, miej scach, któ re co dzien nie ot, tak, mi ja my, au tor wpa -
so wał ho lo gra ficz ne po sta ci ze sta rych, przed wo jen nych
zdjęć, cza sa mi wi docz ny mi jak no gi Ika ra na ob ra zie Bru egla.

– Dru gim ele men tem skła da ją cym się na mo ją pra cę, są
ar chi wal ne zdję cia lu dzi miesz ka ją cych tu taj, w No wym Są -
czu, w dwu dzie sto le ciu mię dzy wo jen nym. Jest w mia rę spo -
koj nie, jesz cze nikt nie wie, nie przy pusz cza na wet, co się
wy da rzy. Więk szość tych po sta ci to są dec cy Ży dzi. Ich twa rze
są uśmiech nię te, spoj rze nia spo koj ne, oczy we so łe al bo za my -
ślo ne. Za trzy ma ni na tych zdję ciach w ru chu, w la tach dwu -
dzie stych by łe go stu le cia. Są tu taj obec ni, ale nie do koń ca
wi docz ni – wy ja śnia Sa ro ta.

UNIA POL SKO -LI TEW SKA 
W MA ŁEJ GA LE RII

Pro fe sor Min dau gas Šni pas z Wil na za de biu to wał w Pol -
sce wy sta wą rzeź by pod czas Ma łe go Fe sti wa lu Form Ar ty -
stycz nych w No wym Są czu. – Cie szy nas to nie zmier nie, że
sta ło się to w No wo są dec kiej Ma łej Ga le rii – mó wi dy rek tor
Ali cja Heb da.

Wi zy ta Šni pa sa w No wym Są czu to za słu ga Ka ta rzy ny
Sza rek, któ ra ar ty stę po zna ła pod czas po by tu w Buł ga rii i za -

re ko men do wa ła go dy rek cji Ma łej Ga le rii. W prze strze ni
obiek tu sta nął i za wi snął sze reg drew nia nych i ka mien nych
dzieł, któ re przy wo dzą na myśl sta re na rzę dzia rol ni cze
i przed mio ty co dzien ne go użyt ku, in ne zaś wy glą da ją jak wy -
ko pa ne z zie mi frag men ty rzeźb pra sło wiań skich bóstw.

– Sztu ka Šni pa sa to po wrót do ar cha icz no ści w wi dze niu,
my śle niu i do ty ku. Ar ty sta uczy nas na no wo pa trzeć na przed -
miot, spoj rzeć na hi sto rię i to, co nas ota cza, w spo sób bar -
dzo wra żli wy. Cy wi li za cja wpę dza nas w pla sti ko wą ot chłań,
a tu jest te go prze ci wień stwo. Ko lor, for ma i treść, któ rą sa mi
mu si my od kryć, czę sto w wy ni ku pro stych ob ser wa cji – mó wi
o wy sta wie prof. An drzej Sza rek.

Ar ty sta ja ko sym bo licz ny pre zent otrzy mał po łą czo ne dwa
sznu ry, a na nich kil ka na ście wę złów zro bio nych przez uczest -
ni ków wer ni sa żu.

Min dau gas Šni pas jest pro fe so rem wi leń skiej Aka de mii
Sztuk Pięk nych. Brał udział w wie lu wy sta wach in dy wi du al -
nych i zbio ro wych w swo im kra ju i za gra ni cą, mię dzy in ny -
mi: w Es to nii, Au strii, Szwe cji, Fin lan dii, Au stra lii, Da nii,
Wło szech, Ho lan dii i Por tu ga lii. Jest twór cą kil ku po mni ków
i po pier si, jak rów nież rzeźb ple ne ro wych. Je go pra ce znaj -
du ją się w mu ze ach i ga le riach Li twy, Fin lan dii i Da nii.

XVII JE SIEN NY FE STI WAL TE ATRAL NY
16 ty tu łów i 32 przed sta wie nia – im pre za roz po czę ła się

od ko me dii „Ka sta la vi sta” war szaw skie go Te atru Ate neum,
a za koń czy ła ko me dią „Bo eing Bo eing” Stu dia Buf fo, rów -
nież ze sto li cy. W tym ro ku pu blicz ność mia ła wy jąt ko wą oka -
zję oglą da nia wie lu gwiazd, zna nych głów nie z te le wi zyj nych
se ria li, któ rzy sta no wi li ob sa dę ko me dii i fars, two rzą cych trzy
czwar te re per tu aru JFT (nie ste ty!).

Naj bar dziej wy cze ki wa nym przez no wo są dec ką pu blicz ność
przed sta wie niem był „Ślub do sko na ły” – dy na micz na, za ska -
ku ją ca, a przede wszyst kim za baw na far sa. Pa weł Ma ła szyń ski,
An drzej Nej man, Mar ta Żmu da Trze bia tow ska i Ka ta rzy na Zie -
liń ska w in sce ni za cji sztu ki Ro bi na Haw do na roz ba wi li do łez
wi dow nię. To by ła już pięt na sta wi zy ta Te atru Kwa drat na Je -
sien nym Fe sti wa lu Te atral nym. Zaw sze na wy stę py tej war -
szaw skiej sce ny bi le ty w ka sach zni ka ły naj szyb ciej. W tym
ro ku po sta no wio no na wet zwięk szyć ilość przed sta wień
do czte rech. I nie ma się cze mu dzi wić, bo Kwa drat to jed -
na z naj lep szych scen pro du ku ją cych ko me die w Pol sce. Pu -
blicz no ści przy po mniał się An drzej Nej man, któ ry w ubie głym
ro ku grał głów ną ro lę w „Przez park na bo sa ka”, na fe sti wa lu
po ja wi ła się po raz ko lej ny sta ro są de czan ka Ka ta rzy na Zie liń -
ska, a po raz pierw szy Pa weł Ma ła szyń ski i Mar ta Żmu da Trze -
bia tow ska. Do mło dej ple ja dy ak to rów do łą czy ła Ewa
Ka sprzyk i Ma ciej Ku jaw ski, któ re go w No wym Są czu nie mo -
gło za brak nąć (oprócz licz nych wy stę pów pan Ma ciej wy re ży -
se ro wał na de skach MOK -u trzy przed sta wie nia). „Ślub
do sko na ły” to do bra far sa, dy na micz na, za ska ku ją ca, a przede
wszyst kim za baw na. Za czy na się od trzę sie nia zie mi (nie do -
szły pan mło dy – Pa weł Ma ła szyń ski – bu dzi się w łó żku z przy -
pad ko wo spo tka ną ko bie tą – Mar tą Żmu dą Trze bia tow ską),
któ re ani na mo ment nie usta je. 

JA NUSZ BO BREK

Ka ta rzy na Zie liń ska
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Otrzy ma łeś w tym ro ku dru gą na -
gro dę na Mię dzy na ro do wym Bien -
na le Sztu ki w Lon dy nie, trze cią
na gro dę na bien na le sztu ki w To ska -
nii we Wło szech, a w ubie głym ro ku
m.in. pierw szą na gro dę mia sta Sa -
ny -Au laye na mię dzy na ro do wej wy -
sta wie ma lar stwa we Fran cji.
Je steś do ce nia nym pa ste li stą. Czy
to już Two ja tech ni ka ma lar ska
„na ży cie”?

– To mo ja ulu bio na tech ni ka. Ma rie
Ga gliar di, wła ści ciel ka ga le rii w Lon dy -
nie, któ ra or ga ni zu je bien na le w Lon dy -
nie i we Wło szech, na py ta nie
to wa rzy szą cej mi na wer ni sa żu cór ki,
o to, dla cze go mój ta ta jest tak do brym
ar ty stą, od po wie dzia ła: bo on wy chwy -
tu je sub tel no ści. To cie szy ser ce, że ktoś,
li czą cy się w świe cie sztu ki, tak mo ją
twór czość po strze ga. 
Je steś zna ny z te go, że star tu jesz
w mię dzy na ro do wych kon kur sach,
sam się zgła szasz, spo ro jeź dzisz
za gra ni cę. Dla cze go war to brać
udział w mię dzy na ro do wych prze -
glą dach?

– Bo to pro cen tu je. Jed no ar ty stycz ne
spo tka nie owo cu je ko lej nym. Na wią zu -
ję sze reg zna jo mo ści w świe cie ar ty -
stycz nym. Ow szem kosz ty wy jaz dów są
spo re, ale mam wspar cie wie lu osób
z Są dec czy zny, któ rym je stem wdzięcz -
ny. Za część wy jaz dów pła cę ob ra za mi.
Je steś przy kła dem ar ty sty, któ ry
ży je ze swo jej sztu ki. Czy z te go da
się żyć, gdy nie jest się Dwur ni -
kiem?

– Ży ję ze sztu ki i to nie źle. Zresz tą,
wy ma gań nad zwy czaj nych nie mam.

Chciał bym mo że mieć więk szą pra cow -
nię, ale ja ko że spo ro się prze miesz -
czam, mo że wil la z ogro dem by ła by mi
ku lą u no gi. Wy star cza mi na ży cie
i na ma te ria ły ma lar skie.
Je steś też swo im me na dże rem. Ar -
ty stą, któ ry sam po tra fi się wy pro -
mo wać i sprze dać, a to już
praw dzi wa sztu ka…

– Po tra fię to ro bić i je stem sku tecz ny.
Nie uzna ję po sta wy w sty lu „siedź w ką -
cie, a znaj dą cię”. Ja chcę z mo jej sztu -
ki żyć. Chcę po ka zy wać i sprze da wać
ob ra zy. Chcę o nich roz ma wiać i wie -
dzieć, ja ki mo ja twór czość wy wo łu je
od dźwięk spo łecz ny. Oka zu je się, że ma

świet ny, tyl ko trze ba do trzeć do od bior -
cy. Jak bę dzie my sie dzieć w jed nym
miej scu, cią gle w tym sa mym śro do wi -
sku, to mo że bę dzie my zna ni lo kal nie
i to wszyst ko. Nie cho dzi o to, że chcę
być gwiaz dą, ale o to, że by mo ja sztu ka
się roz prze strze nia ła. Sam sta ram się
stwo rzyć ku te mu szan sę.
Chy ba wła śnie po to ma larz ma lu je,
że by ktoś po wie sił so bie je go ob raz
na ścia nie? Ja ko hi sto ryk sztu ki do -
brze wiesz, że mo żna być sław nym
ar ty stą za ży cia, więc dzia łasz…

– To praw da, mo żna być bar dziej czy
mniej zna nym, ale cie szyć się two rze -
niem i od dzia ły wa niem swo jej sztu ki.

Umiem się sprzedać,
żyję sztuką i ze sztuki
Z RYSZARDEM MIŁKIEM, sądeckim malarzem i historykiem sztuki, a także
marszandem, który sprzedaje własne dzieła, uczestnikiem i laureatem wielu
konkursów artystycznych, rozmawiamy o tym, co zajmuje go najbardziej – o sztuce. 
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Roz ma wiam, więc wiem, że lu dzie mo -
ją twór czość od bie ra ją po zy tyw nie, że
w kon fron ta cji ze świa to wą sztu ką wy -
pa dam do brze, sko ro zdo by wam na gro -
dy i to ma lu jąc pa ste la mi na pa pie rze,
a nie ob ra zy olej ne. Na jed nej z ostat -

nich au kcji pra ca Mun cha – szkic na pa -
pie rze – sprze da ła się za 60 mi lio nów
do la rów, to do wo dzi, że tech ni ki ma lar -
skie na pa pie rze są ce nio ne wy so ko, jak
kie dyś tyl ko ma lar stwo olej ne. Na stą pi -
ło pew ne prze war to ścio wa nie w pa trze -
niu na ob raz, że nie tyl ko olej, ale
i pa pier mo że być du żo wart i to jest bar -
dzo do bra wia do mość dla ar ty stów pra -
cu ją cych na pa pie rze.
Na ra zie jesz cze nie sprze da jesz ob -
ra zów za 60 mln, ale wszyst ko

przed To bą, cze go ser decz nie ży czę.
Je steś ar ty stą, któ ry nie wsty dzi się
sprze da wać sie bie. Mo żna wręcz po -
wie dzieć, że je steś swo im wła snym
mar szan dem. 

– Je stem nim. To bar dzo wa żne,
na Za cho dzie to się li czy. Ame ry ka nie
ku pu ją łącz nie ar ty stę i dzie ło. Dla nich
li czy się peł na otwar tość. To, kim jest
czło wiek, sprze da ją cy im dzie ło. Tak
ku pu ją sztu kę.
Lu bisz roz ma wiać z ludź mi o ma lo -
wa niu?

– Uwiel biam, a wła śnie Ame ry ka nie
są w tym spe cja li sta mi. Tam to czą się
nie usta ją ce roz mo wy z pu blicz no ścią.
Zau wa ży łeś, że u nas na wer ni sa -
żach pu blicz ność spra wia wra że nie
onie śmie lo nej ar ty stą? Nie ma my
od wa gi z nim roz ma wiać. Za to ma -
my dłu gie prze mó wie nia na wer ni -
sa żach...

– Mam ta kie sa me spo strze że nia.
A szko da, bo o sztu ce war to roz ma wiać.
Ja mo gę to ro bić go dzi na mi. 
Z cze go – Two im zda niem – bie rze się
nasz strach, oba wa przed roz ma -
wia niem z ar ty stą o sztu ce? 

– Z bra ku otwar to ści. My, Po la cy,
spon ta nicz ni by wa my cza sa mi, np.
na me czach pił ki no żnej. Po za tym,

mam wra że nie, je ste śmy tro chę „przy -
trza śnię ci”. Tro chę chy ba ma my kom -
plek sów. Bo imy się za dać pod sta wo we
py ta nia, a prze cież py tać mo żna
o wszyst ko, na wet o to „co ar ty sta miał
na my śli”. 
To ja za py tam: ja kie jest Two je ma -
lar stwo?

– Jest naj kró cej mó wiąc abs trak cyj -
ne. Po tra fię na ma lo wać do bry, re ali -
stycz ny ob raz, ale nie ma lu ję, bo nie
mam nic do po wie dze nia w tej kon wen -
cji. Mo ja kon wen cja jest in na, ży wio ło -
wa bar dziej, bli ższa abs trak cji, bar dziej
ela stycz na. 
Two je ma lo wa nie tro chę przy po mi -
na im pro wi za cję mu zycz ną.

– Masz ra cję. Re ży ser Krzysz tof
Krau ze, kie dyś mi po wie dział, że gdy
pa trzy na mo je ob ra zy to przy cho dzi mu
na myśl im pro wi za cja jaz zo wa, więc
pew nie coś w tym po rów na niu jest. Mo -
im zda niem, w ob ra zie po wi nien być
wy czu wa ny rytm emo cji i tem pe ra men -
tu, gdy jest, to wte dy ten ob raz dzia ła
na od bior cę. Nie mo że być wy mę czo ny.
Jak po wie dział kie dyś De la cro ix „trze -
ba wie dzieć, kie dy prze stać ma lo wać
ob raz”. Że by ener gia nie ucie kła.
Gdzie w No wym Są czu mo żna ak tu -
al nie obej rzeć „mił ki”?

– Wkrót ce w są dec kim Cen trum In -
for ma cji Tu ry stycz nej przy uli cy
Szwedz kiej 2 po ka żę czte ry, pięć du żych
ob ra zów dla są de czan, że by nikt mi nie
za rzu cił, że sno bu ję się na wiel kie go
świa to we go ar ty stę, a w No wym Są czu
nie mo żna oglą dać mo ich ob ra zów. 
Dzię ku ję za roz mo wę. 

Roz ma wia ła MO NI KA KO WALC ZYK

RY SZARD MI ŁEK
Ma larz pa ste li sta, hi sto ryk sztu ki, ab sol -
went KUL, zre ali zo wał 65 wy staw in dy -
wi du al nych, brał udział w po nad 130
wy sta wach zbio ro wych w Pol sce, Eu ro -
pie i USA. Jest wi ce pre ze sem Sto wa rzy -
sze nia Pa ste li stów Pol skich, człon kiem
Związ ku Pol skich Ar ty stów Pla sty ków,
Ho no ro wym Człon kiem Ame ry kań skie -
go Sto wa rzy sze nia Pa ste li stów NY, pre -
ze sem Fun da cji „Pro Art”.

– Po tra fię na ma lo wać do -
bry, re ali stycz ny ob raz,
ale nie ma lu ję, bo nie mam
nic do po wie dze nia w tej
kon wen cji. Mo ja kon wen -
cja jest in na, ży wio ło wa
bar dziej, bli ższa abs trak -
cji, bar dziej ela stycz na. 
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Upa mięt nia jąc 220. rocz ni cę po wsta nia uzdro wi ska, Bi -
blio te ka Pu blicz na Gmi ny Kry ni ca -Zdrój przy go to wa ła
cykl im prez kul tu ral no -edu ka cyj nych, któ re od by wa ły
się przez ca ły 2013 rok. Na koń cu przy szedł czas
na dwie wy sta wy. 

O
pra co wa no dwie eks po zy cje: „Kry nic kie se zo ny
ką pie lo we” (li piec 2013), „Od ci snę li swo je pięt -
no… lu dzie Kry ni cy” (paź dzier nik 2013), prze -
pro wa dzo no trzy edy cje gry miej skiej pt.

„In spek cja Dy rek to ra No wo tar skie go” (czer wiec, li piec,
wrze sień) w ra mach pro jek tu pt. „Pa trio tyzm Ju tra” Mu zeum
Hi sto rii Pol ski w War sza wie. Uzu peł nie niem tych dzia łań by -
ła wy sta wa pt. „Zi mo we ob li cza Kry ni cy” oraz pre zen ta cje
mul ti me dial ne i pu bli ka cje. Wszyst ko zmie rza ły ku te mu,
aby przy bli żyć miesz kań com i go ściom Kry ni cy jej hi sto rię,
lu dzi i wy da rze nia.

***
Dzie je Kry ni cy, po dob nie jak wie lu in nych miejsc, pi sa ne

są lo sa mi lu dzi, któ rzy w niej ży li i dla niej pra co wa li. Swy -
mi ta len ta mi, pa sja mi, po świę ce niem i za an ga żo wa niem od -
ci snę li swój ślad w dzie jach mia sta. Wła śnie syl wet ki tych
osób zo sta ły za pre zen to wa ne na wy sta wie pt. „Od ci snę li swo -
je pięt no… lu dzie Kry ni cy”, któ rej wer ni saż od był 17 paź -
dzier ni ka w Ga le rii Sztu ki „Sie dli sko”. Ja ko uzu peł nie nie
ma te ria łów eks po zy cyj nych bi blio te ka wy da ła nie wiel ką pu -
bli ka cję, przed sta wia ją cą sie dem na ście syl we tek osób, dzia -
ła ją cych przez dwa ostat nie stu le cia dla do bra Kry ni cy. Wśród
nich są m. in.: Hen ryk Ebers, Mi chał Zie le niew ski, Ro man
Ni tri bitt, Le on No wo tar ski, Mie czy sław Du kiet i Ju lian Za -
wa dow ski.

– Zda ję so bie spra wę, że na pew no nie uda się za pre zen to -
wać wszyst kich osób, któ re przez la ta, w ró żnych dzie dzi nach
dzia ła ły na rzecz Kry ni cy. Ale mi mo, to bi blio te ka pod ję ła to
wy zwa nie, trak tu je wy sta wę i pre zen to wa ną pu bli ka cję, ja ko
przy czy nek, pierw szy krok do opra co wa nia Kry nic kie go
Słow ni ka Bio gra ficz ne go i ko lej nych ini cja tyw (wy sta wy, pu -
bli ka cje itp.). Li czy my, że przy udzia le osób, któ re ma ją wspo -
mnie nia, pa miąt ki i ma te ria ły o lu dziach i wy da rze niach
mi nio nych dzie się cio le ci, uda się ze brać w jed nym miej scu tę
wie dzę, opra co wać i prze ka zać ją na stęp nym po ko le niom.
Współ cze sne zdo by cze tech no lo gicz ne po zwa la ją za cho wać

wspo mnie nia mó wio ne, za pi sać i wy do być pięk no ze sta rych,
„nik ną cych” fo to gra fii, od two rzyć wir tu al nie miej sca, któ rych
już nie ma. Czę sto po je dyn cze fak ty, in for ma cje mo gą uzu peł -
niać się i jak puz zle stwo rzyć cie ka wy ob raz, a nie zi den ty fi -
ko wa ne fo to gra fie mo żna spró bo wać od czy tać wspól nym
wy sił kiem. Wów czas ko lej ne wy sta wy, ar ty ku ły czy pre zen -
ta cje bę dą bo gat sze i bar dziej kom plet ne. Dla te go ser decz nie
za pra szam Kry ni czan i mi ło śni ków na sze go mia sta do obej -
rze nia tej wy sta wy – mó wi Mag da le na Krze szow ska, dy rek -
tor Bi blio te ki Pu blicz nej w Kry ni cy -Zdro ju.

Wy sta wę mo żna oglą dać do 6 li sto pa da; Ga le ria Sztu ki
„Sie dli sko” (ki no cy fro we), ul. Pił sud skie go 19.

(JB)

Ludzie
Krynicy
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PRO MO CJA ZE SZY TÓW
SĄ DEC KO -SPI SKICH
W ra tu szu sta ro miej skim Mia stecz ka Ga -
li cyj skie go w No wym Są czu otwar to 3
paź dzier ni ka wy sta wę pt. „Gór ny Spisz
na ma pach wę gier skich i wie deń skich
w cza sie pol skie go za sta wu”. Wer ni saż
z udzia łem go ści ze Sło wa cji po łą czo no
z pro mo cją siód me go to mu „Ze szy tów
Są dec ko -spi skich”, dwu ję zycz ne go pol -
sko -sło wac kie go pe rio dy ku hi sto rycz ne -
go, wy da wa ne go od 10 lat przez Mu zeum
Okrę go we w No wym Są czu i Mu zeum
Lu bo wel skie w Sta rej Lu bow ni. 

Przed sta wio ne na wy sta wie ma py po -
cho dzą ze zbio rów mu ze ów sło wac kich
(m. in. Mu zeum Lu bo wel skie, Mu zeum
Wschod nio sło wac kie i Mu zeum Tech ni -
ki w Ko szy cach, Mu zeum w Kie żmar ku,
Mu zeum Oraw skie go w Dol nym Ku bi -
nie, Mu zeum Wo je wódz kie go w Ko szy -
cach). Naj star sze ma ją XVII -wiecz ną
me try kę. W ga blo tach pre zen to wa ne jest
ta kże uzbro je nie i uni form hu za ra wę gier -
skie go. Cen ny zbiór omó wił mło dy hi sto -
ryk ze Sta rej Lu bow ni, Pe ter Żar now sky.
Try ska ją cy dow ci pem Da li bor Mi ku lik.
dy rek tor Mu zeum Lu bo wel skie go, nie
za po mniał o goź dzi kach dla or ga ni za to -
rów wy sta wy z pol skiej stro ny: Ma rii
Mar ci now skiej, An ny Wi deł i Be aty
Wierz bic kiej. Eks po zy cję mo żna oglą dać
do koń ca li sto pa da.

