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Bo pogryzie i podrapie
Anna Leśniak imała się róznych zajęć zanim u siebie w domu przy ul.
Jagodowej w Nowym Sączu otworzyła zakład pielęgnacji zwierząt.
Przemysł kosmetyczny dla psów okazuje się niespodziewanie rozległy.
Obejmuje nawet perfumy – pisze Ireneusz Pawlik

Skarb odnaleziony 
Dopiero teraz udało się odtworzyć film dokumentalny o Nowym Sączu,
który przez kilkadziesiąt lat przeleżał się w magazynach Muzeum
Okręgowego. Nie ma już w większości ludzi, którzy w filmie przemykali się
uliczkami i wielu uwiecznioncyh budynków – pisze Iga Michalec
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D o bry spor to wiec jest so lid -
nym czło wie kiem i po przej -
ściu do „cy wi la” też od no si
suk ce sy, przy naj mniej ta cy

by li daw niej spor tow cy, o czym mo żna
się prze ko nać stu diu jąc ży cio ry sy są dec -
kich olim pij czy ków. Z oka zji olim pia dy
w Van co uver w tym nu me rze „Są de cza -
ni na” pu bli ku je my blok ma te ria łów
o są de cza nach, któ rzy re pre zen to wa li
nasz kraj na olim pia dach zi mo wych.
Aby osią gnąć suk ces w spo rcie, do ty -
czy to ka żdej dys cy pli ny, trze ba
ogrom nej pra cy i har tu du cha. Tyl ko lu -
dzie o po nad prze cięt nej si le wo li sta ją
na po dium, gdyż me da le nie spa da ją
z nie ba, lecz są owo cem co dzien nej ha -
rów ki i nie za chwia nej wia ry w sie bie.
Je że li ktoś odzna cza się ta ki mi przy -
mio ta mi cha rak te ru, to po „za wie sze -
niu bu tów na koł ku” też zdo by wa lau ry
w ży cia za wo do wym. Jest do brym le -
ka rzem, in ży nie rem, na uczy cie lem,
dzien ni ka rzem… 

Przy kład To ma sza G., ps. „To me ra”,
by łej gwiaz dy rin gów bok ser skich No -
we go Są cza, a po tem hersz ta gru py
prze myt ni ków nar ko ty ko wych do Skan -
dy na wii, któ rej pro ces też re la cjo nu je -
my w tym nu me rze „Są de cza ni na”, jest
nie chlub nym wy jąt kiem i jak ka żdy
wy ją tek tyl ko po twier dza re gu łę. 

Har tu du cha i si ły wo li, nie mó wiąc
już o kon dy cji, nie bra ku je Zyg mun to -
wi Ber dy chow skie mu, któ ry w po ło wie
stycz nia zdo był Acon ca guę, mie siąc
wcze śniej Ki li man dża ro, a w lip cu ub.r.
El brus. W ta kim tem pie nie wie lu lu dzi
na świe cie zdo by wa ło Ko ro ny Zie mi,

czy li wia nu szek naj wy ższych szczy tów
sied miu kon ty nen tów. Ze szczyp tą za -
zdro ści opi su je my wy czyn pa na Zyg -
mun ta, do kła da jąc re la cję z tra gicz nej
wy pra wy są dec kiej na Acon ca gua
przed 12 la ty, bo ta gó ra ma już swo je
miej sce w hi sto rii tu ry sty ki są dec kiej.
Prze cięt ne mu są de cza ni no wi ko cha ją -
ce mu gó ry pro po nu je my zaś zdo by cie
Ko ro ny Be ski du Są dec kie go, co jest
au tor ską pro po zy cją re dak cji „Są de -
cza ni na”.

Do te go nu me ru na sze go mie sięcz -
ni ka wpię ty jest pierw szy ze szyt z se rii
mo no gra fii są dec kich wsi. Na pierw szy
ogień po szedł gry bow ski Gró dek. Pa -
no ra ma Są dec kich Wsi to za mie rze nie
na la ta, do je go re ali za cji też bę dzie po -
trzeb ny hart i si ła wo li. Na szczę ście
w na szej re dak cji nie je den bie gał, rzu -
cał ku lą i strze lał go le w mło do ści,
a wszy scy je ste śmy ki bi ca mi. Trzy ma -
my kciu ki za bli ską są de cza nom Kró -
lo wą Śnie gu z Ka si ny Wiel kiej. 

KOSYM SPOJRZENIEM
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Wie trze nie ga bi ne tów

Za rząd Po wia tu No wo są dec kie go od wo -
łał ze sta no wi ska An nę Mi gacz, dy rek to ra
Po wia to we go Cen trum Po mo cy Ro dzi nie
w No wym Są czu. Obo wiąz ki sze fo wej
PCPR po wie rzo no do tych cza so wej za stęp -
czy ni Ha li nie Haj tek. To ko lej na już zmia -
na na sta no wi sku kie row ni czym w pio nie
zdro wia i opie ki słu żb po wia to wych. Wcze -
śniej w dro dze kon kur su dy rek to rem Do mu
Po mo cy Spo łecz nej w Zby szy cach zo stał
Ma riusz Po pie la, a Mar ta Krę żel ob ję ła
funk cję dy rek to ra Po wia to we go Ośrod ka
Wspar cia dla Osób z Za bu rze nia mi Psy -
chicz ny mi.

Umo rze nie i za ska rże nie

Za rząd Uzdro wi ska Kry ni ca–Że gie stów SA
za ska rżył do Są du Okrę go we go w No wym
Są czu de cy zję o umo rze nie śledz twa w spra -
wie po dej rze nia o nie go spo dar ność po przed -
nich sze fów tej fir my. W Pro ku ra tu rze
Re jo no wej w Mu szy nie pro wa dzo ne by ły dwa
śledz twa w spra wie nie pra wi dło wo ści, do ja -
kich mia ło dojść pod czas dzie rża wy Do mu
Zdro jo we go w Że gie sto wie. Jed no – o oszu -
stwo – zo sta ło wcze śniej już umo rzo ne, ze
wzglę du na nie stwier dze nie prze stęp stwa,
dru gie – by ło kon ty nu owa ne. Obok tych wąt -
ków kry mi nal nych znaj du je się spra wa rosz -
czeń spad ko bier ców, któ rzy od wie lu lat
cze ka ją na de cy zję mi ni stra zdro wia umo żli -
wia ją cą im zwrot za gar nię te go w cza sach
PRL ma jąt ku.

Sto lat dla Mar ci na Pru sa

Mar cin Prus, wie lo krot ny re pre zen tant Pol -
ski w siat ków ce ro ze grał w No wym Są czu
ostat ni mecz w swo jej ka rie rze. Nad Du naj -
cem je go ze spół zło żo ny z przy ja ciół uległ
po za cię tej wal ce 2–3 re pre zen ta cji No we -
go Są cza. W ha li wi do wi sko wo–spor to wej
Miej skie go Ośrod ka Spor tu i Re kre acji
przy ul. Nad brze żnej za siadł kom plet wi -
dzów. Po my sło daw cą me czu był są dec ki
dzien ni karz spor to wy Da riusz Grzyb z fir my
„De Gie”. Or ga ni za to rów wspar ły wła dze
mia sta, włą czy ło się też wie le firm i in sty tu -
cji. Są de cza nie mo gli obej rzeć wspa nia łe
wi do wi sko, ze świet ną opra wą ar ty stycz ną,

z wy stę pa mi mu zycz ny mi i ta necz ny mi oraz
spe cjal ny mi efek ta mi świetl ny mi.

Bo cian w Chełm cu nie pró żnu je!

Na po cząt ku stycz nia w Urzę dzie Gmi ny
Cheł miec za mel do wa no dwu dzie sto sze ścio -
ty sięcz ne go miesz kań ca gmi ny! Z ro ku na rok
ro śnie licz ba no wych miesz kań ców tej naj -
więk szej gmi ny wiej skiej w Pol sce. – Licz -
ba 25 000 miesz kań ców osią gnię ta zo sta ła
na po cząt ku 2007 ro ku, tak więc w cią gu nie -
speł na 2 lat przy by ło aż 1000 no wych miesz -
kań ców – trium fu je wójt Ber nard Sta wiar ski,
oj ciec trzech có rek w wie ku szkol nym. Uwa -
ża, że ta ki roz wój de mo gra ficz ny gmi ny Cheł -
miec po zy tyw nie ro ku je na przy szłość. 

Są dec ki Egipt z Owsia kiem

Pod pi ra mi da mi w Gi zie, w ob rę bie am fi te -
atru świa tło–dźwięk, na prze ciw ko Sfink sa,
zbie ra no dat ki na rzecz Wiel kiej Or kie stry

Świą tecz nej Po mo cy. Ak cję zor ga ni zo wa ła
am ba sa da Rze czy po spo li tej Pol skiej w Ka -
irze, a jej ko or dy na to rem był I se kre tarz am -
ba sa dy Ka rol Le śniak, są de cza nin,
ab sol went II LO im. Ma rii Ko nop nic kiej
i – po tem – Uni wer sy te tu War szaw skie go.
Wspar cia szla chet nej idei udzie li ła egip ska
Po lo nia i tu ry ści od wie dza ją cy w tym dniu
oj czy znę fa ra onów. Swo je „trzy gro sze” do -
rzu ca li ta kże cu dzo ziem cy zdu mie ni roz ma -
chem przed się wzię cia.

Mniej pie nię dzy na le cze nie

Mniej szy kon trakt dla są dec kie go szpi ta la
o bli sko 700 tys. zł (w sto sun ku do ubie gło -
rocz ne go pla nu) pod pi sał z Na ro do wym
Fun du szem Zdro wia dy rek tor Ar tur Pusz ko.
Choć pu la pie nię dzy bę dzie w tym ro ku
szczu plej sza (o 1 proc.), nie po win no za -
brak nąć ich na le cze nie cho rych. – To ozna -
cza, że pa cjen ci tra fia ją cy do na szej
pla ców ki nie po win ni się ni cze go oba wiać
– za pew nia dy rek tor Pusz ko. – Uda ło się
nam wy ne go cjo wać 51 zło tych za ka żdy
punkt, na któ re prze li cza ne są usłu gi me -
dycz ne. To kwo ta da le ko od bie ga ją ca
od na szych po trzeb, ale nie by ło wyj ścia. 

Wciąż nie roz wią za ną kwe stią jest spra wa
zwro tu są dec kie mu szpi ta lo wi przez NFZ 7
mln zł za tzw. nad wy ko na nia w 2009 r. Są
to kosz ty le cze nia cho rych, przyj mo wa nych
po nad przy zna ny li mit. Dy rek tor Pusz ko nie
wy klu cza wy stą pie nia na dro gę są do wą. 

Kró lo wa Ja dwi ga wy pięk nie je

W kwiet niu roz pocz nie się ge ne ral ny re -
mont ul. Kró lo wej Ja dwi gi. Wła dze mia sta
otrzy ma ły z Cen trum Unij nych Pro jek tów
Trans por to wych po nad 17,1 mln zł na tę in -
we sty cję. War tość ca łe go przed się wzię cia
wy no si bli sko 20,2 mln zł. Za kres ro bót
prze wi du je cał ko wi tą mo der ni za cję obu pa -
sów dro go wych, wy mia nę sie ci ka na li za cyj -
nej i tech nicz nej, a nie któ re wy ko py się gać
bę dą sied miu me trów głę bo ko ści. W ra -
mach pro jek tu po my śla no o ście żce ro we -
ro wej i po łą cze niu jej z wy ty czo ną kil ka lat
te mu przy al. Pił sud skie go. Za po wia da ją
się utrud nie nia w ru chu, bo to jed na z głów -
nych, tran zy to wych ar te rii, nią prze miesz -
cza ją się po jaz dy zdą ża ją ce od stro ny

Marcin Prus z córeczką Natalią FOT. PG

WYDARZENIA

Owsiakowi orkiestra „zagrała” pod
piramidami FOT. ML
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Kra ko wa i Gor lic w kie run ku Sta re go Są cza,
Piw nicz nej, Szczaw ni cy i No we go Tar gu. 

Pro sto w drze wo

Na sto ku Ja wo rzy ny Kry nic kiej pod czas
zjaz du na snow bo ar dzie 25–let ni miesz ka -
niec Le gio no wa tra fił w… drze wo. Do znał
cię żkich ob ra żeń cia ła. Pierw szej po mo cy
udzie li li mu ra tow ni cy GOPR. – Wie lu nar -
cia rzy i snow bo ar dzi stów prze ce nia swo je
mo żli wo ści, za po mi na ją iż nie są sa mi
na sto kach, je żdżą zbyt bra wu ro wo, nie za -
cho wu ją ostro żno ści i cza sa mi koń czy się
to w ta ki wła śnie spo sób – ko men tu je Jan
Łusz czew ski, pre zes Ko lei Gon do lo wej Ja -
wo rzy na Kry nic ka, za ra zem pre zes Za rzą -
du Głów ne go i Gru py Kry nic kiej GOPR. 

Pod pa le nie w Cie nia wie?

17 stycz nia (nie dzie la) nad ra nem spło nął
ośro dek re kre acyj no–wy po czyn ko wy w Cie -
nia wie. Lu dzie nie ucier pie li, stra ty ma te rial -
ne w bu dyn kach i sprzę cie osza co wa no na 1
mln zł. Jest po dej rze nie, że do szło do pod -
pa le nia obiek tu, któ ry po ło żo ny jest w są -
siedz twie sta cji nar ciar skiej Cie nia wa–Ski.
Ofi cer dy żur ny Ko men dy Miej skiej PSP zo -
stał po wia do mio ny o po ża rze o godz. 3.01.
W ak cji ra tow ni czej uczest ni czy ły OSP
z oko lic Gry bo wa i No we go Są cza oraz ca -
ła Jed nost ka Ra tow ni czo–Ga śnicz na nr 1,
w su mie kil ka na ście wo zów bo jo wych. Ak -
cją na miej scu do wo dził naj pierw st. kpt. Jan
Pe ciak, a póź niej – st. asp. Zbi gniew Ol cha -
wa. – Wi dok bar dzo przy kry, prak tycz nie ca -
ły bu dy nek jest znisz czo ny. Spło nął też
znaj du ją cy się 30 me trów da lej ma ga zyn.

Ogień sam się tam nie mógł prze nieść. Mo -
żna więc są dzić wstęp nie, że to by ło pod pa -
le nie. Po miesz cze nia by ły splą dro wa ne
– mó wi li stra ża cy. 

Mu zycz ny ju bi le usz

Or kie stra Zdro jo wa w Kry ni cy Zdro ju, któ -
rą kie ru je obec nie Mie czy sław Smy da, ob -
cho dzi ła 135–le cie dzia łal no ści. Z tej oka zji
od by ły się aż dwa ju bi le uszo we kon cer ty
w Pi jal ni Głów nej. W ro ku 2010 mi ja do -
kład nie 135 lat od cza su, gdy do Kry ni cy
za an ga żo wa no mło de go, ale zna ne go już
w mu zycz nym świe cie ka pel mi strza or kiestr
woj sko wych Ce sar sko–Kró lew skiej Au strii
– kra ko wia ni na z uro dze nia – Ada ma Wroń -
skie go. Pod jął się on zor ga ni zo wa nia
i pro wa dze nia Or kie stry Zdro jo wej w se zo -
nie dla co raz dy na micz niej roz wi ja ją ce go
się ku ror tu – Kry ni cy. Z za wo do wych mu zy -
ków stwo rzył ze spół, któ re go kon cer ty by -
ły za wsze sen sa cją se zo nu, kie dy to
Wroń ski ja ko ka pel mistrz i rów no cze śnie
kom po zy tor wy ko ny wał no wo na pi sa ne tań -
ce. Współ cze śnie Or kie stra Zdro jo wa wy -
stę pu je 5 dni w ty go dniu (od śro dy
do nie dzie li) do star cza jąc ku ra cju szom nie -
za po mnia nych do znań es te tycz nych i du -
cho wych. 

Bu dżet na 100 mln eu ro!

Przy 14 gło sach „za”, 8 „prze ciw” i jed nym
wstrzy mu ją cym się Ra da Mia sta No we go
Są cza uchwa li ła bu dżet mia sta na 2010 ro -
ku. Po stro nie do cho dów za pi sa no kwo -
tę 344 mln zł, a wy dat ków – 372 mln zł,

w prze li cze niu na eu ro pej ską wa lu tę to pra -
wie 100 mln eu ro! De fi cyt w wy so ko ści 27
mln zł zo sta nie po kry ty kre dy tem. Pro jekt
te go rocz ne go pla nu do cho dów i wy dat ków
mia sta po par ła je de nast ka raj ców klu bu
Pra wa i Spra wie dli wo ści oraz trój ka rad nych
nie zrze szo nych (Ste fan Cho mon cik, Elżbie -
ta Cho wa niec i An to ni Rącz kow ski). Prze -
ciw za gło so wa ła sió dem ka rad nych klu bu
Plat for my Oby wa tel skiej oraz Zo fia Piecz -
kow ska (nie zrze szo na). Wstrzy mał się
od gło su Ka zi mierz Sas (SLD).– To bu dżet
re ali stycz ny, bez fa jer wer ków – prze ko ny -
wał pre zy dent No wak. Rad ni PO nie zo sta -
wi li su chej nit ki na pro jek cie uchwa ły.
Opo zy cja wy tknę ła pre zy den to wi przede
wszyst kim nie uwzględ nie nia w bu dże cie
wy dat ków na pla no wa ną ob wod ni cę pół -
noc ną mia sta, co zda niem Pio tra La cho wi -
cza czy ni z tej in we sty cji „pro jekt wir tu al ny”.

Re kor do wym bu dże tem w 2010 ro ku
w wy so ko ści 107 mln zł (o 20 mln wię cej niż
w ub. r.) mo że się też po chwa lić Kry ni ca–
Zdrój. Na in we sty cje za pla no wa no 51 mln
zł, z cze go 45 mln zł (w tym 31 mln zł z fun -
du szy unij nych) na mo der ni za cję i roz bu do -
wę sie ci ka na li za cyj nej i wo do cią go wej.

Po seł i rad ni w są dzie

Po seł Ar ka diusz Mu lar czyk, rad ni No we -
go Są cza Ro bert So bol i An to ni Rącz kow -
ski, Bo że na Bor kow ska, dy rek tor biu ra
po sel skie go An drze ja Czer wiń skie go i Ma -
ria Zię ba z są dec kiej de le ga tu ry Kra jo we go
Biu ra Wy bor cze go – oto li sta świad ków ze -
zna ją cych w Są dzie Re jo no wym w No wym
Są czu w spra wie Paw ła K. oska rżo ne go
o fał szo wa nia pod pi sów pod li sta mi po par -
cia dla kan dy da tów PiS w biu rze po sła Ry -
szar da No wa ka w kam pa nii par la men tar nej
w 2005 ro ku. Ich ze zna nia nie wie le wnio sły
do spra wy. – Nie wiem, co się dzia ło w biu -
rze po sel skim Ry szar da No wa ka, bo my
zbie ra li śmy pod pi sy osob no, ist nia ła na wet
ry wa li za cja po mię dzy po szcze gól ny mi kan -
dy da ta mi PiS – ze znał po seł Ar ka diusz
Mu lar czyk.

Wg ak tu oska rże nia fał szerstw do ko na no
na kil ku set kar tach z po par ciem dla kan dy -
da tów PiS na po sła i se na to ra (Sta ni sła wa
Ko gu ta) oraz kil ku dzie się ciu – z po par ciem
dla kan dy da tu ry Le cha Ka czyń skie go
na pre zy den ta RP. Pro ce der po le gał

Orkiestra zdrojowa FOT. J. KOWALSKI
FO

T.
 P

IG

WYDARZENIA
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na prze pi sy wa niu na zwisk z list po par cia
z wcze śniej szych wy bo rów i pod ra bia niu
pod pi sów. Mie li się tym zaj mo wać pra cow -
ni cy biu ra po sel skie go R. No wa ka i wo lon -
ta riu sze, dzia ła ją cy w je go szta bie
wy bor czym. W tej spra wie do bro wol nie
pod da ła się ka rze Do mi ni ka G., by ła pra -
cow ni ca biu ra po sel skie go R. No wa ka. Pa -
weł K. do wi ny się nie przy zna je. Sam
Ry szard No wak od po cząt ku twier dzi, że
nie miał o fał szer stwach zie lo ne go po ję cia. 

100 mi lio nów dla Są dec kich
Wo do cią gów

Tar now ski od dział Ban ku Go spo dar stwa
Kra jo we go uru cho mił po życz kę w wy so ko -
ści 100 mln zł na in we sty cję wod no–ście -
ko wą Są dec kich Wo do cią gów sp. z o.o.
Sto sow ną umo wę pod pi sa li w Tar no wie
przed sta wi cie le spół ki. – Są to środ ki po -
cho dzą ce z Na ro do we go Fun du szu Ochro -
ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej, któ re
Są dec kie Wo do cią gi otrzy ma ją za po śred -
nic twem na sze go ban ku – mó wi Piotr Sta -
lę ga, rzecz nik war szaw skiej cen tra li BGK.

Ca ła in we sty cja bę dzie kosz to wa ła 275
mln zł i w lwiej czę ści zo sta nie sfi nan so wa -
na z Fun du szu Spój no ści (bez zwrot na do -
ta cja wy nie sie ok. 170 mln zł), w nie wiel kiej
czę ści do ło żą się za in te re so wa ne gmi ny:
No wy i Sta ry Są cza, Na wo jo wej i Ka mion ki
Wiel kiej. W ra mach za da nia pt. „Mo der ni -
za cja i roz bu do wa sys te mu go spo dar ki
wod no–ście ko wej mia sta No we go Są cza
z przy le gły mi te re na mi gmin są sied nich”
po wsta nie sieć ka na li za cyj na dla 22 tys.
miesz kań ców i sieć wo do cią go wa dla 9 tys.
miesz kań ców. Pra ce już się roz po czę ły, za -
koń cze nie „in we sty cji stu le cia” Są dec czy -
zny pla no wa ne jest przed koń cem 2011 r.

Most gi gant

W ABM So lid SA – Od dział WKS Gry bów
po wstał je den z naj więk szych w Pol sce mo -
stów sta lo wych, mie rzą cy po nad 200 m dłu -
go ści i wa żą cy prze szło 1000 ton. Bę dzie
prze bie gał nad au to stra dą A-1 w Żo rach.
– W na szej fir mie, któ ra li czy po nad 60 lat,
wy ko ny wa li śmy ele men ty sta lo we do naj -
więk szych kon struk cji, ale tym ra zem zro bi -
li śmy ca ły obiekt – opo wia da dy rek tor

przed się bior stwa Ma ciej Ol szew ski. – To
na praw dę gi gant. War tość kon trak tu to 10
mln zł. Dzię ki ta kim za mó wie niom spo koj -
nie śpi 130-oso bo wa za ło ga. Na stęp ny
kon trakt to ko lej ny, nie co mniej szy wia dukt
o wa dze 300 ton.

Spół ka na ho ry zon cie

Miej ski Za kład Go spo dar ki Ko mu nal nej
i Miesz ka nio wej w Gry bo wie jest w sta nie
li kwi da cji. W je go miej sce po wsta nie spół -
ka z o. o., w któ rej mia sto bę dzie mieć sto
pro cent udzia łów. No wa fir ma bę dzie mo -
gła za ra biać na sie bie i kon ku ro wać z in ny -
mi na wol nym ryn ku. Li kwi do wa ny MZG KiM
za rzą dza uję cia mi wo dy, oczysz czal nia mi
ście ków, ko tłow nią miej ską, kil ku ki lo me tro -
wą sie cią ka na li za cyj ną i wo do cią go wą, bu -
dyn ka mi i sprzę tem za kła du. Od po wia da:
za po rzą dek w mie ście, za opa trze nie
miesz kań ców w wo dę pit ną, utrzy ma nie
miej skie go cmen ta rza, świad czy usłu gi po -
grze bo we, wy wo zi śmie ci na wy sy pi sko
w gmi nie Gry bów. Je dy nie od pa dy po se gre -
go wa ne od bie ra fir ma Sur pap. MZG KiM
dba o zi mo we i let nie utrzy ma nie dróg. Dys -
po nu je śmie ciar ką, 2 cią gni ka mi, wy ko rzy -
sty wa ny mi w ak cji zi ma i becz ko wo zem.

Pię ciu ra tow ni ków i pies

Z ak cji ra tun ko wej na Ha iti, do tknię tej ka -
ta stro fal nym trzę sie niem zie mi, wró ci li ca li
i zdro wi, ale z po czu ciem nie do sy tu pol scy
ra tow ni cy, w tym 24 są de czan z Ma ło pol -

skiej Gru py Po szu ki waw czo–Ra tow ni czej
Nie uda ło się im od na leźć pod gru zo wi ska -
mi ani jed ne go ży we go czło wie ka, a to by -
ło ich głów nym za da niem. Już sa ma
pod róż prze bie ga ła z wiel ki mi pro ble ma mi.
Sa mo lot nie mógł wy lą do wać w Ha iti, więc
osiadł w Do mi ni ka nie. Stam tąd po nad do -
bę trwa ła wy pra wa lą do wa wy na ję tym au -
to bu sem i cię ża rów ką. Kie dy 17 stycz nia
wresz cie do tar li do sto li cy Ha iti Port–au–
Prin ce, nie mo gli do je chać do ba zy, bo wiem
ze rwa ny był most. Ostat ni etap pod ró ży – to
by ła pie sza wę drów ka z ba ga ża mi na ple -
cach. Przy oka zji prze ży li przy spie szo ny
kurs akli ma ty za cji. Z Pol ski wy la ty wa li
przy ujem nych tem pe ra tu rach, tam ter mo -
me try wska zy wa ły 35° C. Pierw sze dwie
pró by prze szu ki wa nia w wy zna czo nych
przez mię dzy na ro do wy sztab ak cji sek to -
rach skoń czy ły się po go dzi nie i dwóch, bo -
wiem w od da li roz le gły się strza ły, trwa ły
za miesz ki i kie row nic two sił ONZ prze ka -
za ło roz kaz wy co fy wa nia się. Z ta ką sy tu -
acją są de cza nie nie spo tka li się pod czas
po przed nich ak cji: w Tur cji, In diach, Pa ki -
sta nie, In do ne zji, Ira nie i Al ba nii,

Strażnica zapadła w zimowy sen

Bu do wa no wej sie dzi by Pań stwo wej Stra -
ży Po żar nej przy ul. Wi to sa w No wym Są -
czu zo sta ła wstrzy ma na. Bez po śred nim
po wo dem jest sro ga zi ma: tem pe ra tu ra po -
ni żej 20° C nie słu ży pro wa dze niu ro bót.
Dru ga przy czy na – to cię cia bu dże to we
i brak (na ra zie) de kla ra cji fi nan so wa nia in -
we sty cji z bu dże tu pań stwa. Zgod nie z har -
mo no gra mem obiekt ma być od da ny
do użyt ku 30 wrze śnia 2011 r., co wy da je
się ma ło re al ne. – Ca łe przed się wzię cie

W Grybowie po wstał je den z naj więk -
szych w Pol sce mo stów sta lo wych.
Wa ży prze szło 1000 ton FOT. PIG
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ma kosz to wać 24 mln zł. Do tej po ry wy da -
li śmy 10 mln zł. Po trze ba więc jesz cze 14
mln zł, w tym 12 mln zł – z kie sy wo je wo -
dy ma ło pol skie go, 2 mln – z bu dże tów No -
we go Są cza i po wia tu no wo są dec kie go.
Przy ubie ga niu się o pie nią dze na szym
moc nym ar gu men tem jest fakt, że sa mo rzą -
dy re ali zu ją swo je zo bo wią za nia, w tym ro -
ku prze ka żą zno wu 900 tys. zł, 400 tys. zł
– po wiat, 500 tys. zł – mia sto – mó wi z-ca
ko men da ta miej skie go PSP w No wym Są -
czu mł. bryg. Pa weł Mo ty ka. Po czą tek bu -
do wy – je sień 2007 r., pla no wa ny fi nał
(na dal) – 30 wrze śnia 2011 r. 

Prze ży ła wiek i pięć lat 

22 stycz nia br. w wie ku pra wie 105 lat
zmar ła są de czan ka Ka ro li na Ol cha wa, eme -
ry to wa na pra cow ni ca ad mi ni stra cji Ze spo łu
Szkół Eko no micz nych im. Oska ra Lan ge go.
Na ne kro lo gu cór ka umie ści ła ta ki oto wie le
mó wią cy tekst: „Z uśmie chem na twa rzy
idziesz do Bo ga, bo te raz do Nie go – to Two -
ja dro ga. I cho ciaż dla sie bie już cza su nie
ma my, to na tej dro dze się kie dyś spo tka my”.
W 2005 ro ku z oka zji ukoń cze nia przez sę -
dzi wą Pa nią stu lat red. Agniesz ka Mi cha lik
tak o Niej na pi sa ła: „Ka ro li na Ol cha wa, z do -
mu Ogo rza łek, uro dzi ła się 5 lip ca 1905 r.
w Ka ni nie (po wiat Li ma no wa). Na ślub nym
ko bier cu z mę żem Jó ze fem, póź niej szym
pra cow ni kiem Gim na zjum Ku piec kie go, sta -
nę ła w 1929 ro ku. Mąż zmarł w 1952 ro ku.
Obec nie za miesz ku je z cór ką Ma rią, któ ra
się nią opie ku je. Pa ni Ka ro li na przez wie le lat
pra co wa ła w po pu lar nej „han dlów ce”, obec -
nym Ze spo le Szkół Eko no micz nych im.
Oska ra Lan ge go w No wym Są czu. Bo daj
naj star sza są de czan ka spo czę ła na cmen -
ta rzu ko mu nal nym przy ul. Śnia dec kich.

„So li dar ność” i so li dar ność

Ofer tę kan dy do wa nia przez związ kow ców
spod zna ku „S” z list Pra wa i Spra wie dli wo -
ści w wy bo rach sa mo rzą do wych je sie nią te -
go ro ku zło żył na opłat ku „So li dar no ści”
w ko ściół ku ko le jo wym po seł Ar ka diusz
Mu lar czyk. W ro ku wy bor czym na tra dy cyj -
nym spo tka niu no wo rocz nym, zor ga ni zo wa -
nym przez Dusz pa ster stwo Lu dzi Pra cy,
pa no wa ła nad zwy czaj na fre kwen cja. Opła -

tek po prze dzi ła msza św. w in ten cji So li dar -
no ści. Men sa oł ta rzo wa ozdo bio na by ła
ob ru sem z na pi sem „Ser ce Je zu sa wspie -
raj So li dar ność”.– Spo ty ka my się po raz 20.
w wol nej Pol sce – mó wił na opłat ku An -
drzej Szka ra dek, przy wód ca są dec kiej „S”
od sta nu wo jen ne go. Pod czas ła ma nia się
opłat kiem pa da li so bie w ob ję cie lu dzie,
któ rzy przed 30. i 20. la ty two rzy li hi sto rię
No we go Są cza. Pa ra fia Naj święt sze go Ser -
ca Pa na Je zu sa, zwa na ko le jo wą, by ła
osto ją są dec kiej „So li dar no ści” w sta nie wo -
jen nym i na stęp nych la tach. 