***
W dru giej czę ści spo tka nia od by ła się

pro mo cja siód me go to mu „Ze szy tów

Pol sko -spi skich”. Da li bor Mi ku lik
stwier dził, że z uwa gi na mię dzy na ro do -
wy cha rak ter, jest to wy jąt ko wy pe rio dyk
na Sło wa cji, do ce nia ny przez hi sto ry ków. 

Za war tość naj now sze go to mu „Ze -
szy tów” omó wił dy rek tor są dec kie go
mu zeum Ro bert Ślu sa rek, peł nią cy
funk cję za stęp cy re dak to ra na czel ne go
wy daw nic twa. Ślu sa rek zwró cił uwa gę
przede wszyst kim na trak tat Sta ni sła wa
He ra kliu sza Lu bo mir skie go z 1671 r.,
bro nią ce go praw Rzecz po spo li tej
do wła da nia Sta ro stwem Spi skim
przed za ku sa mi ce sa rza au striac kie go.
Ten do ku ment do nie daw na uwa ża ny
był za za gi nio ny.

Na stęp nie wy po wia da li się au to rzy
po szcze gól nych ar ty ku łów i go ście.
Wójt Ry tra, Wła dy sław Wnę trzak, wy -
ra ził na dzie ję, że kie dyś uda się zre kon -
stru ować za mek w Ry trze, sta ro daw ną
wa row nię nad po pradz ką, le żą cą na szla -
ku wę gier skim, a rad ny po wia to wy
z Mu szy ny, Adam Ma zur, opo wia dał
o wspól nych, pol sko –sło wac kich ini -
cja ty wach spor to wych i tu ry stycz nych
gmin nad gra nicz nych, po obu stro nach
Po pra du.

Po tem roz wi nę ła się cie ka wa dys ku -
sja z udzia łem pu blicz no ści, umie jęt nie
mo de ro wa na przez dy rek to ra Ślu sar -
ka. M. in. Jan Ru cha ła z są dec kie go Od -
dzia łu PTH po stu lo wał po sze rze nie
te ma tycz ne „Ze szy tów Są dec ko -spi -
skich”, a Wie sław Pi prek, prze wod nik
są dec kie go PTTK, wy ra ził za do wo le nie
z obec nej eks po zy cji sta łej w Mu zeum
Lu bo wel skim na zam ku w Sta rej Lu -
bow ni. – Daw niej za cie ra no i nie eks po -
no wa no śla dów pol sko ści tych ziem, to
się obec nie zmie ni ło – stwier dził. Z ko -
lei Ja kub Bul zak, na uczy ciel hi sto rii
w I LO im. J. Dłu go sza, po wie dział, że
mo żna mó wić o od ręb nej, kul tu ro wej
to żsa mo ści te go skraw ka po gra ni cza
pol sko – sło wac kie go, któ rą war to pie -
lę gno wać. Obec ność Pol ski i Sło wa cji
w Unii Eu ro pej skiej stwa rza pod tym
wzglę dem du że mo żli wo ści, gdyż Bruk -
se la pro mu je ta kie dzia ła nia.

Na ko niec An na Wi deł i Piotr Żar no -
vsky roz da li wśród pu blicz no ści pu bli -
ka cję, go ście ze Sło wa cji przy wieź li
ta kże al bum pt. „Szla chec kie ro dy
na Zam ku Lu bo wian skim”. Kto za tem
po świę cił tam to paź dzier ni ko we po po -
łu dnie na wi zy tę w Mia stecz ku Ga li cyj -
skim – nie ża ło wał.

***
Po ni żej przed sta wia my za war tość 7.

to mu „Ze szy tów Są dec ko -spi skich”. Pu -
bli ka cja do stęp na jest w Mu zeum Okrę -
go wym w No wym Są czu.

Ar ty ku ły

Ka zi mierz Przy boś, Sta ni sła wa He ra kliu sza
Lu bo mir skie go In for ma cy ja po trzeb na bar dzo
Rze czy po spo li tej 1671 o pra wie wła snym i dzie -
dzicz nym, któ re ma Rzecz po spo li ta do Spi sza
i czę ści Zie mi Wę gier skiej, prze ciw ko pre ten -
sjom Ce sa rza Jm., tu dzież ja ko wie le Rze czy po -
spo li tej na le ży na utrzy ma niu te go kra ju.

Aneks. Tekst trak ta tu Sta ni sła wa He ra kliu -
sza Lu bo mir skie go. 

Fran ti ska Mar ci no va, Księ gi te sta men tów
Sta rej Lu bow li z lat 1660-1747 – część 3;

Le szek Mi gra ła, No wy Sącz w okre sie cen tra -
li stycz nych rzą dów au striac kich (1770-1867);

Pe ter Żar no vsky, Ka pli ca na Zam ku Lu bow la;
Aga ta To biasz, Zmy sło we do zna nia Szczę -

sne go Mo raw skie go pod czas pew nej wę drów ki
po Be ski dach. 

Ma te ria ły

Ma ria Mar ci now ska, Od na le zie nie i opu bli ko -
wa nie ko pii trak ta tu Sta ni sła wa He ra kliu sza Lu -
bo mir skie go;

Da li bor Mi ku lik, Od no wa re ne san so we go pa -
ła cu na Zam ku Lu bow la;

Mo ni ka Pa vel ci ko va, Bro war zam ko wy;
Re na ta Gla ser -Opti zo va, Ma ria Slo bo do va,

Obec ny stan ba dań ar che olo gicz nych na zam ku
Lu bow la.

Re cen zje

Ta de usz Ło pat kie wicz, Iko no gra fia Sta re go
i No we go Są cza, red. E. Ross -Paz dyk, B. Sza fran. 

No we ksią żki – san de cja na

Kto czy ta, nie błą dzi
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***
Ko le gium re dak cyj ne „Ze szy tów Sa -

dec ko -spi skich”: Da li bor Mi ku lik (red.
na czel ny), Ro bert Ślu sa rek (z -ca red. na -
czel ne go), An na Wi deł (se kre tarz), Piotr
Droź dzik, Fran ti ska Mar ci no wa, Le szek
Mi gra ła, Da nu ta Pla ta, Bar ba ra Ruc ka,
Be ata Wierz bic ka, Pe ter Żar now sky.

***
Za staw spi ski – umo wa za war ta 8 li sto -

pa da1412 wZa grze biu mię dzy kró lem wę -
gier skim i nie miec kim Zyg mun tem
Luk sem bur skim, a kró lem Pol ski Wła dy -
sła wem Ja gieł łą. Za staw Lu bow li, Po do liń -
ca i Gniazd oraz 13 in nych miast spi skich
sta no wił za bez pie cze nie zwro tu po życz ki,
któ rej Ja gieł ło udzie lił Zyg mun to wi. Po ży -
czo nazo sta ła kwo ta37.000 kop gro szy pra -
skich, czy li ów cze śnie oko ło 7,5 to ny
czy ste go sre bra (po nad 8 ton mo ne ty). Pie -
nią dze te po cho dzi ły głów nie z od szko do -
wań wo jen nych wy pła co nych Pol sce przez
Krzy ża ków po po ko ju to ruń skim z 1411 r.
Po życz ka mia ła zo stać zwró co na w tej sa -
mej wy so ko ści i w tym sa mym miej scu,
gdzie ją wy pła co no – na wę gier skim wów -
czas – zam ku w Nie dzi cy.

W skład za sta wu we szły te re ny na le -
żą ce wcze śniej (krót ko w po ło -
wie XII wie ku) do Pol ski: Lu bow la
wraz z zam kiem, Po do li niec i Gniaz da
oraz 13 miast spi skich wraz z przy na le -
żny mi do nich te re na mi: Bia ła Spi ska,
Lu bi ca, Ma te jow ce, No wa Wieś Spi ska,
Po prad, Spi ska So bo ta, Wierz bów, Stra -
że, Rusz ki now ce, Wiel ka, Spi skie Pod -
gro dzie (ale bez spi skie go zam ku),
Spi skie Wło chy, Twa ro żne i 15 wsi.
Z za sta wio nych te ry to riów utwo rzo no
sta ro stwo spi skie z sie dzi bą w zam ku lu -
bow lań skim, skła da ją ce się z do mi nium
lu bow lań skie go, (któ re po trak to wa no
ja ko zie mie od zy ska ne – w je go ob ręb
oprócz Lu bow li wcho dzi ły jesz cze Po -

do li niec i Gniaz da wraz z oko li ca mi),
oraz 13 miast spi skich. Ob szar za sta wu
nie był zwar ty te ry to rial nie, skła dał się
z 5 en klaw, z któ rych naj więk sza
– okręg po do li niec ki sty ka ła się bez po -
śred nio z te ry to rium Pol ski. Po zo sta łe
en kla wy sta no wi ły okrę gi: Bia łej Spi -
skiej, Po pra du, No wej Wsi Spi skiej oraz
Po de gro dzia Spi skie go z Wło cha mi.

Skut kiem za sta wu by ło przy łą cze nie
tych te ry to riów do Pol ski, naj pierw
na czas, do pó ki po życz ka nie zo sta nie spła -
co na, ale gdy Wę gry kil ka dzie siąt lat póź -
niej (bez spła ce nia po życz ki) pod ję ły pró bę
od zy ska nia za sta wio nych miast, wy ro kiem
są du pa pie skie go, któ ry od był się we Wro -
cła wiu w 1489, te re ny te po zo sta ły
przy Pol sce (z po wo du we wnętrz ne go za -
mie sza nia w Kró le stwie Wę gier pod pa no -
wa niem Habs bur gów) – aż do 1769. Tym
nie mniej sej my wę gier skie nie raz jesz cze,
choć do pie ro od koń ca XVI wie ku, wy su -
wa ły pod ad re sem ko lej nych kró lów Wę -
gier żą da nia pod ję cia sta rań do od zy ska nia
za sta wu (w for mie wy ku pu).

Wio sną 1769 ro ku, od dział kon fe de -
ra tów bar skich, do wo dzo ny przez Jó ze -
fa Bie rzyń skie go, pod jął nie uda ną pró bę
opa no wa nia zam ku w Sta rej Lu bow li,
bę dą ce go w po sia da niu Ka zi mie rza Po -
nia tow skie go. Ten po pro sił wów czas
Au stria ków o za ję cie sta ro stwa spi skie -
go (bę dą ce go pry wat nym za sta wem
kró lów pol skich).

W 1769 ro ku na roz kaz ce sa rza i kró la
Wę gier Jó ze fa II Habs bur ga, woj ska au -
striac kie przy wró ci ły for mal ne władz two
pań stwo we na te ry to rium ad mi ni stro wa -
nym przez sta ro stę spi skie go, co by ło
wstę pem do za gar nię cia w ro ku na stęp -
nym sta rostw czorsz tyń skie go, no wo tar -
skie go i są dec kie go. Oku pa cja Pod ha la
trwa ła do 1772 ro ku, gdy te re ny sta ły się
ofi cjal nie czę ścią Wę gier, rzą dzo nych
wów czas przez Habs bur gów. (HSZ)

SĄDECZANIE
W ENCYKLOPEDII 
LUDZI GÓR 
Uka zał się VI tom mo nu men tal ne go
i uni ka to we go w ska li świa to wej wy -
daw nic twa „Wiel ka En cy klo pe dia Gór
i Al pi ni zmu – Lu dzie gór” pod re dak cją
Mał go rza ty i Ja na Kieł kow skich. 

Za wie ra po nad 6256 bio gra mów,
w tym po nad 1300 do ty czą cych Po la -

ków. Wśród nich znaj du je my na zwi ska
zwią za ne z No wym Są czem, jak daw ni
dzia ła cze To wa rzy stwa Ta trzań skie go:
Ka zi mierz So snow ski, Igna cy Król
i Ro man Gdesz, kar to graf Eu ge niusz
Ro mer, wspi nacz Ja cek Jur kow ski, gro -
to łaz An na Ant kie wicz -Hanc bach, ta ter -
ni cy: Ma ria Olech i Krzysz tof
To ma szew ski, fo to graf i ko lek cjo ner Bo -
gu sław Wol ski, hi ma la ista Wa len ty Fiut
i Ma ciej Za rem ba, ho no ro wy pre zes
PTT „Be skid” Od dział No wy Sącz. 

Pu bli ka cja za wie ra ta kże 3650 cie ka -
wych, wy so kiej ja ko ści zdjęć. Re dak cji
do ko na li Mał go rza ta i Jan Kieł kow scy
– zna ko mi ci spe cja li ści w tej dzie dzi -
nie, ne sto rzy pol skie go al pi ni zmu, au -
to rzy wie lu zna ko mi tych ksią żek
i opra co wań.

Po dob nie, jak po przed nie czę ści en -
cy klo pe dii, tom szó sty jest spe cja li stycz -
nym opra co wa niem, prze zna czo nym
jed nak nie tyl ko dla al pi ni stów, lecz ta -
kże dla szer sze go krę gu od bior ców, za -
in te re so wa nych pro ble ma ty ką gór ską.

Bio rąc pod uwa gę fakt, że pla no wa -
ny VII tom en cy klo pe dii bę dzie sta no -
wił je dy nie su ple ment do po zo sta łych
czę ści, uznać mo żna trwa ją ce nie mal 10
lat przed się wzię cie za za koń czo ne.

En cy klo pe dię wy da ło Wy daw nic two
WE GA, do stęp na jest w księ gar niach
wy sył ko wych. 

Po szcze gól ne to my: 

I – Wpro wa dze nie
II – Gó ry Azji
III – Gó ry Eu ro py
IV – Gó ry Ame ry ki
V – Gó ry Afry ki, Au stra lii i An tark ty dy
VI – Lu dzie gór
VII – Su ple ment (jesz cze nie wy da ny)

(HSZ)
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„KSIĘŻA, W ZASADZIE 
NIE PRZEGRALI 
TEJ IMPREZY…” 

„Na le ży ro bić wszyst ko, aby do ta -
kiej im pre zy nie do pu ścić” – po wie dział
tow. Wi told Ada mu szek, I se kre tarz Ko -
mi te tu Po wia to we go PZPR w No wym
Są czu, 21 lu te go 1963 ro ku, na wieść
o tym, że je zu ici z pa ra fii Du cha Św. za -
mie rza ją urzą dzić w mie ście uro czy -
stość ko ro na cji ob ra zu Mat ki Bo żej
Po cie sze nia. 

Ob cho dom te go rocz ne go ju bi le -
uszu 50-le cia ko ro na cji cu dow ne go wi -
ze run ku to wa rzy szy ło m.in. wy da nie
ksią żki pt. „Uczczo na po kró lew sku. Ko -
ro na cja ob ra zu Mat ki Bo żej Po cie sze nia
w No wym Są czu” Ja ku ba Bul za ka. Au -
tor jest ab sol wen tem Uni wer sy te tu Pe da -
go gicz ne go w Kra ko wie, na uczy cie lem
hi sto rii w I LO im. J. Dłu go sza. 

W ko lej nych roz dzia łach opi su je
dzie je ko ścio ła Du cha Św. (przez czte ry
wie ki, do ka sa ty za ko nu w 1784 r., świą -
ty nią wła da li nor ber ta ni, a od 1831 r. je -
zu ici), kult MB Po cie sze nia,
przy go to wa nia do ko ro na cji i prze bieg
uro czy sto ści. W tym ostat nim po sił ku je
się spra woz da niem o. su pe rio ra Ta de -
usza Mi cha li ka SJ. 

Au tor do wo dzi, że choć im pul sem
do ko ro na cji cu dow ne go ob ra zu by ło
ślu bo wa nie o. su pe rio ra Jó ze fa Bal car ka
SJ z 1940 ro ku (z in ten cją oca le nia je -
zu itów przed za wie ru chą wo jen ną), to
pierw sza myśl o tym za kieł ko wa ła
przed woj ną w So da li cji Ma riań skiej.
Zda niem Bul za ka o po myśl nym fi na le
wie lo let nich sta rań o ude ko ro wa nie Ma -
ryi i Dzie ciąt ka Je zus ko ro na mi pa pie -
ski mi zde cy do wa ły dwa czyn ni ki:
de ter mi na cja o. Mi cha li ka i włą cze nie
się w spra wę kard. Ste fa na Wy szyń skie -
go. Z po mi nię ciem wszyst kich szcze bli
Pry mas Pol ski prze ka zał proś bę są dec -
kich je zu itów wprost do od po wied niej
dy ka ste rii wa ty kań skiej, a tam po par cie
Wy szyń skie go du żo zna czy ło. 

Pio nier ski cha rak ter ma roz dział za -
ty tu ło wa ny „Dzia ła nia apa ra tu pań stwo -
we go w związ ku z ko ro na cją ob ra zu
Mat ki Bo żej Po cie sze nia”. Opie ra jąc się
na do ku men tach IPN au tor opi su je po -
płoch, w ja ki wpa dły wła dze ko mu ni -
stycz ne na wieść o szy ko wa nej
uro czy sto ści i pod ję tą kontr ak cję, co do -

brze po ka zu ją cy to wa ne na wstę pie sło -
wa tow. Ada musz ka. SB uru cho mi ła
agen tu rę (dzie wię ciu TW, plus sze ściu
no wych), któ ra do no si ła o ka żdym kro -
ku ko mi te tu or ga ni za cyj ne go uro czy sto -
ści ko ro na cyj nej, w gro nie de la to rów
by ły też oso by du chow ne..

Wła dze nie chcia ły do pu ścić do urzą -
dze nie uro czy sto ści w mie ście, dla te go
od rzu co no wszyst kie pro po zy cje jej lo -
ka li za cji, przed sta wio ne przez o. Mi cha -
li ka pod pre tek stem trud no ści
z za pew nie niem bez pie czeń stwa wier -
nych. Na urzą dze nie uro czy sto ści po -
za mia stem, przy bu du ją cym się
ko ście le w Za wa dzie or ga ni za to rzy nie
po trze bo wa li zgo dy, gdyż był to te ren
ko ściel ny. Spra wa mia ła wy miar ogól -
no pań stwo wy z uwa gi na za po wia da ny
udział kard. Wy szyń skie go. 

Choć de cy zje nie za pa da ły w No -
wym Są czu, to jed nak ksią żka Bul za ka
oba la mit o li be ral nym cha rak te rze wła -
dzy po wia to wej w okre sie tzw. eks pe ry -

men tu są dec kie go. W Są czu, w tym cza -
sie pa no wał ta ki sam za mor dyzm jak
gdzie in dziej, a de cy du ją cy głos na le żał
do SB. Osta tecz nie ko mu ni ści nie do pu -
ści li do zor ga ni zo wa nia uro czy sto ści
w mie ście, ale sa mej ko ro na cji nie by li
w sta nie za blo ko wać, choć po przez ró -
żne dzia ła nia, m. in. urzą dze nie w tym
sa mym cza sie sze re gu im prez spor to -
wych i kul tu ral nych w ra mach tzw. Dni
Są dec czy zny, zna czą co ogra ni czy li licz -
bę uczest ni ków ko ro na cji. 

Au tor, opie ra jąc się na mel dun kach
MO, we ry fi ku je ich licz bę. Przy ję ło się
pi sać, że uro czy stość w dnu 11 sierp -
nia 1963 ro ku w Za wa dzie zgro ma dzi -
ła 300 tys. wier nych, w rze czy wi sto ści
by ło ich o po ło wę mniej, ale i tak by ła to
naj więk sza ma ni fe sta cja wia ry lu du są -
dec kie go, któ rą do pie ro przy ćmi ła wi zy -
ta Ja na Paw ła II 16 czerw ca 1999 rok
w Sta rym Są czu. War to za cy to wać gorz -
kie sło wa kpt. Jó ze fa Kor dy la, z -cy sze fa
Ko men dy Po wia to wej MO, wy po wie -
dzia ne 16 sierp nia 1963 r. na po sie dze niu
Eg ze ku ty wy KP PZPR w No wym Są czu:
„Trze ba stwier dzić, że ide olo gicz nie to -
śmy prze gra li. (...) Księ ża, w za sa dzie nie
prze gra li tej im pre zy…”. 

***
W anek sie zna lazł się zbiór 30. do ku -

men tów, m.in. Bre ve apo stol skie pa pie -
ża Ja na XIII z 19 grud nia 1962 r.
zle ca ją ce na ło że nie zło tej ko ro ny na są -
dec ki ob raz Mat ki Bo skiej Po cie sze nie
i ka za nie kard. Wy szyń skie go z 11
sierp nia 1963 ro ku. Zna ko mi tym uzu -
peł nie niem tek stu jest 78 fo to gra fii
z uro czy sto ści ko ro na cji. Ksią żka po sia -
da ob szer ną bi blio gra fię i in deks na -
zwisk. 

Są de cza nie otrzy ma li bar dzo war to -
ścio wą pu bli ka cję, a w sze re gi po wa -
żnych ba da czy dzie jów re gio nu na le ży
wpi sać na zwi sko Ja ku ba Bul za ka. 

I ta ka uwa ga: ta ksią żka pod kre śla
nie zwy kłą oso bo wość o. Ta de usza Mi -
cha li ka i je go wio dą ca ro lę w dzie le ko -
ro na cji wi ze run ku „Pa ni Są dec kiej”. Ten
je zu ita bez względ nie po wi nien mieć
w No wym Są czu uli cę… 

HEN RYK SZEWC ZYK 
Jakub Marcin Bulzak:

Uczczona po królewsku. Koronacja obrazu
Matki Bożej Pocieszenia, Wydawnictwo

WAM, Księża Jezuici, Kraków 2013.

Obchodom tegorocznego
jubileuszu 50-lecia
koronacji cudownego
wizerunku towarzyszyło
m.in. wydanie książki pt.
„Uczczona po królewsku.
Koronacja obrazu Matki
Bożej Pocieszenia
w Nowym Sączu” Jakuba
Bulzaka.
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Piotr Ku lig jest li de rem gó ral skiej
ka pe li smycz ko wej „Szu mią ca wo -
da” z Ry tra, któ ra nie daw no wy da ła
pły tę w Fo no te ce Po wia tu. Z mu zy -
kiem, lub – jak sam wo li – mu zy kan -
tem roz ma wia my o ze spo le
i tra dy cjach re gio nu Do li ny Po pra du. 

Na pły cie ka pe li „Szu mią ca
wo da” zna la zło się 20
utwo rów. Są to głów nie

kra ko wia ki, po lki, wal czy ki i bal la dy,
ale ta kże sta re for my mu zy ki gó ral skiej,
któ re w ro żnych wa rian tach są zna ne
w Kar pa tach. Ka pe la ist nie je od 2006

ro ku, a jej za ło ży cie lem jest mu zy kant,
et no log – Piotr Ku lig, mistrz szkół ki lu -
do we go mu zy ko wa nia.

Na po cząt ku „Szu mią ca wo da” by ła
ka pe lą ro dzin ną, a two rzy li ją mu zy kan -
ci z Gim na zjum im. ks. J. Woź niac kie -
go w Ry trze. Od sa me go po cząt ku
zwią za na jest rów nież z Re gio nal nym
Ze spo łem „Do li na Po pra du” z Piw nicz -
nej -Zdro ju, z któ rym uczest ni czy w naj -
więk szych w Kar pa tach fe sti wa lach
folk lo ry stycz nych ta kich jak: Fe sti wal
Gó ra li Pol skich w Żyw cu, Mię dzy na ro -
do wy Fe sti wal Folk lo ru Ziem Gór skich
w Za ko pa nem i wie lu in nych.

***
Pły ta wy da na przez Sta ro stwo Po -
wia to we w No wym Są czu to de biut
fo no gra ficz ny „Szu mią cej wo dy”?

– Tak, to pierw sza na sza sa mo dziel -
na pły ta. Wcze śniej jed nak na gry wa li -
śmy pły ty z ze spo łem „Do li na Po pra du”
z Piw nicz nej -Zdro ju.
Ja ka mu zy kę wy ko nu je ze spół i skąd
czer pie in spi ra cje?

– Miesz ka my w Ry trze nad Po pra -
dem. Te go te raz mo że nie wi dać, po nie -
waż na ro do wo ścio wo ta część Pol ski jest
już bar dziej jed no rod na, ale kie dyś Po -
prad to by ła gra ni ca świa ta i kul tur. By -
ły dwie stro ny Łem kowsz czy zny,
na po łu dniu był Spisz, na pół no cy Są -
dec czy zna. W folk lo rze mu zycz nym,
do któ re go się do grze ba li śmy, w ró żnych
ma te ria łach, ko rzy sta jąc z po mo cy lu dzi
zna ją cych się na rze czy, wy ła nia się ob -
raz ta kie go pięk ne go po gra ni cza kul tu -
ro we go i od kry te te raz – po ka zu je już
nie zna ne for my mu zycz ne. Cza sem na -
wet za ska ku ją co dzi kie w swo jej ar cha -
icz no ści, ale ta kie tu taj funk cjo no wa ły.
Gra cie tyl ko na in stru men tach
smycz ko wych?

– Tak. Pol ska mu zy ka lu do wa mia ła
trzy naj wa żniej sze zmia ny in stru men tal -
ne. Pierw szy in stru ment to du dy, któ re
funk cjo no wa ły od śre dnio wie cza
do XVIII wie ku. Wie my o tym, bo Ste -
fan Ba to ry opo dat ko wał du dzia rzy
i dzię ki te mu zna my wsie na te re nie Są -
dec czy zny, w któ rych by li du dzia rze. Te
spi sy po dat ko we są co trzy dzie ści lat
śred nio, tak, że śmia ło mo żna na ry so -
wać ma pę du dzia rzy – so li stów, ale mul -
tiin stru men ta li stów, bo du dy są
in stru men tem wie lo dźwię ko wym. Du -
dziarz był po je dyn czym mu zy kiem i był
ta ni. Póź niej przy cho dzą skrzyp ko wie,
któ rzy zno wu są so li sta mi. Funk cjo nu ją
od XVII wie ku do na szych cza sów.
Trze cia, naj wa żniej sza zmia na to, co
mo że wzbo ga ci ło mu zy kę, ale mo że też
i ją zruj no wa ło, to są har mo nie we
wszel kiej po sta ci i in stru men ty dę te,
któ re są tak moc ne, że skrzyp ko wie są
przy nich nie sły szal ni. Wszyst ko wzię -
ło się mniej wię cej z te go, że na przy -
kład jak szło we se le przez wieś, to
wszy scy chcie li, że by mu zy ka nio sła się
jak naj da lej. My wra ca my do tej for my
ar cha icz nej, dla te go że mu zy ka gi ną ca,

Z wykształcenia
etnolog,
z zamiłowania
muzykant
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To już 117. i 118. pły ta wy da na w ko -
lek cji Sta ro stwa Po wia to we go
w No wym Są czu. Zbiór wzbo ga cił
się o dwa no we krą żki z mu zy ką
ka pe li gó ral skiej „Szu mią ca wo da”
z Ry tra oraz dzie cię ce go ze spo łu
„Bo że nut ki” z Wie lo głów. 

S
ta ro sta no wo są dec ki Jan Go -
lon ka wrę czył ko lej ne pły ty
„mat ki” na gra ne w ra mach
Fo no te ki Po wia to wej. 

– W na szej Fo no te ce ma my na gra -
nych już 118 ze spo łów, łącz nie jest to
po nad dwa ty sią ce utwo rów z na sze go
re gio nu. To jest ogrom ne bo gac two
Zie mi Są dec kiej. Ser decz nie dzię ku ję
wszyst kim, któ rzy przy czy ni li się do po -
wsta nia te go uni ka to we go zbio ru – mó -
wił sta ro sta Jan Go lon ka.

Na pły cie ka pe li „Szu mią ca wo da”
z Ry tra zna la zło się 20 utwo rów. Są to
głow nie kra ko wia ki, po lki, wal czy ki
i bal la dy, ale ta kże sta re for my mu zy ki
gó ral skiej, któ re w ro żnych wa rian tach
są zna ne w Kar pa tach. Ka pe la ist nie je
od 2006 ro ku, a jej za ło ży cie lem jest

mu zy kant, et no log – Piotr Ku lig (czyt.
obok roz mo wę z P. Ku li giem). 

Dru ga pły ta zo sta ła na gra na przez
dzie cię cy ze spół „Bo że nut ki” z Wie -
lo głów, któ ry wy ko nu je mu zy kę o cha -
rak te rze re li gij nym. Ze spól dzia ła
od 2005 ro ku. W je go skład wcho dzą
dzie ci od 3 lat wzwyż. Wrę czo ny przez
sta ro stę krą żek to już czwar ta pły ta
na kon cie ze spo łu. Jed no cze śnie
pierw sza, któ ra w ca ło ści skła da się
z utwo rów skom po no wa nych spe cjal -
nie dla „Bo żych nu tek”. Au to rem
więk szo ści tek stów na pły cie jest Ma -
rek Kle bach. Hymn ze spo łu na pi sał
To masz Gar gas, na to miast mu zy kę
skom po no wał An drzej Bog dał. Okład -
kę pły ty za pro jek to wa ły dzie ci na le żą -
ce do ze spo łu.

Obie pły ty po wsta ły dzię ki ogrom -
nej pra cy sa mych au to rów, przy fi nan -
so wym i or ga ni za cyj nym wspar ciu
Sta ro stwa Po wia to we go w No wym Są -
czu. Na gra nia płyt „ma tek” do ko na no
w stu diu Po wia to we go Mło dzie żo we -
go Do mu Kul tu ry w Sta rym Są czu. 

(JB)

Nowości w Fonetece
Powiatowej

któ rą za czę to zbie rać, to wła śnie mu zy -
ka skrzy piec, bez wzglę du, czy to jest
Ma ło pol ska, Ma zow sze czy Kar pa ty.
Ja kie utwo ry zna la zły się na pły cie?

– Kra ko wia ki, po lki, wal czy ki, bal la -
dy, szta je ry, a ta kże ar cha icz ne for my
mu zy ki gó ral skiej, zna ne w ró żnych wa -
rian tach w po szcze gól nych czę ściach
Kar pat. Do na gra nia przy go to wy wa li -
śmy się przez rok i sa mo na gry wa nie
pły ty w mia rę spraw nie po szło.
Czy są ja kieś utwo ry szcze gól nie
zwią za ne z Ry tem, Do li ną Po pra du?

– Jest kil ka, ale nie miesz ka my na wy -
spach oto czo nych oce anem. Wia do mo,
że mo ty wy i wa rian ty wę dru ją. Ta kim
przy kła dem jest Zyg munt Glo ger, któ ry
opu bli ko wał sto wa rian tów pie śni „Hej
z gó ry ja dą Ma zu ry”, śpie wa nej na te re -
nie cen tral nej Pol ski. Tak sa mo jest w ka -
żdym in nym re gio nie. Nie ma
en de mi tów. Ta wie lo kul tu ro wość pol ska,
łem kow ska, cy gań ska, ży dow ska spra -
wia, że mo ty wy wę dru ją i prze ni ka ją się.
Przy pi sa nych do jed ne go miej sca nut ni -
gdzie nie ma, chy ba że zo sta ły stwo rzo -
ne przez kon kret ną oso bę jak
na przy kład Ja na Jo achi ma Cze cha.
Lu do we mu zy ko wa nie to pra ca et -
no gra ficz na...

– Tak. Z wy kształ ce nia je stem et no lo -
giem, a z za mi ło wa nia mu zy kan tem.
Więc mam tro chę in ne wy obra że nie
o kul tu rze lu do wej, po nie waż po czę ści
uczy łem na miej scu, czer piąc z te go, co
tu by ło gra ne i śpie wa ne, a po czę ści ze
źró deł ta kich jak Pol ska Aka de mia Na uk
czy Mu zeum Et no gra ficz ne w Kra ko wie. 
Gdzie mo żna usły szeć „Szu mią cą wo dę”?

– Gra my przede wszyst kim z Re gio -
nal nym Ze spo łem „Do li na Po pra du”
z Piw nicz nej Zdro ju, któ ry jest do brą
i ce nio ną gru pą. Dzię ki te mu mo że my
wy stę po wać na ogól no pol skich kar pac -
kich fe sti wa lach, jak Ty dzień Kul tu ry
Be skidz kiej w Żyw cu czy Fe sti wal
Folk lo ru Ziem Gór skich w Za ko pa nem.
Oprócz ze spo łu pro wa dzi Pan szkół -
kę mu zy ko wa nia lu do we go. Czy w ze -
spo le są też re la cje mistrz – uczeń?

– Nie wiem, czy mnie trak tu ją ja ko
mi strza (śmiech). Po wiedz my, że je stem
na eta pie, w któ rym jesz cze coś wię cej
wiem od nich. Ale to pew nie wkrót ce się
zmie ni...

Roz ma wiał JA NUSZ BO BREK
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Dom Go tyc ki, ul. Lwowska 3

Wy sta wa czyn na do stycz nia 2014 r.
„LU DWIK MI SKY – MA LAR STWO”
– przy bli że nie syl wet ki i twór czo ści ar ty sty uro dzo ne go w No -
wym Są czu (czyt. obok).

Ga le ria Daw na Sy na go ga, ul. Berka Joselewicza 12
Wy sta wa czyn na do 1 grud nia br. 
„ŚLA DY NA PA PIER ZE” 
– ar cy dzie ła pa ste li: Wy czół kow ski, Wy spiań ski, We iss, Wit ka -
cy. Wy sta wa to wa rzy szy VI Mię dzy na ro do we mu Bien na le Pa -
ste li, or ga ni zo wa ne mu przez Ga le rię Sztu ki Współ cze snej BWA
„So kół” w No wym Są czu, któ re go Mu zeum jest part ne rem.

Są dec ki Park Et no gra ficz ny i Mia stecz ko Ga li cyj skie
Gen. Wieniawy Długoszowskiego 83b
Wy sta wa czyn na do 27 li sto pa da br. 
„GÓRNY SPISZ NA WĘGIERSKICH
I WIEDEŃSKICH MAPACH W CZASIE
POLSKIEGO ZASTAWU” 
– wy sta wa ze zbio rów mu ze ów sło wac kich w Ko szy cach, Kie -
żmar ku, Dol nym Ku bi nie, Pre szo wie i Sta rej Lu bow li.

KRYNICA-ZDRÓJ 
Mu zeum Ni ki fo ra, Bulwary Dietla 19
Wy sta wa czyn na do mar ca 2014 r. 
„SZTUKA ART BRUT Z KOLEKCJI
MUZEUM IM. JACKA MALCZEWSKIEGO
W RADOMIU” 
– wy sta wa z krę gu sztu ki Art Brut (sztu ka su ro wa), pod czas
któ rej bę dą pre zen to wa ne nie zwy kle cen ne ob ra zy pol skich
„kla sy ków” te go ga tun ku, jak m.in. Teo fil Ociep ka, Pa weł Wró -
bel, Er win Sów ka, Wła dy sław Wa łę ga, czy Ka ta rzy na Gaw ło -
wa (czy taj obok).

MU ZEUM LU BO WEL SKIE W STA REJ LU BOW LI – ZA MEK 
Wy sta wa czyn na do 27 li sto pa da br. 
IKO NO GRA FIA STA RE GO I NO WE GO SĄC ZA 
– wy sta wa ze zbio rów wła snych, re ali zo wa na we współ pra cy
z Mu zeum Lu bo wel skim. Oprac. IZA BE LA SZA FRAN

Ter min „sztu ka art brut” wy wo dzi
się z ję zy ka fran cu skie go i tłu ma czo -
ny jest ja ko „sztu ka su ro wa”. Jest to
twór czość lu dzi nie po sia da ją cych
pro fe sjo nal ne go przy go to wa nia pla -
stycz ne go, two rzo na spon ta nicz nie,
z po trze by du cha.

W
dzi siej szym cza sie sztu -
ka ta, do któ rej za li cza my
i twór czość Ni ki fo ra,
uzy ska ła peł no praw ne

miej sce w struk tu rze współ cze snej pla -
sty ki. Funk cjo nu je w spo łecz nym obie -
gu, dzia ła ją na wet spe cja li stycz ne
ga le rie pre zen tu ją ce ten ro dzaj twór czo -
ści, bo ga te ko lek cje two rzą nie któ re mu -
zea. Jed ną z naj cen niej szych w Pol sce
po sia da Mu zeum im. Jac ka Mal czew -
skie go w Ra do miu.

Pa tron mu zeum w Ra do miu, wy bit -
ny pol ski ma larz, Ja cek Mal czew ski,
uro dził się w tym wła śnie mie ście
w 1854 r. Z zie mią ra dom ską od po ko -
leń zwią za na by ła je go ro dzi na. Mu -
zeum po sia da bar dzo cen ną ko lek cję
ma lar stwa pol skie go XIX i XX wie ku,
a w niej kil ka dzie siąt ob ra zów Jac ka
Mal czew skie go, a ta kże pra ce tak zna -
nych ma la rzy jak: Jó zef Brandt, Jó zef
Cheł moń ski, Jó zef Me hof fer, Le on Wy -
czół kow ski, Sta ni sław Wy spiań ski, Sta -
ni sław Igna cy Wit kie wicz, Ta de usz
Kan tor i wie lu in nych. 

Jest rze czą god ną pod kre śle nia, że
mu zeum po sia da ją ce tak zna ko mi tą ko -
lek cję ma lar stwa aka de mic kie go, zde -
cy do wa ło się, ja ko jed ne z pierw szych
w Pol sce, na bu do wa nie rów no le gle am -
bit nej ko lek cji sztu ki nie pro fe sjo nal nej.
Two rze nie ko lek cji roz po czę to pod ko -
niec lat 70. XX w., obec nie li czy ona bli -
sko 600 ob ra zów wy ko na nych przez
po nad 50. ar ty stów z ca łej Pol ski.

To war to zo ba czyć 

Sztuka
art brut



Ko lek cja jest w du żej mie rze dzie łem
au tor skim et no gra fa Ada ma Zie le ziń skie -
go (obec ne go dy rek to ra mu zeum w Ra -
do miu), a w prze szło ści wie lo let nie go
ku ra to ra zbio rów sztu ki nie pro fe sjo nal nej
w tym mu zeum. W la tach 80. XX w. ko -
lek cja two rzo na by ła w ści słej współ pra -
cy z Alek san drem Jac kow skim, jed nym
z naj wy bit niej szych na świe cie znaw ców
twór czo ści nie pro fe sjo nal nej. Dzię ki te -
mu sys te ma tycz ne mu i ukie run ko wa ne -
mu współ dzia ła niu, do zbio rów mu zeum
tra fi ły pra wie wy łącz nie pra ce wy ko na -
ne przez naj lep szych w Pol sce przed sta -
wi cie li sztu ki nie pro fe sjo nal nej, na iw nej,

czy też art brut, jak dzi siaj naj bar dziej
ogól nie, choć nie za wsze pre cy zyj nie,
okre śla się ten ro dzaj twór czo ści.

Efek tem tej współ pra cy i za ra zem
bar dzo wa żnym mo men tem w dzie jach
mu zeum w Ra do miu sta ło się zor ga ni -
zo wa nie przez nie w 1985 r. gło śnej,
o hi sto rycz nym już zna cze niu wy sta wy
pt. „Ta lent, pa sja, in tu icja”, naj więk szej
jak na owe cza sy pre zen ta cji twór czo ści
nie pro fe sjo nal nej w Pol sce. Wy sta wa
od nio sła wiel ki suk ces ar ty stycz ny, po -
zwo li ła też na istot ne wzbo ga ce nie ko -
lek cji i wy zna czy ła ra dom skie mu
mu zeum wa żne miej sce po śród in sty tu -
cji zaj mu ją cych się twór czo ścią art brut.
Wy ra zem te go by ło m.in. po wie rze nie
mu zeum przez Mi ni ster stwo Kul tu ry
i Sztu ki or ga ni za cji pol skiej eks po zy cji
na Świa to wym Trien na le Sztu ki Nie pro -
fe sjo nal nej IN SI TA 94 w Bra ty sła wie
(naj wa żniej szy na świe cie prze gląd
sztu ki na iw nej, nie pro fe sjo nal nej i art
brut). Wy sta wa „Ta lent Pa sja In tu icja”
zo sta ła po dwu dzie stu la tach po wtó rzo -

na, przy udzia le Pań stwo we go Mu zeum
Et no gra ficz ne go w War sza wie i Mu -
zeum Okrę go we go w No wym Są czu.
Pre zen to wa no ją ko lej no w tych trzech
mia stach, a są dec ka eks po zy cja re ali zo -
wa na by ła rów no cze śnie w No wym Są -
czu (Ga le ria Daw na Sy na go ga)
i wła śnie w Mu zeum Ni ki fo ra w Kry ni -
cy. Za pre zen to wa na na wy sta wie nie -
zwy kła twór czość cie szy ła się wszę dzie
wiel kim za in te re so wa niem zwie dza ją -
cych i uzna niem kry ty ki. Mu zeum ra -
dom skie mu, ja ko ini cja to ro wi tych
i wie lu in nych dzia łań ar ty stycz nych,
przy pa da wa żna ro la i za ra zem za słu ga
sys te ma tycz ne go wpro wa dza nia sztu ki
art brut do naj lep szych ga le rii i sa lo nów
wy sta wo wych w Pol sce, na rów nych
pra wach ze sztu ką „uczo ną”.

***
Na obec nej wy sta wie w Mu zeum Ni -

ki fo ra w Kry ni cy -Zdro ju za pre zen to wa -
no wy bra ne, zna ko mi te i w wie lu
przy pad kach słyn ne już ob ra zy, eks po -
no wa ne na wie lu wy sta wach w kra ju
i za gra ni cą, gdyż nie jest dzi siaj mo żli -
we zro bie nie w Pol sce du żej, prze kro jo -
wej wy sta wy sztu ki art brut
z po mi nię ciem zbio rów ra dom skich.
W ko lek cji tej i na wy sta wie znaj du ją się
pra ce pol skich „kla sy ków” te go ga tun -
ku sztu ki, tak zna nych ar ty stów, jak
m.in. Teo fil Ociep ka, Pa weł Wró bel, Ed -
mund Mon siel, Er win Sów ka czy Ka ta -
rzy na Gaw ło wa. Znaj du ją się w niej
ta kże pra ce twór ców z te re nu Są dec czy -
zny, ta kich jak Ma ria Wnęk, Wła dy sła -
wa Iwań ska, Lu dwik Wię cek. Pra ce
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„Zaj mu jąc się ba da niem sztu ki nie -
uczo nej, naj pierw by łem pod uro kiem
prac, ale gdy za czą łem sty kać się
z ludź mi, za fra po wa li mnie nie mniej
niż nich rzeź by, czy ob ra zy. W ży ciu
ta kich twór ców dzie ło i oso bo wość
prze ni ka ją się w stop niu nie po rów ny -
wal nie więk szym, niż u twór ców pro -
fe sjo nal nych. Mię dzy ni mi, a tym, co
two rzą, ist nie je głę bo ki zwią zek. Ma lu -
ją z sie bie i dla sie bie. Ob raz czy rzeź -
ba sta no wią cząst kę ich ży cia”.

ALEK SAN DER JAC KOW SKI
Sztu ka zwa na na iw ną, 1995

Za pre zen to wa na na wy -
sta wie nie zwy kła twór -
czość cie szy ła się
wszę dzie wiel kim za in te -
re so wa niem zwie dza ją -
cych i uzna niem kry ty ki.

Paweł Wróbel Katowice, Pejzaż Śląski
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są dec kich twór ców nie są jed nak na tej
wy sta wie po ka za ne, z uwa gi na fakt, że
ka żdy z wy żej wy mie nio nych ar ty stów
miał już w Mu zeum Ni ki fo ra swo ją in -
dy wi du al ną wy sta wę, po sta no wio no dać
pierw szeń stwo twór com z in nych re gio -
nów Pol ski. Wy sta wa da je więc wy jąt -
ko wą oka zję zo ba cze nia ni gdy
wcze śniej nie pre zen to wa nych u nas
nie zwy kłych ob ra zów Ju sty ny Ma ty -
siak, je dy nej – jak do tąd – pol skiej lau -
re at ki na gro dy Grand Prix na Trien na le
IN SI TA w Bra ty sła wie (2007 r.). Praw -
dzi wym ra ry ta sem jest je dy ny ob raz le -
gen dar ne go ślą skie go ma la rza -okul ty sty
Teo fi la Ociep ki, któ ry – choć na ma lo -
wał w su mie, w ży ciu nie wie le prac
– sła wą do rów nu je nie ma lże sa me mu
Ni ki fo ro wi. Mu zeum w Ra do miu po sia -
da ta kże kil ka cen nych ob ra zów Ni ki fo -
ra, któ re tra fi ły do zbio rów ja ko dar
An drze ja Waj dy. Słyn ny re ży ser spę dził
bo wiem w Ra do miu dzie ciń stwo i la ta
szkol ne, chęt nie wspo mi na ten okres
i jest bar dzo za przy jaź nio ny z miej sco -
wym mu zeum.

Ar ty ści z krę gu sztu ki art brut to lu -
dzie nie zwy kli, cho ciaż dzie li ich bar dzo
wie le: wiek, wy kształ ce nie, do świad -
cze nie ży cio we, sta tus ma te rial ny, to
jed nak od ró żnic sil niej sza jest wspól -
na im wszyst kim pa sja two rze nia i wia -
ra we wła sną ar ty stycz ną in tu icję, któ re
spra wia ją, że twór czość ta jest tak bar -
dzo au ten tycz na.

ZBI GNIEW WO LA NIN
Ku ra tor wy sta wy

NA WYSTAWIE
EKSPONOWANE SĄ
PRACE NASTĘPUJĄCYCH
MALARZY:
Eu ge niusz Bro żek, Wik tor Chrza now ski,
Zo fia Dem biń ska, Ka ta rzy na Ga weł, Lu -
dwik Ho lesz, We ro ni ka Ho lesz, Ma ria
Kor sak, Bro ni sław Kraw czuk, Eu ge niusz
Kraw czuk, Je rzy Kut kow ski, Ju sty na Ma -
ty siak, Ja ro sław Mi kla sie wicz, Teo fil
Ociep ka, Le oka dia Płon ko wa, Er win
Sów ka, Bro ni sław Su ro wiak, Ha li na Wa -
lic ka, Wła dy sław Wa łę ga, Ma rian na Wi -
śnios, Le opold Wró bel, Pa weł Wró bel.