Wy rok dla „To me ry”

Sąd Okrę go wy w No wym Są czu wy dał
wy rok w spra wie sied miu prze myt ni ków
nar ko ty ków, po tocz nie zwa nych „gan giem
To me ry” lub „są dec ki mi łącz ni ka mi”. Naj wy -
ższe wy mia ry kar przy pa dły Se ba stia no wi
Ż. i by łe mu bok se ro wi To ma szo wi G. ps.
„To me ra”. Gwiaz da ga li bok ser skich
nad Du naj cem w la tach 90. ze szłe go stu -
le cia zo stał ska za ny na 6 lat i 6 mie się cy
po zba wie nia wol no ści.

Sąd pod prze wod nic twem sę dzie go Ka zi -
mie rza Kma ka uznał To ma sza G. za win ne -
go po peł nie nia zbrod ni, po le ga ją cej
na udzia le w nie le gal nym wy wo zie z Pol ski
do Nor we gii środ ków odu rza ją cych w znacz -
nych ilo ściach – 11,8 kg am fe ta mi ny i 100 g
he ro iny, czym na ru szył prze pi sy usta wy
o prze ciw dzia ła niu nar ko ma nii w Pol sce
oraz pra wo obo wią zu ją ce w Nor we gii.
Udział To ma sza G. po le gał na tym, że w la -
tach 2001–2004, dzia ła jąc w krót kich od stę -
pach cza su, w ra mach zor ga ni zo wa nej
gru py prze stęp czej, w ce lu osią gnię cia ko -
rzy ści ma jąt ko wych i re ali zu jąc z gó ry po -

wzię ty za miar – po zy ski wał nar ko ty ki, ukry -
wał je, or ga ni zo wał trans por ty, usta lał tra -
sy, do bie rał ku rie rów, nad zo ro wał
i fi nan so wał ich wy jaz dy, roz li czał się z ni -
mi oraz kon tak to wał się i roz li czał z nor we -
skim re zy den tem Se ba stia nem Ż. ps.
„Lo lek”, któ ry wpro wa dzał to war do ob ro tu
w Oslo.

Są dec kie Ko lę do wa nie 

Przez 3 ostat nie dni stycz nia Dom Lu do -
wy w Myst ko wie roz brzmie wał ko lę da mi.
Do VI Po wia to we go Prze glą du Grup Ko lęd -
ni czych zgło si ło się 26 ze spo łów z ca łej
Są dec czy zny. Ju ry pod prze wod nic twem
dra et no gra fii St. Wę gla rza wy ło ni ło naj lep -
sze gru py prze bie rań ców i psot ni ków w 3
ka te go riach: dzie ci – I miej sce ex aeqou
– Gru pa z gwiaz dą z Kró lo wej Gór nej i Gru -
pa z gwiaz dą z Cie nia wy; mło dzież
– I miej sca nie przy zna no, II miej sce ex
aequo – Dra by z Ło so si ny Dol nej, Dra by
z Cie nia wy, Gru pa z gwiaz dą z Za go rzy na,

Gru pa z gwiaz dą z Kró lo wej Gór nej; do ro -
śli – I miej sce ex aeqou – He ro dy ze Stróż,
He ro dy z Po de gro dzia, Szop ka ku kieł ko wa
z Po de gro dzia. Pod czas im pre zy od by ła się
pro mo cja ksią żki pt. „100 lat Or kie stry Dę -
tej w Myst ko wie” au tor stwa An to nie go Kieł -
ba sy – Ra dec kie go ze Sta re go Są cza
i Ka zi mie rza Ogo rzał ka, dy rek to ra GOK
w Ka mion ce Wiel kiej. „Stu lat ka” pod ba tu tą
Jó ze fa Ka li sza od wdzię czy ła się kon cer tem
ko lęd z udzia łem so li stów or kie stry re pre -
zen ta cyj nej Stra ży Gra nicz nej: Na ta lii Za -
brze skiej i Wa cła wa Wa cła wi ka.

(PG, HSZ, LEŚ, IRP)

WYDARZENIA

Egzemplarz dla wójta Siedlarza FOT. HSZ
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Sa la im. Lu cja na Li piń skie go wy -
peł nio na by ła do ostat nie go
miej sca, włącz nie z bal ko na mi.
Na uro czy stość, oprócz za pro -

szo nych go ści, licz nie przy by li krew ni,
zna jo mi i przy ja cie le kan dy da tów do na -
gro dy.

Ry szard No wak otrzy mał pra wie po -
ło wę spo śród 7378 gło sów, któ re wpły -
nę ły na kon kurs. Są de cza nie do ce ni li
za kres i roz mach pro wa dzo nych w 2009
ro ku ro bót dro go wych w No wym Są czu
oraz uda ne wy sił ki eki py ra tu szo wej
na rzecz es te ty za cji mia sta. 

– Ten ty tuł jest dla mnie za chę tą i mo -
bi li za cją do dal sze go dzia ła nia, trak tu -
ję go ja ko na gro dę dla ca łe go ze spo łu
lu dzi, z któ ry mi ra zem zmie nia my na sze
mia sto – mó wił Ry szard No wak, za nim
za siadł w ho no ro wym fo te lu. Za chwi lę

Są de cza nin 2009 ro ku od bie rał kwia ty
i gra tu la cje. Wer dykt ka pi tu ły ple bi scy -
tu, któ ra pod li czy ła gło sy, przed sta wi ła
je go ubie gło rocz na lau re at ka dr An -
na Szcze pa nik–Dzia do wicz.

Na gro dę spe cjal ną pre ze sa Fun da cji
Są dec kiej Zyg mun ta Ber dy chow skie go
otrzy mał An drzej Szka ra dek, przy wód -
ca są dec kiej „So li dar no ści”.

– Gdy by nie An drzej Szka ra dek, to
nie by ło by „So li dar no ści” w No wym Są -
czu, al bo by ła by in na i wte dy też na sze
mia sto ina czej by wy glą da ło – uza sad -
niał swój wy bór pre zes FS.

Na gro da spe cjal na sta ro sty Ja na Go -
lon ki przy pa dła ks. Fran cisz ko wi Kla -
go wi, eme ry to wa ne mu pro bosz czo wi
Ry tra, któ ry wy prze dził swój czas, wy -
ko rzy stu jąc wiatr i wo dę do wy twa rza -
nia ener gii elek trycz nej i ogrze wa nia

ko ścio ła „wte dy kie dy jesz cze ni ko mu
nie śnił się pro to kół z Kio to”, jak to ujął
sta ro sta. 

Na gro da spe cjal na pre zy den ta No we -
go Są cza tra fi ła do mi ło śni ków Klio:
ma łżeń stwa hi sto ry ków z II LO im. M.
Ko nop nic kiej Ma rii i Wła dy sła wa
Krucz ków za wpa ja nie ko lej nym rocz -
ni kom swo ich uczniów umi ło wa nia
dzie jów oj czy stych oraz wy cho wa nie
po nad 70 lau re atów i fi na li stów olim -
piad hi sto rycz nych. 

Naj bar dziej ho no ro wa ny gość ga li
mar sza łek Ma ło pol ski Ma rek Na wa ra,
któ ry nie daw no wró cił do swo ich obo -
wiąz ków po bli sko rocz nej ab sen cji spo -
wo do wa nej wy pad kiem i cię żką
cho ro bą, przy wiózł z Kra ko wa na gro dę
dla An drze ja Wi śniow skie go, za ło ży cie -
la fir my „Wi śniow ski”, pro du cen ta bram
ga ra żo wych, ob cho dzą cej nie daw no ju -
bi le usz 20–le cia dzia łal no ści i za trud nia -
ją cej ok. 1000 są de czan. 

– Gros do cho dów wo je wódz twa ma -
ło pol skie go po cho dzi z po dat ków
od osób praw nych, dla te go nie mo głem
nie wy ró żnić przed się bior cy – tłu ma czył

Są de cza nie do ce ni li za kres i roz mach ro bót dro go wych w mie ście 

No wak Są de cza ni nem 2009!
Prezydent Nowego Sącza wygrał organizowany od 11 lat
przez Fundację Sądecką plebiscyt na Sądeczanina Roku
2009. Wyniki plebiscytu ogłoszono 31 stycznia podczas
uroczystej gali w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół”.

WYDARZENIA

– Ten tytuł jest dla mnie zachętą i mobilizacją do dalszego działania, traktuję go jako nagrodę dla całego zespołu
ludzi, z którymi razem zmieniamy nasze miasto – mówił Ryszard Nowak, zanim zasiadł w honorowym fotelu FOT. PG
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mar sza łek. Na wa ra kom ple men to wał
go spo da rzy, mó wiąc, że „Są dec czy zna
jest kra iną bo ga tą w przy ro dę i ta len ty
ludz kie”.

Opra wę mu zycz ną ga li stwo rzy ła Or -
kie stra Re pre zen ta cyj na Stra ży Gra nicz -
nej pod dy rek cją ppłk. Sta ni sła wa
Strącz ka oraz w fi na le uro czy sto ści, kie -
dy mu zy cy od da li hołd Fry de ry ko wi

Cho pi no wi w „Ro ku Cho pi now skim”
– so list ka Na ta lia Za brze ska. Uro czy -
stość po mi strzow sku pro wa dzi ła
Mał go rza ta Bro da z In sty tu tu Eu ro pa
Kar pat, ma jąc do po mo cy Je rze go Bo -
chyń skie go, pre ze sa In sty tu tu Stu diów
Wschod nich w War sza wie.

Za pre zen to wa no ca łą dzie siąt kę,
a wła ści wie je de nast kę zna ko mi to ści, no -
mi no wa nych do za szczyt ne go ty tu łu Są -
de cza ni na 2009 Ro ku, cze mu
to wa rzy szy ły za baw ne nie raz zdję cia bo -
ha te rów przed sta wio ne na ekra nie oraz
ulu bio na przez nich mu zy ka. Np. za tło
do zdjęć Ry sia No wa ka w krót kich
spoden kach, a po tem pre zy den ta Ry szar -
da No wa ka prze ci na ją ce go wstę gę na od -
re mon to wa nych ar te riach miej skich,
po słu żył prze bój ze spo łu „2 plus 1”
– „Więc chodź, po ma luj mi świat”. Z ko -
lei ilu stra cją mu zycz ną do ży cio ry su
An drze ja Szka rad ka by ła pio sen ka Ja -
na Pie trza ka „Że by Pol ska by ła Pol ska”.
Bar dzo się to spodo ba ło pu blicz no ści, co
rusz zry wa ły się okla ski.

Oprócz wy mie nio nych, za pre zen to -
wa no w ten spo sób: Ber na de tę Ar ga siń -
ską, współ wła ści ciel kę re no mo wa nej
lo dziar ni „Lwo wian ka”, An drze ja Dan -
ka, mi strza pie kar skie go i pre ze sa MKS
„San de cja”, Ze no na Szew czy ka, sa mo -
rzą dow ca i re gio na li stę, wy daw cę
„Kuch ni La chów Są dec kich”; Je rze go
Gi zę, au to ra „No wo są dec kiej Li sty Ka -

tyń skiej” i Ka ta rzy nę Zie liń ską, po pu -
lar ną ak tor kę i pio sen kar kę ro dem ze
Sta re go Są cza (ostat nia dwój ka by ła nie -
obec na na uro czy sto ści z wa żnych po -
wo dów oso bi stych).

– Nasz ple bi scyt ma na ce lu uho no -
ro wa nie wy bit nych Są de czan roz sła wia -
ją cych nasz re gion i sta no wią cych wzór
do na śla do wa nia – mó wił Zyg munt Ber -
dy chow ski, któ ry w 1998 ro ku wy my -
ślił ten kon kurs.

W dru giej czę ści uro czy sto ści pro rek -
tor Pań stwo wej Wy ższej Szko ły Za wo -
do wej w No wym Są czu dr Zdzi sła wa
Za cło na i dr Ma rek Re ichel, wi ce dy rek -
tor In sty tu tu Eko no micz ne go tej uczel -
ni, za pre zen to wa li „Oce nę ak tyw no ści
gmin Są dec czy zny za 2008 ro ku” przy -
go to wa ną przez ze spół mło dych pra -
cow ni ków In sty tu tu Eko no micz ne go
PWSZ. Z ta kim po my słem, pro sto
z War sza wy, wy szedł, a ja kże, Zyg munt
Ber dy chow ski, a spe cja li ści od fi nan sów
sa mo rzą do wych z PWSZ przy kla snę li
ini cja ty wie, cze go owo cem jest zgrab -

na, 30–stro ni co wa bro szur ka, kol por to -
wa na pod czas ga li.

Są dec kie sa mo rzą dy oce nio no
przy uwzględ nie niu aż 11 wskaź ni ków
do cho do wych i in we sty cyj nych i oka za -
ło się, a licz by nie kła mią, że w 2008 ro -
ku naj le piej go spo da ro wa ła pu blicz nym
gro szem gmi na Kry ni ca–Zdrój. Bur -
mistrz Emil Bo dzio ny ode brał z rąk pre -
ze sa FS pa miąt ko wy laur. Eko no mi ści
z PWSZ za po wie dzie li przy go to wa nie
w na stęp nych la tach roz bu do wa nych
opra co wań na te mat efek tyw no ści pra -
cy są dec kich, a mo że rów nież li ma now -
skich i gor lic kich sa mo rzą dów. 

Ostat nim punk tem ga li był wy kwint -
ny ban kiet, ale go ście dłu go nie za ba wi li
przy sto łach, gdyż la da chwi la mia ła się
roz po cząć w te le wi zji trans mi sja me czu
pol skich pił ka rzy ręcz nych wal czą cych
w Wied niu o brą zo wy me dal w Mi strzo -
stwach Eu ro py. Szczy pior ni stom się nie
uda ło, na to miast ga la wy pa dła na me dal. 

(HSZ)

Kandydaci

Kan dy da tów do ty tuł Są de cza ni na 2009 ro ku
zgła sza ły ró żne or ga ni za cje i śro do wi ska.
Spo śród kil ku na stu osób ka pi tu ła ple bi scy tu,
w któ rej za sia da ją m.in. do tych cza so wi lau -
re aci kon kur su na po cząt ku grud nia ub.r. no -
mi no wa ła do na gro dy 9 osób plus pa rę
ma łżeń ską. Ku po ny kon kur so we dru ko wał
mie sięcz nik „Są de cza nin”, „Ga ze ta Kra kow -
ska”, mo żna je by ło wy ciąć ta kże z ulot ki kol -
por to wa nej przez Fun da cję Są dec ką.

Nagrody

Spo śród uczest ni ków ple bi scy tu roz lo so wa -
no 10 na gród rze czo wych (sprzęt AGD), ufun -
do wa nych przez Fun da cję Są dec ką. Oto li sta
szczę ścia rzy: Ire na Ku nic ka (No wy Sącz), Ha li -
na Łę czyc ka (Po de gro dzie), An na Waw rzy niak
(No wy Sącz), An na Cet na row ska (Cheł miec),
Ewa Na siń ska (No wy Sącz), Elżbie ta Po lek (No -
wy Sącz), Zbi gniew Cheb da (My ślec), An drzej
Brze ski (Bar ci ce), An na Ci sow ska (Wie lo gło -
wy), Grze gorz Strze lec ki (Ty licz). Pa no wie mie li
pe cha, bo wy lo so wa li... od ku rza cze (pa niom
przy pa dły ku chen ki mi kro fa lo we i mik se ry).

WYDARZENIA

Sa la im. Lu cja na Li piń skie go wy peł nio na by ła do ostat nie go miej sca FOT. PG
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Mę żczy zna w si le wie ku
(jesz cze przed pięć dzie siąt -
ką), wy bra niec wie lu muz
i wła ści ciel ró żnych pa sji.

W mło do ści śpie wał w chó rze ko ściel -
nym, z któ rym miał oka zję wy stą pić
m.in. przed pa pie żem Ja nem Paw łem II.

Udzie lał się ja ko in struk tor te atral ny
i ćwi czył ka ra te. Ma kil ka fa chów: m.in.
ga stro no mi ka i mi strza złot ni cze go. Ko -
lek cjo ner ksią żek i ob ra zów. Słusz nie
uto żsa mia ny z awan sem pił ka rzy San de -
cji do I li gi (jesz cze dwa, trzy la ta te mu
klub stał na kra wę dzi ban kruc twa).

By ły po seł, od 2006 r. – ja ko pre zy -
dent mia sta – ste ru je okrę tem „No wy
Sącz”, któ ry z ro ku na rok sta je się
ośrod kiem co raz bar dziej przy ja znym
miesz kań com i przy jezd nym, łą czą cym
no wo cze sność z bo ga tą hi sto rią, życz li -
wym dla in we sto rów. 

Ja ko szef Ra tu sza – sta wia – jak
w me czu pił kar skim – na zwy cię stwo
dru ży ny, a nie na choć by naj pięk niej szy
gol na past ni ka czy głów ne go roz gry wa -
ją ce go. Za swój suk ces oso bi sty uwa ża
w pierw szej ko lej no ści suk ces dru ży ny
„No wy Sącz”. Od czu wa sa tys fak cję
(i du mę) z te go, że jest pre zy den tem jed -
ne go z naj bar dziej przed się bior czych
pol skich miast, o czym świad czą licz ne
ty tu ły i wy ró żnie nia w 2009 ro ku.

***
Za nim zo stał pre zy den tem, był

skrom nym sa mo rzą dow cem, nie po zor -
nym par la men ta rzy stą, stro nią cym
od sa lo nów po li tycz nych i me diów,
zna nym sto sun ko wo wą skie mu gro nu
lu dzi, na do da tek re ko men do wa nym
przez nie spe cjal nie lu bia ną par tię. Te -
raz, w koń cu swo jej pierw szej ka den -
cji, zy sku je po wszech ne uzna nie,
a w krę gach opo zy cji sza cu nek i re -
spekt. Chwa lo ny jest za zde cy do wa nie
i kon se kwen cję, umiar ko wa nie, spo kój
i sku tecz ność, a przede wszyst kim

za umie jęt no ści po li tycz ne. W cią gu
kil ku mie się cy uzy skał dla swe go ugru -
po wa nia więk szość w Ra dzie Mia sta,
zbu do wał za ple cze, któ re po zwa la mu
te raz rzą dzić mia stem, bez prze py cha -
nek ka dro wych. Zna lazł spo sób
na ukró ce nie eta to wych rad nych -pie -

nia czy, któ rzy prze sta li wresz cie mie -
szać w ma gi strac kich try bach.

Cie ka we, że uda ło mu się roz dzie lić
dwie rze czy: po glą dy po li tycz ne i spo sób
spra wo wa nia urzę du. Za cho wał w urzę -
dzie nie zbęd ny dy stans do te go, co na zy -
wa my po li ty ką par tyj ną, ro zu mie jąc, że
pre zy den ta wy bie ra ją oby wa te le, a nie
gre mia par tyj ne. Nie wy rze ka jąc się pra -
wi co wych (spod szyl du PiS prze cież) po -
glą dów, współ pra cu ję z ka żdym, bez
wzglę du na sym pa tie par tyj ne. Nie czu -
je się za kład ni kiem szta bów wy bor czych
czy wpły wo wych par la men ta rzy stów
(np. Ar ka diu sza Mu lar czy ka).. Na jed ne -
go z za stęp ców po wo łał Je rze go Gwi -
żdża – ry wa la z kam pa nii wy bor czej,
a do gro na naj bli ższych współ pra cow ni -
ków do brał sztan da ro wych dy rek to rów
po przed nich pre zy den tów. Jed na ko wo

Lau re at ple bi scy tu na Są de cza ni na 2009 ro ku
urzę du je w ra tu szu 

Ryszard
budowniczy...
Nosi jedno z najbardziej popularnych nazwisk w Polsce.
W Nowym Sączu (i nie tylko) kojarzy się z pozytywną,
wręcz radykalną zmianą wizerunku miasta w ostatnich
latach, z odnowioną infrastrukturę drogową i nowymi
nawierzchniami ulic.

Ja ko szef Ra tu sza – sta wia
– jak w me czu pił kar skim
– na zwy cię stwo dru ży ny,
a nie na choć by naj pięk -
niej szy gol na past ni ka czy
głów ne go roz gry wa ją ce go.

Ryszard Nowak FOT. LEŚ

WYDARZENIA
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Ści śle współ pra cu je ze śro do wi skiem
Klu bu In te li gen cji Ka to lic kiej i Ci vi tas
Chri stia na, jak i z sym bo lem le wi cy
– prze wod ni czą cym Klu bu Przy ja ciół
Zie mi Są dec kiej, Jó ze fem Olek sym, są -
de cza ni nem. Jest wi ce prze wod ni czą cym
te go sto wa rzy sze nia i ra zem z by łym
pre mie rem i mar szał kiem Sej mu two rzy
lob bing na rzecz mia sta i re gio nu. Do my
ro dzin ne No wa ków i Olek sych są sia do -
wa ły ze so bą przy ul. Zdro jo wej, mat ki
się do brze zna ły, nie wie le bra ko wa ło,
aby wy swa ta ły Józ ka za naj star szą No -
wa ków nę.

Lu dzie z oto cze nia pre zy den ta pod -
kre śla ją je go słow ność. Je że li coś obie -
ca, na wet w ku lu arach, na wet jak po tem
mo że te go ża łu je, to sło wa do trzy mu je.
Jest lo jal ny wo bec współ pra cow ni ków.
Nie zno si słu żal czo ści i li zu so stwa. Da -
le ko mu do po dejrz li wo ści i „na wie dze -
nia”. Je go głów ny opo nent, po seł PO

An drzej Czer wiń ski, przy zna je, że „No -
wak jest do brze przy go to wa ny psy cho -
fi zycz nie do ro li, któ rą peł ni”.

Rze czy wi ście, nie ocze ki wa nie zna -
lazł się w od po wied nim miej scu i w od -
po wied nim cza sie. Je że li, a wszyst ko
wska zu je na suk ces, w No wym Są czu
uda się zre ali zo wać kil ka am bit nych

przed się wzięć (prze bu do wa głów nych
ar te rii ko mu ni ka cyj nych mia sta – z new -
ral gicz ną ul. Kró lo wej Ja dwi gi, no wy
most na Du naj cu z ob wod ni cą pół noc -
ną, miej ski in ter net, wiel ka ka na li za cja
za po nad 200 mln zł, In sty tut Kul tu ry Fi -
zycz nej PWSZ etc.), to No wa ko wi

przyj dzie być pa tro nem i sym bo lem wy -
dat ne go sko ku cy wi li za cyj ne go na po -
cząt ku XXI wie ku w kró lew skim
gro dzie nad Du naj cem i Ka mie ni cą.

A jesz cze nie daw no, w 2005 r., za -
znał sma ku po ra żki, prze gry wa jąc wy -
bo ry par la men tar ne mi ni mal ną ilo ścią
gło sów (167), jed nak nie za ła mał się
i nie po prze stał na dal szych pró bach
uczest nic twa w ży ciu pu blicz nym. 

– By ły one już mą drzej sze – mó wi.
– Ktoś słusz nie po wie dział „pra cuj mą -

drze, nie du żo”. Ilość prze pra co wa nych
go dzin nie jest wprost pro por cjo nal -
na do efek tów. Nie ha ruj dnia mi i no ca -
mi na suk ces. To jest nie zdro we.
W mło do ści by łem za wod ni kiem ka ra te
ky oku shin, tre nu jąc pod okiem An drze ja
Kra wont ki. Kło po tom ła two się więc nie
pod da ję. Ka żdą po ra żkę, jak w ży ciu, jak
w spo rcie, mo żna prze kuć na suk ces.

Ro dem z Prze ta ków ki
Uro dził się 12 wrze śnia 1962 ro ku

w No wym Są czu przy ul. Zdro jo wej,
na gra ni cy Pie kła i Prze ta ków ki, w wie -
lo dziet nej, nie za mo żnej ro dzi nie, utrzy -
mu ją cej się z ogrod nic twa. Ro dzi ce
wy cho wa li ośmio ro dzie ci: pię cio ro
sióstr (Kry sty nę, Ma rię, Ja ni nę, Ja dwi -
gę i Jo lan tę) i trzech bra ci (Ka ro la, Ry -
szar da i Sta ni sła wa). Gdy by przy szło
dziś ze brać wszyst kich człon ków naj bli -
ższej ro dzi ny na wie cze rzy wi gi lij nej,
nie star czy ło by miej sca przy sto le.

Dzie ciń stwo spę dzał nad Łu bin ką
i na łą kach na Bo co niu, w oto cze niu
dwo ru Chwa li bo gów, przy jaź niąc się
z dru ha mi z są siedz twa: Je rzym Sro ką,
Wal de ma rem No wa kiem, Zbi gnie wem
Ką dzioł ką. Do ko le żeń skiej kom pa nii
na le że li też chłop cy z ro dzin Se ra fi nów,
Rycz ków, Sie miącz ków, Ma tu si ków,
Ru ma nów, Mi la nów i Mi ków.

Żo nę po znał w śro do wi sku Ru chu
„Świa tło Ży cie, któ re go ani ma to rem
w No wym Są czu był ks. Jó zef Gło wa. Żo -
na Do ro ta, z do mu Link, ma gi ster wy cho -
wa nia fi zycz ne go, uczy wy cho wa nia
fi zycz ne go w Gim na zjum nr 1 im. Ja -
na Dłu go sza. No wa ko wie ma ją dwo je
dzie ci: Olę (stu dent kę pra wa w Lu bli nie)
i Ku bę (ucznia Ze spo łu Szkół nr 1 im. Ko -
mi sji Edu ka cji Na ro do wej). Nie mo żna
po mi nąć dwóch wa żnych i by strych do -
mow ni ków: jam nicz kę „Mi się” i owczar -
ka bel gij skie go o wdzięcz nym imie niu
„Mo ja”. Ry szard chro ni pry wat ność, jest
do ma to rem, nie raj cu ją go da le kie pod ró -
że, pierw szy raz wsiadł (z du szą na ra mie -
niu!) do sa mo lo tu w de le ga cji słu żbo wej
No we go Są cza do Chi ca go. 

No wa ko wie by li, są bli sko Ko ścio ła.
Ry szard przez 15 lat śpie wał, pod ba tu -
tą Ka zi mie rza Ple wy, w chó rze przy ba -
zy li ce św. Mał go rza ty. Miał oka zję
wy stą pić m.in. przed pa pie żem Ja nem

Nowakowie byli, są blisko
Kościoła. Ryszard przez
15 lat śpiewał, pod batutą
Kazimierza Plewy,
w chórze przy bazylice 
św. Małgorzaty.

Z córką Olą, studentką prawa FOT. LEŚJako kibic Sandecji

WYDARZENIA



Paw łem II w Ca stel Gan dol fo. Współ or -
ga ni zo wał na sta dio nie San de cji fe sty ny
pa ra fial ne „Ca ri tas”, łą czą ce przy jem ne
z po ży tecz nym, za ba wę w ro dzin nym
gro nie z kon kret nym dzia ła niem
na rzecz naj ubo ższych, z ak ta mi mi ło -
sier dzia wo bec po trze bu ją cych.

Kształ cił się w szko le ga stro no micz -
nej, gdzie zdo był dy plom tech no lo ga
żyw no ści (pierw sze wła sne pie nią dze
za ro bił w „Za jeź dzie Są dec kim” ja ko
ku charz), grał w ze spo le mu zycz nym
i dzię ki le gen dzie Te atru Ro bot ni cze go
im. Bo le sła wa Bar bac kie go, Na ta lii Jó -
ze fów, zdo był upraw nie nia in struk to ra
te atral ne go. Z dru ży ną szkol ną za jął
czwar te miej sce w mi strzo stwach Pol -
ski w ra tow nic twie me dycz nym.
Uczniem był do brym, zdy scy pli no wa -
nym. Pierw sze pie nią dze za ro bił pod -
czas wa ka cji za trud nia jąc się ja ko
ku charz nad Bał ty kiem. Ku pił za nie
ma gne to fon szpu lo wy, ów cze sny cud
tech ni ki. W za wo dzie ga stro no mi ka
pra co wał w schro ni sku na Su chej Do -
li nie i „Za jeź dzie Są dec kim”.

Po tem zy skał też upraw nie nia rze -
mieśl ni cze ja ko mistrz złot ni czy i ukoń -

czył stu dia z za kre su pu blic re la tions.
Na po cząt ku lat dzie więć dzie sią tych
tra fił do Po ro zu mie nia Cen trum, wią -
żąc się z ów cze snym po słem no wo są -
dec kim Le chem Ka czyń skim. For ma cji
bra ci Ka czyń skich po zo stał wier ny
w naj trud niej szych dla niej chwi lach,
po tem na le żał do za ło ży cie li Pra wa
i Spra wie dli wo ści, któ re re pre zen to wał
w Sej mie w la tach 2001–2005. 

Wcze śniej jed nak miał już prak ty kę
sa mo rzą do wą, ja ko rad ny i czło nek Za -

rzą du Mia sta No we go Są cza za pre zy -
den tur An drze ja Czer wiń skie go i Lu -
do mi ra Kra wiń skie go. Zbu do wał so bie
wte dy lo kal ne za ple cze zwa ne przez
dzien ni ka rzy Spół dziel nią (Gorz kow -
ską), do któ rej na le że li m.in. Jan Du -
da, Lu do mir Kra wiń ski, To masz
Cho le wa, Ja cek Bu gań ski, Krzysz tof
Wa la sek. Kie ro wał sto wa rzy sze niem
„Na sza Są dec czy zna” (2000–2005),
był wi ce pre ze sem MKS San de cja
(1999–2004). 

Za mło dych lat prze szedł nie mal
wszyst kie gór skie szla ki w na szym re -
gio nie. Es ty mą da rzy Tro pie i Szczy -
rzyc. Im po nu ją mu po za re li gij ne
do ko na nia szczy rzyc kich cy ster sów,
któ rzy od wie ków wo kół opac twa two -
rzy li no wo cze sne go spo dar stwa rol ne
z za mia rem pro wa dze nia edu ka cji rol -
ni czej wśród miej sco wej lud no ści.
Przy zna je, że nie bez zna cze nia dla je -
go ad mi ra cji dla Szczy rzy ca jest też
uru cho mio ny tam po dzie się cio le ciach
bro war klasz tor ny (je dy ny w Pol sce!)
wa rzą cy pi wo we dług sta rej za kon nej
re cep tu ry. Zna jąc bez cen ną war tość
ma te rial ne go dzie dzic twa cy ster sów ze
Szczy rzy ca, w ce lu za po bie że nia ja kie -
muś nie szczę ściu czy kra dzie ży, ufun -
do wał no wo cze sny sys tem alar mo wy
chro nią cy kom pleks klasz tor ny. Po dob -
nie by ło z Tro piem. W 2002 r. – gdy na -
wał ni ca ze rwa ła dach z osa dzo ne go
na ska le, nad wo da mi Du naj ca, ko ściół -
ka – był jed nym z ini cja to rów od bu do -
wy te go cen ne go dla kul tu ry pol skiej
obiek tu.