Od 8 li sto pa da 2013 r. do 2 lu te -
go 2014 r. w Mu zeum Okrę go wym
w No wym Są czu w sa li wy sta wien -
ni czej Do mu Go tyc kie go przy ul.
Lwow skiej 3 bę dzie mo żna oglą -
dać – po raz pierw szy w No wym
Są czu – mo no gra ficz ną wy sta wę
wy bit ne go ar ty sty Lu dwi ka Mi -
sky’ego pod ty tu łem „Są de cza nin
nie zna ny. Lu dwik Mi sky – ma lar -
stwo, gra fi ka”.

W
1884 r. w No wym Są czu
uro dził się ar ty sta ma -
larz, gra fik Lu dwik Mi -
sky (wł. Lu dwik de

Del ney Mi sky). Po cho dził z ro dzi ny
o wę gier skich ko rze niach, osia dłej
w Ma ło pol sce. W la tach 1891-1894 był
uczniem szko ły po wszech nej (Szko ły
Mę skiej), na stęp nie gim na zjum w No -
wym Są czu. W 1896 r. przy był wraz
z ro dzi ną do Wa do wic. W la tach 1902-
1910 kształ cił się w kra kow skiej Aka de -
mii Sztuk Pięk nych pod kie run kiem F.
Cyn ka, L. Wy czół kow skie go, J. Me hof -
fe ra i J. Sta ni sław skie go. Rów no cze śnie
stu dio wał fi lo zo fię i hi sto rię sztu ki
na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim.
W okre sie stu diów za przy jaź nił się
z Emi lem Ze ga dło wi czem. Z te go cza -
su po cho dzi wie le prac Mi skiy’ego
zwią za nych z oso bą przy ja cie la, je go ro -
dzi ny i naj bli ższe go oto cze nia a ta kże
eks li bri sy oraz ilu stra cje do dzieł wy da -
wa nych przez Ze ga dło wi cza. Wy kształ -
ce nie ma lar skie uzu peł niał w Pa ry żu,
w Niem czech i Wied niu. Od 1907 r. zaj -
mo wał się dzia łal no ścią pe da go gicz ną
po cząt ko wo ja ko na uczy ciel ry sun ku,
póź niej in spek tor i wi zy ta tor, a od 1927
r. ja ko na czel nik wy dzia łu szkół za wo -

do wych w Ku ra to rium Kra kow skie go
Okrę gu Szkol ne go. Był au to rem ar ty ku -
łów i pod ręcz ni ków z dzie dzi ny na ucza -
nia ry sun ku i or ga ni za cji szkol nic twa.
W la tach 1927-1932 na le żał do Ce chu
Ar ty stów Pla sty ków „Jed no róg”.

Mi sky ma lo wał pej za że, por tre ty,
wiej skie i miej skie sce ny ro dza jo we,
kwia ty, ak ty, mar twą na tu rę. Po 1930
r. w twór czo ści ar ty sty po ja wi ły się
mo ty wy ma ry ni stycz ne. Był rów nież
gra fi kiem upra wia ją cym wszyst kie
tech ni ki me ta lo we i drze wo ryt. Po słu -
gi wał się akwa re la mi i pa ste la mi. Był
au to rem kil ku eks li bri sów i pro jek tów
ki li mów.

(I.SZ.)

Lu dwik Mi sky
– Są de cza nin
nie zna ny
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2 LI STO PA DA

1918 – przed sta wi cie le tym cza so wych
władz No we go Są cza zło ży li w ra tu -

szu przy się gę na wier ność Rzecz po spo li tej i po wo ła li
Po wia to wą Ko mi sję Li kwi da cyj ną. Na jej cze le sta -
nę li Wła dy sław Bar bac ki i Hen ryk Su cha nek.

3 LI STO PA DA

1908 – zmarł Fry de ryk Au gust hr. Bre za,
wła ści ciel dóbr w Wi to wi cach Dol -

nych k. No we go Są cza, za ło ży ciel To wa rzy stwa Ta -
trzań skie go „Be skid”.

4 LI STO PA DA

1818 – w No wym Są czu po wsta ło I Li ceum
Ogól no kształ cą ce im. Ja na Dłu go sza.

Po cząt ko wo mie ści ło się w bu dyn ku po pi jar skim,
póź niej w po je zu ic kich po miesz cze niach przy ko ście -
le Św. Du cha, by osta tecz nie zna leźć swo ją sie dzi bę
w gma chu przy ul. Dłu go sza.

1962 – u zbie gu Alei Wol no ści i Plant
w No wym Są czu od sło nię to po mnik

Ada ma Mic kie wi cza. Dzie ło prof. Je rze go Ban du ry
zy ska ło wie le zło śli wych okre śleń. We wrze -
śniu 2000 ro ku na se sji Ra dy Miej skiej pa dła pro po -
zy cja wy bu do wa nia no we go po mni ka Mic kie wi cza.

8 LI STO PA DA

1292 – król Wa cław II pod pi sał akt lo ka cyj -
ny mia sta No we go Są cza. Dzień ten

ob cho dzo ny jest obec nie ja ko uro dzi ny mia sta.

11 LI STO PA DA

1911 – po wsta ła pierw sza na Są dec czyź -
nie 30-oso bo wa dru ży na skau to wa im.

Ste fa na Czar niec kie go. Kil ka dni wcze śniej w są dec -
kim „So ko le” wy kład na te mat skau tin gu wy gło sił
An drzej Mał kow ski, twór ca tej or ga ni za cji w Pol sce.

1928 – na sce nie są dec kie go „So ko ła” za de -
biu to wa ła 8-let nia wów czas Zo fia Ry -

siów na, naj słyn niej sza pol ska ak tor ka z są dec kim
ro do wo dem.

1939 – Niem cy eks hu mo wa li w na cmen ta -
rzu w Dą brów ce cia ła sa bo ta ży stów,

roz strze la nych z wy ro ku są du pol skie go ko ło Ba ra -
no wa San do mier skie go za wy sa dze nie mo stu w Jam -
ni cy i dwor ca w Tar no wie, urzą dza jąc im 13 li sto pa da
uro czy sty po grzeb.

12 LI STO PA DA

2000 – zmarł ks. dr Sta ni sław Li sow ski,
od 1977 r. pro boszcz ba zy li ki św. Mał -

go rza ty w No wym Są czu. Uro dził się 14 lip ca 1930
r. w Piw nicz nej, 45 lat spę dził w sta nie ka płań skim.

13 LI STO PA DA

1894 – zmarł dr Ka rol Sla vik, Czech z po -
cho dze nia, bur mistrz No we go Są cza

w la tach 1887-94. Przy czy ną je go śmier ci by ło za ka -
że nie krwi, do ja kie go do szło na sku tek ska le cze nia
pod czas wiel kie go po ża ru No we go Są cza. Ra da
Miej ska pod ję ła de cy zję, by je go po grzeb i bu do wę
gro bow ca na są dec kim cmen ta rzu prze pro wa dzić
na koszt mia sta.

15 LI STO PA DA

1992 – ks. bp Jó zef Ży ciń ski do ko nał kon -
se kra cji ko ścio ła Mat ki Bo żej Nie po -

ka la nej w No wym Są czu.

17 LI STO PA DA

2003 – w War sza wie zmar ła Zo fia Ry siów na,
żoł nierz ZWZ -AK, więź niar ka Ra -

vensbrück, naj wy bit niej sza ak tor ka wy wo dzą ca się
z No we go Są cza. Ur. w 1920 r. W po grze bie uczest ni -
czył m.in. wi ce mi ni ster kul tu ry i sztu ki Ra fał Skąp ski.

18 LI STO PA DA

1914 – do No we go Są cza wkro czy ły woj ska
ro syj skie, wy pie ra jąc ar mię au striac ką

za Du na jec.

19 LI STO PA DA

1918 – z No we go Są cza wy ru szy ły do Lwo -
wa dwie kom pa nie żoł nie rzy, chcą -

cych uczest ni czyć w obro nie te go mia sta. Wkrót ce
wy je cha li ko lej ni ochot ni cy. Wie lu z nich spo czy wa
na Cmen ta rzu Or ląt Lwow skich.

21 LI STO PA DA

1981 – na bu dyn ku Do mu Kul tu ry Ko le ja -
rza od sło nię to od no wio ną ta bli cę ku

czci gen. Bro ni sła wa Pie rac kie go, ini cja to ra je go bu -
do wy. Ta bli ca od 1945 r. by ła za ce men to wa na.
Zresz tą za wie ra spo ry błąd – No wy Sącz nie był je -
go „ro dzin nym mia stem”. Pie rac ki uro dził się
w Gor li cach.

Oprac. JA CEK ZA REM BA
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W ro ku ob cho dów 70. rocz ni cy Rze -
zi Wo łyń skiej od daj my sym bo licz ny
hołd za mor do wa nym przez ban de -
row ców kry ni cza nom. Na sta rym
cmen ta rzu, bli sko ko ścio ła Św. An -
to nie go, znaj du ją się trzy mo gi ły.

P
ierw sza to grób An to nie go
Wię cław ka, któ ry po uciecz ce
Niem ców z Kry ni cy stró żo wał
w ma ga zy nie w dol nej czę ści

uzdro wi ska. W no cy 22 stycz nia 1945
ro ku od dział Ukra iń skiej Po wstań czej
Ar mii na padł na ten ma ga zyn i nie wy -
star czy ło, że upo wcy zra bo wa li to war,
trze ba by ło rów nież ska to wać pil nu ją ce -
go go czło wie ka i na ko niec bar ba rzyń -
sko, do go ry wa ją ce go An to nie go
Wię cław ka na bi to na płot, że by sko nał.

Obok tej mo gi ły znaj du ją się dwa
gro by: Zbi gnie wa Pu chaj dy i Jó ze fa
Wia tra. By li pra cow ni ka mi Dy rek cji

Uzdro wisk, któ rzy 28 czerw ca 1946 ro -
ku wieź li to war sa mo cho dem cię ża ro -
wym z Kra ko wa do Kry ni cy. Kie row cą
był Mie czy sław Klar, je chał też tym sa -
mo cho dem za bra ny „na łeb ka” Ro man
Sto żek. Przed mo stem w Ła bo wej za -
uwa ży li dziw ny ruch. Wy spor to wa ny
Sto żek wy sko czył z au ta i uciekł w las.
Cię ża rów ka za trzy ma ła się przez za po -
rą z uzbro jo ny mi ban de row ca mi. Trzech
pra cow ni ków DPU wy cią gnię to z ka bi -
ny sa mo cho du i po krót kim cza sie wy -
ko na no na nich eg ze ku cję ko ło dro gi.
W tym nie szczę ściu mo żna mó wić o cu -
dzie. Ukra iniec, strze la ją cy do Mie czy -
sła wa Kla ra, ce lo wał w ser ce. Upadł
ra zem z za mor do wa ny mi Pu chaj dą
i Wia trem. Ban de row cy po zo sta wi li
swo je ofia ry przy dro dze i oba wia jąc się
przy jaz du woj ska, ucie kli. Wte dy oka -
za ło się, że Mie czy sław Klar ży je, a ura -
to wa ła go gru ba, me ta lo wa

pa pie ro śni ca, któ rą no sił w we wnętrz nej
kie sze ni ma ry nar ki. Mie czy sław Klar
zmarł w Kry ni cy w 1981 ro ku. 

***
Wie lu sta wia znak rów no ści mie dzy

dzia łal no ścią band UPA, któ re ma sa kro -
wa ły lud ność pol ską nie tyl ko na Wo ły -
niu i w Ma ło pol sce Wschod niej, a Ak cją
„Wi sła”. Je stem prze ciw ny sto so wa niu
zbio ro wej od po wie dzial no ści, ale KBW
wy sie dla jąc z Są dec czy zny Ru si nów
i Ukra iń ców nie mor do wa ło bez bron -
nych ko biet, dzie ci, czy sta rów, żoł nie -
rze nie bez cze ści li zwłok. Ru si ni
wy wo że ni by li na Zie mie Od zy ska ne,
gdzie otrzy my wa li du że, wy po sa żo ne
go spo dar stwa po Niem cach, nie po rów -
ny wal ne z do tych cza so wy mi chy ża mi
w Be ski dzie Są dec kim, Ni skim czy
w Biesz cza dach.

MIA RIAN RY BA
Autor mieszka w Krynicy-Zdroju. 

Jest radnym powiatowym, 
przewodnikiem beskidzkim.Cmen tarz w Kry ni cy -Zdro ju 

Zabili 
ich banderowcy
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SKAR PA UMAR ŁYCH
Cmen tarz ży dow ski ma wie le okre -

śleń. W ję zy ku he braj skim brzmi: „Bejt
Olam” – dom wiecz no ści; „Bejt Cha im”
– dom ży cia; „Bejt Kwa rot” – dom gro -
bów. W Pol sce, w za le żno ści od re gio -
nu, mo że my usły szeć na zwę: kir kut,
kier kut, kier kow, ker choł po cho dzą cą
od nie miec kie go sło wa Kirch hoff
– dzie dzi niec ko ściel ny, co dla wie lu
Ży dów by ło na wet ob raź li we. In na na -
zwa to „oko pi sko”.

Cmen tarz w ju da izmie jest miej scem
świę tym, za kła da nym na wiecz ność,
gwa ran tu ją cym nie na ru szal ność, nie ty -
kal ność. Ka żda oso ba, któ ra do sta je
miej sce na cmen ta rzu, do sta je je tyl ko

dla sie bie. Grób jest miej scem spo czyn -
ku jed nej oso by. Ży dzi wie rzą w zmar -
twych wsta nie ciał, stąd ich ta ka dba łość
o do cze sne szcząt ki zmar łych. Cmen tarz
jest też miej scem nie czy stym, dla te go
Ży dzi po ja wia ją sie na nim tyl ko na po -
grze bach, al bo by od wie dzić w rocz ni -
cę śmier ci grób zmar łe go człon ka
ro dzi ny, lub sław ne go ra bi na. Przy wej -
ściu na te ren cmen ta rza znaj du je się
stud nia, gdzie na le ży do ko nać ablu cji.
Tak też, przez wie ki zgod nie z na ka za -
mi re li gii, po stę po wa li Ży dzi w No wym
Są czu.

W XIII w. Ży dzi w Pol sce uzy ska li
pierw sze przy wi le je za pew nia ją ce im
au to no mię i wol ność wy zna nia. Naj star -

szym z nich „Sta tut Ka li ski” z 1264 ro -
ku gwa ran to wał im mię dzy in ny mi nie -
na ru szal ność i ochro nę cmen ta rzy.
W No wym Są czu zgo dę na je go utwo -
rze nie otrzy ma li Ży dzi od bi sku pa kra -
kow skie go w 1688 ro ku. Mu si my
jed nak pa mię tać, iż pierw si no wo są dec -
cy Ży dzi miesz ka li na zam ku już
w XV w. Tam ta kże po sia da li pierw szy
dom mo dli twy. Zgo da bi sku pa kra kow -
skie go z 1688 ro ku jest za pew ne tyl ko
po twier dze niem i za le ga li zo wa niem
miej sca dla od by wa ją cych się w mie ście
po chów ków. Prze cież od przy wi le ju ze -
zwa la ją ce go Ży dom na osad nic two
w mie ście mi nę ło 15 lat (1673 r.).

Sta ry ży dow ski cmen tarz po wstał
na skar pie, za mu rem miej skim. Lo ka li -
za cja kir ku tów na pa gór kach i wznie sie -
niach by ła po pu lar na na Są dec czyź nie.
W XIX wie ku, rów nież na wzgó rzach,
utwo rzo no ży dow skie ne kro po lie
w Mu szy nie oraz w Kry ni cy. Mu si my
wie dzieć, iż dzi siej szy wy gląd skar py
praw do po dob nie się zmie nił – kie dyś
by ła mniej stro ma. Ulo ko wa nie tu taj kir -

Sta ry cmen tarz ży dow ski w No wym Są czu – hi sto ria za po mnia na

Ne kro po lia pod kasz t 

Wzdłuż uli cy Pio tra Skar gi w No wym Są czu, za sy na go gą, cią -
gnie się rząd do rod nych kasz ta now ców. To tu taj, w cie niu naj -
wa żniej sze go dla Ży dów do mu mo dli twy w No wym Są czu,
sta ro za kon ni przez wie ki opła ki wa li swo ich zmar łych. No wy
cmen tarz za ło żo no przy uli cy Ry bac kiej, a miej sce ze sta ry mi
ma ce wa mi szyb ko po pa dło w za po mnie nie.

Jakub Muller spacerujący wzduż starego cmentarza w 1964 r. (FOT. ARCH. YAD VASHEM)
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ku tu nie by ło za pew ne wy łącz nie za -
chcian ką Ży dów. Wła dze miej skie
od po cząt ku ze zwo le nia na osad nic two
ży dow skie w No wym Są czu, wraz
z wpły wo wą są dec ką ko le gia tą blo ko -
wa ły wszel kie ini cja ty wy wy cho dzą ce
od sta ro za kon nych. Po dob nie by ło z sy -
na go gą – nie mo gła być wy ższa od ko -
le gia ty i in nych miej skich świą tyń.
Skar pa by ła ta kże do brą lo ka li za cją
na ne kro po lię, rów nież ze wzglę dów re -
li gij nych. Zgod nie z prze pi sa mi Tal mu -
du ba bi loń skie go cmen tarz two rzo ny
był po za ob sza rem mia sta – 50 łok ci
(ok. 25 me trów) od naj bli ższych do -
mów. Są dec ki cmen tarz, zgod nie z prze -
pi sa mi re li gii był po chy lo ny na wschód,
w stro nę Je ro zo li my, po dob nie jak znaj -
du ją ce sie na nim na grob ki – ma ce wy,
usta wia ne przez Ży dów rok po śmier ci
bli skiej oso by.

No wo są de cza nie szyb ko za czę li na -
zy wać cmen tarz „ży dow skim oko pi -
skiem”. Na zwa „oko pi sko” by ła
po pu lar na na te re nie Pol ski. W War sza -
wie cmen tarz znaj du je się prze cież
przy ul. Oko po wej. „Oko pi sko” od no si
się rów nież do tra dy cji re li gij nej. We -
dług jej re guł, cmen tarz po wi nien być
ogro dzo ny bądź za bez pie czo ny ro wem
lub wa łem, za któ rym od by wa ły się po -
chów ki. Za pew ne ta kże w No wym Są -
czu mie li śmy do czy nie nia z ta ki mi
za bez pie cze nia mi we wcze snej fa zie ist -
nie nia cmen ta rza. We wnątrz ne kro po lii
z bie giem lat przy by wa ło na grob ków
usta wia nych z po wo dów oszczęd no ści
bar dzo bli sko sie bie, na od le głość jed -
nej dło ni. Za czy na no po chów ki z jed ne -
go miej sca, stąd ich po ło że nie
na cmen ta rzu by ło chro no lo gicz ne.
Swo im bli skim Ży dzi fun do wa li na grob -
ki, po cząt ko wo drew nia ne, po tem z pia -
skow ca, z naj tań sze go ma te ria łu, bo
wo bec śmier ci wszy scy są rów ni. Z bie -
giem cza su, za rów no ma te riał z ja kie go
wy ko ny wa no ma ce wy, jak i for ma – ule -

gły zmia nom. W XIX wie ku po ja wia ją
sie ste le wy ko na ne z trwal sze go ka mie -
nia, a na pi sy po cząt ko wo wy ko ny wa ne
w ję zy ku he braj skim za czy na ją być wy -
ko ny wa ne w ję zy ku ro dzi mym, w ta kim
na ja kim zlo ka li zo wa ne by ły cmen ta rze.
Po ja wia ją sie rów nież in ne for my gro -
bow ca – ohe le (hebr. – na miot) prze zna -
czo ne za zwy czaj dla ra bi nów i ca dy ków.

STRA ŻNI CY GRO BÓW
Cmen tarz jest miej scem, gdzie pa nu -

je spra wie dli wość – tam tra fia ją wszyst -
kie szcząt ki. Jed na kże w tra dy cji
ży dow skiej, na wet po śmier ci cia ło zo -
sta je przy pi sa ne do pew nej gru py, w któ -
rej na Zie mi funk cjo no wa ło. Są osob ne
kwa te ry dla mę żczyzn i ko biet, dzie ci,
nie mow ląt, pa nien i mę ża tek. Tyl ko ma -
łżon ko wie mo gli spo cząć obok sie bie.

Sa mo bój cy spo czy wa li pod pło tem, zaś
he re ty cy i od szcze pień cy od wia ry
za pło tem. Nie wol no by ło po cho wać
zło czyń ców obok spra wie dli wych.
W osob nych miej scach za ko py wa no
rów nież wy po sa że nia sy na gog, na przy -
kład znisz czo ne zwo je To ry, do ku men ty
za pi sa ne Sło wem Bo żym. 

Wszyst kich zmar łych, po ry tu al nym
ob my ciu zwłok, wy pro wa dza no
w ostat nią dro gę z do mu przed po grze -
bo we go (Bejt ta ha ra), miesz czą ce go się
rów nież na cmen ta rzu. Ob my cia mę -
żczyzn do ko ny wa li mę żczyź ni (mi ni -
mum czte rech), ko biet – ko bie ty,
przy czym nie mo gli to być bli scy człon -
ko wie ro dzi ny zmar łe go ani oso by z ro -
dzi ny Ko he nów (po tom ków ka pła nów
świą ty ni je ro zo lim skiej). Tak też dzia łał
sta ry cmen tarz w No wym Są czu. 

Po nie waż naj bli ższa ro dzi na wy łą -
czo na by ła z przy go to wań do po grze bu

po grą ża jąc się w ża ło bie, wszyst ki mi
for mal no ścia mi zwią za ny mi z po chów -
kiem i prze strze ga niem za sad obo wią -
zu ją cych po śmier ci Ży da zaj mo wa ło się
spe cjal ne brac two po grze bo we Chew ra
Ka dy sza. Udział w tym brac twie był do -
bro wol ny, bez płat ny i sta no wił wiel ki
za szczyt. Nad zór nad ży dow skim cmen -
ta rzem spra wo wa li jed nak przede
wszyst kim ra bi ni miej scy. Po śród no wo -
są dec kich ra bi nów mo że my wy mieć
dwóch ostat nich opie ku nów te go miej -
sca. Pierw szym z nich był Mo sze Da wid
Lan dau. Zmarł ok. 1830 ro ku i spo czął
na sta rym ży dow skim cmen ta rzu.
Na cmen ta rzu przy uli cy Ry bac kiej za -
cho wał się na gro bek Je hu dy Lej ba Lan -
dau (1900 – 1938), któ ry był wnu kiem
Mo jże sza Da wi da Lan daua. 

Je go na stęp cą był Cha im Hal ber stam
(1797 – 1876) naj słyn niej szy no wo są -
dec ki Żyd, mę drzec, ca dyk i przy wód ca
cha sy dów. Uro dził się w Tar no gro dzie.
Od 1830 r. do śmier ci peł nił ro lę na czel -
ne go ra bi na w No wym Są czu. Już
od dziec ka wy ró żniał się mą dro ścią
i roz trop no ścią. Na uki po bie rał na dwo -
rach ca dy ków: Ja ko wa Ho ro wi ca, Mo -
sze go Je ho szuy Hesz la Oren ste ina,
Naf ta le go z Rop czyc i Cwi Hir sza z Ży -
da czo wa. W sto li cy Są dec czy zny za ło -
żył wła sną je szi wę, sły ną cą z wy so kie go
po zio mu na ucza nia w ca łej Ga li cji.
W swo im do mu przy uli cy Ka zi mie rza
na pi sał księ gę „Diw rej Cha im” (z hebr.
Sło wa Cha ima). Je go licz ne po tom stwo
za ło ży ło w wie lu mia stach i miej sco wo -
ściach Ga li cji no we od no gi dy na stii,
któ re do dziś prze ka zu ją na ukę świę to -
bli we go re be z Tsanz. Zmarł w No wym
Są czu 19 kwiet nia 1876 r. i spo czął
w ohe lu na no wym cmen ta rzu ży dow -
skim przy uli cy Ry bac kiej. Co ro ku ty -
sią ce cha sy dów piel grzy mu ją do je go
gro bu, ale co raz czę ściej przy po mi na ją
so bie o sta rym cmen ta rzu przy uli cy
Pio tra Skar gi. Re be Cha im bo wiem stał
się łącz ni kiem mię dzy dwie ma ne kro po -
lia mi. Do koń ca ży cia dbał o za cho wa -
nie pa mię ci o sta rym cmen ta rzu. 

Tym cza sem sta ra ne kro po lia sta no wi -
ła co raz mniej szy te ren do po chów ków.
Urzęd ni cy nie chęt nie sprze da wa li miej -
skie par ce le pod no we cmen ta rze Ży -
dom. W więk szo ści miast ra dzo no so bie
z tym pro ble mem tak, iż na sta re gro by

t a na mi

Swoim bliskim Żydzi
fundowali nagrobki,
początkowo
drewniane, potem
z piaskowca,
z najtańszego
materiału, bo wobec
śmierci wszyscy są
równi.
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nad sy py wa no od po wied nią gru bość
war stwy zie mi, w któ rej do ko ny wa no
no wych po chów ków. W Pra dze by ło aż
dzie sięć ta kich warstw, zaś w War sza -
wie dwie. W związ ku z ma łą po wierzch -
nią no wo są dec kiej ne kro po li za pew ne
też i tu taj sto so wa no ta ką me to dę. 

ZMIERZCH STAREJ
NEKROPOLII

Od po cząt ku XIX wie ku ro sła licz ba
miesz kań ców No we go Są cza, przede
wszyst kim Ży dów. W 1799 ro ku miesz -
ka ło w mie ście 832 wy znaw ców ju da -
izmu (29% miesz kań ców), w 1824 ro ku
– 1056 (32%), w 1872 ro ku już 4516
(aż 48%). W po ło wie XIX wie ku no wo -
są dec ka gmi na wy zna nio wa ży dow ska

mu sia ła po wa żnie się za sta no wić
nad za ło że niem no we go cmen ta rza.
Mu si my pa mię tać, że na no wo są dec ką
ne kro po lię na wiecz ny od po czy nek od -
pro wa dza no ta kże sta ro za kon nych
z oko licz nych miej sco wo ści. 

Ce sarz Au strii Jó zef II 23 sierp -
nia 1784 ro ku wy dał edykt na ka zu ją cy
na tych mia sto wą li kwi da cję cmen ta rzy
w mu rach miej skich i prze nie sie nie ich
po za mia sta. W myśl te go edyk tu rok
póź niej za ło żo no sta ry cmen tarz ka to lic -
ki przy ul. Ja giel loń skiej. Zli kwi do wa -
no cmen ta rze przy ko ścio łach No we go
Są cza. Są dec cy Ży dzi nie do koń ca mo -
gli spać spo koj nie – mi mo iż ich ne kro -
po lia znaj do wa ła się po za mu rem
miej skim, to cmen ta rze mia ły być two -

rzo ne w od le gło ści ki lo me tra od za bu -
do wań. Jed nak od le głość ta ni gdy
do koń ca nie by ła prze strze ga na. Ce sarz
de kre tem re gu lo wał ta kże spo so by po -
chów ków, któ re mu sia ły bez wzglę du
na re li gię od by wać się przed upły -
wem 48 go dzin od śmier ci. Na pod sta -
wie nie szczę sne go ce sar skie go edyk tu,
Gu ber nium Lwow skie w 1789 ro ku na -
ka za ło ska so wa nie na grob ków na ży -
dow skich cmen ta rzach. Pro te sty Ży dów
czę ścio wo uchro ni ły więk szość ma cew
przed znisz cze niem. 

Cmen tarz przy ul. Skar gi zo stał za -
mknię ty naj póź niej w 1854 ro ku Część
star szych ba da czy ży dow skich po da wa -
ła rok 1800 ro ku, ja ko ostat ni rok je go
funk cjo no wa nia. Jed nak pla ny No we go
Są cza z po cząt ku XIX wie ku (np.
z 1804 ro ku) na dal umiej sca wia ją
na skar pie je dy ną ży dow ską ne kro po lię
w mie ście. Od 1854 r. do 1855 r. trwa ła
re gu la cja uli cy Szpi tal nej (dzi siaj ul.
Pio tra Skar gi). Wą ska ulicz ka za mie ni -
ła się w ar te rię wy jaz do wą z Ryn ku.

W ten spo sób znisz cze niu ule gła część
sta re go cmen ta rza. 

Ja kub Müller znał z opo wie ści swo je -
go oj ca wy gląd ów cze snej uli cy, któ ra
przy po mi na ła trakt dla fur ma nek. Je go oj -
ciec wspo mi nał, że kie dy po sze rza no
jezd nię, to wy ko pa no mnó stwo ko ści.
Naj star sze ma ce wy z no we go cmen ta rza
przy uli cy Ry bac kiej po cho dzą z 1855 ro -
ku. Jed na z nich, umiesz czo na przy ohe -
lu, upa mięt nia Cha ima Eli ja hu,
sy na Ja ko wa. Zmarł 1 sierp nia 1855 ro -
ku. Koń co wą da ta funk cjo no wa nia sta rej
ne kro po lii wy da je się więc rok 1854.

Na gro bek i ca ły cmen tarz jest w re li -
gii mo jże szo wej nie na ru szal ny, do pó ki
zna na jest je go lo ka li za cja. Eks hu ma cja
szcząt ków jest za bro nio na. Do ko nać
mo żna jej tyl ko wy jąt ko wych sy tu -
acjach, za spe cjal ną zgo dą ra bi na. Do ty -
czy to ta kich przy pad ków jak:
prze nie sie nia zwłok do Erec Isra el; prze -
nie sie nia gro bu do ro dzin nej mo gi ły;
prze nie sie nie gro bu z cmen ta rza nie ży -
dow skie go na ży dow ski i w przy pad ku,
kie dy zwło ki mo gą być spro fa no wa ne.
Z sta re go cmen ta rza prze nie sio no więc
tyl ko te ko ści, któ rych wiecz ny spo kój
był za gro żo ny. 

JA KU BO WA PA MIĘĆ
Pa ni Bar ba ra Ma le czek, opie ku ją ca

się cmen ta rzem przy uli cy Ry bac kiej,
po sia da pi sem ne in for ma cje od Ire ny

Na podstawie
nieszczęsnego
cesarskiego edyktu,
Gubernium Lwowskie
w 1789 roku nakazało
skasowanie nagrobków
na żydowskich
cmentarzach.

Całe strome zbocze było miejscem tysięcy       

Frag ment daw ne go ogro dze nia
cmen ta rza umiesz czo ny w mu rze
pod ulicą, przy końcu sta rej ne kro po li

Jedna z dwóch macew widocznych
w murku cmentarza
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Sty czyń skiej, że wkrót ce po za ło że niu
no wej ne kro po li (w 1874 r. i 1885 r.)
Ży dzi za ku pi li no we grun ty od Ka zi mie -
rza Mi czyń skie go, bli ższe uli cy Tar now -
skiej i Ry bac kiej, aby po więk szyć
cmen tarz. Naj star sza je go część znaj du -
je się przy uli cy Fli sa ków, za ohe lem
(ka pli cą na grob ną) ca dy ka Cha ima Hal -
ber sta ma. 

W okre sie mię dzy wo jen nym sta ry
cmen tarz na dal był upa mięt nio ny. Nie
by ło tam co praw da ma cew, jed nak te -
ren był ogro dzo ny siat ką. Na cmen tarz
wcho dzi ło się przez że la zną bra mę za -
koń czo ną u szczy tu gwiaz dą Da wi da.
W cza sie woj ny znisz czo no ogro dze nie.
Frag men ty be to no wych słu pów ogro -
dze nio wych prze trwa ły i są wkom po no -

wa ne w mur, bę dą cy przed łu że niem
skar py. 

Nie miec ki oku pant uży wał ży dow -
skich na grob ków ja ko ma te riał bu dow -
la ny. Czę sto za mie nia no je na chod ni ki,
pod ło ża w staj niach, fun da men ty bu dyn -
ków. Po woj nie o cmen ta rzu pa mię tał Ja -
kub Müller, ostat ni ku stosz te go miej sca.
To on po ka zy wał naj star sze ma ce wy
umiesz czo ne w mur ku pod kasz ta na mi.
Znaj du je się w nim naj star szy ży dow ski
na gro bek w No wym Są czu Fru met, cór -
ki Lej zo ra. W oce nie na ukow ców, po -
cho dzi z koń ca XVIII wie ku. Resz tę
na grob ków w mu rze od wró co no na pi sa -
mi do zie mi. Więk szość z nich po cho dzi
z no we go cmen ta rza. Tuż po woj nie,
pod czas prze pro wa dza nia prze wo dów
elek trycz nych do cen trum mia sta, po -
now nie roz ko pa no chod nik na dzi siej -
szej uli cy Pio tra Skar gi. Na tra fio no
na ludz kie szcząt ki. Po uzy ska niu zgo dy
od ra bi na z Kra ko wa, Ja kub Müller, z in -
ny mi współ wy znaw ca mi do ko na li uro -
czy ste go po chów ku tych ko ści
na cmen ta rzu przy uli cy Ry bac kiej. Spo -
czy wa ją tam do dziś, w spe cjal nie ozna -
czo nym miej scu. 

Nie ste ty wy da je się, że nikt i nic nie
jest już w sta nie za bez pie czyć na grob -
ków w mu rze sta re go cmen ta rza. Ostat -
nio je den z nich zo stał utrą co ny.
Naj wi docz niej bę dą mu sia ły po zo stać
na ła sce po go dy i prze chod niów. Na -
grob ki w ży dow skiej tra dy cji po wsta wa -
ły po to, aby upa mięt nić zmar łych i że by
w mi nio nych wie kach zwie rzę ta nie
znisz czy ły miej sca po chów ku. War to,
aby wła dze mia sta za dba ły o upa mięt -
nie nie te go za po mnia ne go miej sca. Był -
by to ostat ni hołd dla ty się cy

po cho wa nych pod kasz ta na mi, któ rzy
two rzy li hi sto rię No we go Są cza. 

***
Ja kub Müller zmarł trzy la ta te mu, 16

grud nia 2010 ro ku. Opie ko wał się po zo -
sta ło ścia mi po ży dow skim No wym Są -
czu. Stra cił ca łą ro dzi nę w cza sie
Za gła dy i do sko na le wie dział jak cen na,
a na wet bez cen na jest pa mięć. Spa ce ru -

jąc po ro dzin nej ulicz ce Ro ma now skie -
go, po te re nie daw ne go get ta, w wie lu
są de cza nach za siał ziar na pa mię ci.
Dzię ki je go za an ga żo wa niu po wsta ła
po świę co na Ży dom wy sta wa w są dec -
kiej sy na go dze, ta bli ca przy uli cy Fran -
cisz kań skiej po świę co na Za gła dzie
i od no wio no no wy cmen tarz przy Ry -
bac kiej. Miał w pla nach rów nież upa -
mięt nić cmen tarz przy uli cy Pio tra
Skar gi. Pod kre ślał, że jest prze cież są -
de cza ni nem z pra dzia da. Miej my na -
dzie ję, że wraz z je go śmier cią nie
znik nie pa mięć o tym cmen ta rzu i in -
nych śla dach po wy znaw cach ju da izmu
w na szym mie ście.

ŁU KASZ PO ŁOM SKI
AR TUR FRANC ZAK

Po wojnie o cmentarzu
pamiętał Jakub Müller,
ostatni kustosz tego
miejsca. To on
pokazywał najstarsze
macewy umieszczone
w murku
pod kasztanami.

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA

EDDAR EDYTA I DARIUSZ WIELOCHA
KRÓLOWA GÓRNA 135
TEL. 18 447-23-74

SKLEPY SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWE:
BINCZAROWA (SKLEP „ABC”)
KRÓLOWA GÓRNA (SKLEP „ABC” OBOK SZKOŁY)
KRÓLOWA GÓRNA 135 (SKLEP „ABC”)
KAMIONKA WIELKA (SKLEP „ABC”)
KRÓLOWA POLSKA (SKLEP „ABC”)

R E K L A M A

y       pochówków
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N
o wy, 33. mul ti pleks sie ci He -
lios zlo ka li zo wa ny zo stał
w są dec kiej ga le rii Trzy Ko -
ro ny i jest pierw szym tak du -

żym ki nem w No wym Są czu. W pię ciu
kli ma ty zo wa nych sa lach, wy po sa żo -
nych w no wo cze sny sprzęt na gła śnia ją -
cy i ekra ny gwa ran tu ją ce ob raz
wy so kiej ja ko ści, znaj dzie się 1085 wy -
god nych fo te li. Wy jąt ko wych do znań
go ściom ki na do star czą ta kże se an se 3D,
pre zen tu ją ce w naj wy ższej ja ko ści ob -
ra zy wy ko rzy stu ją ce trój wy mia ro wą
tech no lo gię, ta kie jak m.in. świa to wy hit
„Gra wi ta cja”.

Do dys po zy cji wi dzów od da na zo sta -
nie ta kże ofe ru ją ca m.in. ka wę i cia sta
ka wiar nia He lios Ca fe oraz bar z na po -
ja mi i prze ką ska mi, w któ rym bę dzie
mo żna sko rzy stać z licz nych pro mo cji.

Pre mie ro we se an se w są dec kim He -
lio sie od by ły się już w so bo tę – 26 paź -
dzier ni ka. Wśród pierw szych fil mów,

któ re zo sta ły wy świe tla ne w ki nie, zna -
la zły się m.in. „Am bas sa da”, „Kum ba”
i „Ma cze ta za bi ja”.

– Ki na sie ci He lios są ce nio ne w ca -
łej Pol sce za cie ka wy re per tu ar i zró żni -
co wa ną ofer tę pro jek cji spe cjal nych.
Oprócz tra dy cyj nych se an sów, w ki nie
w No wym Są czu bę dą or ga ni zo wa ne ta -
kże po ka zy przed pre mie ro we oraz wy -
da rze nia łą czą ce pro jek cje fil mów
z atrak cja mi, któ re za in te re su ją na wet
naj bar dziej wy ma ga ją cych ki no ma nów.
Wśród nich choć by spo tka nia Ki na Ko -
biet, na któ re w ca łej Pol sce ma ją wstęp
tyl ko Pa nie. He lios za pra sza je
do udzia łu m.in. w de gu sta cjach, po ka -
zach tań ca czy spo tka niach z cie ka wy -
mi oso bi sto ścia mi – mó wi
Ju sty na Go ran ci, dy rek tor ki na He lios
w No wym Są czu.

Oprócz wy mie nio nych ak cji, w są -
dec kim ki nie ma ją być or ga ni zo wa ne
po ka zy Ki na na Te mat, czy li pro jek cje

dla mło dzie ży ze szkół gim na zjal nych
i po nad gim na zjal nych. Se an se ta kich fil -
mów, jak m.in. „Wa łę sa” An drze ja Waj -
dy, po łą czo ne są w ich trak cie
z dys ku sja mi po ru sza ją cy mi za gad nie nia
in te re su ją ce mło dych wi dzów. W są dec -
kim He lio sie nie za brak nie ta kże im prez
z oka zji po pu lar nych świąt, ta kich jak
m.in. Wa len tyn ki i Dzień Dziec ka.

– Je ste śmy prze ko na ni, że na sze ki no
bę dzie sta no wić świet ne uzu peł nie nie
ofer ty kul tu ral nej i roz ryw ko wej w No -
wym Są czu. Ser decz nie za pra sza my
wszyst kich są de czan do od wie dze nia
no we go mul ti plek su w ich mie ście – do -
da je Ju sty na Go ran ci. (JB)

HELIOS otworzył pierwszy
multipleks w Nowym Sączu
W sobotę (26 października) sieć Helios otworzyła kino w Nowym Sączu. 
5-salowy obiekt, w którym znalazło się miejsce dla 1085 widzów, będzie
pierwszym multipleksem w Małopolsce mieszczącym się poza Krakowem.
Na gości Heliosa w galerii Trzy Korony, oprócz ciekawego repertuaru,
czekają m.in. klimatyzowane sale z wysokiej klasy ekranami perełkowymi,
wyjątkowe pokazy specjalne w ramach cykli Kino Kobiet i Kino na Temat,
a także Nocne Maratony Filmowe.





LISTOPAD 201386 HISTORIA
WWW.SADECZANIN.INFO

Po II woj nie świa to wej Po la cy nie
chcie li re zy gno wać z wol no ści. Kie -
dy wy da wa ło się, że na ród wal czą cy
na fron tach ca łe go świa ta od zy ska
na le żną mu su we ren ność, za chod ni
świat zdra dził nas po raz dru gi
w cią gu za le d wie sze ściu lat. 

P
o la cy wy krwa wie ni woj ną pod -
nie śli się raz jesz cze, a dzie siąt -
ki ty się cy pa trio tów po de rwa ły
się, by wy gnać ko mu ni stycz -

nych zdraj ców po za gra ni ce kra ju. To

oni wła śnie – ska za ni na za po mnie nie
przez czer wo ny ter ror – zo sta li póź niej
na zwa ni „wy klę ty mi”. 

Wy klę ci, czy li wszy scy żoł nie rze an -
ty ko mu ni stycz ne go pod zie mia, wal czy li
o nie pod le głość w la tach 1944–1963,
zgru po wa ni w wie lu or ga ni za cjach, któ -
re swo je ka dry prze ję ły w spad ku
po kon spi ra cji wo jen nej. W pierw szych
trzech la tach so wiec kiej oku pa cji mie li -
śmy do czy nie nia ze zja wi skiem god -
nym mia na ogól no na ro do we go
po wsta nia. Licz bę lu dzi, któ rzy prze wi -

nę li się przez ró żne or ga ni za cje kon spi -
ra cyj ne, sza cu je się na ok. 500 tys. Naj -
sil niej szą z nich by ły Na ro do we Si ły
Zbroj ne z ok. 90 tys. lu dzi, zaś na te re -
nach Są dec czy zny szcze gól nie sil ne by -
ły struk tu ry Zrze sze nia „Wol ność
i Nie za wi słość”. 

Ter min „Żoł nie rze Wy klę ci” spo pu la -
ry zo wał Je rzy Śla ski, pu bli ku jąc ksią żkę
o ta kim wła śnie ty tu le, na wią zu ją cym
do me to dy wy ma zy wa nia przez wła dze
z kart hi sto rii pa mię ci o pod zie miu an ty -
ko mu ni stycz nym. W bez na dziej nej sy -

R E K L A M A

Hi sto ria Żoł nie rza Wy klę te go 

Jó zef Sto jek – nie złom ny
żoł nierz od dzia łu „Grot”
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tu acji, w ja kiej zna la zła się Pol ska
po II woj nie świa to wej, żoł nie rze ci wy -
trwa li do koń ca, a dla wie lu z nich ko -
niec ozna czał strzał przed plu to nem
eg ze ku cyj nym, be stial skie tor tu ry, czy
śmierć w ob ła wie z rąk so wiec kie go
oku pan ta, lub ubra ne go w pol ski mun -
dur gor li wie słu żą ce go mu ube ka.

Bo bli sko 70 lat te mu, kie dy za chod -
ni świat ce le bro wał za koń cze nie dzia łań
zbroj nych, oni po szli do la su, by wal -
czyć. Wie lu z nich wie rzy ło w ry chłe
roz po czę cie III woj ny świa to wej – na -
ra sta ją ce na pię cie na li nii Wa szyng ton -
-Mo skwa po zwa la ło spo dzie wać się
wy bu chu. Nie bra ko wa ło ta kich, któ rzy
wi dząc bez na dziej ność sy tu acji, wo le li
zgi nąć z bro nią w rę ku, niż gnić w ko -
mu ni stycz nym ba gnie. Po mi mo ró żnic
mię dzy struk tu ra mi pod ziem ny mi,
wszyst kich do wal ki kie ro wa ło ta sa ma
idea, za wie ra ją ca się w ha śle „Bóg, Ho -
nor, Oj czy zna”. 

***
Kie dy pierw szy raz do wie dzia łem się

o Wy klę tych, by łem ra czej obo jęt nie na -
sta wio nym do hi sto rii uczniem gim na -
zjum. Swe go cza su oglą da łem wszyst kie
me cze pol skiej Eks tra kla sy – na jed nym
z nich ki bi ce Ślą ska za pre zen to wa li bia -
ło -czer wo ną opra wę po świę co ną Żoł nie -
rzom Wy klę tym. Za czą łem
prze szu ki wać in ter net, szu ka jąc in for ma -
cji na ich te mat. Pod czas gdy po chła nia -
łem ko lej ne pu bli ka cje, na ra sta ła mo ja
kon ster na cja. Dla cze go Lech Wa łę sa wi -
si na wy sta wach w ka żdej szko le,
a o „Łu pasz ce”, „Ro ju”, „Ogniu” mu sie -
li po wie dzieć mi ki bi ce? Od te go cza su
fa scy na cje mo ich ró wie śni ków sta ły mi
się ob ce. Nie by li dla mnie bo ha te ra mi
pił ka rze, ak to rzy, ce le bry ci… By li ni mi
Żoł nie rze Wy klę ci z ich ide ała mi, z po -
świę ce niem spra wie i mi ło ścią do Oj czy -
zny, któ rą prze ka za li mi w spad ku. Dziś
po zo sta ło ich już nie wie lu, dla te go
do koń ca ży cia bę dę wspo mi nał za szczyt
roz mo wy z jed nym z nich. 

Dziś już 87-let ni pan Jó zef Sto jek,
wciąż w świet nej kon dy cji, chęt nie opo -
wie dział mi o swo ich lo sach. Co spra -
wi ło, że w wie ku 20 lat zde cy do wał się
wstą pić do „Żan dar me rii” AK, a jesz cze
w cza sie woj ny dzia łał w kon spi ra cji?
U pod staw je go de cy zji po dej mo wa -
nych w chwi li pró by le ża ło pa trio tycz -

ne wy cho wa nie w II RP – za rów no
w szko le, jak i w do mu. Pan Jó zef miał
szczę ście tra fić już w szko le pod sta wo -
wej w Go łąb ko wi cach, gdzie znaj do wał
się je go dom ro dzin ny, na oso by dba ją -
ce o od po wied nie wy cho wa nie mło dzie -
ży. Szcze gól nie cie pło wspo mi na swo ją
na uczy ciel kę hi sto rii. Pa ni Him le ro wa,
wiel ka pa triot ka, za ra ża ła mi ło ścią
do oj czy zny ser ca mło dych uczniów.
Kto wie, czy swo im wy cho wa niem nie
zro bi ła wię cej do bre go dla Rze czy po -
spo li tej, niż nie je den żoł nierz. 