(L)
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Warto wiedzieć

W wy wia dzie dla ma ga zy nu „Suk ces” Ry szard No wak zwie rzył się, że praw dzi wy suk -
ces, mie rzo ny w ka te go riach osią gnięć w sfe rze pu blicz nej, jest do pie ro przed nim: 
– Je stem po li ty kiem sto sun ko wo mło dym, nie wy pa lo nym. Po dej mo wa nie trud nych wy zwań
wy twa rza we mnie po zy tyw ną ad re na li nę. Mo je ży cie, jak ka żde go z nas, skła da się z re ali za cji
wy zna czo nych ce lów, więk szych lub mniej szych. Mam za so bą pa rę uda nych przed się wzięć pu -
blicz nych, któ rym to wa rzy szy łem od„a” do„z”. Są dzę, jed nak, że mój naj więk szy suk ces jest jesz -
cze przede mną. Suk ces sma ku je naj bar dziej wte dy, gdy po dej mu je my się nie zwy kle trud ne go,
a cza sem pra wie nie wy ko nal ne go za da nia. A ta kim bę dzie uczy nie nie z mia sta, któ rym rzą dzę,
ośrod ka przy ja zne go miesz kań com i przy jezd nym, łą czą ce go no wo cze sność z bo ga tą hi sto rią,
do stęp ne go ko mu ni ka cyj nie (no we mo sty i dro gi), życz li we go dla in we sto rów. Ta kie go, po -
wiedz my, „ma łe go Wro cła wia”...

Ryszard Nowak z Justyną Kowalczyk i Wincentym Żygadłą FOT. LEŚ
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Osie dle „Zie lo ny Gaj” to no wo bu do wa ny kom -
pleks 110 bu dyn ków wol no sto ją cych w sze re go wej
za bu do wie oraz in fra struk tu ra to wa rzy szą ca tj.
skle py, bar, piz zer nia, ap te ka, plac za baw dla dzie -

ci, za kła dy usłu go we itp. w Świ niar sku – Ga ju, gm. Cheł miec
– w od le gło ści 3,5 km od No we go Są cza.

Lo ka li za cja Osie dla z pew no ścią za chwy ci tych, któ rzy ce -
nią so bie pięk no przy ro dy, wspa nia łe wi do ki na oka la ją ce gó -
ry, ci szę i spo kój, ale ta kże mo żli wość ak tyw ne go
wy po czyn ku na usy tu owa nym we wnątrz Osie dla kom plek sie
re kre acyj no -spor to wym. 

Osie dle oświe tlo ne, za mknię te, bez piecz ne, mo ni to ro wa ne za -
pew ni miesz kań com spo kój i bez pie czeń stwo. Funk cjo nal ność
miesz kań za do wo li gust na wet naj wy bred niej szych klien tów. 

Prze my śla ne roz wią za nie, ela stycz ność ara nża cji i od po -
wied nia eks po zy cja świa tła tak dzien ne go jak i wie czo ro we -
go – to atu ty ka żde go do mu oraz do bra lo ka ta ka pi ta łu.

Zgod nie z ży cze niem Klien ta, ist nie je mo żli wość wy ko na -
nia do mu „pod klucz”.

Za pra sza my Pań stwa do za po zna nia się z na szą ofer tą.
Wszel kie da ne do stęp ne są na stro nie in ter ne to wej: www.osie -
dle zie lo ny gaj.eu

Mo żna się z na mi kon tak to wać dro gą te le fo nicz ną, ema ilo -
wą lub pocz to wą, we dług Pań stwa uzna nia.

Ze spół pra cow ni ków jest do Pań stwa dys po zy cji. Chęt nie
od po wie my na wszel kie py ta nia oraz udzie li my uzu peł nia ją -
cych in for ma cji.

Z wy ra za mi sza cun ku: dział de we lo per ski
Bo gu sła wa Pie trzak ,Jó zef Cho chla 

tel/faks 18 443 07 23 
tel. kom. 513-089-758, 513-089-784

TEKST SPONSOROWANY

W zie lo nym ga ju ptasz ki śpie wa ją

Osie dle jak z pio sen ki

In for mu je my rów nież, że od 1 stycz nia 2010 r. Fir ma KNC Nie ru cho mo ści pro wa dzi dział sprze da ży 
„Osie dla Zie lo ny Gaj” tel. 18 449 03 66, Ro man Ba sta tel. kom. 0 604 198 580, An na Bom ba tel. kom. 0 664 145 807

Za pra sza my Pań stwa do od wie dze nia te go nie zwy kłe go miej sca

WWW.OSIE DLE ZIE LO NY GAJ.EU
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T ra dy cyj ne spo tka nie opłat ko we
przy ja ciół i współ pra cow ni ków
Fun da cji Są dec kiej w Mar cin ko -
wi cach zgro ma dzi ło w nie dzie -

lę 24 stycz nia ok. 300 osób. Po mi mo
siar czy ste go mro zu w Ze spo le Szkół im.
Wła dy sła wa Or ka na sta wi li się wój to wie,
rad ni wszyst kich szcze bli, soł ty si, człon -
ko wie Sto wa rzy sze nia Ka sa Wza jem nej
Po mo cy, a ta kże po li ty cy, w tym aż czte -
rech po słów na co dzień ostro ze so bą ry -
wa li zu ją cych. Z Kra ko wa przy je chał
Ja ro sław Go win, z Gor lic – Wi told Ko -
chan (obaj PO), z Li ma no wej – Wie sław
Jan czyk, a naj dal szą dro gę od był Edward
Siar ka z Ra by Wy żnej (dwaj ostat ni z PiS).
Spóź nił się Ar ka diusz Mu lar czyk (PiS).
Nie zawiódł sta ły by wa lec tych opłat ków
An drzej Szka ra dek, szef są dec kiej
„Solidarności”, ani raj cy gmi ny Cheł miec. 

Opła tek roz po czął się od mszy św.
w ko ście le Nie po ka la ne go Ser ca NMP,
ce le bro wa nej przez czte rech ka pła nów
pod prze wod nic twem ks. pra ła ta Jó ze fa
Ba bi cza, pro bosz cza mar ci nko wic kiej
wspól no ty. Przy oł ta rzu stał po czet
sztan da ro wy Sto wa rzy sze nia Ka sa Wza -
jem nej Po mo cy. Wśród cho rą żych sztan -
da ru za bra kło tym ra zem do cho dzą ce go
do zdro wia po cię żkiej cho ro bie Mi cha -
ła Wój ci ka z po bli skich Chom ra nic,
skarb ni ka cheł miec kiej, naj więk szej ka -
sy (po nad 400 człon ków).

– Spo ty ka my się, aby pod su mo wać
mi nio ne 12 mie się cy i po roz ma wiać
o tym, co nas cze ka w tym ro ku – za ga ił
po tem w au li szkol nej Zyg munt Ber dy -
chow ski, któ ry dzień wcze śniej wró cił
z trzyty go dnio wej wy pra wy w An dy.
Na twa rzy pre ze sa Fun da cji Są dec kiej

wi dać jesz cze by ło opa le ni znę z Acon -
ca gui, naj wy ższej gó ry Ame ry ki Po łu -
dnio wej. Prze ma wia li też go ście. 

– Przed Po la ka mi stoi wy bór, al bo
mo der ni zu je my kraj, al bo tkwi my w ma -
ra zmie, a je że li mo der ni zu je my, to
w opar ciu o ja kie war to ści? – py tał Ja -
ro sław Go win i sam so bie od po wie dział:
– Nie po win na to być mo der ni za cja na -
śla dow cza, nie mu si my ko pio wać cu -
dzych wzo rów, ma my wła sną skarb ni cę
war to ści na ro do wych i chrze ści jań skich,
swo je tra dy cje, oby cza je, prze ko na nia. 

Go win przy to czył wy ni ki ba dań so -
cjo lo gicz nych mło dzie ży pol skiej, któ re
wska zu ją, że mło dzi Po la cy są bar dzo
pro ryn ko wi, przed się bior czy i otwar ci
na świat, a z dru giej stro ny są przy wią -
za ni do tra dy cyj nych war to ści: ro dzi ny,
Ko ścio ła, oj czy zny. 

– Na tym po ten cja le na le ży bu do wać
przy szłość Pol ski – uwa ża kra kow ski par -
la men ta rzy sta. Lu dzie słu cha li za uro cze -
ni, bo tak jesz cze nie prze ma wiał ża den
po li tyk Plat for my Oby wa tel skiej, ko ja -
rzo nej ze śle pym li be ra li zmem, ko smo -
po li ty zmem, wręcz de ka den cją. Za pał
Go wi na zga sił le gen dar ny przy wód ca są -
dec kich chło pów spod zna ku „S” RI,
Wła dy sław Pik sa z Czerń ca w gmi nie
Łąc ko. 

– Pan jest po rząd ny czło wiek – mó -
wił Pik sa, zwra ca jąc się do Go wi -
na – ale je że li tak da lej pój dzie, to

Na opłatku Fundacji Sądeckiej
w Marcinkowicach wypada być 

Spo tka nie 
wśród przy ja ciół

WYDARZENIA
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spu ści my Plat for mę do mo rza. W mo jej
wsi, na 130 za gród, zo sta ły dwa ko nie
i kil ka krów. Gdy by nie te ren ci ny, to lu -
dzie by po mar li z gło du. Gdzie te cu da,
któ re obie cy wał Do nald Tusk?! 

Wię cej opty mi zmu wlał w ser ca ze -
bra nych sta ro sta Jan Go lon ka mó wiąc
o rze ce unij nych pie nię dzy na pły wa ją -
cych do są dec kich gmin. – Je że li te

wszyst kie pla no wa ne in we sty cje zo sta ną
zre ali zo wa ne, to za rok spo tka my się
na zu peł nie in nej Są dec czyź nie – stwier -
dził sta ro sta. 

Po wy stą pie niach go ści, sce ną za -
wład nął miej sco wy Chór im. ks. Je rze -
go Po pie łusz ki pod dy rek cją Ma rze ny
Pi ku ły, któ ry wraz z so list ką Jo an ną
Abrzy kow ską-Clif ford (są de czan ką),
dał wspa nia ły kon cert ko lęd i pa sto ra -
łek, wy ko nu jąc na fi nał utwór sta ro są -
de cza ni na Ja na Jo achi ma Cze cha.
Po tem tro chę za mie sza nia wpro wa dzi -
ła gru pa ko lęd ni cza z tu ro niem,
a po prze bie rań cach The atrum Mun dum
im. Mie czy sła wa Ko tlar czy ka, zło żo ny
ze stu den tów Uni wer sy te tu Pa pie skie go
im. Ja na Paw ła II w Kra ko wie, przed -
sta wił spek takl pt. Kro ku sy. By ła to
rzew na, gó ral ska opo wieść o Ma ryi
z Je zu skiem po szu ku ją cej schro nie nia
wśród lu dzi obo jęt nych i ego istycz nych,
aż tra fi li na bied ną ro dzi nę, obar czo -

ną 12 dziat ka mi, któ rzy ta jem ni czym
Przy by szom udzie li li cie płej stra wy
i ką ta do spa nia. Ta hi sto ria bar dzo
spodo ba ło się pu blicz no ści zgro ma dzo -
nej w Mar cin ko wi cach. 

Po wy stę pach ar ty stycz nych od by ło
się krót kie se mi na rium na te mat „Ku rie -
rów Sło wa Bo że go”, czy li od wa żnych,
mło dych lu dzi, któ rzy w la tach osiem -

dzie sią tych ze szłe go stu le cia prze my ca li
przez zie lo ną gra ni cę do Cze cho sło wa -
cji li te ra tu rę re li gij ną w ję zy ku sło wac -
kim i de wo cjo na lia.

– Tę ak cję zor ga ni zo wał ma ria nin,
ksiądz Sta ni sła wa Łu gow ski, pra cu ją cy
obec nie na Sło wa cji, a ksią żki po cho dzi -
ły od pro te stan tów i ka to li ków z Nie -
miec, Ho lan dii, Bel gii – mó wił Ma rian
Szcze pa no wicz z Kra ko wa, au tor ksią -
żki o tym ma ło zna nym epi zo dzie hi sto -
rii naj now szej. 

Na Są dec czyź nie „prze myt ni cy” mie li
moc ne opar cie w ro dzi nie Bar tu lów
w Po de gro dziu. W grud niu 1983 r.
na gra ni cę w Pi wo wa rów ce nad Piw -
nicz ną po szedł z ple ca kiem wy pcha nym
świę ty mi ob raz ka mi, ale ta kże de kla ra -
cją cze cho sło wac kiej opo zy cji – Kar -
tą 77 m.in. ów cze sny li ce ali sta, a obec nie
wi ka ry w Gry bo wie Pa weł Bar tu la. Te -
raz w Mar cin ko wi cach ksiądz Pa weł
opo wie dział, jak to wy glą da ło. Wy pra -
wa za koń czy ła się tra gicz nie. Wo pi ści
aresz to wa li trzech Sło wa ków w chwi lę
po tym, jak prze ję li ple ca ki od ko le gów
z Pol ski. Sło wa cy prze sie dzie li kil ka na -
ście mie się cy w są dec kim i tar now skim
wię zie niu, drę cze ni przez kontr wy wiad
cię żki mi prze słu cha nia mi. 

Opo wieść księ dza Paw ła uzu peł nia ła
je go sio stra Ali cja Grze sik z d. Bar tu la,
dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej w No -
wym Są czu Bie go ni cach. W dys ku sji
o cię żkiej sy tu acji Ko ścio ła ka to lic kie -
go w Cze cho sło wa cji wzię li po nad to
udział: Ja ro sław Ro la, na uczy ciel hi sto -
rii w Ze spo le Szkół Sa mo cho do wych
w No wym Są czu, oraz Jan Ru cha ła z są -
dec kie go od dzia łu Pol skie go To wa rzy -
stwa Hi sto rycz ne go. De ba ta spo tka ła się
z ży wym za in te re so wa niem, nikt na wet
nie drgnął na krze śle, choć to by ła już
pią ta go dzi na spo tka nia opłat ko we go.
Na resz cie przy szedł czas na naj wa żniej -
szy punkt spo tka nia: ła ma nie się opłat -
kiem. Lu dzie pa da li so bie w ob ję cia,
pa da ły też cie płe, ser decz ne sło wa ży -
czeń i no wo rocz nych po win szo wań. 

Opła tek za koń czył cie pły, świą tecz ny
po si łek. Naj wa żniej szych go ści po dej mo -
wał na ple ba ni ks. pra łat Jó zef Ba bicz,
gdzie po da no na dzie wa ną kacz kę. Na le ży
za uwa żyć, że by ła to już dru ga w krót kim
cza sie wi zy ta po sła Ja ro sła wa Go wi -
na w Mar cin ko wi cach na za pro sze nie
Zyg mun ta Ber dy chow skie go. Go win, któ -
ry ucho dzi za przy wód cę kon ser wa tyw ne -
go skrzy dła PO, nie ukry wa, że chciał by
„prze me blo wać” są dec ką Plat for mę, wpu -
ścić do niej tro chę świe żej krwi, aby wię -
cej nie do zna wa ła tak do tkli wych po ra żek,
jak się sta ło np. pod czas eu ro wy bo rów
w ze szłym ro ku. W tym wzglę dzie kra -
kow ski po seł li czy na śro do wi sko sku pio -
ne wo kół pre ze sa Fun da cji Są dec kiej. 

(HSZ)

– Jeżeli te wszystkie
planowane inwestycje
zostaną zrealizowane, to
za rok spotkamy się
na zupełnie innej
Sądecczyźnie – stwierdził
starosta.

Z noworocznymi życzeniami ZDJĘCIA: PG

WYDARZENIA
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W roku wyborczym ranking sądeckich gmin przyjął formę oceny
aktywności samorządów

Dobrzy i najlepsi

T o za ska ku ją cy re zul tat „Oce ny
ak tyw no ści są dec kich gmin
w 2008 ro ku”, bo prze cież bur -
mistrz Emil Bo dzio ny nie ma

do brej pra sy i przez wszyst kie la ta swo -
ich rzą dów zma gał sie z za ja dłą opo zy -
cją w ra dzie gmi ny i po za ra dą. „Oce nę”
za pre zen to wa no pod czas ga li 31 stycz -

nia w Ma ło pol skim Cen trum Kul tu ry
„So kół”, na któ rej ogło szo no wy ni ki
ple bi scy tu na Są de cza ni na 2009 Ro ku. 

Do ku ment przy go to wal ze spół mło -
dych pra cow ni ków In sty tu tu Eko no -
micz ne go Pań stwo wej Wy ższej Szko ły
Za wo do wej w No wym Są czu. Ini cja ty -
wa wy szła od pre ze sa Fun da cji Są dec -

kiej Zyg mun ta Ber dy chow skie go i spo -
tka ła się z przy chyl no ścią władz uczel -
ni. Za słu ga w tym przede wszyst kim
prof. dra hab. Ta de usza Ku dła cza, dy -
rek to ra In sty tu tu Eko no micz ne go
PWSZ. 

Po wo ła ny do re ali za cji za da nia ze spół
pra co wał w skła dzie: mgr Na ta lia Jaś -
kie wicz, mgr Pa weł Jur czak, mgr Piotr
Li tyń ski, mgr Mo ni ka Ma ko wiec ka
i mgr Agniesz ka Zwo le nik. Pra ca mi kie -
ro wa ła dr Ka ta rzy na Pe ter -Bom bik, spe -
cja list ka z za kre su fi nan sów
sa mo rzą do wych. Sta ły nad zór spra wo -
wał też dr Ma rek Re ichel, wi ce dy rek tor
In sty tu tu Eko no micz ne go. 

– Za sad ni czą prze słan ką pod ję tej ini -
cja ty wy by ła chęć wy ró żnie nia sa mo rzą -
dów, któ re w 2008 ro ku wy ka za ły się
naj więk szą ak tyw no ścią. Moc ne go wy -
ar ty ku ło wa nia wy ma ga na to miast fakt,
iż z przed sta wio nej oce ny w żad nym wy -
pad ku nie mo że wy ni kać wnio sek, że sa -
mo rzą dy nie wy mie nio ne w gru pie
wy ró żnio nych by ły nie ak tyw ne. Ozna cza
to je dy nie, że w 2008 ro ku ich ak tyw ność
w świe tle usta lo nych kry te riów by ła ni -
ższa. Przy ję te po stę po wa nie wy ła nia nia
li de rów opie ra się bo wiem na tzw. oce -
nie względ nej (po rów naw czej) – na pi sał
we wstę pie prof. Ta de usz Ku dłacz. 

Rok 2008, ja ko przed miot ba dań, wy -
ni kał z mo żli wo ści uzy ska nia wia ry god -
nych da nych u schył ku na stęp ne go ro ku.
Li czą cy pra wie 30 stron ma szy no pi su
(z ta bel ka mi i wy kre sa mi) do ku ment
wy ma gał ze bra nia i prze two rze nia mnó -
stwa in for ma cji, da nych licz bo wych oraz
ich we ry fi ka cji u źró deł. Nie jest to lek -
tu ra dla la ików, ale za pew ne za in te re su -
je sa mo rzą dow ców, a już skarb ni cy
gmin i rad ni z ko mi sji bu dże to wych po -
win ni obo wiąz ko wo się z tym opra co -
wa niem za po znać. 

GOSPODARKA

Emil Bodziony, burmistrz Krynicy-Zdroju FOT. PG

Gmina Uzdrowiskowa Krynica-Zdrój najlepiej się
rządziła w 2008 roku, pod Górą Parkową najrozsądniej
w tamtym czasie wydawano grosz publiczny.
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Mno gość kry te riów
Spe cja li ści z PWSZ oce ni li ak tyw -

ność 17 są dec kich gmin, o nie jed na ko -
wym sta tu sie (11 gmin wiej skich, 4
gmi ny miej sko -wiej skie, jed na gmi -
na miej ska i jed no mia sto na pra wach
po wia tu) we dle 11 kry te riów: re la cja
nad wy żki ope ra cyj nej do wy dat ków
bie żą cych, nad wy żka ope ra cyj na per ca -
pi ta, udział do cho dów wła snych w do -
cho dach ogó łem, do cho dy wła sne per
ca pi ta, udział wy dat ków ma jąt ko wych
w wy dat kach ogó łem, wy dat ki ma jąt ko -
we per ca pi ta, wskaź nik sa mo fi nan so -
wa nia, sko ry go wa ny wskaź nik re la cji
wy dat ków ma jąt ko wych do wy dat ków
na ob słu gę za dłu że nia, wskaź nik za dłu -

że nia i wskaź nik ob słu gi za dłu że nia, in -
dy wi du al ny wskaź nik za dłu że nia.
Ka żde z kry te riów po słu ży ło do wy ło -
nie nia 6 li de rów da nej ka te go rii, wska -
za no ta kże gru pę sa mo rzą dów, gdzie
dy na mi ka po zy tyw nych zmian by ła naj -
więk sza.

Oto pa rę in te re su ją cych szcze gó łów.
Naj bo gat szą gmi ną na Są dec czyź nie
w ro ku 2008 i to się za pew ne nie zmie -
ni ło do dzi siaj by ła Kry ni ca-Zdrój, gdzie
do chód na gło wę miesz kań ców wy no -
sił 2143 zł. Po tem dłu go nic i No wy
Sącz – 1653 zł, Mu szy na –1192 zł, Piw -
nicz na Zdrój – 816 zł, Cheł miec – 804 zł
i Ry tro – 786 zł. 

Je śli cho dzi o wy dat ki ma jąt ko we per
ca pi ta w 2008 ro ku, to znów prze wo dzi
Kry ni ca – Zdrój z 1425 zł na gło wę
miesz kań ca. Na dru gim miej scu wi dzi -
my Gró dek n. Du naj cem – 824 zł, a da -
lej Łąc ko – 687 zł, Sta ry Sącz – 643 zł,
Gry bów (mia sto) – 631 zł i Ka mion ka
Wiel ka – 521 zł.

W 2008 ro ku naj wię cej środ ków unij -
nych per ca pi ta po zy ska ła Na wo jo wa
– 869 zł, po tem prze paść i No wy Sącz
– 119 zł, Łąc ko – 88 zł, Sta ry Sącz
– 77 zł, Ło so si na Dol na – 45 zł i Mu szy -
na – 42 zł.

Pod wzglę dem wy so ko ści wskaź ni ka
sa mo fi nan so wa nia (udzia łu środ ków
wła snych w wy dat kach in we sty cyj nych)
w 2008 ro ku – ta be la uwzględ nia

wszyst kie sie dem na ście gmin – pierw -
sze miej sce za jął Cheł miec, a da lej: Gró -
dek n. Du naj cem, Gry bów (gmi na),
Gry bów (mia sto), Ka mion ka Wiel ka,
Ko rzen na. Staw kę za my ka ją: Po de gro -
dzie, Ry tro i Sta ry Sącz. Ale nie na le ży
z te go wy cią gać po chop nych wnio sków. 

– Wy so ka war tość wskaź ni ka okre śla
po ziom bez pie czeń stwa fi nan so we go
gmi ny – ko men tu ją au to rzy. – War tość
ta jest ko rzyst na w przy pad ku oce ny
kon dy cji fi nan so wej gmi ny. Nie mniej
jed nak oce na kon dy cji fi nan so wej gmi -
ny nie jest przed mio tem ana li zy, a jest
nim ak tyw ność. Wy so ka war tość wskaź -
ni ka ozna cza, iż gmi na w du żym stop niu

fi nan su je in we sty cje z wła snych środ -
ków, mniej na to miast ze źró deł ze wnętrz -
nych – co jest bez piecz ne z punk tu
wi dze nia fi nan sów lo kal nych. Jed no cze -
śnie pod kre ślić na le ży, iż znacz na część
środ ków unij nych funk cjo nu je na za sa -
dzie re fun da cji kosz tów, za tem ko niecz -
nym jest ko rzy sta nie z ze wnętrz nych
źró deł fi nan so wych w ce lu re ali za cji in -
we sty cji. Tak więc, je że li gmi na fi nan su -

je in we sty cje ze swo ich środ ków ozna cza
to, że nie dą ży ona do mak sy mal ne go
wy ko rzy sta nia do stęp nych źró deł fi nan -
so wych, a tym sa mym nie dą ży do mak -
sy mal ne go roz wo ju jed nost ki lo kal nej. 

Ta kich za strze żeń jest wię cej. Au to rzy
mno żą je przy ta be li kla sy fi ku ją cej są -
dec kie gmi ny pod wzglę dem wskaź ni ka
za dłu że nia oraz ob słu gi dłu gu, gdzie
usta wo daw ca wy zna czył ba rie ry, któ rych
prze kro cze niu skut ku je rzą da mi ko mi sa -
rza: 60 proc. i 15 proc. do cho dów jed -
nost ki sa mo rzą do wej. Pod tym wzglę dem
w 2008 ro ku w „czo łów ce” by ła Ła bo -
wa, Łąc ko, Mu szy na, Gry bów (mia sto),
Ry tro i Cheł miec. Naj ko rzyst niej oba
wskaź ni ki kształ to wa ły się w tam tym
cza sie w Ło so si nie Dol nej, Na wo jo wej
i Po de gro dzia. Ale to też, oka zu je się,
o ni czym jesz cze nie świad czy. 

– War to za uwa żyć, iż do pó ki wiel kość
za dłu że nia, jak i wy dat ków na ob słu gę
dłu gu, nie prze kra cza do pusz czal ne go
pra wem po zio mu, nie mo żli wym jest do -
ko na nie oce ny ba da nych jed no stek w ka -
te go riach „lep sze” i „gor sze” – pi szą
eko no mi ści z są dec kiej PWSZ. – Oczy -
wi ście, w sy tu acji zbli że nia się oma wia -
nych re la cji do po zio mu „gra nicz ne go”
na le ży pod jąć okre ślo ne dzia ła nia wpi -
su ją ce się w pro wa dzo ną przez jed nost -

Najbogatszą gminą
na Sądecczyźnie
w roku 2008 i to się
zapewne nie zmieniło
do dzisiaj była Krynica
– Zdrój, gdzie dochód
na głowę mieszkańców
wynosił 2143 zł.Emil Bo dzio ny, bur mistrz Kry ni cy -Zdro ju

Zwy cię stwo w ran kin gu na naj ak tyw niej szy sa mo rząd to przede wszyst kim ol brzy mia sa tys fak -
cja. To swe go ro dza ju na gro da za kon se kwent nie re ali zo wa ny kie ru nek ob ra nej stra te gii dzia ła -
nia w po li ty ce gmin nej, któ ry oka zał się słusz ny i ko rzyst ny. To zwy cię stwo to ta kże
kontr ar gu ment do ró żnych pseu do opi nii na te mat sta gna cji gmi ny Kry ni ca – Zdrój. Ta kie opi nie,
co praw da nie dzi wią, bo ich au to ra mi są po ten cjal ni pre ten den ci przy go to wu ją cy się już
do kam pa nii wy bor czej, ale jak wi dać nie wy trzy mu ją one 
w kon fron ta cji z oce na mi eko no mi stów z Pań stwo wej Wy ższej Szko ły Za wo do wej.
Wy ni ki ran kin gu to ta kże mo ty wa cja do dal szej efek tyw nej pra cy 
dla do bra pu blicz ne go i lo kal nych spo łecz no ści. Bo ga ty ma te riał opra co wa ny przez pra cow ni ków
In sty tu tu Eko no micz ne go PWSZ jest nie oce nio nym źró dłem wie dzy i in for ma cji. Wy ko rzy sta nie
go w prak ty ce po zwo li sa mo rzą dom jesz cze bar dziej pro fe sjo nal nie kie ro wać roz wo jem swych
spo łecz no ści lo kal nych.
Pra gnę za to po dzię ko wać prof. Ta de uszo wi Ku dła czo wi i je go ze spo ło wi pra cow ni ków na uko -
wych oraz ini cja to ro wi ran kin gu Zyg mun to wi Ber dy chow skie mu. Przy czym nie cho dzi mi o ja -
kieś nie zdro we współ za wod nic two, ale o jak naj efek tyw niej sze kie ro wa nie gmi ną. 

GOSPODARKA
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kę bez piecz ną po li ty kę za dłu że nia, jed -
na kże na wet wy so kie wskaź ni ki, mo gą ce
wska zy wać na ko niecz ność ogra ni cze nia
w ko lej nych la tach za cią ga nia dal szych
zo bo wią zań, nie mo gą być pod sta wą ne -
ga tyw nej oce ny gmi ny na tle in nych
dzia łań.

Kry ni ca li de rem li de rów 
Z te go wzglę du przy koń co wej oce -

nie ak tyw no ści są dec kich gmin zre zy -
gno wa no z trzech wskaź ni ków
„za dłu że nio wych”: sko ry go wa ne go
wskaź ni ka re la cji wy dat ków ma jąt ko -
wych do wy dat ków na ob słu gę za dłu że -
nia, wskaź ni ka za dłu że nia i wskaź ni ka
ob słu gi za dłu że nia oraz in dy wi du al ne -
go wskaź ni ka za dłu że nia. 

W uogól nio nej oce nie ak tyw no ści są -
dec kich sa mo rzą dów uwzględ nio no
osta tecz nie 8 wskaź ni ków cząst ko wych
po dzie lo nych na dwie pod gru py: do cho -
do wych i in we sty cyj nych. Au to rzy do -
da li jesz cze dy na mi kę zmian. W ten
spo sób po wsta ły „trzy mo du ły czę ścio -
wo za gre go wa nych ocen”, jak to na zwa -
no, któ re po słu ży ły do spo rzą dze nia
skom pli ko wa ne go dia gra mu, a przede
wszyst kim ta be li z szóst ką li de rów ak -
tyw no ści są dec kich gmin w 2008 ro ku.

Oto li de rzy po sród sa dec kich sa mo -
rzą dów: I miej sce – Kry ni ca
– Zdrój, II m. – Sta ry Sącz, III m.
– Po de gro dzie, IV m. – Ło so si na Dol -
na, V m. – Gry bów (mia sto) i VI m.
wspól nie – Ry tro i Ka mion ka Wiel ka. 