Woj na wy bu chła, gdy miał 14 lat
(rocz nik 1925). Z za wo du ta pi cer,
w cza sie oku pa cji pra co wał przy bu do -
wie dróg w nie miec kiej fir mie, po tem
w ta pi cer ni Za kła dów Na praw czych Ta -
bo ru Ko le jo we go w No wym Są czu.
Pierw sze kon tak ty z kon spi ra cją uda ło
mu się na wią zać przez zna jo mość
z Ada mem Kop ciem, swo im harc mi -
strzem z cza sów przed wo jen nych.

Na sto let ni Jó zef Sto jek zo stał za opa -
trze niow cem w BCh. Czuł w so bie obo -
wią zek wal ki z oku pan tem, sta wia nia mu
opo ru na ty le, na ile si ły po zwo lą. Zło żył
przy się gę woj sko wą w sze re gach BCh
przed Jó ze fem Heb dą ps. „Siet nik”. Pra -
ca w ta pi cer ni da wa ła mu mo żli wość do -
star cza nia du żej ilo ści ma te ria łów
włó kien ni czych od dzia łom bo jo wym,
ktoś jed nak zdra dził, że nie któ rzy Po la cy,
w tym pan Jó zef, pro wa dzą dzia łal ność
„wy wro to wą” na te re nie za kła du. Uczci -
wy Nie miec, pra cu ją cy z Jó ze fem Stoj -
kiem, dał mu znać, że szy ku je się na nie go
ob ła wa. Nie na my ślaw szy się dłu go, jesz -
cze te go sa me go dnia w czerw cu 1944 ro -
ku, uciekł z miej sca pra cy.

Wte dy wła śnie roz po czął się „wil -
czy” epi zod w ży ciu na sze go bo ha te ra.
Aż do „wy zwo le nia” w stycz niu 1945
ro ku mu siał ukry wać się przed oku pan -

tem nie miec kim, a na stęp nie so wiec kim.
Na tu ral ną ko le ją rze czy przy łą czył się
do pod zie mia an ty ko mu ni stycz ne go,
wstę pu jąc je sie nią 1945 ro ku do od dzia -
łu „Żan dar me rii” AK pod roz ka za mi
por. Sta ni sła wa Piszcz ka ps. „Okrze ja”,
„Skry ty”. Póź niej, po de zer cji „Okrzei”,
jed nost ka zo sta ła roz bi ta na trzy od dzia -
ły. Pierw szy An drze ja Szczyp ty, ps.
„Ze nit”, „So sna”, miał – we dług re la cji
Jó ze fa Stoj ka – pod le gać do wódz twu
NSZ. Na stęp ne dwa: Ma ria na Mor dar -
skie go ps. „Śmi ga”, „Oj ciec” i Edwar da
Bu bli ka ps. „Bo lek”, „Żar” ko lej no
na je sie ni 1946 ro ku i w stycz niu 1947
ro ku, do łą czy ły do Zgru po wa nia Od -
dzia łów „Ognia”.

Człon kiem od dzia łu „Bol ka” był
czło wiek, któ ry zdra dził współ to wa rzy -
szy i ska zał wie lu z nich na cier pie nia.
Cze sław Ko wa lew ski ps. „Ko czes”,
szpi cel na usłu gach ko mu ni stów, po no -
sił głów ną wi nę za to, że pan Jó zef la -
ta 1951–1956 spę dził w ubec kich
wię zie niach. In for ma cje o tym, że Ko -
wa lew ski jest kon fi den tem, do wódz two
od dzia łu do sta ło na krót ko przed amne -
stią. Jak mó wi Jó zef Sto jek, gdy by ko -
mu ni ści ogło si li amne stię mie siąc
póź niej, pod zie mie zdą ży ło by go zli -
kwi do wać, bo wiem zgo da na wy ko na -

Dlaczego Lech Wałęsa
wisi na wystawach
w każdej szkole,
a o „Łupaszce”, „Roju”,
„Ogniu” musieli
powiedzieć mi kibice?
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nie wy ro ku za zdra dę zo sta ła już pod pi -
sa na przez sa me go Jó ze fa Ku ra sia ps.
„Ogień”.

Po wróć my jed nak do pierw szych
mie się cy po woj nie. Jó zef Sto jek ps.
„Gry zoń” (ta ki pseu do nim przy jął
w kon spi ra cji po wo jen nej, w cza sie
oku pa cji nie miec kiej nie miał żad ne go),
po okre sie za mie sza nia wy wo ła ne go de -
zer cją Sta ni sła wa Piszcz ka „Okrzei”,
słu żył pod ko men dą Ma ria na Mor dar -
skie go ps. „Śmi ga”, swo je go ser decz ne -
go przy ja cie la. Od dział zo stał
utwo rzo ny w mar cu 1946 ro ku i przy jął
kryp to nim ope ra cyj ny „Grot”. „Gry zoń”
wstą pił w je go sze re gi w ma ju te go sa -
me go ro ku. W okre sie mię dzy zej ściem
do pod zie mia zbroj ne go, a amne stią
w 1947 ro ku, mu siał dzień po dniu sta -
wiać czo ła So wie tom. Ale Wy klę ci nie
czu li stra chu – do sko na ła dys cy pli na,
do świad cze nie z po przed niej oku pa cji
oraz wy so ka licz ba chęt nych po zwa la ła
im przej mo wać kon tro lę nad ca ły mi po -
ła cia mi kra ju. Sta no wi li je dy ną si łę bro -
nią cą pol skiej lud no ści przed woj ska mi
„wy zwo li cie li” ze wscho du, da wa li
przy kład mę stwa i na dzie je znie wo lo ne -
mu na ro do wi. 

Od dział „Grot” miał swo ją kry jów kę
na Skał ce w oko li cach Ja zow ska. Przy -
sto so wa na do te go ce lu sta ra cha łu pa do -
sko na le speł nia ła swo je za da nie,
a obro na Skał ki by ła jed ną z naj wa żniej -
szych po ty czek z So wie ta mi. Sta cjo nu -

ją ce w oko li cy od dzia ły ko mu ni stycz ne
pod da wa ły co raz do tkliw szym re pre -
sjom lud ność, któ ra zwró ci ła się po po -
moc do od dzia łu Ma ria na Mor dar skie go.
Wy mie rza jąc ka rę „lu do wym” żoł nie -
rzom, „Grot” uświa do mił NKWD, że
w oko li cy dzia ła ją par ty zan ci. Żoł nie rze
ko mu ni stycz ni – nie wie dzą ce o kry jów -
ce – roz po czę li szturm w na dziei na zła -
pa nie kil ku „le śnych ban dy tów”.
Tym cza sem cze ka ły na nich do sko na le
ob sa dzo ne sta no wi ska z bro nią au to ma -
tycz ną. Tra ge dia tam tych cza sów po le -
ga ła na tym, że po jed nej i dru giej stro nie
wal czy li Po la cy. Ca łe za stę py sze re go -
wych wy sy ła ne by ły na pew ną śmierć
przez agen tów NKWD. Spryt i opa no -
wa nie „Śmi gi”, któ ry ka zał strze lać
nad gło wa mi ko mu ni stów w prze ko na -
niu, że w pew nym mo men cie za wró cą
pod na po rem kul, ura to wa ły wie le ist -
nień ludz kich. Od dział „Grot” miał w tej
po tycz ce do czy nie nia ze zwy kły mi sze -
re go wy mi, któ rzy zna leź li się tam w nie -
jed nym przy pad ku wbrew wła snej wo li.
Ko mu ni stycz ne woj sko ucie ka ło w po -
śpie chu za rze kę Du na jec, gu biąc po dro -
dze broń i amu ni cję. By ło to nie zwy kłe
zwy cię stwo, za rów no pod wzglę dem
mi li tar nym. jak i mo ral nym.

Zwy czaj ne dni, je śli mo żna tak na -
zwać ży cie lu dzi ska za nych na wy gna -
nie przez rząd oku pu ją cy ich kraj,
spę dza li w cha łu pie na Skał ce, gdzie
pla no wa li ak cje i pod su mo wy wa li prze -
pro wa dzo ne do cho dze nia. Bo – trze ba
to pod kre ślić – je że li So wie ci wy rzy na li
ca łe wsie po dej rze wa ne o związ ki
z pod zie miem an ty ko mu ni stycz nym, to
pol scy pa trio ci mo gli do stać ze zwo le nie
na li kwi da cje zdraj ców oj czy zny do pie -
ro po skru pu lat nym śledz twie i zdo by -
ciu że la znych do wo dów. 

Ak cję li kwi da cji ga jo we go z re jo nu
Ja zow ska o na zwi sku Ma dej, któ ry miał
ogrom ną ilość in for ma cji na te mat Wy -
klę tych, od dział „Grot” prze pro wa dził
w 1946 ro ku, gdyż sta no wił on bez po -
śred nie za gro że nie dla dzie siąt ków za -
kon spi ro wa nych osób. Wy rok wy da ny
przez „Ognia” zo stał wy ko na ny,
a wszyst kie in for ma cje Ma dej za brał ze
so bą do gro bu.

Na co dzień prio ry te tem by ło prze ży -
cie. Broń, amu ni cja i mun du ry po zo sta ły
po II woj nie świa to wej, na to miast je dze -

nie ku po wa li od rol ni ków. Od dział Jó ze -
fa Stoj ka miał ta kże do bre kon tak ty z pa -
ro ma my śli wy mi, któ rzy do star cza li
za dar mo dzi czy znę. Z pew no ścią gło du
nie cier pie li, jed nak z cza sem sy tu acja za -
czę ła się po gar szać. Bez po śred nio
po woj nie prze miesz cze nie się mię dzy
miej sco wo ścia mi nie spra wia ło więk sze -
go pro ble mu – raz od wa ży li się na wet
przejść ko lum ną, uzbro je ni po zę by,
przez ca ły Gry bów, a lu dzie wy cho dzi li
z do mów, kla ska li i dzię ko wa li im – ale

w 1947 ro ku ka żde wyj ście z la su wią za -
ło się z ry zy kiem. Ko mu ni ści wer bo wa li
co raz wię cej do no si cie li. Zmniej sza ła się
licz ba lu dzi, któ rym mo żna by ło za ufać. 

Po śmier ci „Ognia” i aresz to wa niu
klu czo wych osób ze Zrze sze nia „Wol -
ność i Nie za wi słość” do wódz two pod -
ję ło de cy zje o zło że niu bro ni. Nie by ło
sen su da lej wal czyć. Od dział pa na Jó ze -
fa otrzy mał roz kaz ujaw nie nia się. 

4 kwiet nia 1947 ro ku 8 kom pa nia
pod do wódz twem Ma ria na Mor dar skie -
go ps. „Śmi ga” skła da broń. Te go dnia
wy ko nu ją pa miąt ko we zdję cie ca łe go
od dzia łu. Przez na stęp ne la ta ci lu dzie
znaj dą się w ró żnych miej scach, bę dą
wy ko ny wać ró żne pra ce. Ale łą czyć bę -
dzie ich jed no: szy ka ny „pol skich”
władz na usłu gach Mo skwy, to wa rzy -
szą ce im aż do 1989 ro ku. 

Jó zef Sto jek do dnia aresz to wa nia
w 1951 ro ku, a na wet po wyj ściu z wię -
zie nia, do sta wał we zwa nia na prze słu -
cha nia i prze ży wał „od wie dzi ny” SB
w do mu. 

Po ujaw nie niu pra co wał w Gmin nej
Spół dziel ni w Na wo jo wej, a po tem
w Za kła dach Jaj czar skich w No wym
Są czu przy ul. Grodz kiej. Kil ka dni
przed aresz to wa niem pan Sto jek prze -
czu wał, że coś jest nie tak. Pod czas pro -

Zdra dze nie na zwisk
w ro ku 1951 wią za ło by
się ze znisz cze niem ży cia
dzie siąt kom, a mo że na -
wet set kom by łych to wa -
rzy szy bro ni. Jó zef
Sto jek ko lej ny raz zdał
eg za min, nie ugiął kar ku.
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Szó ste go paź dzier ni ka ro ze gra no
na Du naj cu, w oko li cy mo stu he -
leń skie go w No wym Są czu nie ty -
po we za wo dy w ka ja kar stwie
gór skim, czy li sla lo mo wy sprint
– „Wstę ga Du naj ca im. An to nie go
Kur cza”, zna ko mi te go tre ne ra i na -
uczy cie la zmar łe go przed pię ciu
la ty. Do pi sa ła po go da, by li daw ni
i obec ni mi strzo wie, ale przede
wszyst kim dzie ci i mło dzież. 

P
a tro nem pią tej edy cji re gat sla -
lo mo wych po raz pierw szy by -
ło Sto wa rzy sze nie
Spo łecz no -Kul tu ral ne Są de -

cza nin, a na gro dy ufun do wał Zyg munt
Ber dy chow ski, któ ry wrę czył cze ki naj -
lep szym za wod ni kom.

– To był i jest bar dzo do bry po mysł
– stwier dził naj star szy uczest nik re gat,

po nad sie dem dzie się cio let ni ka ja karz
i sę dzia Ma rian Gon ciarz. – Cie szyć się
na le ży, że za wo dy od by ły się w cen trum
mia sta, tak, jak kie dyś by wa ło. Oka za -
ło się, że sprint jest bar dzo wi do wi sko -
wy i emo cjo nu ją cy. By ła spo ra gru pa
mło dzie ży i dzie ci, któ re do pie ro uczą
się po ko ny wać rwą ce nur ty Du naj ca.
To jest nasz sport, to wła śnie spo śród
ka ja ka rzy ma my naj wię cej mi strzów,
me da li stów naj wa żniej szych im prez
oraz olim pij czy ków. War to po pie rać ta -
kie idee.

Sa tys fak cji nie krył Zyg munt Ber dy -
chow ski, pre zes Sto wa rzy sze nia Spo -
łecz no -Kul tu ral ne go Są de cza nin.

– Cie szę się, że mo gli śmy wes przeć
te za wo dy – mó wił. – Ka ja kar stwo
gór skie jest nie od łącz ną dys cy pli ną
spor tu w na szym re gio nie, na szą wi zy -
tów ką. To jest sport dla lu dzi od wa -

Wstęga Dunajca

ce sji Bo że go Cia ła w 1951 ro ku wie -
dział, że przez ca ły czas jest śle dzo ny.
Noc przed aresz to wa niem agen ci UB
pil no wa li je go do mu. Pies, któ ry wy czu -
wa jąc krę cą cych się wo kół do mu ob -
cych lu dzi, ca ły czas szcze kał. 16
czerw ca 1951 ro ku UB za bra ło go
z miej sca pra cy do miej sca prze słu chań
przy uli cy Czar niec kie go w No wym Są -
czu. Po tem zo stał prze trans por to wa ny
do Kra ko wa na Plac In wa li dów. Apa rat
ko mu ni stycz ny nie prze bie rał w środ -
kach, je śli miał do czy nie nia z żoł nie rza -
mi pod zie mia – „ele men tem
re ak cyj nym”. Pa nu Jó ze fo wi, któ ry oże -
nił się w tym sa mym ro ku, za gro zi li
ode bra niem nie speł na rocz ne go dziec -
ka. Cią gną ce się go dzi na mi prze słu cha -
nia od by wa ły się za zwy czaj w no cy.
Brak snu, zmę cze nie psy chicz ne i ból fi -
zycz ny mia ły zmu sić prze słu chi wa ne go
do sy pa nia. Ale Pan Sto jek nie sy pał.
Dziś jest z te go dum ny, bo – jak sam
twier dzi – wie, że po stą pił słusz nie. Ko -
mu ni ści nie mie li do wo dów na udział
„Gry zo nia” w kon spi ra cji an ty ko mu ni -
stycz nej, a on wie dział o tym do sko na -
le. Zdra dze nie na zwisk w ro ku 1951
wią za ło by się ze znisz cze niem ży cia
dzie siąt kom, a mo że na wet set kom by -
łych to wa rzy szy bro ni. Jó zef Sto jek ko -
lej ny raz zdał eg za min, nie ugiął kar ku.

Wy rok, któ ry za padł w Kra ko wie
na pro ce sie brzmiał – 10 lat! Tu łacz ka
po ró żnych za kła dach kar nych trwa ła 5
lat. Zwol nie nie z wię zie nia na fa li od wi -
lży ro ku 1956 nie da ło mu jed nak szan -
sy na spo koj ne ży cie – aż do koń ca
ko mu ni zmu funk cjo na riu sze apa ra tu re -
pre sji utrud nia li mu je na ró żne spo so -
by. Ale zo sta ły wspo mnie nia, zo sta li
lu dzie wdzięcz ni za wy trwa łość w cza -
sie prze słu chań i zo sta li śmy my, mło dzi
lu dzie, któ rzy ma my obo wią zek pa mię -
tać o bo ha te rach, któ rzy swo je ży cie od -
da li słu żbie Oj czyź nie.

KRZYSZ TOF KO STEC KI
Au tor jest uczniem kla sy ma tu ral nej II LO

im. M. Ko nop nic kiej w No wym Są czu. Pra ca
zo sta ła wy ró żnio na w trze ciej edy cji kon kur -
su hi sto rycz ne go „Żoł nie rze Wy klę ci – Bo ha -

te ro wie an ty ko mu ni stycz ne go Pod zie mia”
zor ga ni zo wa ne go przez po sła An drze ja Ro -
man ka we współ pra cy z Mu zeum Okrę go -

wym w No wym Są czu i In sty tu tem Pa mię ci
Na ro do wej Od dział w Kra ko wie.
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żnych, ale też roz wa żnych. Ka ja kar stwo
uczy sza cun ku dla przy ro dy, śro do wi ska
i dla in nych.

W za wo dach, ja ko sę dzio wie i ki bi -
ce, udział wzię ło wie lu zna ko mi tych
przed la ty za wod ni ków. Kie dyś do naj -
lep szych na świe cie na le ża ła dwój ka
Woj ciech Ku dlik/Je rzy Jeż. To pły wa ją -
cy do dzi siaj, uzna wa ny za naj lep sze go
tech ni ka swe go cza su ka na dyj karz Ma -
rek Ma ślan ka. To ta kże Krzysz tof Po la -
czyk, dzi siaj pro du cent ka ja ków oraz
je go sy no wie: Grze gorz i Ra fał. By li
bra cia Po pie lo wie – Bog dan i Hen ryk,
też kie dyś świet ni za wod ni cy, a tra dy cje
ro dzin ne pod trzy mu je obec nie olim pij -
czyk Da riusz, jesz cze lep szy od oj ca
i stry ja. To ta kże Jan Frą czek, Ma rian
Gon ciarz, Je rzy San de ra oraz or ga ni za -
tor re gat, wi ce mistrz świa ta w K -1 Woj -
ciech Gaw roń ski.

***
WY NI KI
Mę żczyź ni – open: 1. Da riusz Po pie la

(Spój nia War sza wa) 45,34 (0), 2. Grze gorz
Po la czyk (Za wi sza Byd goszcz) 46,93 (0), 3.
Ra fał Po la czyk (Za wi sza) 48,47 (0), 4. Mi chał
Pa siut (KS Start No wy Sącz) 48,51 (0), 5.
Kac per Ćwik (Start) 51,01 (0), 6. Ja kub Choj -
now ski (AZS AWF Kra ków) 51,20 (0).

K -1, dziew czę ta, rocz nik 2003/2005: 1.
Do mi ni ka Brze ska 45,52, 2. Mar ty na Haj du -
ga 47,33, 3. Ka ta rzy na Li ber 49,39, 4. Mag da -
le na Brze ska 56,11 – wszyst kie KS Start
No wy Sącz.

Chłop cy, rocz nik 2003: 1. Mi chał Cią -
gło 44,59, 2. Ja ro sław Ko lat 48,34, 3. Jan Pi -
prek 48,38 – wszy scy KS Start No wy Sącz.

K -1 mło dzi cy: 1. Mar cin Ja nur 57,86 (KS
Start), 2. Piotr Pru sak (KS Start) 77,91, 3. Ro -
bert Ko wal czyk (Spływ Sro mow ce) 80,74.

Mło dzicz ki: 1. Mał go rza ta Mę doń (Pie ni -
ny Szczaw ni ca) 64,23, 2. Ju lia Sproch
(Spływ) 79,38, 3. Ju lia Je leń ska (KS
Start) 87,51.

C -1 mło dzi cy: 1. Ar tur Ko lat 63,16, 2. Ja -
kub Król 108,36, 3. Szy mon No wo bil -
ski 122,99 – wszy scy KS Start No wy Sącz.

C -2 mło dzicz ki: 1. Ju lia Je leń ska/Oli wia
Je leń ska (KS Start) 83,24.

Mło dzi cy: 1. Piotr Pru sak/Szy mon No -
wo bil ski (KS Start) 91,00.

***
Na gro dy wrę cza ła żo na wy bit ne go

tre ne ra Kry sty na Alek san dra Kurcz,
olim pij czy cy: Da riusz Po pie la, Grze -
gorz Po la czyk i Je rzy San de ra, a na gro -
dę głów ną, czek na 1750 zł – Zyg munt
Ber dy chow ski.

Na za jutrz (nie dzie la 7 paź dzier ni ka)
od by ło się spo tka nie wspo min ko we.
Do No we go Są cza zje cha li wy cho wan -
ko wie An to nie go Kur cza. By ła ta kże
wdo wa po tre ne rze. 

– W cią gu trzech lat po tra fił wy cho -
wać olim pij czy ków. Wśród nich by ło
trzech z No we go Są cza. Swój suk ces,
ja ko tre ner, po wtó rzył ta kże w Au strii.
Tak wy cho wał trzech me da li stów Mi -
strzostw Świa ta. Mi ło by ło spo tkać żo -

nę tre ne ra. Tym bar dziej, że by łem
świad kiem na ich ślu bie – mó wił Woj -
ciech Gaw roń ski, któ ry wy grał pierw sze
za wo dy „Wstę ga Du naj ca” w 1970 r.

Po spo tka niu wy cho wan ko wie i przy -
ja cie le An to nie go Kur cza zło ży li wią -
zan kę kwia tów na je go gro bie.

Za wo dy „Wstę ga Du naj ca” w la tach
w la tach sie dem dzie sią tych ze szłe go
stu le cia mia ły ran gę mię dzy na ro do -
wych. Nie ste ty, póź niej ta ini cja ty wa
ode szła w za po mnie nie. Rok po śmier ci
An to nie go Kur cza, w 2008 r., je go wy -
cho wa nek Woj ciech Gaw roń ski po sta -
no wił wskrze sić im pre zę. Oka za ło się,
że to wca le nie jest ta kie pro ste.
Na szczę ście jest szan sa, że by za wo dy
imie nia wiel kie go tre ne ra, we szły do ka -
len da rza co rocz nych im prez ka ja kar -
skich w No wym Są czu.