„Oce na” PWSZ tra fi do wój tów, rad -
nych, soł ty sów. Jej wer sję elek tro nicz ną
mo żna po brać z na sze go por ta lu (www.
sa de cza nin. in fo). Spe cja li ści od fi nan -
sów sa mo rzą dów z są dec kiej uczel ni za -

po wia da ją opra co wa nie ko lej nych ra por -
tów. Bę dą bar dziej po głę bio ne i mia ły
zde cy do wa nie cha rak ter ran kin gu, gdyż
nad au to ra mi nie bę dzie już cią ży ło
odium „mie sza nia się do po li ty ki” w ro -
ku wy bor czym. W koń cu cho dzi o to, że -
by nie udo wad niać, że ka żdy

bur mistrz/wójt pod ja kimś wzglę dem
jest wspa nia ły, tyl ko po ka zać fak tycz -
nych li de rów i out si de rów go spo dar ki sa -
mo rzą do wej. Ale wcze śniej
od pra cow ni ków PWSZ swój wer dykt
wy da elek to rat. 

HEN RYK SZEWC ZYK

Wskaźnik samofinansowania
(układ alfabetyczny)

lp. gmina wielkość wskaźnika
1. Chełmiec 1,34
2. Gródek 0,96
3. Grybów – gmina 1,37
4. Grybów – miasto 0,85
5. Kamionka Wielka 0,90
6. Korzenna 0,86
7. Krynica-Zdrój 0,95
8. Łabowa 0,53
9. Łącko 0,72
10. Łososina Dolna 1,16
11. Muszyna 1,33
12. Nawojowa 1,02
13. Nowy Sącz 0,77
14. Piwniczna –Zdrój 1,11
15. Podegrodzie 1,35
16. Rytro 1,48
17. Stary Sącz 1,07

Wskaźnik zadłużenia
(układ alfabetyczny)

lp. gmina wielkość wskaźnika
1. Chełmiec 0,19
2. Gródek n/Dunajcem 0,11
3. Grybów 0,00
4. Grybów (miasto) 0,23
5. Kamionka Wielka 0,06
6. Korzenna 0,08
7. Krynica-Zdrój 0,12
8. Łabowa 0,42
9. Łącko 0,31
10. Łososina Dolna 0,00
11. Muszyna 0,27
12. Nawojowa 0,01
13. Nowy Sącz 0,19
14. Piwniczna Zdrój 0,06
15. Podegrodzie 0,04
16. Rytro 0,21
17. Stary Sącz 0,06

Wskaźniki uogólnionej oceny
aktywności samorządów

lp. gmina ocena końcowa
1. Krynica-Zdrój 162
2. Stary Sącz 153
3. Podegrodzie 137
4. Łososina Dolna 128
5. Grybów (mia sto) 126
6. Rytro 123

Kamionka Wielka
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K a żda ze stron z osob na za de -
kla ro wa ła, że w ro ku 2012 bę -
dzie my wszy scy mknę li
ob jaz dem, któ ry z le wej stro ny

Du naj ca omi ja kró lew ski gród No wy
Sącz. Po wia ło więc opty mi zmem, po la -
tach tar gów, mie sią cach prze rzu ca nia
od po wie dzial no ści, nie za wsze for tun -
nych wy po wie dzi przed sta wi cie li władz
roz ma itych szcze bli. Oby te obiet ni ce się
spraw dzi ły.

I
Wrze sień 2010 – za koń cze nie eta pu

do ku men ta cji wstęp nej; wrze sień 2010
– ogło sze nie na bu do wę tra sy, po ło -
wa 2012 – za koń cze nie bu do wy ob wod -
ni cy za chod niej – ta ki po zy tyw ny
har mo no gram za pi sa ny jest w do ku -
men tach Sta ro stwa Po wia to we go w No -
wym Są czu.

W czwar tek, 14 stycz nia, w No wym
Są czu zo sta ła pod pi sa na umo wa na wy -
ko na nie do ku men ta cji pro jek to wej dla
in we sty cji, któ rą ofi cjal nie na zy wa się
„Bu do wą za chod niej ob wod ni cy No we -
go Są cza – po łą cze nia m. Brze zna z dro -
gą kra jo wą nr 28”. Kon trakt pa ra fo wa li:
dy rek tor Za rzą du Dróg Wo je wódz kich
w Kra ko wie Grze gorz Stech i pre zes fir -
my Pra cow ni In ży nier skiej „Klo to ida”
Mi ro sław Ba jor. Świad ka mi tej ce re mo -

nii by li m.in.: po sło wie An drzej Czer -
wiń ski i Wie sław Jan czyk, wi ce mar sza -
łek wo je wódz twa Le szek Zegz da,
sta ro sta no wo są dec ki Jan Go lon ka, sta -
ro sta no wo tar ski Jan Ha mer ski, bur mi -
strzo wie, wój to wie i sa mo rzą dow cy
są dec kich gmin. Wszy scy uczest ni cy tej
uro czysto ści za de kla ro wa li da le ko idą cą

współ pra cę, pod kre śla jąc, że tyl ko po ro -
zu mie nie i po wszech na zgo da mo gą do -
pro wa dzić do zde cy do wa nej po pra wy
sie ci dróg i do stęp no ści ko mu ni ka cyj nej
Są dec czy zny.

Sta ro sta Jan Go lon ka w ilu stro wa nym
wi zu ali za cją wy stą pie niu przy po mniał,
że 30 wrze śnia 2009 r. w no wo są dec kim
sta ro stwie pod pi sa no po ro zu mie nie
w spra wie bu do wy ob wod ni cy za chod -
niej No we go Są cza. Je go sy gna ta riu sze
to: wo je wódz two ma ło pol skie, po wiat
no wo są dec ki oraz gmi ny Po de gro dzie
i Cheł miec.

Ta ar te ria ko mu ni ka cyj na bę dzie li -
czyć ok. 6 km i ma kosz to wać do 50 mln
zł. Po bie gnie od skrzy żo wa nia z ob wod -
ni cą Sta re go Są cza i Po de gro dzia w stro -
nę pół noc ną i po łą czy się z od cin kiem,
któ ry w Chełm cu ma być bu do wa ny
przez Ge ne ral ną Dy rek cję Dróg Kra jo -
wych i Au to strad, oraz ob wod ni cą pół -
noc ną No we go Są cza, o któ rą ma ją
za dbać wła dze No we go Są cza. Tyl ko
wte dy mo żna bę dzie mó wić o kom plek -
so wym roz wią za niu pro ble mu ob jaz -
dów mia sta z tej stro ny Du naj ca.
Pod pi sa nie umo wy z za do wo le niem
przy ję ła grup ka miesz kań ców oko lic
Po de gro dzia i Brze znej, usa tys fak cjo no -
wa na no wym prze bie giem tej tra sy.

***
Jan Go lon ka wró cił do hi sto rii

sprzed dziewięciu lat, kie dy to na Ryn ku
w Sta rym Są czu zo sta ła pod pi sa na umo -
wa w spra wie roz wo ju ukła du ko mu ni -
ka cyj ne go Są dec czy zny. Po ro zu mie nie
to pa ra fo wa li wte dy przed sta wi cie le: Ge -
ne ral nej Dy rek cji Dróg Pu blicz nych Za -
rzą du Wo je wódz twa Ma ło pol skie go,
po wia tów brze skie go, no wo są dec kie go,
mia sta No we go Są cza i 10 gmin po ło żo -
nych przy tra sie ob wod ni cy. Kon cep cja
ta opie ra ła się na dwóch ob wod ni cach,
pół noc nej na obrze żach No we go Są cza

W ro ku wy bor czym sa mo rzą dow cy przy spie sza ją 

2012 – rok są dec kich
ob wod nic
W ciągu jednego tygodnia w styczniu byliśmy świadkami
niecodziennej licytacji. Niezależnie od siebie
przedstawiciele różnych instytucji samorządowych
i urzędów zaprezentowali wizje budowy dwóch obwodnic
Nowego Sącza: zachodniej i północnej.

Oliwy do ognia dolały
wypowiedzi starosty
Jana Golonki
i wicemarszałka Leszka
Zegzdy, którzy
zasugerowali, że jeżeli Sącz
nadal będzie wolno
przygotowywał się
do budowy obwodnicy
północnej, to oni ją zabiorą
i wybudują poza granicami
królewskiego grodu.

GOSPODARKA
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i za chod niej bie gną cej od Goł ko wic
przez Po de gro dzie, Cheł miec do gra nic
No we go Są cza na le wym brze gu Du naj -
ca wraz z mo stem i do jaz dem łą czą cym
ją na prze ciw le głym brze gu z dro gą kra -
jo wą nr 87 z No we go Są cza do Sta re go
Są cza. Ten do ku ment jest re ali zo wa ny,
choć nie w peł ni.

Do daj my, że 19 paź dzier ni ka 2007 r.
pod pi sa no list in ten cyj ny w spra wie bu -
do wy ob wod ni cy za chod niej No we go
Są cza, a w lip cu 2008 r. mia ło miej sce
uro czy ste otwar cie no wej prze pra wy
przez Du na jec (ob wod ni ca Sta re go Są -
cza, z dwo ma ron da mi, mo stek i wia -
duk tem nad to ra mi ko le jo wy mi). I to
był I etap wiel kiej in we sty cji. Cał ko wi -
ta war tość te go przed się wzię cia to 67
mln zł.

***
II etap bu do wy ob wod ni cy roz pocz -

nie się wkrót ce. Wo je wo da ma ło pol ski,
Sta ni sław Kra cik, wy dał już po zwo le nie.
Ta tra sa po wsta nie w cią gu dro gi wo je -
wódz kiej nr 969 w Goł ko wi cach i włą -
czo na zo sta nie w dro gę po wia to wą nr
K 1544 w Brze znej. Trakt bę dzie
miał 6,5 km dłu go ści, dwa pa sy ru chu
oraz jed no stron ny chod nik. W ra mach
te go przed się wzię cia po wsta ną dwa ron -
da, trzy no we mo sty na po to kach: Ja -
strzę bik, Słom ka i Go stwi czan ka. Koszt

ok. 51 mln zł, za koń cze nie ro bót – paź -
dzier nik 2011 r. In we stor – Za rząd Dróg
Wo je wódz kich w Kra ko wie.

***
III eta pem bę dzie wła śnie ob wod ni ca

za chod nia. Do ku men ta cję ma przy go to -
wać do koń ca wrze śnia br. fir ma „Klo -
to ida”. Jak nam po wie dział pre zes
Mi ro sław Ba jor, je go biu ro opra cu je trzy
wa rian ty prze bie gu te go trak tu. Je den
z nich zo sta nie wy bra ny. Bę dą pro wa -
dzo ne kon sul ta cje z miesz kań ca mi miej -
sco wo ści w gmi nach Po de gro dzie
i Cheł miec. Zgod nie z „za sa dą za pro jek -
tuj i wy bu duj” fir ma, któ ra póź niej wy -

gra prze targ na osta tecz ny pro jekt, bę -
dzie od po wie dzial na za tę in we sty cję aż
do uro czy ste go prze cię cia wstę gi.
Zgod nie z przed sta wio nym przez sta ro -
stę har mo no gra mem, ma to być w po ło -
wie 2012 r. 

Pod czas te go spo tka nia w sta ro stwie
mó wio no też o IV eta pie ob wod ni cy
– po pro wa dze niu trak tu od Chełm ca
w kie run ku Ku ro wa. Ale to ma na stą pić
po ro ku 2014 (do 2020). Pla nu je się też
wów czas grun tow ną mo der ni za cję dro -
gi od Brze ska przez No wy Sącz do Kry -
ni cy -Zdro ju. Bur mistrz Sta re go Są cza,
Ma rian Cy coń, i wi ce mar sza łek Le szek
Zegz da w tym sa mym cza sie umiej sco -
wi li też pro jekt bu do wy lot ni ska w Sta -
rym Są czu.

***
Z za pro sze nia sta ro sty nie sko rzy stał

pre zy dent No we go Są cza, Ry szard No -
wak. Nie przy by li też na uro czy stość wi -
ce pre zy den ci. Przed spo tka niem po ja wił
się je dy nie dy rek tor Za rzą du Dróg Miej -
skich, Grze gorz Mi rek, ale w sa mej kon -
fe ren cji już nie uczest ni czył. Tak mniej
wię cej wy glą da – jak wi dać – współ pra -
ca po wia tu grodz kie go i ziem skie go
w kwe stii in we sty cji ko mu ni ka cyj nych.

II
W pią tek 15 stycz nia pre zy dent Ry -

szard No wak, wi ce pre zy dent Je rzy Gwi -
żdż oraz dy rek tor Miej skie go Za rzą du
Dróg Grze gorz Mi rek pod czas kon fe -
ren cji pra so wej za pew ni li, że bie gną ca
od ul. Wi to sa do ul. Mar cin ko wic kiej
w Chełm cu (2,4 km) ob wod ni ca pół noc -
na, któ ra ma kosz to wać 120 mln zł, bę -
dzie go to wa w ro ku 2012. Choć No wy
Sącz nie jest bra ny pod uwa gę przy or -
ga ni za cji Mi strzostw Eu ro py w pił ce no -
żnej, to jed nak ta da ta za czy na ro bić
ka rie rę.

Sto sun ki mię dzy wła dza mi po wia tu
a mia sta są bar dzo chłod ne, a osią gnę ły
naj ni ższą w hi sto rii wza jem nych re la cji
tem pe ra tu rę wsku tek nie po ro zu mień do -
ty czą cych ró żnic na te mat przy szło ści
sie ci ko mu ni ka cyj nej wo kół No we go
Są cza i w sa mym mie ście. Oli wy
do ognia do la ły wy po wie dzi sta ro sty Ja -
na Go lon ki i wi ce mar szał ka Lesz ka
Zegz dy, któ rzy za su ge ro wa li, że je że li
Sącz na dal bę dzie wol no przy go to wy -

– Jeżeli ktoś mówi, że my
nic nie robimy, albo że
robimy coś za wolno, to
niech zobaczy tę
dokumentację
– komentowali Ryszard
Nowak i Jerzy Gwiżdż.
– Mamy wszystko, co
trzeba do rozpoczęcia
budowy obwodnicy
północnej.

Nowy most w ciągu miejskiej części obwodnicy północnej
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wał się do bu do wy ob wod ni cy pół noc -
nej, to oni ją za bio rą i wy bu du ją po -
za gra ni ca mi kró lew skie go gro du.
Re pli ka by ła na tych mia sto wa, pre zy dent
po wie dział, że obaj pa no wie to mo gą so -
bie za brać… ka nap ki do kie sze ni, ale
nie ob wod ni cę. Oczy wi ście w tle wy stę -
pu ją po li tycz ne za bar wie nia, Jan Go lon -
ka i Le szek Zegz da ko ja rze ni są z PO,
a Ry szard No wak – z PiS.

W ra tu szu do tych spo rów od no si li
się obaj pre zy den ci i szef MZD. Usie dli
w sa li im. Sta ni sła wa Ma ła chow skie go
oto cze ni kil ku na sto ma ogrom ny mi czar -
ny mi pu dła mi z na pi sem Mo sty Ka to wi -
ce. W środ ku zna la zła się
kom plet na do ku men ta cja in we sty cji pt.
„Prze ło że nie dro gi kra jo wej nr 28 Za tor
– No wy Sącz – Prze myśl na te re nie No -
we go Są cza oraz gmi ny Cheł miec”. Ta -
ka jest ofi cjal na na zwa pro jek tu.

– Je że li ktoś mó wi, że my nic nie ro -
bi my, al bo że ro bi my coś za wol no, to
niech zo ba czy tę do ku men ta cję – ko -
men to wa li Ry szard No wak i Je rzy Gwi -
żdż. – Ma my wszyst ko, co trze ba
do roz po czę cia bu do wy ob wod ni cy pół -
noc nej. Do ko na li śmy wy ku pu 100 pro -
cent grun tu, co by ło bar dzo
skom pli ko wa nym pro ce sem. Mo żna po -
wie dzieć, że mia sto udzie li ło po życz ki

Skar bo wi Pań stwa, bo wiem ta zie mia
prze szła na je go wła sność. Wkrót ce
otrzy ma my po zwo le nie na bu do wę, więc
o ja kich opóź nie niach ktoś mó wi?

Jak pod kre ślał dy rek tor Grze gorz Mi -
rek, do koń ca stycz nia miał być roz pi sa -
ny prze targ na wy bór in ży nie ra
kon trak tu. Póź niej uka że się ko lej ne
ogło sze nie in for mu ją ce o po szu ki wa niu
wy ko naw cy przed się wzię cia. Z ra cji
wiel kie go za kre su prac i du żej kwo ty
nasz roz mów ca li czy, że wy bór fir my
zaj mie do 50 dni. Je że li nie bę dzie pro -
te stów, to wów czas ru szą już kon kret ne
ro bo ty. Fi nał – w ro ku 2012.

***
Ob wod ni ca pół noc na (część miej ska)

roz pocz nie się od ul. Wi to sa (tam po -
wsta nie du że ron do) i póź niej jej tra sa
cią gnąć się bę dzie w kie run ku ul. Mar -
cin ko wic kiej w Chełm cu (pla no wa ny jest
dłu gi most na Du naj cu). Ca ły trakt bę dzie
li czyć 2,4 km. Na wi zu ali za cjach pro jek -
to wych wid nie ją dwie nit ki dro gi, ale jed -
nak na ra zie bę dzie wy bu do wa na tyl ko
jed na. Zda niem pre zy den tów, nie ma po -
trze by wpro wa dza nia dwóch pa sów
na tym krót kim od cin ku, zwłasz cza, że
Ge ne ral na Dy rek cja na swo jej czę ści
trak tu pla nu je jed ną jezd nię o ru chu dwu -
kie run ko wym. To ob ni ży koszt są dec kiej

in we sty cji mi ni mum o 20 mln zł. Te ren
jed nak od ra zu zo sta nie tak przy go to wa -
ny, że by kie dyś mo żna by ło bez pro ble -
mów ta ki dru gi tor wy bu do wać.

Skąd wziąć fun du sze na ten cel? Pre -
zy dent na dal li czy na 30 mln zł za sprze -
daż „tan de ty” przy ul. Lwow skiej. Jest
prze ko na ny, że ko lej ny prze targ za koń -
czy się po myśl nie. Być mo że zło tów ki
bę dą po cho dzić z ob li ga cji ko mu nal -
nych. Za pew ne trze ba bę dzie za cią gnąć
kre dyt. Go spo da rze mia sta pod kre śla ją,
że nie rów no trak to wa ne są sa mo rzą dy:
po wiat no wo są dec ki i gmi ny Sta ry Sącz,
Po de gro dzie i Cheł miec na re ali zo wa ne
tam ob wod ni ce otrzy mu ją bar dzo wy so -
kie do fi nan so wa nia z Unii Eu ro pej skiej,
z Urzę du Mar szał kow skie go, a sa me nie
bę dą mu sia ły po no sić zbyt wy so kich
kosz tów. Tym cza sem No wy Sącz nie
otrzy mał na to za da nie ani zło tów ki
z tzw. fun du szy ze wnętrz nych.

Pre zy dent Ry szard No wak koń czy
opty mi stycz nie: – Ja jed nak li czę, że ja -
kąś tam re fun da cję po nie sio nych kosz -
tów do sta nie my.

III
W pią tek, 22 stycz nia, na sce nę

wkro czył Sta ni sław Ko gut (PiS), któ ry
zwo łał kon fe ren cje pra so wą. Po in for -

Przełożenie drogi krajowej nr 28 na terenie miasta Nowego Sącza (obwodnica północna)
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mo wał, że trzej ma ło pol scy se na to ro -
wie: Sta ni sław Ko gut, Ta de usz Sko ru pa
i Ma ciej Kli ma (PiS) pod czas prac
nad bu dże tem pań stwa zło ży li pro po zy -
cję wy dzie le nia z fun du szu cen tral ne -
go 85 mln zł na do fi nan so wa nie
ob wod nic: No we go Są cza, Li ma no wej
i Kra ko wa. Wnio sek zo stał przez więk -
szość par la men tar ną od rzu co ny.

– Bu do wa ob wod nic w No wym Są -
czu i oko li cach to jest pod sta wo wa

spra wa dla na sze go re gio nu – po wie -
dział Sta ni sław Ko gut. – Wspól nie z se -
na to rem Ta de uszem Sko ru pą z Pod ha la
i se na to rem Ma cie jem Kli mą z okrę gu
tar now skie go – by łym wo je wo dą ma ło -
pol skim – zło ży li śmy po praw kę do bu -
dże tu pań stwa do ty czą cą ob wod nic
Kra ko wa, No we go Są cza i Li ma no wej.
Wy stą pi li śmy o umiesz cze nie 85 mln zł
na te bar dzo wa żne in we sty cje w pla nie
fi nan so wym na rok 2010. Czy ta łem
na ten te mat wie le tek stów w ga ze tach.
Otrzy ma łem w tej spra wie pi sma od pa -
nów pre zy den tów i rad nych No we go
Są cza z proś bą o po par cie dla tej ini -
cja ty wy. Uwa żam, że nie któ re pu blicz -
ne wy stą pie nia i prze ka ma rze nie się, że
tu taj bę dzie dro ga, a tam jej nie bę dzie,
to jest gra po li tycz na. Ta kie jest mo je
zda nie. W spra wie tak wa żnej dla
miesz kań ców Są dec czy zny nie po win no
być ta kich za gry wek po li tycz nych. Nie -
ste ty, na sza po praw ka nie uzy ska ła
więk szo ści z Se na cie i prze pa dła. Ja się
na ni ko go nie ob ra żam. De mo kra cja
po le ga na tym, że nie któ re wnio ski
prze cho dzą, a in ne są od rzu ca ne. Tu taj
nie ste ty żad na po praw ka opo zy cji nie
zo sta ła przy ję ta. 

– By łem tro chę zdzi wio ny tym, że ta -
kże se na to ro wie z Ma ło pol ski gło so wa li
prze ciw ko te mu po stu la to wi – do dał Sta -
ni sław Ko gut. 

Zda niem se na to ra, ob wod ni ce są ko -
niecz ne, bo wiem na sze mia sto już nie
tyl ko w go dzi nach szczy ty jest jed nym
wiel kim kor kiem sa mo cho do wym. Do -
ty czy to m.in. ul. Wę gier skiej, Tar now -
skiej, mo stu he leń skie go i wie lu in nych
wa żnych ar te rii ko mu ni ka cyj nych. Par -
la men ta rzy sta ze Stróż za de kla ro wał, że
bę dzie za bie gał o do fi nan so wa nie te go
przed się wzię cia u pre ze sa Ge ne ral nej
Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to strad
w War sza wie oraz w Mi ni ster stwie In -
fra struk tu ry.

–Uwa żam, że w kwe stii ob wod nic: za -
chod niej i pół noc nej po win ni śmy wszy -
scy wy stę po wać jed nym fron tem
– stwier dził nasz roz mów ca.

IV
Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych

i Au to strad za pew nia, że w ro ku 2012
go to wy bę dzie od ci nek ob wod ni cy pół -
noc nej, któ re go ta in sty tu cja bę dzie in -
we sto rem. Przed się wzię cie (dro ga
o dłu go ści po nad 1,6 km) bę dzie kosz -
to wa ło (ra zem z wy ku pem grun tów) 55
mln zł.

– Ma my peł ną do ku men ta cję na sze -
go od cin ka trak tu w Chełm cu – in for -
mu je nas Mag da le na Cha ca ga,
głów na spe cja list ka ds. ko mu ni ka cji
spo łecz nej w kra kow skiem Od dzia le
Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych
i Au to strad. – Wy ko na ło ją biu ro Mo -
sty Ka to wi ce, to sa mo, któ re przy go to -
wa ło pro jekt dla No we go Są cza. By ły
pew ne pro ble my w to ku przy go to wy wa -
nia tej in we sty cji, bo wiem zmie ni ły się
prze pi sy. Osta tecz nie jed nak Głów ny
Urząd Nad zo ru Bu dow la ne go uwzględ -
nił na sze od wo ła nie i in we sty cja jest
kon ty nu owa na tzw. sta rym try bem. To
ozna cza, że cze ka my tyl ko na wy da nie
po zwo le nia na bu do wę, któ re go spo -
dzie wa my się ok. po ło wy ro ku. Po tem
ogło si my prze targ. Po czą tek ro bot przy -
pad nie na rok 2011, re ali za cja ma po -
trwać 18 mie się cy, za tem ter min
od da nia do użyt ku tej tra sy w 2012 r.
jest jak naj bar dziej re al ny.

V
Gdy by te na der opty mi stycz ne za po -

wie dzi się speł ni ły, to ob jazd No we go
Są cza le wym brze giem Du naj ca w ro -

ku 2012 był by go to wy. Wte dy mo żna
bę dzie przy stą pić do ge ne ral ne go re -
mon tu mo stu he leń skie go, a wła ści wie
wznie sie nia no we go obiek tu i bu do wy
ko lej nej prze pra wy przez rze kę, ja ko
przed łu że nia ul. Pi ra mo wi cza.

Wcze śniej lo ko wa ne są za mia ry, aby
w ra mach „sche ty nó wek” tak zmo der ni -
zo wać dro gę od Na wo jo wej w stro nę
Że leź ni ko wej, Bie go nic i Sta re go Są cza,
że by mo gła ona peł nić funk cję „ma łej
ob wod ni cy po łu dnio wej” No we go Są -
cza. O „du żej ob wod ni cy po łu dnio wej”,
któ ra mia ła się za cząć na skrzy żo wa niu
w Za wa dzie i da lej cią gnąć się przez
Bie lo wi ce, Dą brów kę, Bie go ni ce w kie -
run ku Sta re go Są cza, od dłu ższe go cza -
su nikt nie wspo mi na.

PIOTR GRYŹ LAK

Wypis z projektu

– bu do wa jed no jez dnio we go od cin ka dro gi
kra jo wej nr 28 od km 131+760,0
do km 133+381,00 po ło żo ne go na te re nie
gmi ny Cheł miec;
– prze bu do wa dróg po przecz nych krzy żu ją -
cych się z pro jek to wa nym od cin kiem DK
nr 28 (ul. Li ma now ska – sta ry ślad DK nr 28
i ul. Mar cin ko wic ka – dro ga po wia to wa
nr 25219);
– bu do wa skrzy żo wań dro go wych na po łą -
cze niu pro jek to wa nej DK nr 28 z ist nie ją cą
dro gą po wia to wą nr 25219 (ul. Mar cin ko -
wic ka) oraz ul. Li ma now ską (sta ry ślad dro gi
kra jo wej nr 28);
– bu do wa dro gi do jaz do wej oraz zjaz dów
in dy wi du al nych i pu blicz nych;
– bu do wa chod ni ków;
– bu do wa obiek tów in ży nier skich (4 obiek ty
mo sto we, 2 prze pu sty;
– bu do wa ka na li za cji desz czo wej i oświe tle -
nia skrzy żo wań;
– wy ko na nie ele men tów or ga ni za cji i bez -
pie czeń stwa ru chu dro go we go, w tym ba rier
i ba rie ro po rę czy ener go chłon nych oraz wy -
gro dzeń chod ni ko wych;
– bu do wa ekra nów aku stycz nych;
– prze bu do wa ist nie ją cych sie ci uzbro je nia
te re nu ko li du ją cych z przed mio to wą in we -
sty cją;
– koszt bu do wy z wy ku pem grun tów – po -
nad 55 mln zł.

– Byłem trochę zdziwiony
tym, że także senatorowie
z Małopolski głosowali
przeciwko temu
postulatowi – dodał
Stanisław Kogut.
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P rze py ta li śmy wło da rzy są dec -
kich miast i gmin, co do bre go
szy ku ją dla swo ich miesz kań -
ców w no wym ro ku. I po pły nę -

ła la wi na obiet nic i przy rze czeń. Je że li
tyl ko część z pla no wa nych in we sty cji zo -
sta nie zre ali zo wa na, to za rok obu dzi my
się na in nej Są dec czyź nie. Po pro stu, do -
ko na się skok cy wi li za cyj ny na nie spo -
ty ka ną do tąd ska lę, jak to ujął bur mistrz
Piw nicz nej-Zdroju, Edward Bo ga czyk. 

PO DE GRO DZIE
– Dla miesz kań ców na szej gmi ny naj -

wa żniej sza bę dzie bu do wa ob wod ni cy
Po de gro dzia, nie ba wem zo sta nie wbi ta
pierw sza ło pa ta – za po wia da wójt Sta -
ni sław Łat ka. In we sty cja, któ ra ma kosz -
to wać po nad 50 mln zł, zo sta nie
sfi nan so wa na przez Urząd Mar szał kow -
ski. Po wiat no wo są dec ki i gmi na Po de -
gro dzie par ty cy pu ją je dy nie w kosz tach
do ku men ta cji i wy ku pu tzw. resz tó wek. 

Po te re nie gmi ny czę ści owo bę dzie
prze bie gać ta kże tra sa tzw. ob wod ni cy za -
chod niej No we go Są cza, roz po czy na ją ca
się od ron da w Brze znej do prze cię cia
z dro gą kra jo wą nr 28 w Bi czy cach Dol -
nych. Fir ma, któ ra wy grała prze targ,
do wrze śnia ma przed sta wić trzy wa rian -
ty prze bie gu tra sy. Wójt Po de gro dzia nie
oba wia się pro te stów miesz kań ców w tym
wzglę dzie. W „naj bo le śniej szym” wa -
rian cie do wy bu rze nia bę dą cztery bu dyn -
ki miesz kal ne, a w naj ła god niej szym
– je den, i to pu sto stan, w do dat ku w Bi -
czy cach. 

– W 2010 ro ku przy stą pi my do ka -
na li za cji Brze znej z roz bu do wą sie ci
odpro wa dza ją cej ście ki do oczysz czal -
ni w Po drze czu, bę dzie ona li czyć
ok. 27 km, koszt in we sty cji wy nie sie
ok. 8 mln zł – mó wi Sta ni sław Łat ka.
Po de grodz cy sa mo rzą dow cy pla nu ją
po nad to prze bu do wę ma gi stra li głów -
nej sie ci wo do cią go wej na od cin -
ku 700 m w Po de gro dziu.

Oko ło 1,2 mln zł bę dzie kosz to wa ła
bu do wa cen trum spor to wo–re ha bi li ta cyj -
ne go w Ol sza nie, na co wójt ma na dzie ję
uzy skać do fi nan so wa nia od mar szał ka
Ma ło pol ski. Nie wie le tań szy bę dzie re -
mont ka pi tal ny ośrod ka zdro wia w sto li -
cy gmi ny. Pra ce obej mą m.in. mon taż
win dy dla osób nie peł no spraw nych. 

– A po za tym, na bie żą co re mont i bu -
do wa dróg i chod ni ków, a we współ pra -
cy ze sta ro stwem mo der ni za cja dro gi
po wia to wej Sta dła – Dłu go łę ki, naj gor -
szej w po wie cie no wo są dec kim – uwa ża
pierw sza oso ba w gmi nie Po de gro dzie.