JER ZY CE BU LA

AN TO NI KURCZ
(1937-2008), ab sol went I LO im. J. Dłu -
go sza w No wym Są czu i AWF War -
sza wa, tre ner i pio nier ka ja kar stwa
gór skie go w No wym Są czu, pro wa dził
sek cję ka ja ko wą w „Du naj cu” i ka drę
olim pij ską (Mo na chium 1972). Wy cho -
wał wie lu me da li stów mi strzostw
świa ta, pra co wał ta kże w Au strii. Szko -
lił też skocz ków nar ciar skich i ko la rzy.
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Za czy nam pi sać ten fe lie ton w peł -
ną słoń ca nie dzie lę wrze śnio wą.
Mo że to kwe stia zbie żno ści z po rą
ży cia, ale wrze sień ta kie go dnia wy -
da je mi się naj pięk niej szym mie sią -
cem. Ry wa li zu je na wet
z paź dzier ni kiem wśród bu ków. Zie -
leń już wy czer pa ła swo ją nie co wul -
gar ną ofer tę, pta ki nie kar mią
mło dych, idio tycz nie uda jąc, że
wca le nie le cą do gniaz da, któ re
– ich zda niem – po win no być ukry te
przed na szy mi oczy ma. W po wie -
trzu uno szą się pla ne ty… nie, nie
ba bie go la ta, ja kie goś pu chu, za -
pew ne z zia ren kiem w środ ku. 

Z
de spe ro wa ny śli mak zo sta wił
na szy bie ślad swo jej bez owoc -
nej dro gi, bo co mógł zna leźć
u gó ry? Tę sa mą ra mę okien ną,

co na do le. Mnó stwo mo ty li: pi ją z gni -
ją cych w tra wie śli wek, sia da ją na bia -
łej ko ron ce, po wie szo nej w świe tle
otwar tych drzwi, by nie wpusz cza ła
much do po ko ju. Na ta kiej ko ron ce du -

ży mo tyl wy glą da jak bez tro sko po rzu -
co na bro sza. Po dob no pa mięć mo ty la
się ga trzech se kund. Gdy za chwi lę spo -
tka te go sa me go są sia da, co pięć se kund
wcze śniej, wy da je mu się on kimś cał -
kiem no wym. Do wie dzia łem się te go
z te le wi zji, więc nie gwa ran tu ję. Ale
rzecz brzmi do brze.

I ry dze się rzu ci ły. Pa ru grzy bia rzy
za gi nę ło wśród ry dzów, nie mo żna ich
zna leźć. Szu kać nie war to. W koń cu
na Wi gi lię po trzeb ny bo ro wik, a nie
grzy biarz. Wi gi lia – dzień bez mię sny.

Do dia bła, dla cze go „Są de cza nin” nie
jest dwu ty go dni kiem? Pra wie ka żde go
dnia ja kieś frag men ty my śli, ja kieś fa le
emo cji wpa da ją mi do gło wy, czy mo że
in nych or ga nów. I co? I mie siąc mu si
mi nąć, że bym nie któ re z nich wziął
na ję zyk.

Z dru giej stro ny ty go dnik był by nie -
po ko ją cy. Co sie dem dni przy nieść ja ki -
-ta ki tekst? To po tra fią za wo dow cy,
pa mię tam: Ja nusz Gło wac ki, ge nial ny
Ha mil ton, pa ru in nych. Ra fał Mar sza łek
miał o ty le ła twiej, że za wsze ki no do -
star cza ło mu pre tek stu. Nie po wiem,
i w XXI wie ku pa ru lu dzi po tra fi nie źle
to ro bić, choć smak mło do ści jest trud -
ny do po wtó rze nia.

Mo że jesz cze bar dziej zdu mie wa ją cy
są ry sow ni cy. Szy mon Ko by liń ski, po -
tem An drzej Cze czot (zmarł przed ro -
kiem), dziś An drzej Mlecz ko. Jak oni to
ro bi li? Jak ro bią? Cóż, Pa nie Dzie ju, ta -
lent. Się go ma, al bo nie. Się go pod le -
wa, al bo po zwa la mu uschnąć.

Pa trzę na sce nę no wo są dec ką. Są lu -
dzie uta len to wa ni. Są, na pew no. W biz -
ne sie. W za ka mar kach lu do wej kul tu ry.
W oko li cach kul tu ry wy so kiej. W szko -
le. I tu, i tam.

Znam pa ru, co ma ją ta lent do uro dy
ży cia. Pa ru też za cnych du chow nych, i to
nie jed ne go wy zna nia (choć brak mi tu
do mi ni ka nów, ja kie goś ra bi na, ima ma…
). Aha, po li ty cy. No, to osob ne ple mię. 

***
W „Do brym Ty go dni ku…” otwar ty

list Ada ma Orze chow skie go. Czy ude -
rzyć w dzwo ny? Hm… ro zum nym lu -
dziom dzwo ni ło nie od dziś, ale in ni
wo le li spać w fo te lach po sel skich. Chra -
pa nie dwo rzan roz le ga się też po oko li -
cy. Mak si mum kon cen tra cji pew ne go
wój ta się ga ośmiu mi nut, po tem przy -

cho dzi bło go sła wio ne za po mnie -
nie. I zno wu uczci wość na ka zu je do dać,
że by wa ją od tej re gu ły wy jąt ki. Ciesz -
my się ni mi. Co do resz ty: cóż, wo la
wy bor ców. Ochlo kra cja, Pa nie Ada mie.
Do ży wo cie na stoł kach, ale nie ste ty, nie
„Do ży wo cie” Alek san dra Fre dry, przy -
naj mniej by ło by we se lej. Jak się pa mię -
ta zda rze nia dłu żej niż mo tyl, to
na tręt nie dzwo ni po wie dze nie: „le piej
już by ło”. 

Dla po pra wy hu mo ru krót ka za ba wa
w „NAJ…”.

Naj pięk niej sza ak tor ka? – Da nu ta
Sza flar ska, oczy wi ście.

Naj mil szy spa cer w Be ski dzie Są dec -
kim? – Do li ną Po tasz ni w Wier chom li.

Naj więk szy ży ją cy po wie ścio pi sarz?
– John Ma xwell Co et zee.

Naj le piej być…? – sze fem związ ków
za wo do wych (pen sja le ci, ga bi ne cik).

Naj bar dziej wszech stron ny my śli -
ciel? – eu ro po seł Ry szard Czar nec ki.

Naj częst sze miej sce wy stę po wa nia
dia bła? – w po bli żu eg zor cy stów.

Naj czyst sze kłam stwo? – „Ca ła
praw da ca łą do bę” (TVN).

Naj szyb szy po ciąg? – nie, nie Pen do -
li no. Po ciąg Ro mea do Ju lii.

Naj trwal sze uczu cie? – Two je
do Two jej żo ny, czy ta ją cy Ko le go.

Jesz cze bar dziej naj trwal sze uczu cie?
– Two je, Nie oce nio na Czy tel nicz ko.

I do syć. Mo że cie kon ty nu ować w za -
ci szu do mu.

A w ogó le z cza sem czas się zmie nia.
Dni co raz szyb ciej pę dzą, zni kąd zmi ło -
wa nia. Je sie nią są w do dat ku co raz krót -
sze. Ja strząb nad gło wą ko łu je. Czy
na dej dzie ta ki czas, że dzień bę dzie jak
jed na chwil ka, zmrok jak pół chwi li,
noc… tak, noc, peł na snów, te raz wal -
czy z dniem o lep sze. Na szczę ście, nie -
co przy głu pi, mam su mie nie zsza rza łe,
wy strzę pio ne, ale ja kie -ta kie. To też nie -
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Spod la sa (7)

Trzy
sekundy

Pa ru grzy bia rzy za gi nę ło
wśród ry dzów, nie mo żna
ich zna leźć. Szu kać nie
war to. W koń cu na Wi gi -
lię po trzeb ny bo ro wik,
a nie grzy biarz.
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wie le we śnie kosz ma rów, prze wa ga
mi łych zda rzeń. Tyl ko po dzie lić się ni -
mi z bliź nim trud no. 

W ob my śla niu kosz ma rów nie je -
stem moc ny, cze go za raz do wio dę.
Otóż po wra ca ją cym kosz ma rem jest
myśl, że mo ja żo na rzu ca mnie (naj za -
słu że niej) dla ka pi ta na że glu gi lą do wej
po Woł dze lub Du na ju (żo na ce ni so -
bie mun du ry i jest mu zy kal na). Co
wte dy, po sto sow nym okre sie przy gnę -
bie nia mógł bym zro bić? Nic, tyl ko dać
ogło sze nie do in ter ne tu. Oto ta kie:

„Po szu ku je się kan dy dat ki na part -
ner kę rześ kie go, acz nie mło de go gen -
tle ma na bez or de rów. Zgła sza ją ce się
oso by płci kon wen cjo nal nej po win ny
go to wać jak Ma kło wicz, sto su jąc kuch -
nię na ro dów Ce sar stwa od Chor wa cji
po Ga li cję. Ma ją być mi łe i wy ro zu mia -
łe, in te li gent ne nie na chal nie, po dob nie
też opie kuń cze. Wzór uro dy: Su san Sa -
ran don, Mi che le Pfe if fer, a mo że Jes si -
ca Biel? – zresz tą bu zia do wol na, lecz
je dy na (w swo im ro dza ju)”.

Wiem, że zgło si ło by się wie le kan -
dy da tek i by ły by trud no ści z do ko na -
niem wy bo ru. Cóż, nie stą pa my
po płat kach róż! Ale, ale… a Jes si ca
Biel nie ma aby są dec kich ko rze ni?
Mo że kto na pi sze w tej spra wie? Na -

zwi sko jest ma ło pol skie. No, są dec kie
po pro stu. I ta uro da…

Co do ca stin gu. Na po łu dniu kra ju
prze pro wa dza się go, czy ta jąc Al ma -
nach Go taj ski. Na przy kład dy rek tor ką
in sty tu cji zo sta je cór ka ciot ki ku zy -
na po sła, skąd inąd wy traw na go spo sia
z ko re spon den cyj ną ma tu rą. Lo jal na.
Nie wstydź my się te go sło wa! Mo że
lo jal ność jest je dy ną cno tą tej da my, ale
do bre i to. Je śli in sty tu cją, któ rą bę dzie
kie ro wa ła, jest na przy kład szko ła,
trud no. Nie wszyst kie ró żni ce w roz -

wo ju na szych dzie ci da się od ra zu wy -
rów nać. Do brze mó wię?

Tu jest mo że wła ści we miej sce, by
przy to czyć frag ment po wie ści E. L.
Do cto ro wa „Ho mer i Lan gley”, któ rą
to po wieść ku pi łem w prze ce nie
za 9,99 zło te go. Oto ów frag ment:

„... i ludz kość sa ma na sie bie spro -
wa dzi za gła dę ku wiel kiej uldze Pa -
na Bo ga… któ ry po dzię ku je Sam
So bie i być mo że wy ko rzy sta Swo je
ta len ty, by stwo rzyć ja kąś bar dziej
oświe co ną for mę ży cia na zu peł nie no -
wej pla ne cie.”

Oba wiam się tyl ko, że mo dli twa,
po prze dza ją ca za gła dę, na zbyt przy po -
mi na ocze ki wa nia sze fów cen tral
związ ko wych, któ rzy w mi nio nym
mie sią cu gło si li, iż na le ży „wy mie nić
eli ty par tyj ne”. Ga daj zdrów! W ta kiej
na przy kład po wia to wej Plat for mie ja
sam wy bie ra łem – i co? No po pro stu
cał kiem no wy duch w ko lej no ści zgło -
szeń, jak to zgrab nie ujął pe wien ka -
mer dy ner.

Już wiem: ci ze związ ków my śle li
o mnie. Tak, na pew no o mnie.

Bo też i nie ka żdy mu si my śleć, cza -
sem za nie go my śli gę ba w te le wi zo rze.
Ta ki je den bank pro po nu je, że po ży czy
mi 1000 zło tych w za mian za 25 zło -
tych od se tek mie sięcz nie. Czy li za 300
zło tych rocz nie. Je śli ro zu miem, to da -
je 30% li chwy (a na wet wię cej, je śli
mam pła cić już po mie sią cu). Tu do -
dam, że w ohyd nym śre dnio wie czu nie
wol no by ło brać wię cej niż 12,5 pro -
cent od sta. Gdzie te cza sy?

Ale mi mo to war to żyć i po dzi wiać,
jak się tam „in szy za łby bio rą”. Obu -
dzi łem się nie daw no i do pie roż w rę ce
bo le sne mro wie nie. Oka za ło się, że to
przy ci śnię ta we śnie tęt ni ca da je znak:
„ży jesz – mó wi do mnie – ciesz się ży -
ciem”. I słoń ce nie sil ne za oknem to
sa mo pod po wia da. I sro ka, któ re go to
pta ka nie lu bię, bo głos ma pa skud ny,
ja kiś par tyj niac ki. Mor der czy ni pi skląt.
Ale przy naj mniej szcze ra jest, nie
ukry wa pro fe sji pod uwo dzi ciel skim
śpie wem.

Ja ko i ja. 
WI TOLD KA LIŃ SKI

Autor jest sołtysem Wierchomli
i prezesem Towarzystwa Literackiego

im. C. Norwida w Nowym Sączu.

Na sio na nie zwy kłej fa so li za cho wa -
ły się w ro dzi nie pań stwa Bul za ków,
w Świ niar sku k/No we go Są cza.
Od kil ku jej upra wa, przy wró ce nie
pol skiej tra dy cji rol nej oraz ku li nar -
nej to szcze gól na... mi sja i punkt
ho no ru Ze no na P. Szew czy ka
– miesz kań ca Po de gro dzia, po lo ni -
sty, rad ne go po wia to we go, au to ra
wy da nej we wrze śniu 2009 ro ku
ksią żki za ty tu ło wa nej „Chleb nasz
po wsze dni czy li kuch nia La chów
Są dec kich”.

O
d mia na bia łej, kar ło wej fa so li
„ozdo bio na” zo sta ła przez na tu -
rę czer wo no -bor do wym ry tem
wy raź nie przed sta wia ją cym

orzeł ka. Co wię cej, na nie któ rych ziar nach,
nad orzeł kiem, wy stę pu je plam ka – ja ko
ży wo – przy po mi na ją ca ko ro nę po dob ną
do tej z pol skie go go dła.

Ust ny prze kaz gło si, że w cza sach za -
bo rów ktoś do strzegł na ziar nie zwy kłej
fa so li wzór po dob ny do pol skie go go dła
i dro gą ho dow li wy od ręb nił ga tu nek,
cha rak te ry zu ją ce go się spe cy ficz nym
ry tem. To jed nak tyl ko pięk ny, pa trio -
tycz ny prze kaz, bo wiem naj bar dziej
praw do po dob ne wy da je się, że fa so la ta
do tar ła do Eu ro py, do kład nie w ta kiej
for mie, w okre sie wy praw Krzysz to fa
Ko lum ba.

Świad czyć mo gą o tym dwie jej „sio -
strza ne” od mia ny zna ne i upra wia ne
w jed nym tyl ko re go nie po łu dnio wo -za -
chod niej Fran cji. Jed na wy stę pu je
pod na zwą „fa so li żoł nier skiej”. Gdy
w XIX wie ku tra fi ła na sto ły wa ty kań skie
za czę to ją na zy wać „fa so lą Św. Du cha”.
Nie ste ty mi mo usil nych po szu ki wań nie
uda ło się od na leźć w in ter ne cie jej zdję -
cia. Dru ga – to od mia na na zy wa na „fa so -
lą Św. Sa kra men tu”, po nie waż ryt
znaj du ją cy się na jej ziar nie na su wa nie -
od par te sko ja rze nie z... mon stran cją. Ta
wy da je się bar dziej zna na, bo do jej zdję -
cia uda ło się do trzeć.

***
Na Są dec czy znę ziar na „fa so li z orzeł -

kiem” przy by ły z daw nych Kre sów,
praw do po dob nie z oko lic Sta ni sła wo wa,
wraz z re pa trian ta mi, któ rzy po sta no wi li
osiąść nad Du naj cem. Do rąk Ze no na P.
Szew czy ka mie szek z gar ścią zia ren tra -
fił przed dzie się ciu la ty. Speł nia jąc proś -

I słoń ce nie sil ne
za oknem to sa mo pod -
po wia da. I sro ka, któ re -
go to pta ka nie lu bię, bo
głos ma pa skud ny, ja kiś
par tyj niac ki. Mor der -
czy ni pi skląt. 
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bę ofia ro daw ców za siał, ma ją ce po -
nad pół wie ku ziar na na przy do mo wym
po let ku. Ku zdu mie niu, fa so la wze szła,
choć w pierw szym ro ku skrom nie.
Po kil ku la tach z owej jed nej gar ści uda -
ło się uzy skać kil ku set ki lo gra mo wy
plon, a tym sa mym oca lić fa sol kę od za -
po mnie nia.

War to też oca lić od za po mnie nia opo -
wieść o jej upra wie. W okre sie za bo rów
sa dzo na by ła w ta jem ni cy, po mię dzy

ziem nia ka mi (jest zbli żo na wiel ko ścią
do fa sol ki szpa ra go wej), za co – szcze -
gól nie w za bo rze ro syj skim, po po wsta -
niu stycz nio wym – gro zi ły su ro we
sank cje, a na wet re pre sje. 

Tra dy cją, nie ja ko pa trio tycz nym obo -
wiąz kiem, by ło spo ży cie „fa so li z orzeł -
kiem” w jed nej z po traw wcho dzą cych
w skład wie cze rzy wi gi lij nej (np.
w barsz czu – za miast uszek). Zwy czaj
ten był po noć dość roz po wszech nio ny

na Kre sach jesz cze w okre sie mię dzy -
wo jen nym, za rów no w do mach zie -
miań skich, jak i chłop skich.

Po raz ostat ni o nie zwy kłej od mia nie
pol skiej fa so li pi sa no w 1923 r., na ła -
mach cza so pi sma „Ogrod nic two” (nie -
ste ty nie uda ło się do trzeć do tej
pu bli ka cji, ale ze wzmian ki o niej wie -
my, że pod kre śla ła po sza no wa nie i przy -
wią za nie Kre so wian do sym bo li ki
pa trio tycz nej).

W 2010 ro ku Ze non P. Szew czyk za -
re je stro wał ją na „Li ście Pro duk tów
Tra dy cyj nych”, pro wa dzo nej przez Mi -
ni ster stwo Rol nic twa, pod dwo ma na -
zwa mi: „pol ska fa so la z orzeł kiem” oraz
„fa so la nie pod le gło ści”. 

To od mia na dość od por na, wy trzy ma -
ła i nie zbyt wy ma ga ją ca. Od po wied nio
pie lę gno wa na, wy ro śnie na wet w nie zbyt
do brej gle bie. W sma ku bar dzo de li kat -
na, świet nie na da je się np. do sa ła tek.
Pod czas go to wa nia nie co blak nie, skór -
ka ro bi się słom ko wo -żół ta, a ryt orzeł ka
sta je się ja sno lub bar dzo ja sno -bor do wy.
Co cie ka we, wo da po go to wa niu za bar -
wia się na pięk ny, głę bo ko czer wo ny ko -
lor. O wa lo rach sma ko wych zia ren
prze ko na li się w ubie głym ro ku go ście
szczaw nic kich re stau ra cji, w któ rych
z oka zji Na ro do we go Świę ta Nie pod le -
gło ści po da wa no 11 li sto pa da barszcz
z „fa so lą z orzeł kiem” oraz kil ka ory gi -
nal nych przy sta wek, wy glą dem i kom po -
zy cją na wią zu ją cych do te go
szcze gól ne go świę ta.

Ma my na Są dec czyź nie praw dzi wy
nie pod le gło ścio wy skarb, o pięk nej hi -
sto rii. Od 2009 r., dzię ki uprzej mo ści
Ze no na P. Szw czy ka, por tal po tra wy re -
gio nal ne. pl ob da ro wu je gar ścia mi fa so li
uczest ni ków im prez ku li nar nych w kra -
ju, z proś bą, by po uzy ska niu plo nów
prze ka zy wać ziar na da lej. Za spra wą
Car lo sa Gon za le sa Te je ry, miesz ka ją ce -
go od 30. lat w Pol sce zna ko mi te go sze -
fa kuch ni, fa so la za wę dro wa ła na wet
na Do mi ni ka nę, wra ca jąc nie ja ko...
do źró deł. Tam wła śnie Ka rol (syn Car -
lo sa uro dzo ny w Pol sce) od dwóch lat
upra wia ją w ro dzin nym go spo dar stwie
rol nym pro wa dzo nym wspól nie z żo ną
Fe li cja ną.

Z Po de gro dzia, w Pol skę i świat, Ze -
non P. Szew czyk wy sy ła co ro ku,
od wcze snej je sie ni do wio sny, spo rą

Sądeckie warzenie (7)

Sądecki skarb
niepodległościowy
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Chry zan te my: ostat nie kwia ty ja -
kie przyj dzie nam oglą dać te go ro -
ku. Po nich już tyl ko zi ma.
Pod ko niec paź dzier ni ka po ja wia ją
się w ob fi to ści w ka żdym skle pie
ogrod ni czym, nie wspo mi na jąc
o cmen ta rzach. Dzie siąt ki ko lo -
rów, kształ tów i roz mia rów. Z te go
po wo du póź no je sien ne kwia ty są
u nas cał kiem słusz nie ko ja rzo ne
z Dniem Wszyst kich Świę tych.
Trud no wy obra zić so bie li sto pad
i ja ką kol wiek pol ską ne kro po lię
bez chry zan tem.

W
rze czy wi sto ści ca ła hi -
sto ria za czę ła się dwa
i pół ty sią ca lat te mu
na Da le kim Wscho dzie,

gdzie za czę to upra wę tych kwia tów.
Do kład nie mó wiąc, ty le li czą pierw sze
bez spor ne do wo dy ist nie nia chry zan -
tem, ale na pew no zna no je du żo wcze -
śniej. Ja poń czy cy ce ni li je dla po ry
kwit nie nia: kwia ty po ja wia ją się, gdy
wszyst kie in ne ro śli ny tra cą li ście. Sam
ce sarz ra czył przy jąć kwiat chry zan te -
my o szes na stu płat kach na swój herb,
a ką piel w ro sie ze bra nej z kwia to wych
płat ków mia ła za pew nić dwo rza nom
oboj ga płci wiecz ną mło dość i uro dę.

Eu ro pej czy cy po zna li ich pięk no le -
d wo pół to ra wie ku te mu. Przy wiózł je
z Chin słyn ny szkoc ki łow ca ro ślin Ro -
bert For tu ne ra zem z set ka mi aza lii i ró -
ża necz ni ków. Przy oka zji wy kradł
se kre ty upra wy her ba ty, co – jak się zda -
je – by ło głów nym ce lem mi sji. Szczę -
ście mu sprzy ja ło (za pew ne za spra wą
na zwi ska), gdyż za zła ma nie her ba cia -
ne go mo no po lu i utra tę kro cio wych zy -
sków, Chiń czy cy chęt nie po zba wi li by
go ży cia w naj bar dziej wy myśl ny spo -
sób. Wów czas za czę ła się trwa ją ca
do dziś mo da na chry zan te my.

Fa scy nu ją ce i cza so chłon ne hob by
ty się cy ama to rów i za wo dow ców. Ro -

śli ny są wra żli we na mróz, dzie siąt ko -
wa ne przez licz ne za stę py szkod ni ków
i cho rób, ale za tro skę od wdzię cza ją się
cu dow ny mi kwia ta mi. Ilość od mian,
mie szań ców i wciąż po ja wia ją cych się
no wo ści jest trud na do zli cze nia i ogar -
nię cia. Są od mia ny ogro do we i do nicz -
ko we. Mi nia tur ki, jak i wy ma ga ją ce
pod pór ol brzy my. Jed no rocz ne i wie -
lo let nie, o kwia tach ku li stych i zwi sa -
ją cych ga łąz kach, jak u pła czą cej
wierz by. To ta kże nie zły biz nes, cze go
do wo dem są spe cjal ne tar gi i ka ta lo gi
ro ślin po świę co nych wy łącz nie chry -
zan te mom. Te raz kró lu ją te do nicz ko -
we, pie czo ło wi cie wy ho do wa ne
na pierw szy dzień li sto pa da. Gdy by nie
one, to czym ozdo bio no by mo gi ły?
Pew nie z te go po wo du sta ły się sym -
bo lem smut ku i pa mię ci. Na wia sem
mó wiąc, cał ko wi cie sprzecz nym z wła -
ści wo ścia mi, ja kie wciąż są im przy pi -
sy wa ne na Da le kim Wscho dzie.

GRZE GORZ TA BASZ

Przy ro da we dług Ta ba sza 

Chryzantemy
– smutek i pamięć 

ilość ko pert z ma te ria łem siew nym, od -
po wia da jąc na co raz licz niej sze proś by
za fa scy no wa nych i urze czo nych tą nie -
zwy kłą od mia ną fa so li, a chcą cych za jąć
się jej przy do mo wą upra wą..

***
To czy się ko ło hi sto rii, a „fa so la

z orzeł kiem” po now nie wę dru je pod...
strze chy. Jak nas in for mu ją in ter nau ci,
po wra ca na wi gi lij ne sto ły. Pa mię taj my
o niej ta kże w li sto pa do we, nie pod le gło -
ścio we dni. W USA jed no z naj wa żniej -
szych świąt – Świę to Dzięk czy nie nia
– nie obej dzie się bez in dy ka. „Pol ska
fa so la z orzeł kiem” („fa so la nie pod le gło -
ści”) ze wszech miar war ta jest ozdo bie -
nia wspa nia łym sma kiem na szych
sto łów, nie tyl ko je den raz w ro ku.

Ze non P. Szew czyk pro po nu je przy -
rzą dzać ją na go rą co z su szo ny mi śliw -
ka mi, w kon sy sten cji zbli żo nej do fa sol ki
po bre toń sku. Pro sto ta tej po tra wy idzie
w pa rze z... nie po wta rzal nym sma kiem!

Opra co wa nie i fot.: RE DAK CJA
WWW.PO TRA WY RE GIO NAL NE.PL

W portalu znajdą Państwo sporo
interesujących tekstów poświęconych

zapomnianym produktom oraz ich
niezwykłym związkom z polską

obyczajowością i obrzędowością.
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DO I OD REDAKCJI

Bu do wa ka pli cy
w Ko dy mie
na Ukra inie, li sta
dar czyń ców 
Ko mi tet Bu do wy Ka pli cy i Miej sca
Pa mię ci gen. Sta ni sła wa Skal skie -
go w Ko dy mie na Ukra inie skła da
po dzię ko wa nie za do tych cza so we
wspar cie, za ka żdą zło żo ną ofia rę. 

Ka pli ca w Ko dy mie jest bu do wa -
na nie przez bo ga tych te go świa ta, ale
za przy sło wio wy wdo wi grosz. Bóg wy -
bie ra ma lucz kich, by Je go chwa ła za ja -
śnia ła w miej scu, gdzie pra wie po stu
la tach ate iza cji i bez bo żnic twa w wiel -
kim tru dzie i z prze szko da mi od ra dza
się Ko ściół.

Na rzecz bu do wy ka pli cy i miej sca pa -
mię ci gen. Sta ni sła wa Skal skie go w Ko -
dy mie na Ukra inie od dn. 01.05.2013 r.
do 20.10.2013 r. zo sta ły prze pro wa dzo -
ne na stę pu ją ce zbiór ki (wszyst kie kwo ty
w zło tów kach):
1. 01.05.2013 Mia stecz ko Ga li cyj skie

w No wym Są czu – 190,66

2. 03.05.2013 Mia stecz ko Ga li cyj skie
w No wym Są czu – 86.56

3. 03.05.2013 Pa ra fia NMP – Kró lo wej
Pol ski w Mi chal czo wej– 327.07

4. 04.05.2013 Ka mian na Dom Pszcze la -
rza – 475.61

5. 04.05.2013 Kry ni ca - Dep tak – 47.32
6. 05.05.2013 Ka mian na Dom Pszcze la -

rza – 423.60
7. 05.05.2013 Pły ta Ae ro klu bu Pod ha lań -

skie go - Świę to Kwit ną cych Sa dów
w Ło so si nie Dol nej – 1942.59

8. 12.05.2013 Pa ra fia Św. Jó ze fa Rze -
mieśl ni ka w Kro snej – 379.00

9. 09.06.2013 Pa ra fia NSPJ w Żmią cej
– 1.207.51

10. 09.06.2013 Okrę go wy Zjazd PiS
w No wym Są czu – 1.750

11. 16.06.2013 Die ce zjal ne Cen trum Piel -
grzy mo wa nia im. Ja na Paw ła II w Sta -
rym Są czu – 307.77

12. 18.06.2013 Tar gi Sa cro expo Kiel ce
– 2.115.17

13. 06.07 2013 Bie sia da u Bart ni ka Stró -
że – 1.247.62

14. 07.07.2013 Bie sia da u Bart ni ka Stró że
– 1.273.00

15. 14.07.2013 Uro czy stość Re li gij no - Pa -
trio tycz na Ja worz na – Ko rab
– 6.597.22

16. 27.07.2013 Pie sza Piel grzym ka Gó ral -

ska na Ja sną Gó rę – 2.735. 79
17. 28.07.2013 V Otwar ty Kon kurs Za -

przę gów Kon nych AKS Uja no wi ce
– 1.128.34

18. 04.08 2013 Fe sti wal Śliw ki Mio du
i Se ra w La sko wej – 1.249.02

19. 06.08.2013 Pa ra fia Prze mie nie nia
Pań skie go w Ja worz nej – 1.691.48

20. 11.08.2013 Uro czy stość Re li gij no -Pa -
trio tycz na Żmią ca – Cu prów ka
– 3.578.45

21. 08.09 2013 Pa ra fia Naj święt sze go
Imie nia Ma ryi w La sko wej – 3.721.05

22. 15.09.2013 Pa ra fia MBB w Żbi ko wi -
cach – 1.166.41

23. 22,09.2013 Owo co bra nie 2013 Łu ko -
wi ca – 2.560.44

24. 20.10.2013 Pa ra fia NSPJ w Żmią cej
– 815zł

25. 20.10.2013 Pa ra fia Św. Ka ta rzy ny PM
w Ka mion ce Ma łej – 1.200

Ra zem 38.216.68 zł.
***

In for mu je my, że eki pa bu dow la -
na z de ka na tu uja no wic kie go roz po czę -
ła nad zór nad bu do wą ka pli cy
w Ko dy mie. Uda ło się do pro wa dzić
do po rząd ku bu dy nek, w któ rym spra -
wo wa na jest Msza św. oraz upo rząd ko -
wać dział kę, na któ rej stoi. Zo sta ła
rów nież wy ko na na ka na li za cja oraz
pra ce przy ogro dze niu, któ re w ja kiś
spo sób za bez pie czą ma te ria ły bu dow -
la ne zgro ma dzo ne na pla cu. W paź -
dzier ni ku bie żą ce go ro ku roz po czę to
wzno sze nie mu rów ka pli cy.

Te przed się wzię cia po chło nę ły
ogrom ne su my. Ko mi tet nie ste ty nie
jest w sta nie ich sfi nan so wać, po dob nie
jak wspól no ta ist nie ją ca przy Pa ra fii
Prze mie nie nia w Ko dy mie.

W Ko dy mie po po nad 90. la tach ate -
iza cji na stę pu je od bu do wa Pa ra fii pw.
Prze mie nie nia Pań skie go. Po cząt ko wo
gru pę ka to li ków, po przy jeź dzie w 2012 r.
do Ko dy my ks. Sta ni sła wa Maj krza ka (ro -
dem z Kro ścien ka n. Du naj cem), sta no wi -
ło kil ka mło dych osób z moł daw skie go
Przy dmi stro wia, któ rzy sa mi za bie ga li
o mo żli wość uczest ni cze nia we Mszy św.
Dla te go od 2007 r. za czę li tu przy je żdżać
księ ża z Bał ty. Pa ra fię w Ko dy mie utwo -
rzył w 2008 r. bi skup ode sko -sym fe ro pol -
ski Bro ni sław Ber nac ki. W 2011 r.
po wie lu sta ra niach za ku pio no cha tę
z dział ką, w któ rej mie ści się ka pli ca.



La tem br. ks. Sta ni sław Maj krzak
roz po czął bu do wę ka pli cy, gdyż ist nie -
ją cy bu dy nek jest w bar dzo złym sta nie
i jest zbyt cia sny dla wspól no ty, przez
któ rą obec nie prze wi ja się ok. 50-osób.
Tak więc w miej scu uro dzin gen. Sta ni -
sła wa Skal skie go, w pa ra fii ks. An to -
nie go Skal skie go ostat nie go pro bosz cza
w Ko dy mie i jed no cze śnie wu ja gen.
Skal skie go, w nie zwy kle trud nych wa -
run kach i z prze szko da mi od ra dza się
Ko ściół.

W bie żą cym ro ku po raz pierw szy
od 1919 r. mia ła miej sce ko lę da, ślub
ka to lic ki oraz chrzest św. 14 lip ca 2013
r. Pa ra fia Prze mie nie nia Pań skie go
w Ko dy mie otrzy ma ła dar – ko pę ob ra -
zu Je zu sa Prze mie nio ne go – od Pa ra fii
Św. Mał go rza ty w No wym Są czu, tak
więc od 20 lip ca 2013 r. wi ze ru nek Je -
zu sa Prze mie nio ne go z są dec kiej fa ry
od bie ra cześć w Ko dy mie.

Czyn nie w na sze ak cje włą cza się
Sto wa rzy sze nie Kul tu ral no -Oświa to we
Zie mia Li ma now ska, Sta ro stwo Po wia -
to we w Li ma no wej, Urząd Gmi ny La -
sko wa, po seł Pa ni An na Pa luch, po seł
Pan Sta ni sław Ko gut, 21. Bry ga da
Strzel ców Pod ha lań skich z Rze szo wa,
OSP Uja no wi ce, ZS w Uja no wi cach,
Ko ło Go spo dyń Wiej skich w Uja no wi -
cach, SP nr 21 w No wym Są czu, Ae ro -
klub Pod ha lań ski w Ło so si nie Dol nej.
Szcze gól ne po dzię ko wa nia skła da my
wszyst kim, któ rzy pod czas kwest zło ży -
li ofia ry do pu szek.

Za wszyst kich, któ rzy mo dli twą
i ofia rą wspie ra ją dzie ło bu do wy ka pli -
cy w Ko dy mie w ka żdą pierw szą nie -
dzie lę mie sią ca ks. Sta ni sław Maj krzak
spra wu je Mszę św. pro sząc o ich zdro -
wie i bło go sła wień stwo Bo że.

W imie niu Ko mi te tu zwra ca my się
z go rą cym ape lem o wy sła nie na kon to
bu do wy ka pli cy przy sło wio wej zło tów -
ki, któ ra zwie lo krot nio na przez licz bę
ofia ro daw ców wes prze bu do wę ka pli cy
w Ko dy mie.

Kon to: BS Kro ścien ko/D. 11 8817
0000 3001 0001 7398 0104, ty tuł
– „na bu do wę ka pli cy w Ko dy mie”.

ELŻBIE TA GO ŁĄB 
Od re dak cji: W sierp nio wym „Są de -

cza nie” (nr 6/65) opu bli ko wa li śmy ob -
szer ny wy wiad z ks. Sta ni sła wem
Maj krza kiem.

Zjazd potomków
Antoniego
Skąpskiego

Tym ra zem nie w No wym Są czu,
a w Ję drze jo wie spo tka li się po tom ko -
wie An to nie go Skąp skie go (1813-1915).
Da tę i miej sce zjaz du – 21 wrze śnia br.
– wy zna czy ła 150. rocz ni ca śmier ci ka -
pi ta na Fran cisz ka Skąp skie go w bi twie
po wsta nia stycz nio we go (22.09.1863)
pod Cier nem ko ło Ję drze jo wa. 

Był pierw szym sy nem An to nie go
Skąp skie go, ów cze sne go za rząd cy dóbr
Mak sy mi lia na Mar szał ko wi cza w Ka -
mie ni cy. Sam An to ni, w la tach mło do -
ści uczest ni czył w przy go to wa niu
są dec kie go po wsta nia w 1846 ro ku
i miał być je go przy wód cą. Wsku tek do -
no su zo stał aresz to wa ny i osa dzo ny
na 10 lat w twier dzy Špil berk (niem.
Spiel berg, pol. Graj gó ra) w Brnie.

Fran ci szek Skąp ski, wal czył w po -
wsta niu stycz nio wym wraz z młod szym
bra tem Zyg mun tem.

W zjeź dzie ro dzin nym uczest ni czy ło
po nad 50 osób. W obec no ści miej sco -
wych władz zło ży li oni wie niec na zbio -
ro wej mo gi le po wstań ców, wśród
któ rych po cho wa ny jest ka pi tan Skąp -
ski. Or ga ni za tor zjaz du, by ły wi ce mi ni -
ster kul tu ry Ra fał Skąp ski, przy po mniał,
że spo tka nie to czci pa mięć nie tyl ko 23-
let nie go Fran cisz ka, ale i je go bra ta
Zyg mun ta, jak też wszyst kich po wstań -

ców stycz nio wych, ta kże tych, któ rzy
– jak bra cia Skąp scy – prze kra cza li gra -
ni ce za bo ru, by włą czać się do walk
o wy zwo le nie Oj czy zny.

Ra fał Skąp ski po dzię ko wał za rów no
wła dzom, jak i mło dzie ży szkol nej Ję -
drze jo wa za opie kę nad mo gi łą, bę dą cą
swo istym po mni kiem po wstań ców
na Cmen ta rzu Św. Trój cy w Ję drze jo wie,
ufun do wa nym przez mło dzież Se mi na -
rium Na uczy ciel skie go w 1928 ro ku.

Ra fał Skąp ski za po wie dział, iż ko lej -
ny zjazd ro dzi ny od bę dzie się w No -
wym Są czu, a oka zją po win ny być
okrą głe da ty uro dzin – lub śmier ci – An -
to nie go Skąp skie go. 12 grud nia br.
przy pa da 200. rocz ni ca uro dzin An to -
nie go, a 21 kwiet nia 2015 r. – set -
na rocz ni ca je go śmier ci. An to ni
Skąp ski po cho wa ny jest na Cmen ta rzu
Go łąb ko wic kim w No wym Są czu.

OR GA NI ZA TO RZY SPO TKA NIA 
RO DZI NY SKĄP SKICH

Badź widoczny
– to może
uratować 
ci życie!

Pie szy to naj mniej chro nio ny uczest -
nik ru chu dro go we go i to on nie jed no -
krot nie sta je się ofia rą tra gicz nych
wy pad ków dro go wych, o czym świad -
czą po li cyj ne sta ty sty ki.
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W cza sie złej wi docz no ści na dro dze,
gdy pie szy nie jest wy po sa żo ny w ele -
men ty od bla sko we i ma na so bie ubra -
nie ciem ne go ko lo ru, kie row ca
do strze ga go tak na praw dę wte dy, gdy
jest w za się gu je go świa teł. Czę sto jest
już za póź no i na wet na tych mia sto wa re -
ak cja kie row cy nie ura tu je ży cia dru gie -
mu czło wie ko wi.

Po zmro ku, kie row ca ja dą cy z włą -
czo ny mi świa tła mi mi ja nia, mo że do -
strzec pie sze go z od le gło ści 20-30
me trów od ma ski sa mo cho du. Je śli jed -
nak je dzie z pręd ko ścią prze kra cza ją -
cą 80-90 km/h, to naj czę ściej nie ma
żad nych szans na unik nię cie po trą ce nia,
po nie waż sam po ru sza się z szyb ko ścią
oko ło 25 me trów na se kun dę. 

Gdy na to miast pie szy jest wy po sa żo -
ny w ja ki kol wiek ele ment od bla sko wy,
któ ry od bi je świa tła sa mo cho du, kie row -
ca spo strze że go już z od le gło ści 130-150
me trów, czy li ok. 5 ra zy szyb ciej! Wnio -
sek na su wa się sam: ta ki drob ny ele ment
na sze go ubio ru, ja kim jest od blask, mo -
że ura to wać na sze ży cie!

Obec nie sto su je się od bla ski w bar -
dzo ró żnych for mach. Są to opa ski na rę -
kę, za wiesz ki na odzież, ka mi zel ki,
ja skra we pa ra sol ki. Ich użyt ko wa nie ma
spo wo do wać, że pie szy bę dzie wi docz -
ny dla kie ru ją ce go ze znacz nej od le gło -
ści, co zwięk szy szan sę na unik nię cie
po trą ce nia, a nie jed no krot nie na ura to -
wa nie ży cia.

Z uwa gi na wa gę pro ble mu, po li cjan -
ci z Ko men dy Miej skiej Po li cji w No -
wym Są czu i jed no stek pod le głych sta le
od wie dza ją szko ły i przed szko la, roz da -
jąc naj młod szym od bla ski i uświa da -
mia jąc, jak wa żne jest ich no sze nie dla
ży cia i zdro wia. Prócz prze ka za nia od -
bla sku, po li cjan ci pro pa gu ją wśród naj -
młod szych za sa dy bez piecz ne go
po ru sza nia się po dro dze, szcze gól nie
po zmro ku. 

Usta wa Pra wo o Ru chu Dro go wym
(art. 43 ust. 2) na kła da obo wią zek wy -
po sa że nia dzie ci do lat 15 w ele men ty
od bla sko we, któ rych po win ny uży wać
idąc po zmierz chu po za ob sza rem za bu -
do wa nym. Do za sad no ści te go prze pi su
ni ko go nie trze ba prze ko ny wać, war to
jed nak na mó wić dzie ci, aby no si ły od -
bla ski, na wet, je śli prze pi sy te go nie wy -
ma ga ją, czy li naj le piej przez ca ły rok,

za rów no w dzień jak i po zmierz chu.
Jed nak po za dzieć mi ta kże do ro śli dla
wła sne go bez pie czeń stwa po win ni wy -
po sa żyć się w od bla ski, a wszyst ko
po to, by móc unik nąć tak tra gicz nych
wy da rzeń jak np. nie daw ny wy pa dek
w Trze trze wi nie.

SIE RŻ. SZT. IWO NA GRZE BYK -DU LAK
Oficer prasowyKomendy 

Miejskiej Policji w Nowym Sączu

Energia wodna
Sza now ny Pa nie Re dak to rze,
Z du żym za in te re so wa niem prze czy ta łem
ar ty ku ły pt: „Są dec ki Kla ster Ener gii Od -
na wial nej” i „Ener gia elek trycz na od pły -
wa z wo dą” („Są de cza nin”, sier pień 2013
Nr 6/65).

W peł ni zga dzam się z te za mi au to -
rów – wy ko rzy sta nie ener gii wod nej
na Zie mi Są dec kiej jest nie tyl ko szan -
są, ale też ko niecz no ścią. Bar dzo cie szy
mnie, że te mat m.in. ma łych elek trow ni
wod nych zna lazł się na ła mach Wa sze -
go cza so pi sma.

Od kil ku lat nie je stem już miesz kań -
cem Są dec czy zny (uro dzi łem się i do ra -
sta łem w Kry ni cy), ale z uwa gą
ob ser wu ję „co dzie je się” w po wie cie
no wo są dec kim. Je stem czę stym go -
ściem w Kry ni cy, gdzie miesz ka ją moi
naj bli żsi. Dla te go cie szę się suk ce sa mi
i smu cę się po ra żka mi Są de czan.

Zaw sze in te re so wa ły mnie rze ki i ich
spo łecz no -go spo dar cze wy ko rzy sta nie.
Pew nie z te go po wo du ukoń czy łem Tech -
ni kum Że glu gi Śród lą do wej w Kę dzie rzy -
nie -Koź lu (20 lat te mu). Po mi mo, że nie
pra cu ję w wy uczo nym za wo dzie, spra wy
zwią za ne z roz wo jem że glu gi śród lą do wej
i go spo dar ki wod nej bar dzo (mo że cza sa -
mi za bar dzo) mnie in te re su ją.

W za łą cze niu prze sy łam skan ar ty ku -
łu z cza so pi sma „Wia do mo ści Me lio ra -
cyj ne i Łą kar skie” 3/2013 dot. bu do wy
stop ni wod nych NIE PO ŁO MI CE
i POD WA LE na gór nej Wi śle. My ślę, że
du ża część te go opra co wa nia mo że do -
ty czyć rów nież „ma łych” rzek są dec -
kich (Du na jec ta ki ma ły nie jest).

Na to miast je śli cho dzi o że glu gę
śród lą do wą... prze cież ba ty wi śla ne
(tzw. gon do le – nie jest to po praw na na -
zwa, ale ta ka funk cjo nu je w me diach),

któ re pły wa ją w Kra ko wie, mo gły by
pły wać od No we go Są cza do Czcho wa
(co za pro blem zro bić po chyl nię po dob -
ną do tych, co są na Ka na le El blą skim)...
ech, ma rze nia ma ry na rza śród lą do we go.

Po zdra wiam ser decz nie.
ZBI GNIEW SIE DLARZ

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenie
Miłośników Ziemi Niepołomickiej,

Ko or dy na tor ds. Pro mo cji i Re wi ta li za cji
Wi śla ne go Szla ku Że glow ne go

FOTOZAGADKA

GDZIE W NOWYM SĄCZU
ZNAJDUJE SIĘ TEN MOTYW?
Od po wie dzi na le ży nad sy łać do 20
listopada 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 wrze śnio -
we go „Są de cza ni na” (nr 8/67): zdję cie
przed sta wia mo tyw z fron to nu ka mie ni -
cy za słu żo nej dla No we go Są cza ro dzi ny
Ko ma nów, ul. Grodz ka  6. 
Na gro dę za traf ną od po wiedź (naj now -
szy nu mer „Al ma na chu Są dec kie go”)
wy lo so wał Jó zef Stec z No we go Są cza.
Gra tu lu je my! 
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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

KRZYŻÓWKA SĄDECKA

PO ZIO MO:
4. odór;
7. nasz malarz Bolesław;
8. dla partyzanta;
9. ubiór Japonki;
10. może być dobry;
12. płuca miasta;
13. mąż Hańskiej;
15. pałac w Istambule;
18. z dużej mały deszcz;
19. niegdyś z wieży ratusza;
20. były hotel
przy Jagiellońskiej;
21. zatarg;

PIONOWO:
1. na maszcie;
2. Jezioro Rożnowskie;
3. naukowiec;
4. coś z matematyki;
5. dyscyplina;
6. nasza rzeka;
11. Małysz to umiał;
12. obmowa;
13. muskuł;
14. imię męskie;
16. Sądeczanin itd.;
17. wojsko.