Uchwa łę bu dże to wą na 2010 r. raj cy
po de grodz cy przy ję li na se sji 12 stycz -
nia przy jed nym gło sie wstrzy mu ją cym
się. Mie siąc wcze śniej je den z pro mi -
nent nych rad nych pu blicz nie prze pro sił
wój ta za oska rże nia o ko rup cję
przy prze tar gach gmin nych. 

– Nie ma spra wy, już o tym za po -
mnia łem – mó wi Sta ni sław Łat ka.
Z pod nie sio nym czo łem za mie rza kan -
dy do wać je sie nią na dru gą ka den cję
wój tow ską, bo uwa ża, że się spraw dził. 

– Gmi na się roz wi ja, idzie my w do -
brym kie run ku – twier dzi. 

KA MION KA WIEL KA
Gmi na Ka mion ka Wiel ka, obok No -

we go i Sta re go Są cza oraz gmi ny Na wo -
jo wej, bę dzie be ne fi cjen tem po tę żnych
środ ków unij nych z Fun du szu Spój no ści
oraz po życz ki z Na ro do we go Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej, w ra mach re ali zo wa nej przez
spół kę Są dec kie Wo do cią gi in we sty cji
wod no -ka na li za cyj nej za 275 mln zł.
Z tej kwo ty na te re nie gmi ny Ka mion ka
Wiel ka zo sta nie wy dat ko wa nych ok. 36
mln zł, tym cza sem te go rocz ny bu dżet
gmi ny wy no si 28 mln zł.

– To po ka zu je ska lę in we sty cji – mó -
wi wójt Ka zi mierz Sie dlarz. Do 2020 r.
gmi na bę dzie spła cać tzw. udział wła sny
w tym przed się wzię ciu. W tym ro ku ra -
ta do spła ce nia wy nie sie 624 tys. zł,
w przy szłym – 700 tys., a po tem suk ce -
syw nie co raz mniej. Pra ce Są dec kich
Wo do cią gów wpi sa no w II etap ka na li -
za cji gmi ny. W tej chwi li z do bro dziej -
stwa ka na li za cji w gmi nie Ka mion ka
Wiel ka ko rzy sta ok. 600 od bior ców. Bę -
dzie dru gie ty le i to w te re nie znacz nie
trud niej szym, gó rzy stym o roz pro szo nej
za bu do wie.

Li sta są dec kich in we sty cji w 2010 ro ku przy pra wia o za wrót gło wy 

Obiet ni ce sa mo rzą dow ców (II)

Sta ni sław Łat ka FOT. LEŚ Ka zi mierz Sie dlarz FOT. ARCH.

GOSPODARKA
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– Po nad to w bu dże cie za re zer wo wa -
no 400 tys. zł na do ku men ta cję III eta pu
ka na li za cji gmi ny na kie run ku: Myst ków
– Mszal ni ca. Da lej nie od pusz cza my
oświa ty, po mi mo że w ubie głym ro ku od -
da li śmy no wą szko łę w Mszal ni cy – do -
da je wójt. 

600 tys. zł prze zna czo no na kon ty nu -
ację roz bu do wy Ze spo łu Szkół w Myst -
ko wie. Po wsta nie tam sześć no wych sal
lek cyj nych – sto ją już mu ry – plus sa la
gim na stycz na. 250 tys. zł prze zna czo no
w bu dże cie na wy kup grun tów pod sa lę
gim na stycz ną w Jam ni cy. Na bu do wę
chod ni ków prze zna czo no w tym ro -
ku 500 tys. zł i ty le sa mo na dro gi gmin -
ne, a na oświe tle nie ulicz ne po nad 200
tys. Do dys po zy cji dziewięciu so łectw
prze ka za no 400 tys. zł.

– Łącz nie na in we sty cje i re mon ty prze -
zna czy my w tym ro ku pra wie 6 mln zło -
tych – pod su mo wu je Ka zi mierz Sie dlarz.
Rzą dzi gmi ną od 16 stycz nia 1992 r.
i uwa ża, że się jesz cze nie znu dził miesz -
kań com.

– Ja koś nie sły chać na ze bra niach
wiej skich, a żad ne go nie opusz czam, że -
by lu dzie by li zmę cze ni mo ją oso bą
– mó wi wójt. Uwa ża, że je go atu tem
jest to, iż po cho dzi i miesz ka w są sied -
niej gmi nie Gry bów, a kon kret nie
w Ptasz ko wej. 

– Nie mam żad nych zo bo wią zań ro -
dzin nych, śro do wi sko wych, dla te go mo -
gę obiek tyw nie spoj rzeć na wie le spraw
i po dej mo wać traf ne de cy zje – do da je. 

NA WO JO WA 
Po dob nie jak w Ka mion ce, tak

i w Na wo jo wej, na czo ło te go rocz nych
in we sty cji wy su wa się ka na li za cja, re -
ali zo wa na przez Są dec kie Wo do cia gi
w ra mach owe go gi gan tycz ne go pro gra -
mu wod no -ście ko we go. Obej mie część
Na wo jo wej, Fry co wej i Bą czej Ku ni ny.
W cią gu dwóch lat zo sta nie wy dat ko wa -
nych 33 mln zł. 

– To naj więk sza in we sty cja w dzie -
jach gmi ny – uwa ża wójt Sta ni sław Kieł -
ba sa. Do 2021 r. gmi na bę dzie spła cać
swój udział w tym przed się wzię ciu (9
mln zł). Ale to nie wszyst ko. – Li czy my
na do fi nan so wa nie z Ma ło pol skie go Re -
gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
ka na li za cji po zo sta łych osie dli Na wo jo -

wej i Że leź ni ko wej Ma łej – mó wi wójt.
Wnio sek opie wa na 6,5 mln zł. 

Na czo ło te go rocz nych in we sty cji
wy su wa się po nad to mo der ni za cja dro -
gi kra jo wej nr 75 prze ci na ją cej gmi nę
Na wo jo wą na pół. 

– To nie na sza in we sty cja, lecz Ge ne -
ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to -
strad, ale ma dla nas ka pi tal ne
zna cze nie, bo przy oka zji, nie bez za an -
ga żo wa nia sa mo rzą du, po wsta nie pra -
wie 3 km chod ni ka, oświe tle nie, za tocz ki
au to bu so we, skrzy żo wa nia bez ko li zyj ne
– wy li cza wójt. 

Wa żny bę dzie ta kże II etap prze bu do -
wy dro gi po wia to wej Na wo jo wa – Ła zy
Bie go nic kie, w czym gmi na par ty cy pu -
je na nie ba ga tel ną kwo tę 400 tys. zł oraz
bu do wa tzw. łącz ni ka po mię dzy dro gą
kra jo wą, a po wia to wą w cen trum Na wo -
jo wej. Dro ga zo sta nie po sze rzo na, po -
wsta nie chod nik i do god ny do jazd
do no wo  bu do wa nej szko ły. 

Na li ście te go rocz nych za mie rzeń in -
we sty cyj nych jest po nad to prze bu do wa
przed szko la (plac za baw i par king) oraz
sta dio nu LKS „Na woj”. Po wsta nie no -
wa pły ta bo iska, try bu ny oraz – uwa ga!
– peł no wy mia ro wa bie żnia lek ko atle -
tycz na (400 m), je dy ny ta ki obiekt w po -
wie cie no wo są dec kim. Kró lo wa spor tu
wra ca do łask, Na wo jo wa ma szan sę
stać się cen trum lek ko atle tycz nym re -
gio nu, gdzie bę dzie mo żna bie gać, ale
ta kże ska kać w dal i wzwyż, rzu cać
mło tem i oszcze pem, pchać ku lę. Wójt
ma ser ce do tej in we sty cji, bo w mło do -
ści bie gał na dy stan sie 3 km. Wpraw dzie
nie tak szyb ko jak Bro ni sław Ma li now -
ski, ale sen ty ment po zo stał. 

No we bo iska do pił ki no żnej, ale ta -
kże do gry w siat kę i ko sza, po wsta ną we
Fry co wej i Że leź ni ko wej. Na ten cel Sta -
ni sław Kieł ba sa za mie rza uzy skać do fi -
nan so wa nie z unij ne go pro gra mu
roz wo ju ob sza rów wiej skich. 

W pla nach jest ta kże bu do wa par kin -
gu przy ka pli cy cmen tar nej w Na wo jo -
wej i jesz cze wie le in nych po mniej szych
przed się wzięć, przede wszyst kim dro go -
wych (m.in. sta bi li za cja osu wi ska w Że -
leź ni ko wej). 

– To bę dzie bar dzo pra co wi ty rok,
je że li wszyst ko do brze pój dzie i na sze
wnio ski „chwy cą”, to w cią gu naj bli -
ższych dwóch lat wy da my na in we sty -
cje 48 mln zł – pod su mo wu je
Sta ni sław Kieł ba sa, je dy ny na Są dec -
czyź nie wójt z ty tu łem dok to ra. Ra da
Gmi ny Na wo jo wa na se sji 5 stycz nia
przy jed nym gło sie sprze ci wu przy ję -
ła bu dżet na 2010 r. Po stro nie wpły -
wów i wy dat ków za pi sa no kwo tę 23
mln zł. Do brze więc wi dać, ja ka rze ka
środ ków unij nych spły nie do gmi ny.
Zu chwa ło ścią by ło by py tać dra Sta ni -
sła wa Kieł ba sę, pia stu ją ce go swo ją
funk cję od 1998 ro ku, czy je sie nią sta -
nie w szran ki wy bor cze. To się ro zu -
mie sa mo przez się.

PIW NICZ NA-ZDRÓJ 
Rad ni Piw nicz nej-Zdroju przy ję li

uchwa łę bu dże to wą 13 stycz nia sto sun -
kiem gło sów 12 do 1. Te go rocz ny bu -
dżet wy nie sie 53 mln zł, w ub. r. by ło
te go 33 mln zł. 

– Ten nie sa mo wi ty skok to środ ki
unij ne – tłu ma czy bur mistrz Edward Bo -
ga czyk. – Je że li ktoś te raz prze śpi, to po -
tem nie od bi je się od dna. Mu si my
wy ko rzy stać wszyst kie mo żli wo ści, bo
ina czej zo sta nie my da le ko w ty le za Kry -
ni cą czy Mu szy ną. 

Zda niem wło da rza Piw nicz nej, są sie dzi
ma ją lep sze wa run ki do pro wa dze nia in -
we sty cji in fra struk tu ral nych, bo co by nie
mó wić, to w Mu szy nie jest tro chę „płasz -
czy zny”. Na to miast Mia sto i Gmi na Piw -
nicz na-Zdrój to wy łącz nie gó ry i gó ry. 

Na otwar tym spo tka niu 23 stycz nia
w piw ni czań skim ma gi stra cie bur mistrz
przed sta wił ze bra nej pu blicz no ści, m.in.
rad nym, soł ty som i sze fom ró żnych firm
przy po mo cy kom pu te ra i ekra nu „In -

Sta ni sław Kieł ba sa FOT. LEŚ
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we sty cje w Gmi nie Piw nicz na-Zdrój
w ro ku 2009 wraz z per spek ty wą na la -
ta 2010–2013”. 

Ta li sta jest dłu ga. Z „grub szych” in -
we sty cji wy mień my ka na li za cję Wier -
chom li Wiel kiej, Mło do wa, Łom ni cy
Zdro ju, a w sa mej Piw nicz nej osie dli:
Mię dzy bro dzia, Za po to ka, Ha nu szo wej
i Bo row nic. Po nad to: bu do wa ha li spor -
to wo -wi do wi sko wej i mo der ni za cja do -
mu kul tu ry w Piw nicz nej, bu do wa
świe tli cy wiej skiej w Zu brzy ku, sa li
gim na stycz nej w Głę bo kim, wresz cie
za go spo da ro wa nie ob sza ru uzdro wi sko -
we go po obu brze gach Po pra du z roz ma -
ity mi atrak cja mi (m.in. bo iska,
am fi te atr, cią gi spa ce ro we, ska te park).
A do cho dzi jesz cze bu do wa ką pie li ska
otwar te go, pla cu tar go we go itd. 

Bur mi strzo wi ma rzy się „re wi ta li za -
cja” Su chej Do li ny, nar ciar skiej „Mek -
ki” Są dec czy zny, gdzie z po wo du kłót ni
i swa rów wła ści cie li grun tów – czas sta -
nął w miej scu. 

– Na ma wiam wła ści cie li Ski Ho te lu, so -
lid ni lu dzie, do bu do wy w miej scu tzw. sta -
re go wy cią gu ko lej ki krze seł ko wej, co
mo żna zro bić w cztery mie sią ce – mó wi
Edward Bo ga czyk. Na ci ska na in we sto -
rów, pla nu jąch bu do wę „krze seł ka” na Ki -
carz, aby się wresz cie za bra li do ro bo ty. 

MU SZY NA
Rów nież bur mistrz Mu szy ny Jan

Gol ba uwa ża, że rok 2010 bę dzie prze -
ło mo wy. 

– Za pla no wa ne in we sty cje opie wa ją
na kwo tę 48 mln zł, re kor do wa licz ba
w dzie jach Mu szy ny – mó wi.

Te go rocz ny bu dżet Mia sta i Gmi ny
Uzdro wi sko wej Mu szy na wy no si 78
mln zł, w ze szłym ro ku by ło 50 mln, co
mó wi sa mo za sie bie. Za po pra dzie i Za -
zam cze w Mu szy nie za mie nią się w tym
ro ku w wiel ki plac bu do wy. Po wsta nie
tam in fra struk tu ra re kre acyj na i tu ry -
stycz na na mia rę XXI wie ku. Jesz cze
przed wa ka cja mi na Za po pra dziu po wi -
nien być go to wy kom pleks ba se nów,
a od da ne przed Syl we strem lo do wi sko
zy ska trwa łą pły tę i za da sze nie, co wy -
dłu ży okres je go użyt ko wa nia do póź nej
wio sny. Śli zgaw ka to był strzał w dzie -
siąt kę. Co dzien nie ho len dru je tam tłum
ku ra cju szy, wcza so wi czów, ale ta kże
miej sco wi. 

Te go rok na Za po pra dziu po wsta ną
te re ny re kre acyj ne z praw dzi we go zda -
rze nia: ście żki spa ce ro we i ro we ro we,
tra sy dla de sko rol kow ców, pla ce za baw,
a wszę dzie kwia ty, ła wecz ki. Za pla no -
wa no na wet sztucz ne sta wy, gdzie la tem
bę dzie mo żna pe da ło wać na ro wer ku
wod nym. 

Rów nie epo ko we zmia ny do ko na ją
się na Za zam czu. Pra ce obej mą czę -
ścio wą od bu do wę basz ty zam ko wej,
gdzie po wsta nie plat for ma wi do ko wa,
skąd bę dzie mo żna po dzi wiać wstę gę
Po pra du i szczy ty Be ski du Są dec kie -
go. W zam ko wych ru inach zo sta nie
uru cho mio ne w okre sie let nim mu -

zeum z bo ga ty mi pa miąt ka mi „pań -
stwa mu szyń skie go”. Te go rocz ne pla -
ny in we sty cyj ne obej mu ją ta kże
za go spo da ro wa nie do li ny po to ku
Szczaw ni ka w Złoc kiem, do tąd ob ro -
słe go chasz cza mi. Po wsta ną tam pla ce
za baw, mał pi gaj, czy li plac li no wy, dla
do ro słych urzą dze nia do fit ness, a po -
nad to alej ki, kom po zy cje kwia to we,
a przede wszyst kim pi jal nia wo dy mi -
ne ral nej.

– Je że li uda się wszyst ko zre ali zo wać,
to bę dzie re wo lu cja w wi ze run ku es te -
tycz nym Mu szy ny – za pew nia Jan Gol -
ba. Przed sta wio ne za mie rze nia nie
wy czer pu ją li sty te go rocz nych in we sty -
cji. W Złoc kiem po wsta nie sieć wo do -
cią go wa o dłu go ści pra wie 8 km plus
bra ku ją ce od cin ki ka na li za cji.
Przy szko le w Że gie sto wie zo sta nie zbu -
do wa ny kom pleks spor to wy, bu do wę
pla ców za baw za pla no wa no w Mi li ku,
An drze jów ce i Ja strzę bi ku. Przy dro -
gach po wia to wych w Le lu cho wie, Złoc -
kiem, Ja strzę bi ku, przy udzia le
fi nan so wym gmi ny, zo sta nie po ło żo ny
chod nik, przy bę dzie lamp ulicz nych,
szy ku je się re wi ta li za cja za po mnia ne go
przez dzie się cio le cia Że gie sto wa. 

– Po sta wi my wszyst ko na jed ną kar tę
w za kre sie in we sty cji nar ciar skich – mó -
wi bur mistrz.

W ze szłym ro ku uru cho mio no ko lej -
kę krze seł ko wą w Szczaw ni ku, wy wo -
żą cą nar cia rzy pod Pu stą Wiel ką, Dwie
Do li ny. Bur mistrz uwa ża, że jest jesz cze
miej sce na co naj mniej dwa krze seł ka.
Ze Szczaw ni ka na Ja wo rzy nę Kry nic ką
oraz w Ja strzę bi ku. Wśród in we sto rów
za in te re so wa nych ty mi przed się wzię cia -
mi jest Ry szard Flo rek, pre zes fir my Fa -
kro, od daw na ma rzą cy o po łą cze niu
do lin Be ski du Są dec kie go sys te mem ko -
le jek i wy cią gów nar ciar skich. 

Jan Gol ba, któ ry ob jął urząd bur mi -
strza Mu szy ny po wy gra niu wy bo rów
uzu peł nia ją cych w po ło wie ub.r. (po tra -
gicz nej śmie ci bur mi strza Wal dema ra
Ser wiń skie go) sta now czo de men tu je
plot ki, ja ko by miał je sie nią br. kan dy do -
wać na urząd bur mi strza Kry ni cy-Zdro -
ju, któ ry stra cił przed 8 la ty. 

– Je stem za in te re so wa ny tyl ko Mu -
szy ną – mó wi Gol ba. 

(HSZ)

Edward Bo ga czyk FOT. LEŚ Jan Gol ba FOT. LEŚ

GOSPODARKA
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U koń czyw szy tech ni kum eko no micz ne,
zgod nie z wy kształ ce niem po szła na -
tych miast pra co wać oczy wi ście do…
sor tow ni li stów na po czcie. Ro bi ła to

ręcz nie i wy eli mi no wał ją stam tąd au to mat do sor -
to wa nia. Na stęp nie by ła eks pe dient ką w pa ru skle -
pach. Po tem na kil ka lat ob ję ła peł no eta to wą
po sa dę ma my.

Od cho waw szy dzie ci nę, ję ła roz glą dać się
za za trud nie niem. Cho dzi ła do urzę du pra cy i ob -
fi cie ko rzy sta ła z peł nej ga my ofe ro wa nych przez
tę in sty tu cję mo żli wo ści. Naj pierw ukoń czy ła za -
tem kurs kom pu te ro wy, bo to się za wsze mo że
przy dać w ży ciu. Póź niej kurs na kła da nia tip sów.
Na wła sny po ży tek na uczy ła się za tem dbać
o swo je pa znok cie. I jesz cze kurs fry zjer ski,
gdzie na uczy ła się strzyc cór kę i mę ża. Ale
po tym wszyst kim żad nej pra cy nie zna la zła.

– Na tych wszyst kich kur sach – oce nia – na -
uczyć się mo żna nie wie le. Oso by za trud nio ne
do ich pro wa dze nia uczą naj skrom niej sze go mi -
ni mum, aby nie pro du ko wać jesz cze więk szej
kon ku ren cji w swych za wo dach. Że by rze czy wi -
ście się cze goś na uczyć, trze ba przy ło żyć się sa -
me mu. 

Ona do wie dzia ła się z in ter ne tu o kur sie strzy -
że nia i pie lę gna cji psów we Wro cła wiu. Za in we -
sto wa ła w sie bie, po je cha ła tam na wła sny koszt
i opła ci ła ho tel. W cią gu czterech dni od by ła przy -
spie szo ny kurs u le kar ki we te ry na rii. I po nad rok
te mu otwo rzy ła wła sny za kład, świad czą cy ta kie
usłu gi, jak ką pa nie, strzy że nie, try mo wa nie i ob -
ci na nie pa zu rów dla psów i ko tów.

Zu peł nie jak dla lu dzi
Zwie rzę ta ką pie w wy ko na nej na spe cjal ne za -

mó wie nie wan nie. Mu si być wy so ka, że by na wet
du ży pies nie za chla pał oto cze nia. Mu si być me -
ta lo wa, a nie pla sti ko wa, że by ma ją cy bar dzo sil -
ne od nó ża np. wil czur nie roz orał jej
pa zu ra mi. I na jej dnie mu si le żeć ma ta an ty po -
śli zgo wa, że by zwie rzę – zu peł nie jak czło wiek
– nie wy wró ci ło się i nie wy bi ło so bie kłów al bo

nie zła ma ło ła py. Po ka żdym psie jest de zyn fe -
ko wa na.

Wie lu lu dzi trzy ma du że psy w blo kach. Nie
ma ją tam mo żli wo ści wy ką pa nia zwie rza ka. Wy -
star czy, że ta ki wil czur otrze pie się i miesz ka nie
do re mon tu. A ona szast -prast – wy ką pie i wy -
cze sze.

Kie dyś ktoś za pra gnął, że by wy ką pa ła…
szczu ra. Ale ona nie zro bi wszyst kie go dla ka sy.
Prze cież ta ki gry zoń sam so bie czy ści fu ter ko.
A je śli na wet, to le piej znie sie i prze ży je mniej
stre su, gdy sam wła ści ciel, do któ re go już się
przy zwy cza ił, umy je go w mied ni cy.

Do ką pa nia uży wa się szam po nów dla psów
czy ko tów. Ku pu je się od po wied nie do ka żde go

LUDZIE Z GŁOWĄ. Anna Leśniak imała się różnych zajęć zanim 
u siebie w domu przy ul. Jagodowej w Nowym Sączu 

otworzyła zakład pielęgnacji zwierząt.

Bo pogryzie i podrapie

Yor ki to ma łe be stie, ale ten był cier pli wy. W na gro dę wple cio no
mu wstą żkę we wło sy FOT. IRP

Kiedyś ktoś
zapragnął, żeby
wykąpała…
szczura. Ale
ona nie zrobi
wszystkiego
dla kasy.
Przecież taki
gryzoń sam
sobie czyści
futerko.
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umasz cze nia – sier ści bia łej, czar nej czy
ru dej – oraz do ka żde go ro dza ju sier ści
– szorst kiej, mięk kiej, dłu giej, krót kiej
itd. Są osob ne dla szcze niąt i od dziel ne
dla yor ków, o któ re lu dzie dba ją naj bar -
dziej. Zu peł nie jak dla lu dzi, są ta kże
szam po ny na wi lża ją ce z la no li ną czy
na błysz cza ją ce. Sto su je się ta kże spe -
cjal ne odżyw ki. 

Prze mysł ko sme tycz ny dla psów oka -
zu je się nie spo dzie wa nie roz le gły. Obej -
mu je na wet per fu my! Są ró żne li nie
za pa cho we: pi żmo, owo co wa, kwia to -
wa… Zu peł nie jak u lu dzi. A dla ko sma -
tych yor ków są ta kże ko lo ro we wstą żki
i gum ki do wło sów.

Ką piel ra zem z wy su sze niem, ob cię -
ciem pa zur ków i czysz cze niem uszu
kosz tu je 10-15 zł w za le żno ści od wiel -
ko ści klien ta. Trze ba uwa żać, że by zwie -
rząt ka nie opa rzyć, bo po gry zie
i po dra pie. Nie mo żna mu ta kże na lać
szam po nu do oczu, bo też po gry zie i po -
dra pie.

Strzy że nie jed no okich
Je śli cho dzi o strzy że nie, to tu nie spo -

dzie wa nie do wia du je my się, że nie
wszyst kie psy ma ją sierść. Nie to, że nie -
któ re są go łe, bo i ta kie ra sy się prze cież
zda rza ją, lecz cho dzi o to, że pew ne ra sy
za miast w sier ść wy po sa żo ne są – zu peł -
nie jak lu dzie – we wło sy. Ta kie np. yor -
ki ma ją pod szer stek i do pie ro nad nim
wło sy, więc dla te go ich po sia da cza mi
mo gą być na wet oso by uczu lo ne
na sierść. Psy „owło sio ne” li nie ją, tzn.
cy klicz nie wy mie nia ją wło sy na no we. 

Pro blem jest z psa mi ty pu hu sky. To
psy z da le kiej pół no cy, przy sto so wa ne
ge ne tycz nie do zno sze nia du żych mro -
zów. A lu dzie ho du ją je w kli ma cie
umiar ko wa nym, w wa run kach glo bal ne -
go ocie ple nia, któ re ogar nia ta kże nasz
kraj. A im wy ższa tem pe ra tu ra pa nu je,
tym hu sky, ala ska ny czy sy be ria ny bar -
dziej li nie ją. Wła ści cie le czę sto trzy ma -
ją je czę ścio wo w do mach, a tro chę
na bal ko nach. Im te psy czę ściej zmie -
nia ją te śro do wi ska i im więk sze ró żni -
ce tem pe ra tur pa nu ją mię dzy ni mi, tym
in ten syw niej li nie ją.

„Sier ściu chy” nie li nie ją, trze ba je
więc strzyc. Przy strzy że niu An nie Le -
śniak przy da ły się umie jęt no ści na by te

na kur sie fry zjer skim. Zwłasz cza cie nio -
wa nie. Wie le osób przy wo zi swo je ku -
dła te psy przed la tem, że by ulżyć im
w zno sze niu wy so kich tem pe ra tur. 

Strzy że się no życz ka mi lub ma szyn -
ką. Ma szyn ką go li się więk sze po -
wierzch nie. Cza sem jak owcę
– na krót ko, że by pies i wła ści ciel mie li
świę ty spo kój na dłu ższy czas. Ow szem,
by wa ło, że zgła sza li się do niej ho dow -
cy owiec z py ta niem, czy by nie za ję ła
się ich sta dem? Od ma wia.

– Sil ni czek ma szyn ki elek trycz nej bym
za je cha ła – tłu ma czy. – Prze cież owce
ma ją weł nę gę stą, zbi tą i peł no w niej
pia sku, za raz by się ostrza stę pi ły. 

No życz ki słu żą do ope ra cji pre cy zyj -
nych – np. skró ce nia sier ści na ła pach,

że by zwie rzę nie śli zga ło się wciąż
na pa ne lach i nie wy wra ca ło się bez
prze rwy jak dłu gie. Bo bez tro scy lu dzie
nie zda ją so bie spra wy, że przy sto so wa -
nie psów do ży cia w na szych miesz ka -
niach zaj mie te mu ga tun ko wi ja kieś
kil ka set ty się cy lat, je śli nie mi lio ny!

Cza sa mi mo żna by ło by użyć ma szyn -
ki, ale nie któ re zwie rzę ta bo ją się jej
war ko tu. Trze ba więc strzyc no życz ka -
mi, bo ina czej po gry zą i po dra pią. Ope -
ru jąc no życz ka mi, trze ba mieć uwa gę
na pię tą jak po stro nek, bo zwie rzę nie
czło wiek, nie wy trwa dłu go w jed nej
po zy cji, wciąż się wier ci i wy ko nu je nie -
sko or dy no wa ne ru chy, to też ła two mu
wy bić oko. Naj wy ższy po ziom ostro -
żno ści obo wią zu je pod czas strzy że nia
pyszcz ka. Ma ło to do niej tra fia jed no -
okich zwie rząt po wi zy tach u in nych fry -
zje rów. Al bo z pod cię ty mi ję zo ra mi…

Śred nia ce na ostrzy że nia ma łe go
psia ka ty pu york wy no si 50 zł. Gdy

w grę wcho dzi tyl ko pod cie nio wa nie, to
mniej. Jak pies jest za pusz czo ny, skoł tu -
nio ny – An na Le śniak na zy wa ta kie ku -
dły dre da mi – to oczy wi ście wię cej.

Po zo sta ło ści po ostrzy że niu wy rzu ca,
choć wła ści wie mo żna by ło by na nich
za ra biać. Co raz wię cej lu dzi przy je żdża
do niej i za bie ra kłęb ki psiej sier ści, aby
za pchać ni mi ko ry ta rze nor nic czy kre -
tów. Po dob no skut ku je i szkod ni ki wy -
no szą się jak nie pysz ne.

Rzy ga nie na mo ście he leń skim
Try mo wa nie to usu wa nie u szorst ko -

wło sych mar twe go wło sia. Gdy się go
nie wy ry wa, psie owło sie nie mar nie je.
A w miej scu wy rwa ne go dum nie wy ra -
sta no wy, sil ny, im po nu ją cy. Te mu za -
bie go wi pod da je się np. jam ni ki
szorst ko wło se, sznau ce ry czy te rie ry
szkoc kie. A ob ci na nie pa zu rów od by wa
się przy po mo cy spe cjal nych cą żków.
Wszyst kie ak ce so ria i ko sme ty ki dla
zwie rząt An na Le śniak na by wa w skle -
pie zoo lo gicz nym przy ul. Lwow skiej.

Mo gła by też far bo wać psy, ale ta mo -
da jesz cze nie do tar ła do No we go Są cza.
A na świe cie licz nie już wy stę pu ją np.
ró żo we pu dle. W ogó le wszyst ko tu
do nas póź niej do cie ra, yor ki w ilo ściach
hur to wych po ja wi ły się do pie ro ze 2-3
la ta te mu. A ubran ka dla psów na dal się
nie przy ję ły. A ona mia ła na wet po mysł,
że by do dat ko wo za jąć się szy ciem zi mo -
wej gar de ro by dla zwie rząt.

Kom plet usług trwa ok. dwóch go -
dzin. Wła ści ciel mo że przy wieźć pu pi -
la i go zo sta wić, a ode brać w do god nej
chwi li, ale jak chce – to mo że asy sto wać
przy czyn no ściach. An na Le śniak dzien -
nie przyj mu je za tem 3-4 klien tów. Mu -
si być jed nak ela stycz na i nie kie dy
pra cu je do pół no cy. Za po trze bo wa nie
na jej usłu gi wzra sta w mia rę zbli ża nia
się więk szych wy staw dla psów. Naj bli -
ższa przy pa da 14 lu te go w Rze szo wie.
An na Le śniak wie, że bę dzie przed nią
za ro bio na po uszy, przy naj mniej ze dwie
do by. 

Mia ła by za pew ne wię cej klien tów,
gdy by nie wą skie gar dło – most he leń -
ski. Lu dzie, z po wo du pa nu ją cych tam
kor ków, spóź nia ją się, trud no umó wić
się na kon kret ną go dzi nę i sko or dy no -
wać pra cę. Zwie rzę ta cier pią w sa mo -

Operując nożyczkami,
trzeba mieć uwagę napiętą
jak postronek, bo zwierzę
nie człowiek, nie wytrwa
długo w jednej pozycji,
wciąż się wierci i wykonuje
nieskoordynowane ruchy,
toteż łatwo mu wybić oko.
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cho dach – od spa lin, z go rą ca. Do sta ją
cho ro by lo ko mo cyj nej, rzy ga ją.

Ka gań ce w ró żnych roz mia rach
Przy tych wszyst kich za bie gach wciąż

trze ba uwa żać, bo ina czej gro zi po gry -
zie nie i po dra pa nie. Wzmo żo na uwa ga
obo wią zu je na wet przy ta kich – zda wa -
ło by się – udo mo wio nych przy jem niacz -
kach, jak yor ki. To ist ne dia bły. Ma łe
be stie, ale od wa żne. Dla de li kwen tów,
któ rzy prze ja wia ją nie prze par tą skłon -
ność do gry zie nia, An na Le śniak ma gu -
stow ne ka gań ce w ró żnych roz mia rach.

Wa żne jest, że by nie oka zy wa ła stra -
chu. – Je śli bę dę się ba ła – mó wi – to
pies to wy czu je i nie zro bię przy nim nic.
Nie mo gę wyjść do nie go wku rzo na, bo
też to wy czu je i bę dzie źle re ago wał.

Z jej do świad czeń wy ni ka, że naj -
mniej grzecz ne są coc ker spa nie le.
– Gry zą i są nie do bre – wy sta wia im
ne ga tyw ną opi nię. In ne psy po pro stu
nie lu bią, jak ktoś ma ni pu lu je przy nich.
Wie dzą już, co się świę ci, i wy ry wa ją

się. Dzia ła ją tym sa mym wbrew wła sne -
mu in te re so wi, bo z po wo du ich nie sfor -
no ści, nie przy jem ny dla nich za bieg
za miast kró cej – trwa dłu żej. 

Nie któ re osob ni ki, jak np. pe wien
pol ski owcza rek ni zin ny, ma ją tak agre -
syw ne uspo so bie nie al bo złe do świad -
cze nia z wcze śniej szych wi zyt u in nych
psich pie lę gnia rzy, że trze ba je strzyc
pod nar ko zą. Wie zie się je wte dy

do lecz ni cy dla zwie rząt przy ul. św. Ri -
ty. Tam An na Le śniak ob słu gu je rów -
nież pa cjen tów: psich sta rusz ków,
któ rzy już nie mo gą stać, psy z pod łą -
czo ną kro plów ką al bo od czu wa ją ce
jesz cze skut ki nar ko zy po za bie gach.

Bo zwie rzę ta za rów no mo żna przy -
wieźć do niej na ul. Ja go do wą, jak i za -
mó wić u niej wi zy tę do mo wą z do jaz dem
do klien ta. Jak XIX -wiecz ny le karz, ma
więc za wsze na po do rę dziu ku fe rek
z pod sta wo wy mi na rzę dzia mi pra cy.

Usłu gi świad czy nie tyl ko psom, ale
ta kże ko tom. Per sy przy by wa ją naj czę -
ściej do strzy że nia, a zwy kłe da chow ce
– do ką pie li, za czym, jak wia do mo, nie
prze pa da ją. 

– Kot czy pies? – po wta rza py ta nie
An na Le śniak. – Dla mnie to wszyst ko
jed no. Je den pies.

De mo no po li za cja uczuć
Po nie waż pro wa dzi ta ki in te res, a nie

in ny, pod rzu ca ją jej psy, a zwłasz cza ko -
ty. Przede wszyst kim kot ki w cią ży
i szcze nia ki. Lu dzie ano ni mo wo lu bią
uni kać kosz tów i zrzu cać od po wie dzial -
ność na cu dze bar ki. Raz pod rzu ca ją
śmie ci, a kie dy in dziej bez bron ne zwie -
rzę ta. Nie wia do mo dla cze go, ale wy da -
je im się, że ona bę dzie wie dzia ła, co
zro bić z pod rzut ka mi. Nie któ rzy przy -
cho dzą otwar cie i chcą zo sta wić zwie rzę
w ko mis, że by ona zna la zła mu pa na.
Cza sa mi po śred ni czy, ale wo la ła by, że -
by nie na cho dzo no jej w tych spra wach. 

Kie dyś chcia ła na wet zo stać we te ry -
na rzem. Nie mo gła jed nak speł nić te go
pra gnie nia, bo do le ga ła jej aler gia
na sierść. Z cza sem ustą pi ła i te raz mo -
że zaj mo wać się cu dzy mi psa mi. 

Oso bi ście ma mar mur ko wą su kę
owczar ka szkoc kie go col lie. I kie dy za -
czę ła pro wa dzić tę pie lę gna cję zwie rząt,
su ka wpa dła w de pre sję. Nie mo gła po -
go dzić się z tym, że jej umi ło wa na pa ni
prze ma wia piesz czo tli wie do in nych
psów i je głasz cze. Nie od ró żnia ła
uprzej mo ści za wo do wej w sto sun ku
do klien tów od praw dzi wej mi ło ści.
Snu ła się po nu ra, z po chy lo nym łbem,
ze wzro kiem zbi te go psa wbi tym w zie -
mię. Z cza sem jed nak przy wy kła do tej
de mo no po li za cji uczuć.

IRE NEUSZ PAW LIK 

An na Le śniak ze szcze nia kiem. Ma gru be ła py, bę dzie wiel ki FOT. IRP

Ponieważ prowadzi taki
interes, a nie inny,
podrzucają jej psy,
a zwłaszcza koty. Przede
wszystkim kotki w ciąży
i szczeniaki. Ludzie
anonimowo lubią unikać
kosztów i zrzucać
odpowiedzialność 
na cudze barki.
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Co Pa na skło ni ło, by sta nąć w kon -
kur so we szran ki i prze jąć pa łecz kę
od dok to ra An drze ja Przy by szew -
skie go, któ ry sze fo wał od dzia ło wi
przez bli sko ćwierć wie ku?

– To by ła prze my śla na de cy zja.
Brzmi to mo że nie skrom nie, ale znam tę
pra cę od pod szew ki. Mam dwie spe cja -
li za cje z chi rur gii ogól nej oraz chi rur gii
na czy nio wej i spo re do świad cze nie za -
wo do we. Nie wąt pli wie du ży wpływ
na mój start w kon kur sie mia ły roz mo -
wy z dok to rem An drze jem Przy by szow -
skim, pod któ re go kie row nic twem
pra co wa łem 25 lat. Roz ma wia łem też
z dy rek to rem Ar tu rem Pusz ką, a ta kże
z re gio nal nym kon sul tan tem chi rur gii
ogól nej. Był też na cisk ze stro ny per so -
ne lu, w tym ko le gów, któ rych więk szość
jest mo imi wy cho wan ka mi.
Trud ną ma ro lę or dy na tor, któ ry
„wy ra sta” z wła sne go ze spo łu?

– Ta ka sy tu acja ma do bre i złe stro -
ny. Do bre, bo znam per so nel wy ższy
i śred ni i wiem, na co ko go stać. Złe, to
mo im zda niem sy tu acja, gdy ko le dzy
nie bę dą po tra fi li wy czuć dy stan su słu -
żbo we go w spra wach za wo do wych
i trzy mać tzw. miej sca w sze re gu. Wte -
dy mo gę mieć kło po ty z peł nie niem
funk cji kie row ni czej. 
Ja ki pro gram na kie ro wa nie od -
dzia łem przed sta wił Pan ko mi sji
kon kur so wej?

– Uwa żam, że chi rurg po wi nien być
wy so kiej kla sy rze mieśl ni kiem, a nie chi -
rur gicz nym ar ty stą. Ar ty sta mo że za sły -
nąć z kar ko łom nych, eks pe ry men tal nych
za bie gów, ale i je mu, bez wzglę du na do -
świad cze nie, ja kie po sia da, mo gą się

przy tra fić nie po wo dze nia ope ra cyj ne. Od -
dział chi rur gicz ny po wi nien dzia łać
na sta łym, do brym po zio mie. Tak, by pa -
cjen ci by li za do wo le ni i po le ca li go in nym
cho rym, by mó wi li, że war to się tu taj le -
czyć. Chciał bym po ło żyć rów nież więk -
szy na cisk na chi rur gię la pa ro sko po wą
i en do sko po wą, i po sze rzać za kres tych
ope ra cji. W tym ro ku już wy ko na li śmy

kil ka, dzię ki no we mu la pa ro sko po wi, ja -
ki otrzy ma li śmy. Oczy wi ście nie wy eli -
mi nu je my ope ra cji ro bio nych me to dą
tra dy cyj ną, otwar tą, bo wiem są pa cjen ci,
któ rzy wy ma ga ją ta kie go ro dza ju za bie -
gu. Mo im po bo żnym ży cze niem by ło by
ta kże przy ję cie do pra cy dwóch mło dych
le ka rzy po stu diach, któ rych mo gli by śmy
szko lić i któ rzy z na szym od dzia łem
zwią za li by swo ją przy szłość za wo do wą.
Dzi siaj or dy na tor mu si być nie tyl -
ko le ka rzem, ale przede wszyst kim
me ne dże rem…

– Tak to, nie ste ty, wy glą da. Od dział
ma do wy ko rzy sta nia, my mó wi my „wy -
ro bie nia”, okre ślo ną licz bę punk tów,
w ra mach obo wią zu ją ce go na da ny rok
kon trak tu. Trze ba się też orien to wać
na ile punk tów NFZ wy ce nia ta ką, czy
in ną pro ce du rę i czy szpi tal otrzy ma
za nią pie nią dze. Je śli u te go sa me go pa -
cjen ta wy ko nu je my przy kła do wo dwie
ope ra cje, to NFZ pła ci tyl ko za jed ną,
a więc trze ba wie dzieć, któ ra pro ce du ra
jest dro ższa. Trze ba też orien to wać się,
ile kosz tu ją le ki i środ ki me dycz ne. Sło -
wem, or dy na tor mu si się w gąsz czu obo -

wią zu ją cych prze pi sów po ru szać, jak
ry ba w wo dzie. No i oczy wi ście nie mo -
że za po mnieć o szko le niach mło dej ka -
dry, ko le gów, któ rzy do pie ro roz po czę li
swo ją dro gę za wo do wą. 
Od dział chi rur gii ogól nej i na czy -
nio wej jest chy ba jed nym z bar -
dziej „ob ło żo nych” …

– Skła da się na to wie le czyn ni ków.
Na Są dec czyź nie je ste śmy je dy nym od -
dzia łem chi rur gii na czy nio wej. Tra fia ją
do nas pa cjen ci z Kry ni cy, Li ma no wej,
Gor lic, bo już nie obo wią zu je re jo ni za cja.
Te raz pa cjent wy bie ra szpi tal, w któ rym

Chirurg to dobry
rzemieślnik
ROZMOWA z lek. med. Jacentym Bonarskim, 
od 1 stycznia br. ordynatorem oddziału chirurgii ogólnej
i naczyniowej w nowosądeckim szpitalu.

Lek. med. Jacenty Bonarski FOT. MIGA

Oddział chirurgiczny
powinien działać
na stałym, dobrym
poziomie. Tak, by pacjenci
byli zadowoleni i polecali
go innym chorym, by
mówili, że warto się tutaj
leczyć.

ZDROWIE
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chce się le czyć. Du że ob ło że nie na sze go
od dzia łu wy ni ka rów nież z fak tu, że nie -
ustan nie peł ni my ostry dy żur. W ubie -
głym ro ku, mi mo wy łą cze nia, z po wo du
re mon tu, głów ne go blo ku ope ra cyj ne go,
wy ko na li śmy 1800 ope ra cji, w tym wie le
bar dzo skom pli ko wa nych, wie lo go dzin -
nych. Rocz nie przez nasz od dział prze wi -
ja się po nad trzy ty sią ce pa cjen tów, przede
wszyst kim ze scho rze nia mi prze wo du po -
kar mo we go oraz cho rzy on ko lo gicz nie.
Na pod od dział na czy nio wy przyj mo wa ni
są cho rzy wy ma ga ją cy za bie gów z za kre -
su chi rur gii tęt nic. 
W No wym Są czu jest Pan je dy nym
spe cja li stą chi rur gii na czy nio wej,
czy żby mło dzi le ka rze stro ni li
od tej spe cjal no ści?

– Za wód chi rur ga, to cię żki ka wa łek
chle ba. Wie coś na ten te mat ope ra tor, któ -
ry kil ka, a nie jed no krot nie kil ka na ście go -
dzin, stoi przy sto le i ope ru je. Ten za wód
ro bi się co raz bar dziej stre su ją cy. Wy ni ka
to rów nież m.in. z co raz bar dziej rosz cze -
nio wej po sta wy pa cjen tów i ich ro dzin.
Kie dyś chi rur gia ogól na czy na czy nio wa
by ły spe cja li za cja mi bar dzo pre sti żo wy mi.
Te raz jest ina czej. Wie lu mło dych le ka rzy
wy bie ra spe cja li za cje nie odbie ga ją ce
pod wzglę dem fi nan so wym od na szej. Ró -
żni ca jest ta ka, że nie mu szą się ty le na -
pra co wać. Oczy wi ście, nie mo żna te go
uogól niać, są ta cy, któ rzy wy bie ra jąc chi -
rur gię ogól ną czy na czy nio wą, są świa do -
mi te go, na co się de cy du ją. W Pol sce
jesz cze nikt nie prze pro wa dził ba dań, któ -
re okre śli ły by współ czyn nik wy sił ku pra -
cy le ka rza, je go od po wie dzial no ści
na okre ślo nym sta no wi sku. Po ku szo no się
o to w Sta nach Zjed no czo nych, ale ba da -
nia te za ję ły 30 lat. Ostat nio w Ma ło pol -
sce by ło 16 wol nych miejsc dla le ka rzy,
chcą cych ro bić spe cja li za cję z chi rur gii
ogól nej. Zgło si ło się tyl ko dzie wię ciu. We -
dług pro gnoz, opar tych o ba da nia sta ty -
stycz ne, za pięć lat w Ma ło pol sce mo że
za brak nąć dwu stu chi rur gów.
Jesz cze nie daw no kie row nic two
są dec kie go szpi ta la za sta na wia ło
się nad uru cho mie niem nie za le -
żne go od dzia łu chi rur gii na czy nio -
wej, czy re ali za cja te go po my słu
zo sta ła od su nię ta w cza sie?

– Na ra zie od dział na czy nio wy jest
pod od dzia łem chi rur gii ogól nej. Głów -

nym pro ble mem, któ ry wpły nął na to, że
„na czy niów ka” nie dzia ła od dziel nie, jest
brak le ka rzy spe cja li stów. Chi rur gów na -
czy nio wych, któ rzy pra cu ją w szpi ta lach
Ma ło pol ski jest jak na le kar stwo. Mo żna
ich po li czyć na pal cach jed nej rę ki. W No -
wym Są czu je stem je dy nym chi rur giem
na czy nio wym. „Na czy niow ca” ma też
Tar nów. Wię cej le ka rzy tej spe cjal no ści
jest na to miast w Kra ko wie. Je śli bę dzie -
my mie li od po wied nią ka drę fa chow ców,
to są dzę, że w na szym szpi ta lu po wsta nie
nie za le żny od dział na czy nio wy. Po ja wi ło
się jed nak świa teł ko w tu ne lu, bo wiem je -
den z le ka rzy od dzia łu, któ rym kie ru ję,
jest w trak cie spe cja li za cji z chi rur gii na -
czy nio wej. Do stał się na jed no z dwóch
miejsc spe cja li za cyj nych w Ma ło pol sce.
To wciąż za ma ło. Tym cza sem chi rur gia
i ży cie nie zno si pró żni. Spo łe czeń stwo
sta rze je się w za stra sza ją cym tem pie, co -
raz czę ściej ko niecz na jest in ter wen cja
chi rur ga na czy nio we go.
No wy Sącz ma pod od dział chi rur -
gii na czy nio wej, a czy po sia da po -
rad nię chi rur gii o tej spe cja li za cji?

– Nie. Wspól nie z kie row nic twem SP
ZOZ Ob wód Lecz nic twa Ko le jo we go
w No wym Są czu za bie ga my o uru cho -
mie nie ta kiej po rad ni, któ ra po sia da ła by
kon trakt z Na ro do wym Fun du szem
Zdro wia. Cze ka my. Pa cjen ci z nie dro -

żno ścią tęt nic koń czyn dol nych, cho rzy
ze zwę że nia mi tęt nic szyj nych, a więc
znaj du ją cy się w gru pie na ra żo nej
na uda ry, le czą się w po rad niach chi rur -
gicz nych lub u le ka rzy pierw sze go kon -
trak tu. Nie jed no krot nie, gdy tra fia ją
na od dział, to cho ro ba jest już bar dzo za -
awan so wa na. Nie kie dy jest już za póź -
no i trze ba po wziąć bar dzo dra stycz ne
środ ki, by ra to wać ży cie cho re go. 
Wspo mniał Pan, że na od dział tra -
fia ją rów nież pa cjen ci zma ga ją cy
się z cho ro bą no wo two ro wą...

– Sta no wią oni rocz nie bli sko trzy -
dzie ści pro cent cho rych i z ka żdym ro -
kiem jest ich co raz wię cej. Są dzę, że
kie dy po wsta nie cen trum on ko lo gii,
przej mie ono od nas część pa cjen tów
i część chi rur gów. Przy pusz czam jed -
nak, że na nasz od dział, któ ry peł ni nie -
ustan nie ostry dy żur, da lej bę dą tra fia li
pa cjen ci on ko lo gicz ni w naj bar dziej za -
awan so wa nym sta dium cho ro by.
Ile jest łó żek na od dzia le chi rur gii
ogól nej i na czy nio wej?

– Czter dzie ści sie dem. Ta ilość by ła -
by wy star cza ją ca, gdy by słu żba zdro wia,
by ła zor ga ni zo wa na po dob nie, jak na Za -
cho dzie. Za kom for to wą sy tu ację uzna -
li by śmy ta ką, gdy by na nasz od dział
przyj mo wa ni by li pa cjen ci już wstęp nie
zdia gno zo wa ni i przy go to wa ni do ope -

– Za wód chi rur ga, to cię żki ka wa łek chle ba – mówi Jacenty Bonarski



ra cji. Tym cza sem rze czy wi stość jest in -
na. Na na szym od dzia le trzy dzie ści pro -
cent łó żek zaj mu ją pa cjen ci wy ma ga ją cy
peł nej dia gno sty ki. Część łó żek zaj mu ją
też scho ro wa ni, star si pa cjen ci, któ rych
ro dzi ny, z ró żnych wzglę dów, po zo sta -
wia ją w szpi ta lu. Na per so nel szpi ta la ce -
du ją opie kę nad swo imi bli ski mi
i pro blem szu ka nia pla ców ki – od dzia łu
dla prze wle kle cho rych, do mu po mo cy
spo łecz nej, do mu spo koj nej sta ro ści
– któ ra przyj mie ta kie go pa cjen ta. 
Od dział kil ka krot nie był re mon to -
wa ny, czy nie wy ma ga on po now -
nie od świe że nia?

– Nie tyl ko od świe że nia. Wy ma ga ka -
pi tal ne go re mon tu, na któ ry bra ku je pie -
nię dzy. Wszyst kie do tych cza so we by ły
re mon ta mi do raź ny mi. Wy po sa że nie
i sprzęt me dycz ny też nie za spa ka ja na -
szych po trzeb. Na wet naj spraw niej sza rę -
ka chi rur ga -ope ra to ra, to za le d wie część
„in stru men tów”, któ ry mi mu si dys po no -
wać, by dia gno zo wać i le czyć cho rych.
Nie zbęd na jest no wo cze sna apa ra tu ra. Jej
za ku pie nie bę dzie mo im oczkiem w gło -

wie. Me dy cy na roz wi ja się w bły ska wicz -
nym tem pie. Ta kże pa cjen ci ma ją co raz
więk szą świa do mość me dycz ną, a to wy -

ni ka z więk sze go do stę pu do ró żnych źró -
deł, skąd czer pią wie dzę me dycz ną
w pod sta wo wym za kre sie. Szko puł w tym,
że sys tem zdro wot ny w na szym kra ju jest
ta ki, ja ki jest, i cią gle te ma tem nu mer je -
den jest brak pie nię dzy na słu żbę zdro wia.
W ubie głym ro ku za sły nął Pan
z ura to wa nia ży cia dwóm pa cjen -
tom, któ rzy tra fi li do szpi ta la z ra -
na mi ser ca...

– Ta kie ope ra cje zda rza ją się
na szczę ście rzad ko. To są ope ra cje
szyb kie, wy ko ny wa ne w za ci szu blo ku
ope ra cyj ne go. Nie jed no krot nie wy ko nu -
je się ope ra cje cię ższe i bar dziej stre su -
ją ce, na przy kład ope ra cje pęk nię tych
tęt nia ków aor ty. Ich sto pień trud no ści
jest nie współ mier nie więk szy, niż za ła -
ta nie dziu ry w ser cu.

ROZ MA WIA ŁA IGA MI CHA LEC

ZDROWIE

Ja cen ty Bo nar ski

Spe cja li sta chi rur gii ogól nej i na czy nio wej,
ab sol went Aka de mii Me dycz nej w Lu bli nie.
Po cho dzi z Kie lec czy zny. Po stu diach pra co -
wał w szpi ta lu w Bu sku -Zdro ju. Tam ukoń -
czył pierw szy sto pień spe cja li za cji z chi rur gii
ogól nej. W są dec kim szpi ta lu pra cu je od
1984 r. Spe cja li za cję z chi rur gii na czy nio wej
ukoń czył na Aka de mii Me dycz nej w Kra ko -
wie pod kie run kiem prof. An drze ja Cen co ry.
W la tach 2000-2008 za stęp ca or dy na to ra
od dzia łu chi rur gii ogól nej i na czy nio wej.

Chirurgów naczyniowych,
którzy pracują w szpitalach
Małopolski jest jak
na lekarstwo. Można ich
policzyć na palcach jednej
ręki. W Nowym Sączu
jestem jedynym chirurgiem
naczyniowym.

R E K L A M A
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O fe ru ją bo ga ty wy bór kie run -
ków kształ ce nia: w ofer cie
WSB znaj dzie my za rzą dza -
nie, po li to lo gię, in for ma ty kę

i psy cho lo gię. PWSZ kształ ci na to miast
przy szłych eko no mi stów, fi lo lo gów, pe -
da go gów, ma te ma ty ków, pie lę gnia rzy,
in for ma ty ków, me cha tro ni ków oraz in -
ży nie rów pro duk cji i za rzą dza nia. Łącz -
na licz ba stu den tów obu uczel ni się ga 9
ty się cy. Im po nu ją cy wy nik, jak

na osiem dzie się cio pa rę ty sięcz ny No wy
Sącz. Kim są stu den ci kry ją cy się za tą
licz bą? Zwy kło się ich wrzu cać do jed -
ne go wor ka, tym cza sem sta no wią oni
zbiór naj prze ró żniej szych oso bo wo ści,
z któ rych ka żda war ta by ła by opi sa nia. 

Ka dra jest w po rzo, pro gram oki 
Z Ju sty ną, Łu ka szem i Ad ria nem,

stu den ta mi I ro ku in for ma ty ki na WSB,
spo ty kam się na ko ry ta rzu naj wy ższe go

bu dyn ku ich uczel ni. Cze ka ją na za ję -
cia. Przed ni mi pierw sza se sja eg za mi -
na cyj na, ale są do brej my śli. 

– Po ziom na ucza nia jest wy so ki, do -
dat ko wo jesz cze wy kła dow cy po ma ga ją,
je śli ktoś cze goś nie ro zu mie – mó wi
Ad rian. 

– Mo żna za da wać py ta nia na wet
w środ ku wy kła du – do da je Ju sty na. Po -
dob ne go zda nia są dwie Ka ta rzy ny, stu -
dent ki ostat nie go ro ku. Pierw sza z nich
wy bra ła spe cjal ność za rzą dza nie i mar ke -
ting, dru ga – za rzą dza nie fi nan sa mi. Spo -
ty ka my się w uczel nia nym bu ti ku, gdzie
mo żna spo koj nie po ga wę dzić, po czy tać
czy po wtó rzyć ma te ria ły do eg za mi nu. 

– Wszy scy wy kła dow cy są na sta wie -
ni do stu den ta. Po tra fią zro zu mieć mło -

No wy Sącz ma za dat ki na mia no mia sta aka de mic kie go 

Ma rze nia i roz ter ki stu den tów
Akademickie życie miasta kojarzy się z dwiema
uczelniami: Wyższą Szkołą Biznesu – NLU i Państwową
Wyższą Szkołą Zawodową. Pierwsza z nich powstała
w 1991 r., druga siedem lat później.

Finał uroczystej graduacji absolwentów WSB-NLU FOT. MARIA OLSZOWSKA

EDUKACJA
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de go czło wie ka, roz wią zać je go pro ble -
my – opo wia da Ka sia, przy szła spe cja -
list ka od za rzą dza nia fi nan sa mi. Jej
ko le żan ka ce ni w WSB przede wszyst -
kim kształ ce nie prak tycz nych umie jęt -
no ści: – Na za ję ciach ana li zu je my
kon kret ne przy pad ki i roz wią zu je my
pro ble my, z któ ry mi mo że my się ze -
tknąć w przy szłej pra cy. Stu dio wa łam
w Pań stwo wej Wy ższej Szko le Za wo do -
wej, tam kła dli na cisk ra czej na teo rię. 

Pau li na, stu dent ka III ro ku pra cy kul -
tu ral no–oświa to wej na PWSZ, przy swa -
ja ła so bie teo re tycz ne pod sta wy
w pierw szych la tach stu diów. 

– Przed mio ty teo re tycz ne z za kre su
pe da go gi ki są czymś oczy wi stym na kie -
run ku o ta kiej na zwie – tłu ma czy. – Ale
ma my ta kże wie le in nych przed mio tów
zwią za nych ze spe cja li za cją: wie dza
o fil mie, mu zy ce, sztu ka dia lo gu, wy stę -
py pu blicz ne.

Ad rian, stu dent I ro ku eko no mii w tej
sa mej uczel ni, in te re so wał się jej po zio -
mem jesz cze w ma tu ral nej kla sie:
– Na pod sta wie ró żnych ana liz i an kiet,
stwier dzi łem, że w ni czym nie od bie ga
od kra kow skich uczel ni. 

Mag da, któ rą po dob nie jak resz tę stu -
den tów z PWSZ, spo ty kam na uczel nia -
nym ko ry ta rzu, ma do świad cze nie
z in ną uczel nią. Za nim zde cy do wa ła się
na re so cja li za cję, stu dio wa ła che mię
w Tar no wie. – Obec ny kie ru nek o wie le
bar dziej mi się po do ba – mó wi z prze -
ko na niem. – Ła twiej za li cza się przed -
mio ty pe da go gicz ne niż che micz ne.
Trze ba tyl ko sys te ma tycz nie czy tać no -
tat ki. Gdy ma te riał się na war stwi, mo -
żna mieć za le gło ści. 

Stu den ci pe da go gi ki spo ro za jęć
prze pro wa dza ją sa mi. Mag da aku rat

cze ka na przed miot pro ble my re adap ta -
cji spo łecz nej. Wraz z ko le żan ka mi
przy go to wa ła re fe rat na te mat ka ry po -
zba wie nia wol no ści. Spe cjal nie na tę
oka zję prze pro wa dzi ła wy wiad z by łym
więź niem. 

Bli sko ma my 
Wszy scy moi roz mów cy po cho dzą

z No we go Są cza i je go oko lic. Tu do ra -
sta li, koń czy li li cea, roz my śla li, co da -
lej. Do Kra ko wa, w któ rym ży cie
stu denc kie kwit nie dnia mi i no ca mi,
mie li za le d wie sto ki lo me trów. A jed nak
zo sta li. 

– Kie dyś ow szem, krę ci ło mnie ży cie
stu denc kie, ta kie wy rwa nie się z do mu
– wspo mi na Ad rian z PWSZ. – Ale po -
tem po zna łem pew ną oso bę, któ ra
wpły nę ła na to, że zo sta łem. Po za tym
lu dzie po ma tu rze czę sto pró bu ją uciec
spod klo sza, ja ki fun du ją im ro dzi ce. Ja
ni gdy nie mia łem te go ro dza ju ogra ni -
czeń, świet nie do ga du ję się z ma mą. 

Dla Ju sty ny, któ ra rów nież jest świe -
żo po ma tu rze, obec ność ro dzi ców sta -
no wi czyn nik po zy tyw ny. – W Kra ko wie
– mó wi – tak na praw dę nikt by nas nie
pil no wał, mo gli by śmy nie cho dzić
na wy kła dy i w kon se kwen cji nie za li -
czyć se sji. Fakt, że miesz kam w do mu,
na pew no po ma ga sku pić się na na uce.

Trój ka z mo ich roz mów ców: Pau li na,
Mag da i Ad rian z WSB ma do świad cze -
nie ze stu dia mi w in nych mia stach, ko lej -
no: w Kra ko wie, Tar no wie i Gli wi cach.
W Są czu uczą się, po nie waż tu zna leź li
kie ru nek od po wied ni dla sie bie.

– Dzię ki wy so kie mu sty pen dium so -
cjal ne mu nie mia łam pro ble mów
z utrzy ma niem się w Tar no wie – opo -
wia da Mag da. – Nie od po wia dał mi jed -
nak kie ru nek stu diów. Re so cja li za cja
po do ba ła mi się od za wsze. A że mo głam
stu dio wać w ro dzin nym mie ście, nie wi -
dzia łam sen su pchać się gdzieś da lej. 

Ad rian wy brał eko no mię, bo jak
twier dzi, to stu dia, po któ rych mo żna ro -
bić wie le po ży tecz nych rze czy.
– Na eko no mię skła da się wie le ró żnych
spe cja li za cji, mię dzy in ny mi tu ry sty -
ka. I wła śnie z my ślą o niej wy bra łem ten
kie ru nek – wyjaśnia.

Ka sia zde cy do wa ła się na za rzą dza -
nie fi nan sa mi, bo ta kie są jej za in te re so -

wa nia. Pau li na zna la zła kie ru nek, któ ry,
jak pod kre śla, wręcz ją za fa scy no wał.
Do mi ni ka z ko lei przy zna je: – Wy bór
stu diów to był zu peł ny przy pa dek, ale
ab so lut nie nie ża łu ję, że tak się sta ło. 

Dla więk szo ści wy bór Kra ko wa czy
in ne go du że go mia sta, wią zał się ze
znacz ny mi kosz ta mi fi nan so wy mi. 

– W Są czu nie mu szę pła cić za aka -
de mik i mo gę so bie po zwo lić na szko łę
pry wat ną – wy ja śnia Łu kasz z WSB.
Kwe stie fi nan so we oka za ły się pro ble -
mem ta kże dla Ka si z za rzą dza nia i mar -
ke tin gu. Jej ko le żan ka z za rzą dza nia
fi nan sa mi mó wi w po dob nym to nie:
– My śla łam o Kra ko wie, ow szem, jed -

– Wszyscy wykładowcy są
nastawieni do studenta.
Potrafią zrozumieć
młodego człowieka,
rozwiązać jego problemy
– opowiada Kasia, przyszła
specjalistka od zarządzania
finansami.

PWSZ zaprasza FOT. LEŚ
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nak głów nym pro ble mem by ły by do jaz -
dy, a pla no wa łam wyj ście za mąż. Je -
stem teraz mę żat ką i tym spo so bem
Kra ków od szedł w za po mnie nie.

Mag da nie bra ła na uki pod Wa we -
lem. – Kra ków mnie przy tła cza. Jest zbyt
du ży – mó wi. 

– Wię cej prze mo cy, więk sze kosz ty
utrzy ma nia i gi gan tycz ne kor ki – wy li -
cza Łu kasz wa dy du że go mia sta. Pau li -
na z ko lei do strze ga je go prze wa gę
nad mniej szym Są czem w kwe stii im -
prez kul tu ral nych.

– Cóż, nie da się po rów nać na sze go
mia sta z tak wiel ką me tro po lią.
Pod wzglę dem ży cia kul tu ral ne go nie

ma my do niej żad ne go star tu. Choć nie
jest praw dą, że u nas nic się nie dzie je.
Tyl ko lu dzie o tym nie wie dza, bo nie ma
nie ste ty wy star cza ją cej pro mo cji. 

Do mi ni ka do strze ga w No wym Są -
czu za dat ki na zy ska nie mia na „mia sta
aka de mic kie go”, choć uwa ża, że stu den -
tów jest tu wciąż za ma ło. Pau li na na to -
miast twier dzi do bit nie: – Brak ży cia
stu denc kie go, to wi na stu den tów. Lu -
dziom nie chce się ru szyć z do mów i ty -
le. Tym cza sem wy star czy tyl ko chcieć.
Po le cam Cen trum Kul tu ry So kół, Ma łą
Ga le rię, pu by. Sa ma sta ram się uczest -
ni czyć w im pre zach te go ty pu, oczy wi -
ście szu kam głów nie tych bez płat nych,
gdyż, jak wia do mo, stu den ci czę sto ma -
ją pro blem z go tów ką.

Co da lej stu den cie? 
Kry zys go spo dar czy spo wo do wał

wzrost bez ro bo cia w na szym re gio nie,
po cząw szy od koń ca 2008 r. O pra cę
nie jest ła two, co po twier dza wie lu za -
py ta nych prze ze mnie stu den tów. Z re -
gu ły ci, któ rzy do pie ro za czy na ją
stu dia, są na sta wie ni bar dziej opty mi -
stycz nie, ani że li ry chli ab sol wen ci.

– In for ma tyk to te raz je den z naj lep -
szych za wo dów – uwa ża Łu kasz. – Ry nek
ich chło nie. To ra czej nie zmie ni się do cza -
su, gdy za trzy la ta skoń czy my stu dia.

Po dob nie twier dzą urzęd ni cy Po wia -
to we go Urzę du Pra cy w No wym Są czu.

– Choć lo kal ny ry nek pra cy nie jest
zbyt roz le gły, to in for ma tyk za wsze znaj -
dzie coś dla sie bie – mó wi Ma ria Ko ło -
dziej czyk, kie row nik Re fe ra tu Sta ty sty ki. 

Ja kie pro po zy cje ma urząd pra cy dla
ab sol wen tów są dec kich uczel ni?

– Ogrom ną po pu lar no ścią cie szą się
sta że. Ostat nio wzro sło nie co wy na gro -
dze nie wy pła ca ne z ich ty tu łu – od po wia -
da Ma ria Ko ło dziej czyk. – Pro po nu je my

pra cę w biu rach, urzę dach, przed szko -
lach, ban kach. 

– Pie lę gniar ki ma ją mo żli wość wy -
jaz du do Kra ko wa, wcze śniej wy je żdża -
ły ta kże za gra ni cę, ale te raz
otrzy mu je my mniej szą licz bę ofert pra -
cy w ra mach pro gra mu Eu res – do da je

Magdzie zamarzył się
prywatny żłobek, na co jest
zapotrzebowanie,
a Adrianowi
– gospodarstwo
agroturystyczne z uwagi
na walory przyrodnicze
regionu.

Studenci z Instytutu Ekonomicznego FOT. LEŚ
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Dla cze go wy bra łeś stu dia z za kre -
su eko no mii?

– By ła to kon ty nu acja mo ich za in te -
re so wań w szko le śred niej, eko no mia
po cią ga ła mnie od... za wsze.
My śla łeś o mo żli wo ściach, ja kie
bę dziesz miał po stu diach?

– Wy bra łem kie ru nek, po któ rym mo -
żna wy ko ny wać wie le za wo dów, któ ry
nie za my ka dróg. Na pew no bra łem ten
fakt pod uwa gę, gdy za czy na łem stu dia. 
Czy umie jęt no ści wy nie sio ne ze
stu diów przy da ją ci się na co dzień
w pra cy?

– Oczy wi ście. To by ła bar dzo so lid -
na pod sta wa, sza blon, któ ry sto su ję ka -
żde go dnia w pra cy. Po wie dział bym, że
stu dia zwró ci ły mo ją uwa gę na teo re tycz -
ne aspek ty pew nych za gad nień, któ re te -
raz mam oka zję we ry fi ko wać w prak ty ce.
My śla łeś o in nej uczel ni, in nym
mie ście?

– Przede wszyst kim chcia łem stu dio wać
na stu diach dzien nych, a wy jazd do Kra ko -
wa wią zał się z więk szy mi wy dat ka mi.
Gdy bym mógł cof nąć czas, wy brał bym ten
sam kie ru nek i tę sa mą uczel nię. Zde cy do -
wa nie nie ża łu ję te go kro ku. 
No, do brze. A gdy byś mógł mieć
jesz cze je den za wód?

– Skoń czył bym wy cho wa nie fi zycz -
ne i pra co wał z mło dzie żą. 
Co lu bisz w swo jej pra cy?

– To, że ca ły czas ro bię coś in ne go,
uczę się wie lu rze czy. Ka żda spra wa jest
in na, więc trze ba wciąż się do kształ cać,
znać sy tu ację na ryn ku.
A co ze stre sem? Do świad czasz go
cza sem?

– Pra ca z du ży mi pie niędz mi za wsze
ma w so bie coś stre su ją ce go. A je śli
cho dzi o ko niecz ność cią głe go do kształ -
ca nia – jest to wa da i za le ta jed no cze -
śnie. Wa da, po nie waż nie mo żna
„wy paść” z ryt mu, trze ba być na cza sie.
Trud no by ło by, po wiedz my, wziąć rocz -
ny urlop i wró cić ot tak do pra cy. 
Czy ab sol wen to wi eko no mii ła -
twiej za ło żyć wła sną fir mę? 

– Z pew no ścią ma my po stu diach
pod sta wo wą wie dzę po trzeb ną do roz -
po czę cia dzia łal no ści go spo dar czej, ale
mi mo to trze ba wy pró bo wać ją „na ży -
wym or ga ni zmie”. 
Ko mu po le cał byś ten kie ru nek?

– Oso bom, któ re in te re su ją się bie żą -
cą sy tu acją na ryn ku, czy ta ją ga ze ty,
oglą da ją pro gra my in for ma cyj ne w te le -
wi zji. Wie lu oso bom eko no mia ko ja rzy
się z ma te ma ty ką, tym cza sem trze ba ja -
sno roz ró żnić te dwie dys cy pli ny. Po le -
cam eko no mię ta kże oso bom, któ re
jesz cze nie wie dzą, co chcą w ży ciu ro -
bić. Nie bę dą ża ło wać...

Roz ma wia ła NA TA LIA TO KAR CZYK

Zda niem ab sol wen ta 
GRZEGORZ SŁOMKA, absolwent PWSZ, kierunku
ekonomia o specjalności administracja i finanse sektora
publicznego, studia ukończył w 2008 r., obecnie pracuje
w sądeckiej siedzibie jednego z największych banków
w Polsce.

Te re sa Kli mek, kie row nik Dzia łu Po -
śred nic twa Pra cy. W ra mach wspo -
mnia ne go pro gra mu ab sol wen ci ma ją
szan sę wy je chać do kra jów skan dy -
naw skich, Wiel kiej Bry ta nii, Ir lan dii
czy na Cypr. 

Je śli cho dzi o ofer ty pra cy dla osób
z wy ższym wy kształ ce niem w ro -
ku 2009, to naj więk sza licz ba z nich do -
ty czy ła za wo du pie lę gniar ki. Za raz
za nią upla so wa ły się ofer ty dla spe cja -
li stów z za kre su za rzą dza nia i mar ke tin -
gu. Spo re by ło ta kże za po trze bo wa nie
na in for ma ty ków, wy cho waw ców
w pla ców kach oświa to wych, przed -
szko lach, na uczy cie li ję zy ka an giel skie -
go i psy cho lo gów. Wy glą da więc na to,
że w Są czu kształ ci się tych, któ rych po -
trze ba. A jed nak sy tu acja nie wy glą da
tak ró żo wo. Ofert pra cy jest po pro stu
zbyt ma ło. Dla te go stu den ci roz wa ża ją
wie le mo żli wo ści, my ślą o wła snej fir -
mie, wy jeź dzie do in ne go mia sta czy
na wet za  gra ni cę.

O wła snej fir mie my śli Mag da i Ad -
rian z PWSZ. Mag dzie za ma rzył się
pry wat ny żło bek, na co jest za po trze bo -
wa nie, a Ad ria no wi – go spo dar stwo
agro tu ry stycz ne z uwa gi na wa lo ry
przy rod ni cze re gio nu. Po my słów nie
bra ku je, czy jed nak rze czy wi stość oka -
że się rów nie opty mi stycz na? 

Zda niem Do mi ni ki, sam „pa pie rek”
nie jest gwa ran tem suk ce su za wo do we -
go. Li czy się coś wię cej. – Mo ja uczel -
nia kształ tu je w nas wia rę w sie bie,
je ste śmy na sta wie ni na suk ces, a od te -
go tyl ko krok od osią gnię cia za kła da ne -
go ce lu – mó wi. 

NA TA LIA TO KAR CZYK

War to wie dzieć

W 2009 r. Iza be la Przy by łow ska, Adam Pał -
czyń ski, Fi lip Zie liń ski, Piotr Gło wac ki i Le -
szek Skow ron z WSB-NLU z No we go Są cza
za ję li dru gie miej sce w kon kur sie: „Przed się -
bior czość, fi nan se, za rzą dza nie”, zor ga ni zo -
wa nym przez Fun da cję Edu ka cyj ną
Przed się bior czo ści dla naj zdol niej szych stu -
den tów uczel ni eko no micz nych. Lep si od są -
dec kich stu den tów by li tyl ko ich ko le dzy
z Uni wer sy te tu Eko no micz ne go w Po zna niu.

Grzegorz Słomka FOT. NT
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Ja ki jest Pa na zda niem typ ide al -
ne go na uczy cie la?

– My ślę, że na ta ką oso bę skła da ły by
się trzy ele men ty: po pierw sze od po -
wied nie kwa li fi ka cje, po dru gie – otwar -
tość i ko mu ni ka tyw ność w kon tak tach
z ludź mi, po trze cie en tu zjazm do pra -
cy. To jest pod sta wa, na któ rej mo żna
bu do wać swój wła sny warsz tat pra cy,
na by wać umie jęt no ści, któ rych nie spo -
sób wy uczyć się na stu diach. 
Mło dzi lu dzie, któ rzy są świe żo
po stu diach, si łą rze czy, nie ma ją
jesz cze zbyt wie le do świad cze nia.
Na co zwra ca Pan uwa gę, gdy ta ki
ab sol went przy cho dzi py tać
o pra cę? 

– Przede wszyst kim na kwa li fi ka cje
i oso bo wość – istot ne jest jak ta ki ab sol -
went się za pre zen tu je, czym mo ty wu je
chęć pod ję cia pra cy. Zda rza się, że mo -
ty wa cje są bar dzo sche ma tycz ne.
W trak cie roz mo wy mo żna „wy czuć”
czy oso ba po sia da pre dys po zy cje do pra -
cy w szko le. Pra gnę przy tym pod kre ślić,
iż jest to spe cy ficz ne śro do wi sko, w któ -
rym na co dzień ma się kon takt z dzieć -
mi, ich ro dzi ca mi i in ny mi
na uczy cie la mi. Trze ba więc być w ja kiś
spo sób od por nym na stre sy i bar dzo kre -
atyw nym na tych po lach współ pra cy. 

A co, je śli ktoś oznaj mi, że je go
głów ną mo ty wa cją są za rob ki?

– No cóż, mo że i by ło by to szcze re,
ale nie wy star cza ją ce. Gdy by cho dzi ło
mu je dy nie o aspekt fi nan so wy, jest
prze cież wie le in nych za wo dów, w któ -
rych mógł by za ra biać wię cej.
Czy zwra ca Pan uwa gę na ro dzaj
skoń czo nej uczel ni? Kto ma więk -
sze szan se: ab sol went są dec kiej
PWSZ czy jed nej z uczel ni kra kow -
skich?

– Nie ma dla mnie zna cze nia na zwa
uczel ni, wa żne jest na to miast po sia da nie
do dat ko wych kwa li fi ka cji. W dzi siej -
szych cza sach skoń czo ne stu dia nie
gwa ran tu ją miej sca pra cy, dla te go do -
brze jest dys po no wać po nad to in ny mi
umie jęt no ścia mi, znać ję zy ki ob ce, grać
na ja kimś in stru men cie. 
By wa, że umie jęt no ści, o któ rych
Pan wspo mniał, wy ni ka ją po pro -
stu z hob by da ne go ab sol wen ta?
Czy mi mo bra ku for mal nej ich do -
ku men ta cji, war to wspo mi nać
o nich pod czas roz mo wy kwa li fi -
ka cyj nej?

– Oczy wi ście. Umie jęt no ści te są
zresz tą zwy kle bar dzo szyb ko we ry fi ko -
wa ne, na uczy ciel mo że zo stać po pro szo -
ny o przy go to wa nie jed nej z uro czy sto ści,

czy zor ga ni zo wa nie kół ka za in te re so wań
i od ra zu wia do mo, co po tra fi. 
Czy za tem ka żde z za in te re so wań
ab sol wen ta mo że oka zać się przy -
dat ne w szko le? Ję zy ki ob ce, gra
na in stru men tach – to umie jęt no -
ści po wszech nie po żą da ne. A co je -
śli czy jąś pa sją jest... ro bie nie
na dru tach? 

– My ślę, że ka żde hob by mo że być tu
przy dat ne, o ile tyl ko na uczy ciel po tra fi
za in te re so wać nim uczniów. Je śli dzie ci
są za in te re so wa ne uczest nic twem w ta -
kim ko le za in te re so wań, nie ma pro ble -
mu. Do dam jesz cze, iż po my sło wość
na uczy cie la prze kła da się na je go wy na -
gro dze nie w po sta ci tak zwa ne go do dat -
ku mo ty wa cyj ne go. 
Jak oce nia Pan przy szłość ab sol wen -
tów kie run ków pe da go gicz nych? 

– Nie ste ty, cza sy nie są dla nich zbyt
sprzy ja ją ce. Je ste śmy obec nie świad ka -
mi ni żu de mo gra ficz ne go, do szkół
uczęsz cza co raz mniej dzie ci, a co za ty
idzie – na stę pu je re duk cja eta tów. W na -
szej szko le ma my obec nie stu pro cen to -
wą ob sa dę ka dro wą, na to miast co ro ku
wła ści wie ktoś przy cho dzi py tać o mo -
żli wość za trud nie nia – po da nia, któ re
mam w tej chwi li na biur ku, two rzą już
dość ob szer ną tecz kę. Był ta ki okres, gdy
spo ra część na uczy cie li od cho dzi ła
na eme ry tu ry, te raz zaś ob ser wu ję w tym
wzglę dzie pe wien za stój. Oczy wi ście nie
mo żna mieć im za złe te go, że chcą pra -
co wać, są to czę sto oso by w wie ku za le -
d wie pięć dzie się ciu kil ku lat. 
Per spek ty wy nie na stra ja ją za tem
opty mi stycz nie?

– Mo że być trud no, nie ukry wam.
Na le ży jed nak pa mię tać o tak zwa nym
łu cie szczę ścia. By wa, że ktoś szu ka
pra cy przez dwa-trzy la ta, ale z dru giej
stro ny – być mo że tra fi się w ten od po -
wied ni mo ment, gdy je den z na uczy cie li
od cho dzi z pra cy. Tak by ło w mo im
przy pad ku, gdy po sze dłem na roz mo wę
wstęp ną z dy rek to rem w 1984 ro ku. Nie
mo żna lek ce wa żyć ele men tu szczę ścia,
czym kol wiek by ono nie by ło. Po za tym
za kil ka lat pój dą do szkół dzie ci z ko -
lej ne go wy żu de mo gra ficz ne go i wów -
czas, miej my na dzie ję, przy bę dzie wraz
z ni mi no wych miejsc pra cy w oświa cie. 

Roz ma wia ła NA TA LIA TO KAR CZYK

Zda niem pra co daw cy 
ROZ MO WA z Jac kiem Mu sia łem, dy rek to rem Szko ły
Pod sta wo wej w Na wo jo wej.

Jecek Musiał FOT. NT



W miej scu, gdzie, jesz cze
przed lo ka cją mia sta, stał
pierw szy w oko li cy ko -
ściół pa ra fial ny św. Woj -

cie cha, a w la tach 1831-1866, ist niał
cmen tarz cho le rycz ny. Szko ły kie ro wa -
nej od 19 lat przez Gra cja na Foł tę, za -
trud nia ją cej 70 na uczy cie li i kil ku na stu
pra cow ni ków in nych spe cjal no ści. Ze -
spół ist nie je od wrze śnia 1975 r. W pięć

lat póź niej otrzy mał imię jed ne go z dwu
zna nych świa tu pol skich eko no mi stów
– Oska ra Lan ge go. W 2006 r. szko ła ob -
cho dzi ła swe 80-le cie. 

Szczyp ta hi sto rii 
Po cząt ki szkol nic twa, ma ją ce go na ce -

lu „pod trzy my wa nie na pew nym po zio -
mie roz wo ju han dlu i eko no mi ki”, wią żą
się z po wo ła niem w 1926 r. przez Ra dę

Mia sta No we go Są cza Pry wat nej Trzy let -
niej Szko ły Han dlo wej. W 1936 r. zmie -
nio no jej sta tus na Gim na zjum Ku piec kie.
Pierw szym dy rek to rem był Jan Za jącz -
kow ski. W okre sie oku pa cji w bu dyn ku
sta cjo no wa li Niem cy, gim na zjum prze -
nie sio no do klasz to ru sióstr nie po ka la nek.
Po wy zwo le niu mia sta w stycz niu 1945 r.
– wzno wio no na ucza nie w zde wa sto wa -
nym bu dyn ku. W ro ku 1946 szko ła zo sta -
ła upań stwo wio na i otrzy ma ła na zwy:
Pań stwo we Gim na zjum Han dlo we i Pań -
stwo we Li ceum Han dlo we. W la -
tach 1950–1960 zmo der ni zo wa no sys tem
kształ ce nia i po wo ła no no we od dzia ły,
w tym: Tech ni kum Fi nan so we i Tech ni -
kum Pocz to we. W 1982 r. od da no
do użyt ku no we skrzy dło bu dyn ku z pra -
cow nia mi: po lo ni stycz ną i in for ma tycz ną.
W siedem lat póź niej w skład Ze spo łu
we szło no wo  utwo rzo ne III Li ceum Ogól -
no kształ cą ce. W ma ju 2001 r. ma tu rzy ści
z Eko no ma pi sa li eg za min po łą czo ny
z eg za mi nem wstęp nym do Pań stwo wej
Wy ższej Szko ły Za wo do wej w No wym
Są czu.

– To by ła faj na szko ła – wspo mi -
na Be ata lat 40+ – mia ła ta ki nie po wta -
rzal ny kli mat, do brze się tam czu łam. 

Zna ni ab sol wen ci są dec kie go Eko no -
ma to m.in.: prof. Ju lian Dy biec, po et ka
Kry sty na Du lak, ak tor ka Zu zan na Le -
śniak i Ro man Ce bu la, mistrz świa ta ju -
nio rów w ka ja kar stwie gór skim,

Licz by mó wią
Obec nie w skład Ze spo łu Szkół

wcho dzą: III Li ceum Ogól no kształ cą ce
i Tech ni kum nr 3, kształ cą ce w za wo -
dach tech ni ka eko no mi sty i tech ni ka
han dlow ca. Ucznio wie Tech ni kum, po -
za ma tu rą, zda ją ze wnętrz ny eg za min
za wo do wy. W prak ty ce ozna cza to eg -
za min przed kom pu te rem i eg za min
z ję zy ka ob ce go biz ne so we go. Suk ces
wy ma ga osią gnię cia 75% mo żli wych
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Są dec ka kuź nia księ go wych, bu chal te rów... ma kle rów gieł do wych 

Eko nom na me dal 

– Gdzie chodzisz? – Do Ekonoma – odpowie 888
uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara
Langego w Nowym Sączu. Szkoły mającej od roku 1933
swą siedzibę u zbiegu ulic: Grodzkiej i Nawojowskiej.

– Bi blio te ka jest miej scem ma gicz nym, to tu taj kon cen tru je się ży cie szko -
ły. Aż mi ło pa trzeć – mó wi Gra cjan Foł ta
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do uzy ska nia punk tów, a nie 30%, jak
ma to miej sce w przy pad ku eg za mi nu
ma tu ral ne go.

Gim na zja li ści mo gą za bie gać o sta tus
ucznia w od dzia łach kla so wych III LO
o ta kich przed mio tach wio dą cych jak:
in for ma ty ka z ję zy kiem ob cym, hu ma -
ni sty ka, bio lo gia z eko lo gią, ma te ma ty -
ka z ję zy kiem an giel skim. 

Szko ła nie ma pro ble mów z na bo rem,
co wię cej, nie wszy scy, któ rzy chcą pod -
jąć w niej na ukę, zo sta ją przy ję ci. Zwy -
kle jest trze cią ze szkół
po nad gim na zjal nych w mie ście wy bie -
ra nych przez gim na zja li stów, ubie ga ją -
cych się naj pierw o przy ję cie
do I czy II LO.

– Suk ce sy szko ły są czę sto wa run ko -
wa ne osią gnię cia mi edu ka cyj ny mi
uczniów z po przed nich eta pów kształ ce -
nia – uwa ża dy rek tor Gra cjan Foł ta. – Ta
pra wi dło wość znaj du je po twier dze nie
w wy ni kach po mia ru dy dak tycz ne go ze
wszyst kich przed mio tów, ja kim pod da je -
my uczniów klas I. Je go ce lem jest okre -
śle nie bra ków po gim na zjum,
a kon se kwen cją – dzia ła nia na praw cze.

Ucznio wie Ze spo łu Szkół Eko no -
micz nych uzy sku ją co raz lep sze wy ni ki
z eg za mi nu ma tu ral ne go, a zde cy do wa -
nie wy ższe, w przy pad ku tech ni kum,
niż śred nie No we go Są cza, Ma ło pol ski

czy kra ju. Naj lep si otrzy mu ją sty pen dia
pre ze sa Ra dy Mi ni strów.

Z da nych Ko mi sji ds. Mie rze nia Ja -
ko ści Pra cy Szko ły wy ni ka, że śred nia
aryt me tycz na ocen koń co wych wszyst -
kich uczniów ZSE dla ro ku szkol ne -
go 2008/2009 wy nio sła 3,62. Z koń cem
te go ro ku 3% szkol nej po pu la cji sta no -
wi li ucznio wie, któ rzy uzy ska li świa -

dec twa z wy ró żnie niem, w tym 14
uczniów tech ni kum i 13 li ce ali stów.
Wzo ro we oce ny za cho wa nia w LO
i Tech ni kum uzy ska ło 155 uczniów,
oce ny nie od po wied nie – 22. Spo śród 14
osób eg za min po praw ko wy zda ło 11.
Pro mo cję do kla sy pro gra mo wo wy -
ższej uzy ska ło 99% uczniów Ze spo łu.
Na 87 ab sol wen tów tech ni kum, kształ -
cą ce go w za wo dzie tech nik eko no mi sta,
eg za min ma tu ral ny zda ło 84 uczniów,
a eg za min prak tycz ny 79. W III LO eg -
za min ma tu ral ny za koń czył się suk ce -
sem dla 120 spo śród 122 osób.

W ma ju 2009 r., ja ko je dy ny w re gio -
nie – i jed na z ośmiu szkół w Pol sce – Ze -
spół Szkół Eko no micz nych im. Oska ra
Lan ge go otrzy mał Cer ty fi kat Ja ko ści
„Szko ła Przed się bior czo ści”, czy li znak
ja ko ści przy zna wa ny na okres trzech lat,
po świad cza ją cy, że da na szko ła peł ni ro -
lę lo kal ne go cen trum edu ka cyj ne go.

W ro ku szkol nym 2008/2009 ucznio -
wie ZSE uczest ni czy li w 10 we wnątrz -
sz kol nych i 45 ze wnętrz nych kon kur sach
za rów no wie dzy, jak i spor to wych. Fi -
na li sta mi eta pu cen tral ne go Olim pia dy

Wie dzy Eko no micz nej zo sta ło trzech
uczniów szko ły. Lau re atem cen tral ne go
eta pu Tur nie ju Wie dzy i Umie jęt no ści
Me ne dżer skich zo stał To masz Rol ka
z kl. IV f. W fi na le eta pu ogól no pol skie -
go Olim pia dy Wie dzy o Fi nan sach
– „Ban ki w ak cji” uczest ni czył Emil
Jur kow ski z kl. IV g. Nad to Emil wy grał
ogól no pol ski Kon kurs Wie dzy o Ban -
kach. Mał go rza ta Rol ka z kl. 3alp zo sta -
ła fi na list ką cen tral ne go eta pu
Olim pia dy Wie dzy Fi lo zo ficz nej, a Da -
li la Ku lak z kl. 1b lau re at ką Ogól no pol -
skie go Kon kur su Hi sto rycz ne go „Krąg”.
Adam To biasz z kl. 2c to lau re at cen tral -
nych edy cji Kon kur su Wie dzy o Par la -
men cie Eu ro pej skim i Kon kur su
Hi sto rycz ne go z cy klu „Hi sto ria i ży -
cie”, lau re ata mi te go ostat nie go zo sta ła
rów nież re pre zen ta cja szko ły. 

Atu ty i sła bo ści szko ły 
Do atu tów Eko no ma na le żą: świet -

nie wy po sa żo na pra cow nia za wo do wa
dla eko no mi stów, dwie pra cow nie in -
for ma tycz ne, biu ro sy mu la cyj ne, któ re
po zwa la na pro wa dze nie ćwi czeń

Uczniowie Zespołu Szkół
Ekonomicznych uzyskują
coraz lepsze wyniki
z egzaminu maturalnego,
a zdecydowanie wyższe,
w przypadku technikum,
niż średnie Nowego Sącza,
Małopolski czy kraju.

Gracjan Fołta, dyrektor ZSE Dzień francuski w szkole



w rze czy wi sto ści, sta no wią cej stan dar -
do we oto cze nie przed się biorstw funk -
cjo nu ją cych na ryn ku, a nad to
wy po sa że nie szkol nej bi blio te ki w dwa
cen tra mul ti me dial ne. 

– Bi blio te ka jest miej scem ma gicz -
nym, to tu taj kon cen tru je się ży cie szko -
ły. Aż mi ło pa trzeć – mó wi Gra cjan
Foł ta. – A cen trum ży cia to wa rzy skie go
sta no wi… szkol ny skle pik.

Uczniom stwa rza się mo żli wość roz -
wi ja nia za in te re so wań w pro gra mach
po za lek cyj nych i po zasz kol nych. W pra -
cach ró żne go ty pu kół uczest ni czy ło
w mi nio nym ro ku szkol nym 597 osób.
Naj więk szą po pu lar no ścią cie szą się:
ko ło przed się bior czo ści – 250 uczniów,
Li ga Ochro ny Przy ro dy i ko ło ję zy ka an -
giel skie go – po 60 człon ków, ko ło geo -
gra ficz ne – 50 uczniów. 

Dy rek tor pod pi sał umo wy o wy mia -
nie trój stron nej z Niem ca mi (szko ła
w Dahn) i Fran cją (szko ła w Wis sem bo -
ur gu) oraz Sło wa cją (Sta re Gim na zjum
w Po pra dzie) i Wę gra mi (szko ła w Haj -
du ma nas).

Wśród tra dy cyj nych, co rocz nie or ga -
ni zo wa nych im prez szkol nych są wy bo -
ry „Naj mil szej”, kon kur sy stro ików,
wi gi lie kla so we, rajd Bez tram pek, mi -
strzo stwa pły wac kie i tur niej sza cho wy,
dni eu ro pej skie, spo tka nia z pra co daw -
ca mi, wy ciecz ki: za gra nicz ne, ro we ro -

we, eko lo gicz ne. Co ro ku
uru cha mia na jest tzw. wol na try bu na,
czy li spo tka nia uczniów klas pierw szych
z dy rek to rem szko ły, w trak cie któ rych
oma wia ne są ne ga tyw ne i po zy tyw ne
aspek ty „by cia uczniem ZSE”.

Mło dzież an ga żu je się nad to w dzia -
ła nia cha ry ta tyw ne o ró żnej ska li, m.in.:
fi na ły Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej
Po mo cy, or ga ni za cję zbió rek pie nię -
żnych na rzecz po ma ga ją cych cho rym
dzie ciom Fun da cji Sur sum Cor da i Fun -
da cji Po moc, na po trze by dzie ci z Ze spo -
łu Szkół Spe cjal nych nr 5. W mi nio nym
ro ku szkol nym ucznio wie ze bra li gó rę
gro sza o war to ści 260,78 zł.

Py tam dy rek to ra Gra cja na Foł tę o to,
czy w je go ży ciu za wo do wym ist nie je
coś, co „spę dza sen z po wiek”? Od po -
wiedź pa da na tych miast: 

– Brak sa li gim na stycz nej z praw dzi we -
go zda rze nia! „Stra te gia Roz wo ju Mia sta
No we go Są cza” da je na dzie ję, że sa la zo -
sta nie zbu do wa na, ale wciąż cze ka my
i cze ka my… Trud no jest re ali zo wać trzy
godziny za jęć wy cho wa nia fi zycz ne go ty -
go dnio wo dla po pu la cji li czą cej 888
uczniów w ma łej, nie od po wia da ją cej stan -
dar dom sa li i wciąż ko rzy stać z uprzej mo -
ści dy rek to ra SP nr 7, na wet wów czas, gdy
część z nich to lek cje na ba se nie.

BO ŻE NA KRÓL

Co roku uruchamiana jest
tzw. wolna trybuna, czyli
spotkania uczniów klas
pierwszych z dyrektorem
szkoły, w trakcie których
omawiane są negatywne
i pozytywne aspekty „bycia
uczniem ZSE”.

R E K L A M A

EDUKACJA
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A con ca gua, ma ją ca swo je tra -
gicz ne miej sce w hi sto rii są -
dec kiej tu ry sty ki, to
ko lej na gó ra z ko lek cji naj wy -

ższych szczy tów po szcze gól nych kon ty -
nen tów, na któ rych pre zes Fun da cji
Są dec kiej po sta wił już no gę, bo je go ce -
lem jest zdo by cie Ko ro ny Zie mi. 

Oto dzien nik wy pra wy ar gen tyń skiej
na sze go bo ha te ra:

2 stycz nia 
Wy lot z War sza wy. Naj pierw Rzym,
po tem kil ka go dzin prze rwy i kil ku na -
sto go dzin ny prze lot nad Oce anem
do sto li cy Ar gen ty ny. W sa mo lo cie
czas się ogrom nie dłu ży. Czło wiek nie
bar dzo wie co ma zro bić z no ga mi,
któ re co raz bar dziej bo lą.

3 stycz nia 
Zwie dza my Bu enos Aires, któ re
z okien sa mo lo tu ni czym nie ró żni się
od miast eu ro pej skich. Ar gen ty na przy -
po mi na Eu ro pę. Ogrom ne wra że nie ro -
bi cmen tarz „Re co lec ta”, gdzie ka żdy
grób to ma łe dzie ło sztu ki. Ma sa tu ry -
stów, w żad nym in nym miej scu w tym
mie ście nie by ło ich tak wie lu.

4 stycz nia
Men do ga: stąd wy ru sza my w An dy.
Bar dzo czy ste mia sto, w któ rym jest
nie zwy kle du żo zie le ni. Wcze snym po -
po łu dniem wy je żdża my, ma my do po -
ko na nia ok. 200 km. Wie czo rem
je ste śmy u wrót Par ku Acon ca gua.

5 stycz nia 
Roz po czy na my na szą wę drów kę
po An dach. Na po czą tek za sko cze nie,
sa mo chód do wo zi nas na wy so -
kość 2900 m n.p.m. Pierw sza myśl:
do po ko na nia już nie tak wie le.
W pierw szym dniu ma my dojść

do obo zu na wy so ko ści 3400 m n.p.m.,
to jest oko ło 10 km dro gi. Dro gę po ko -
nu je my bar dzo szyb ko. „Ba za Con flu -
en cja”, to pierw sze miej sce, gdzie
prze cho dzi my obo wiąz ko we ba da nie
le kar skie. Dla mnie ze wzglę du na bar -
dzo wy so kie ci śnie nie (170/100) koń -
czy się ono przy krą dia gno zą le ka rza
– „Żad nych spa ce rów, pro szę zo stać
w ba zie”.

6 stycz nia 
Moi part ne rzy w ra mach akli ma ty za cji
idą na 4000 m n.p.m., a ja zo sta ję
w ba zie i za sta na wiam się, jak stąd
szyb ko wró cić do Pol ski. Cze kam, tro -

chę jak ska za niec, na wie czor ne ba da -
nie le kar skie. Trwa oko ło kwa dran sa.
Nasz ar gen tyń ski prze wod nik tłu ma czy
le ka rzo wi, że ja so bie na pew no dam
ra dę, a me dyk po ka zu je swo ją ksią żkę
przy jęć. Ża den z wcze śniej ba da nych
przez nie go „pa cjen tów” nie miał ta -
kie go ci śnie nia jak ja. Wresz cie tar gi
koń czą się ka pi tu la cją le ka rza, ale wa -
run ko wą. W trak cie na stęp ne go ba da -
nia na wy so ko ści 4200 m n.p.m. mu si
być le piej, bo ina czej ni ci z wy pra wy.

7 stycz nia 
Po nad 20-ki lo me tro wa wę drów ka
do głów ne go obo zu dla tych, któ rzy

Zygmunt Berdychowski jest coraz bliższy  zdobycia Korony Ziemi,
siedmiu najwyższych szczytów poszczególnych kontynentów

Mo ja Acon ca gua

14 stycznia Zygmunt Berdychowski zdobył Aconcagua
(6962 m n.p.m.), największą górę Ameryki Południowej,
rozwijając na szczycie flagi Nowego Sącza i powiatu
nowosądeckiego.

Uczest ni cy wy pra wy w An dy FOT. ARCH. Z. BERDYCHOWSKIEGO

SPOŁECZEŃSTWO
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idą na Acon ca guę. „Ba za Mu łów” to
pra wie mia stecz ko na mio to we, gdzie
zno wu jest le karz, żan dar me ria, ga le ria
sztu ki, re stau ra cje i skle py. Ca łe to
mia stecz ko jest za opa try wa ne przez

mu ły, któ rych dzie siąt ki kur su je tam
i z po wro tem z ró żny mi to wa ra mi, ple -
ca ka mi tu ry stów oraz śmie cia mi…

8 stycz nia 
Prze cho dzę ko lej ne ba da nie le kar skie,
tym ra zem już bez pro ble mów. Ci śnie -
nie: 160 na 90 – wciąż wy so kie, ale wy -
raź nie ni ższe niż to z pierw sze go ba da nia.

9 stycz nia 
W ra mach akli ma ty za cji wy cho dzi my
na 5400 m n.p.m. do „Gniaz da Kon do -
rów”. Wę drów ka mę czą ca dla wszyst -
kich z mo im wy jąt kiem. By łem tak
szczę śli wy, że idę, iż nic nie wy da wa ło
mi się trud ne.

10 stycz nia 
Od po czy wa my. Czy ta nie ksią żek, ob ja -
da nie się i spa nie. Nie ste ty, po ja wia ją
się też pierw si nie szczę śliw cy, któ rym
nie uda ło się wejść na szczyt i jest ich
wię cej niż tych, któ rzy we szli. Spo ty -
ka my pierw szych Po la ków, by li tu już
kil ka lat te mu, ale wte dy nie uda ło im
się zdo być Acon ca gui.

11 stycz nia 
Oko ło po łu dnia wy ru sza my. Czte ry go -
dzi ny mar szu i je ste śmy w „Ba zie Ka -
na da” na wy so ko ści 4800 m n.p.m.
Wie czo rem spraw dza się pro gno za po -
go dy, syn op ty cy prze wi dy wa li du że
wia try i fak tycz nie wie je. Ta kich wia -
trów chy ba jesz cze w ży ciu nie prze ży -
łem, kil ka ra zy wy da wa ło się, że wiatr
po rwie nam na miot. Nasz ja koś wy -
trzy mał, ale jak się ra no bu dzi my, to
oka zu je się, że nie ma na mio tu obok.
Nie wiem, jak to mo żli we, ale po pro -
stu był na miot i znikł, a nasz są siad le -
ży w sa mym śpi wo rze na zie mi.

12 stycz nia
Oko ło po łu dnia po now nie wy ru sza my
do „Gniaz da Kon do rów”. I zno wu oko -
ło czte rech go dzin wę drów ki. Do cho -
dzi my do ce lu, tym ra zem nie je stem
już tak „wy ryw ny” do sta wia nia na -
mio tu, bo wiem, że to kosz tu je strasz -
nie du żo si ły. Za czy nam się
oszczę dzać, chy ba pod świa do mie.

13 stycz nia 
Wy marsz do naj wy żej po ło żo nej „Ba -
zy In de pen den cia”, któ ra znaj du je się
na wy so ko ści 6000 m n. p. m. Kon dy -
cja bar dzo do bra, cho ciaż ple cak za -
czy na mi uwie rać. Ni żej na ta kie
dro bia zgi czło wiek nie zwra cał uwa gi,
a te raz cią gle trze ba coś po pra wiać.
Tem po na sze go mar szu sta je się co raz
wol niej sze.

14 stycz nia 
Bu dzę się w środ ku no cy, dłu go nie
mo gę za snąć. Wsta ję póź niej niż po zo -
sta li i od ra zu pierw sze za sko cze nie.
Na ta kiej wy so ko ści nic się szyb ko nie
da zro bić, na wet po sta wie nie kil ku kro -
ków wy ma ga ogrom ne go wy sił ku.
Wy ru sza my pla no wo, nie ste ty, bez jed -
ne go z na szych ar gen tyń skich prze -
wod ni ków, któ ry ma kło po ty
żo łąd ko we. Po go da nam do pi su je. Po -
czą tek jest bar dzo do bry. Stop nio wo
jed nak ro bi się co raz trud niej. Do dat -
ko wo mo ja her ba ta, któ rą mam w ca -
mel be ku, za mar z ła i nie mo gę so bie
tak jak w po przed nich dniach po pi jać,
aby uzu peł nić stan pły nów w or ga ni -
zmie. Tyl ko wte dy jak się zo ba czy
film, któ ry to po ka zu je, czło wiek jest
w sta nie uwie rzyć, że mo żna tak wol no
cho dzić. Bar dzo po wo li zbli ża my się
do „Skał Ca na le ta”, gdzie przed 12 la ty
zna le zio no cia ło są de cza ni na śp. Sta ni -
sła wa Sma gi. Ro bi my tu dłu ższą prze -
rwę, pi je my go rą cą her ba tę
z ter mo sów, szko da, że jest jej tak ma -
ło. Nasz pol ski prze wod nik po sta na -
wia, że zo sta wi my tu ple ca ki. Ni by
tyl ko kil ka ki lo gra mów, a od ra zu przy -
by wa mi sił. Do szczy tu po zo sta je ja -
kieś czte ry sta me trów. Nie ste ty,
po go da się za ła mu je, na pły wa ją chmu -
ry, za czy na pa dać śnieg i naj gor sze, że
zno wu ostro wie je. Idzie my w ra kach,

Warto wiedzieć 

Zyg munt Ber dy chow ski po le ciał do Ar gen ty ny w to wa rzy stwie mło de go ma łżeń stwa le ka rzy ze
Sko czo wa, pew ne go Ślą za ka oraz prze wod ni ka z Za ko pa ne go, któ re mu nie ob ce są An dy. Ca ła
wy pra wa kosz to wa ła go, jak mó wi, ok. 14 tys. zł (m.in. sa mo lot, noc le gi i 1000 dol. za wej ście
na te ren par ku na ro do we go Acon ca gua). 
To ko lej ny wy czyn twór cy pre ze sa Fun da cji Sa dec kiej. 17 grud niu 2009 r. Z. Ber dy chow ski po sta -
wił no gę na Ki li man dża ro, naj wy ższym szczy cie Afry ki (5895 m n.p.m.), a 5 mie się cy wcze śniej
zdo był El brus (5642 m n.p.m.), naj wy ższy szczyt Kau ka zu. W 2008 r. wspiął się na Mont Blanc
(4807 m n.p.m.), naj wy ższą gó rę Eu ro py, wcze śniej oczy wi ście za li cza jąc wia nu szek szczy tów ta -
trzań skich na cze le z Ger la chem (2655 m n.p.m.). Do daj my, że pan Zyg munt nie pa li i nie pi je.
Do nie daw na, pó ki nie na ba wił się kon tu zji ścię gna, star to wał w ma ra to nach, prze bie ga jąc m.in.
tra sę Bie gu No wo jor skie go. Acon ca gua jest uwa ża na za przed sio nek na Mo unt Eve rest (8848 m
n.p.m.) i nie jest ta jem ni cą, że zdo by cie Czo mo lung my (po ty be tań sku – Bo gi ni Mat ka Śnie gu),
a przy oka zji Ko ro ny Zie mi (naj wy ższych szczy tów wszyst kich kon ty nen tów) jest ce lem pre ze sa
Fun da cji Są dec kiej. 
– W tym ro ku spró bu ję jesz cze za li czyć Mo unt McKin ley, naj wy ższy szczyt Ame ry ki Pół noc nej
(6195 m n.p.m.) i mo że jesz cze sko czę na Gó rę Ko ściusz ki, naj wy ższy szczyt Au stra lii (2230 m
n.p.m.), ewen tu al nie Pun cak Jaya w Oce anii – mó wi pan Zyg munt.

SPOŁECZEŃSTWO
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śnie gu pra wie nie ma, dla te go idzie się
bar dzo źle. Mo men ta mi trud no za cho -
wać rów no wa gę. Po ru sza my się w ko -
lum nie, kro czek po krocz ku, jesz cze
wol niej niż na po cząt ku dnia. Co chwi -
lę ktoś przed na mi od po czy wa, co wy -
mu sza też i nasz od po czy nek.
Czło wiek o ni czym już nie my śli, tyl ko
o tym, jak iść. Rytm mar szu oso by,
któ ra idzie przede mną, to ca ły mój
świat. I kie dy tak my ślę o tym, prze -
wod nik, któ ry idzie za mną, mó wi, że
je ste śmy już pod szczy tem. Sta ło się to
tak na gle, że jak już wsze dłem
na szczyt, to się na wet nie cie szy łem.
My śla łem tyl ko o tym, aby zro bić pa -
miąt ko we zdję cia i od po cząć. W trak -
cie pstry ka nia zdjęć, mo ja no ga
ugrzę zła mię dzy ka mie nia mi i za miast

od po czyn ku tra cę ener gię, aby się z tej
pu łap ki wy do stać. Ze wzglę du na po -
go dę po sta na wia my jak naj szyb ciej
wra cać do ba zy. Dro ga w dół jest, nie -
ste ty, tak sa mo trud na jak w gó rę. No gi
jak z wa ty, roz ła żą się na wszyst kie
stro ny. Kij ki wie le ra zy ra tu ją mnie
przed upad kiem. Wy da je mi się, że
idzie my co raz wol niej. Wzma ga się
wiatr, pa da gę sty śnieg. Za pa da zmrok
i za czy nam się oba wiać, czy doj dzie -
my przed zmro kiem do ba zy. Bar dzo
cię żko, ale nie spo sób iść szyb ciej.
W koń cu jed nak do cho dzi my. Wcho -
dzę do na mio tu i od ra zu idę spać. Po -
peł niam ogrom ny błąd nic nie pi jąc
i nic nie je dząc po tak ogrom nym wy -
sił ku. Kon se kwen cje te go od czu ję na -
za jutrz. Mo ja dro ga na naj wy ższy

szczyt obu Ame ryk trwa ła 12 go dzin,
z te go osiem do gó ry i czte ry w dół,
do ba zy. W peł ni uświa do mi łem so bie
nasz wy czyn do pie ro na za jutrz wie czo -
rem, kie dy by li śmy z po wro tem
w „Ba zie Mu łów”, gdzie wszy scy nam
gra tu lo wa li wej ścia w kom ple cie
na Acon ca guę, co jest dość rzad kie. 

ZYG MUNT BER DY CHOW SKI

Acon ca gua

Cer ro Acon ca gua (w ję zy ku ke czua: Ac con ca -
hu ac – Ka mien ny Stra żnik) to naj wy ższy
szczyt An dów i Ame ry ki Po łu dnio wej (ta kże
pół kul za chod niej i po łu dnio wej) o wy so ko -
ści 6962 m n.p.m. Le ży w An dach Po łu dnio -
wych, w Kor dy lie rze Głów nej, na ob sza rze
Ar gen ty ny, nie co po nad 110 km na pół noc ny
za chód od mia sta Men do za. Acon ca gua two -
rzy roz le gły ma syw (o dłu go ści 60 km), zbu -
do wa ny głów nie z gra ni tów. Jest po kry ty
wiecz ny mi śnie ga mi i lo dow ca mi, z któ -
rych 7 spły wa na wy so kość 3900 m n.p.m.
Po raz pierw szy szczyt zdo był Szwaj car Mat -
thias Zur brig gen 14 stycz nia 1897. W 1934
pierw sza pol ska wy pra wa an dyj ska (Ste fan
Da szyń ski, Kon stan ty Jod ko -Nar kie wicz, Ste -
fan Osiec ki, Wik tor Ostrow ski) wy ty czy ła no -
wą dro gę od stro ny wschod niej przez
lo do wiec, na zwa ny póź niej Lo dow cem Po la -
ków. Pol ska al pi nist ka Wan da Rut kie wicz po -
ko na ła ścia nę po łu dnio we go szczy tu
Acon ca gui w ro ku 1985. Z uwa gi na spe cy -
ficz ne wa run ki at mos fe rycz ne uwa ża ny
za klu czo wy etap tre nin gu przed ata kiem
na Mo unt Eve rest. WI KI PE DIA
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O d na le zio no go mar twe go tuż
pod szczy tem Acon ca gui 12
lu te go 1998 r. Po kil ku ty go -
dniach je go cia ła spro wa dzo -

no do pol ski i zło żo no w ro dzin nym
gro bow cu w No wym Są czu – Dą brów ce.

Sta szek po szedł na Acon ca guę
„na lek ko”. Miał przy so bie tyl ko pasz -
port, pie nią dze, po li sę ubez pie cze nio wą,
dwa apa ra ty fo to gra ficz ne. Gdy tra fił
do kost ni cy, nie zna le zio no przy nim
nic: ani pie nię dzy, ani do ku men tów. 

Cho ro ba, na któ rą nie ma 
le kar stwa...

Po my sło daw cą wy pa du w An dy był
Ka rol Kro kow ski, wła ści ciel skle pu ze
sprzę tem tu ry stycz nym. To on za ra ził
gru pę przy ja ciół przy go to wa nia mi
do te go przed się wzię cia. Ka rol, Sta szek
oraz Ha li na Ha raf (prze wod ni czą ca To -
wa rzy stwa Mi ło śni ków Piw nicz nej),
Olaf Re ithart (le karz z Kra ko wa) i Adam
Sob czyk (szef PTTK „Be skid” w No -
wym Są czu) od kil ku na stu lat two rzy li
gru pę wę drow ców i wspi na czy, któ rzy
nie mal ka żdy week end po świę ca li
na prze mie rza nie gór. 

Wszy scy z wy jąt kiem dok to ra by li
do świad czo ny mi prze wod ni ka mi ta -
trzań ski mi, le gi ty mo wa li się też li czą cy -
mi się osią gnię cia mi na ścia nach
i skal nych gra niach Alp. 

Prze dziw na gó ra
Cel nie wy da wał się trud ny: Acon ca -

guę mo że sfor so wać śred nio spraw ny tu -
ry sta, zwy kły „grin go” bez uży cia
spe cja li stycz ne go sprzę tu, je że li pój dzie
na szczyt tzw. zwy kłym szla kiem, wy -

ty czo nym przez od kryw cę Szwaj ca ra
Ma thia sa Zur brig ge na w 1897 r. Są jesz -
cze in ne trzy dro gi, o wie le trud niej sze,
po pu lar ne wśród wy czy now ców naj wy -
ższej kla sy. 

Wy le cie li Lu fthan są do Bu enos Aires
z Frank fur tu 22 stycz nia, dwa dni póź -
niej prze mie rza jąc tra sę 1100 km do tar li
au to bu sem do Men do zy. Sław na ko lej
trans an dyj ska łą czą ca on giś Atlan tyk

z Pa cy fi kiem, maj stersz tyk in ży nie rii,
jest na pew nych od cin kach nie czyn na. 

W miej sco wo ści Pu en te del In ca, nie -
da le ko gra ni cy z Chi le, na wy so ko -
ści 2700 m n.p.m. urzą dzi li ba zę
wy pa do wą. Wy ku pi li ze zwo le nia
(po 120 do la rów) na wej ście do par ku
na ro do we go. Na dwa wy tre so wa ne mu -
ły za ła do wa li ba gaż (ok. 120 kg): żyw -
ność, na miot, ubra nia, sprzęt. Stra żni cy
z par ku wy po sa ży li ich w spe cjal ne wor -
ki na od pa dy, któ re na le ży obo wiąz ko -
wo oka zać i od dać przy po wro cie. 

Wszyst ko to czy ło się zgod nie z pla -
nem: w cią gną cej się przez 37 km do li -
nie – Qu ebra da de los Hor co nes
– do pi sy wa ła po go da, bez za kłó ceń
prze bie ga ła akli ma ty za cja. Szli jak by
dnem sta re go ko ry ta rzecz ne go, po dzi -
wia jąc su ro wą przy ro dę, gó ry po cho -
dze nia wul ka nicz ne go, któ re na zwa no
kie dyś „za cza ro wa nym, umar łym kró le -
stwem skal nym”. 

Pu na i „bia ły wiatr”
Pół me tek za stał ich w Pla za de Mu -

las, obok naj wy żej po ło żo ne go schro ni -
ska wy so ko gór skie go na świe cie, ze
sta łym punk tem opie ki me dycz nej. Tu
roz cho ro wa ła się Ha li na, za czę ły do le -
gać jej nud no ści, głód tle no wy, wy mio -
ty, prze sta ła jeść, tra ci ła si ły. Ty po we
ob ja wy cho ro by wy so ko gór skiej, tu
zwa nej pu ną. 

Ko le dzy po sta no wi li ode słać cho rą
do Pu en te del In ca. Sta szek i Ha li -
na na mu łach ru szy li w dół. Resz ta
człon ków eki py ocze ki wa ła na po wrót
Stasz ka, wy bie ra jąc się w ce lach akli -
ma ty za cyj nych na prze łęcz Ni do Con -
do res. Sta szek wró cił po trzech dniach,
za do wo lo ny, bo w ho te li ku „Pe ni ten -
tes” wziął cie pły prysz nic, ogo lił się, co
dla po zo sta łych by ło na tej wy so ko ści
z pro za icz ne go po wo du bra ku wo dy
– ma rze niem. 

Se rię nie szczęść za po cząt ko wa ło na -
głe za ła ma nie po go dy. Oto dał znać o so -

12 lat temu sądecki szturm na Aconcaguę 
zakończył się tragicznie. Z wyprawy nie powrócił
Stanisław Smaga, 45–letni nauczyciel geografii z II LO 
im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu, znany i lubiany
w wysokogórskim światku, doświadczony alpinista.

Tak by ło 12 lat te mu...

FOT. ARCH. LE CHA TRA CI ŁOW SKIE GO I DO MI NI KI KRO CZEK
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bie po ja wia ją cy się raz na dzie sięć lat
mor der czy front Cor rien te del Ni no
– spraw ca w po przed nich la tach wiel kich
po ża rów i po wo dzi. Zer wał się po ry wi -
sty „el vien to blan co”, czy li bia ły wiatr
(osią ga pręd kość 250 km na go dzi nę).
Wiatr po ry wał z ob lo dzo nych szczy tów
śnieg i zde mo lo wał na miot, któ ry trze ba
by ło do dat ko wo mo co wać gła za mi. 

– Po czu łem się spo nie wie ra ny. Nie
w sen sie fi zycz nym, ale psy chicz nym. Po -
my śla łem so bie, że to gó ra ma być dla
mnie, a nie ja dla niej. Zde cy do wa łem
o zej ściu na dół, mar twi łem się po nad to
o po zo sta wio ną w ho te li ku w Pu en te del
In ca cho rą ko le żan kę – re la cjo no wał
Adam Sob czyk. 

Sta szek, Ka rol i Olaf po now nie wy -
szli na Ni do Con do res. Z tej prze łę czy,
przy do brych wa run kach me te oro lo gicz -
nych, mo żna sfor so wać Acon ca guę
w cią gu jed ne go dnia: wej ście trwa oko -
ło 10 go dzin, zej ście – 2–3 go dzi ny.
Na wy so ko ści 6000 m n.p.m., w miej -
scu zwa nym Ber li na Camp mo żna
ewen tu al nie prze no co wać w sta rych
schro nach (bud kach). Do tar li tam, ale
śnie ży ca zmu si ła ich do od wro tu. 

Szturm na szczyt
W so bo tę, 12 lu te go, Ka rol i Sta szek

znów idą w kie run ku szczy tu. Gdzieś

na wy so ko ści 6800 m, nie da le ko ce lu,
Ka ro la do się ga kry zys. Ode zwał się ból
krę go słu pa. Nie wyj dzie już wy żej. Sta -
szek nie re zy gnu je, ma do szczy tu tyl -
ko 20 mi nut mar szu. Idzie sam, ka żdy
tak ro bi, te go ty pu za cho wa nie jest nor -
mal ne w al pi ni stycz nym świat ku. 

Ka rol cze ka. Zbli ża się zmierzch,
spa da tem pe ra tu ra. Mę żczy zna za pa da
w kil ku se kun do we nie bez piecz ne
drzem ki. Za ma rza ją mu oku la ry, gra bie -
ją rę ce. Sam już nie wie, co ro bić, mo że
Sta szek po zdo by ciu gó ry zszedł nie po -
strze żo ny? Ka rol znaj du je w żle bie Ca -
na le ta osło nię te od wia tru miej sce, gdzie
spę dza noc. Ra no wcho dzi na Acon ca -
guę, gdzie wi dzi śla dy pro wa dzą ce
na dół. My śli, że to Stasz ko we (póź niej
oka za ło się, że jed nej z po przed nich
ekip). Spo dzie wa się, że spo tka Stasz ka

po zej ściu w Pla za de Mu las. Ta ka by ła
umo wa. Ale Sta szek nie wró cił. Są de -
cza nie wsz czy na ją alarm. Spo tka ny
Nor weg po twier dza naj gor sze: wi dział
mar twe go Stasz ka tuż pod sa mym
szczy tem. 

– Chcie li śmy sa mi go znieść, ale
do ak cji wkro czył pro ku ra tor ar gen tyń -
ski, spra wę prze ję ła Am ba sa da Pol ska
w Bu enos Aires. 13 lu te go o godz. 16
cza su pol skie go za dzwo ni łem do Są cza,
aby ko le dzy po wia do mi li ro dzi nę, mat -
kę, sio strę, bra ci o śmier ci Stasz ka. Ten
smut ny obo wią zek przy padł Jur ko wi Ba -
ra now skie mu. 22 lu te go wró ci li śmy
do do mów. Bez Stasz ka – mó wił Adam
Sob czyk. 

JE RZY LE ŚNIAK
Ma te riał opar ty o ar ty kuł 

w„Dzien ni ku Pol skim” z 13 mar ca 1998 r.

Ko ro na Zie mi

Ko ro na Zie mi to naj wy ższe szczy ty po szcze gól nych kon ty nen tów. Zyg munt
Ber dy chow ski za li czył już czte ry gó ry (w tym dwie kwa li fi ko wa ne do Eu ro -
py), do kom ple tu bra ku je mu czte ry: Mo unt Mc Kin ley, Gó ra Ko ściusz ki (lub
Pun cak Ja va), Ma syw Vin so na i – rzecz ja sna – Mo unt Eve rest. 
Oto peł na li sta:
Afry ka: Ki li man dża ro (5895 m n.p.m), Ame ry ka Po łu dnio wa: Acon ca -
gua (6960 m n.p.m), Ame ry ka Pół noc na: Mo unt Mc Kin ley (6195 m
n.p.m), An tark ty da: Ma syw Vin so na (4892 m n.p.m.), Azja: Mo unt Eve -
rest (8848 m n.p.m.), Au stra lia: (wg Bas sa) Gó ra Ko ściusz ki (2230 m
n.p.m.); (wg Mes sne ra) Oce ania: Pun cak Ja va (4884 m n.p.m.), Eu ro pa:
(wg geo gra fów); Mont Blanc (4810 m n.p.m.); (wg Mes sne ra) El brus
(5642 m n.p.m.)

***
Pierw szym, któ ry zdo był Ko ro nę Zie mi był Ame ry ka nin Ri chard Bass
(w 1985 r. za li czył, ja ko ostat ni szczyt – Mo unt Eve rest). Sław ny hi ma -
la ista, Re in hold Mes sner, za stą pił Au stra lię – Oce anią i tak zmo dy fi ko -
wa ną „Ko ro nę” zdo był w 1986 r. Sza cu je się, że ok. 200 wspi na czy
zdo by ło sie dem szczy tów z li sty Bas sa lub Mes sne ra. Pierw szy mi pol -

ski mi zdo byw ca mi te go kom ple tu był Le szek Ci chy (1999) i An na Czer -
wiń ska (2000). Naj młod szą oso bą by ła Ame ry kan ka Sa man ta Lar son,
któ ra zro bi ła to w wie ku 18 lat (2007 r.), naj szyb ciej te mu wy zwa niu
spro stał Hen ryk Kri stian sen, któ ry po trze bo wał za le d wie 136 dni
na zdo by cie wszyst kich szczy tów.

Ko ro na Be ski du Są dec kie go
„Są de cza nin” pro po nu je utwo rzyć Ko ro nę Be ski du Są dec kie go („są dec -
kie oczko” – dwa dzie ścia je den szczy tów za rów no w pa śmie Ra dzie jo -
wej, ja ki Ja wo rzy ny Kry nic kiej), któ ra przy bra ła by na stę pu ją cy kształt:
Ra dzie jo wa – 1262 m n. p. m, Zło mi sty Wierch – 1226 m, Wiel ki Ro -
gacz – 1182 m, Prze hy ba – 1175 m, Skał ka – 1163 m, Cze rem cha
– 1146 m, Ja wo rzy na Kry nic ka – 1114 m, Wiel ka Bu ko wa – 1104 m,
Wierch nad Ka mie niem – 1084 m, Ru nek – 1080 m, Pie nią żna
– 1078 m, Ha la Ła bow ska – 1064 m, Pu sta Wiel ka – 1060 m, Ły si ny
– 1052 m, Ha la Pi sa na – 1044 m, Elia szów ka – 1023 m, Niem co wa
– 1002 m, Kra czo nik – 984 m, Ma ko wi ca – 984 m, Dzwon ków ka
– 982 m, Gó ra Krzy żo wa – 982 m.

Pogrzeb Stanisława Smagi FOT. ARCH. LE CHA TRA CI ŁOW SKIE GO I DO MI NI KI KRO CZEK



M o ty wem by ła chęć zdo by -
cia przez 54-let nią oska -
rżo ną go tów ki na spła tę
kre dy tów. Sąd pod prze -

wod nic twem sę dzi An ny He vler ska zał
wi no waj czy nię na łącz ną ka rę 2 lat po -
zba wie nia wol no ści z wa run ko wym za -
wie sze niem ka ry na okres 5 lat. 

Sąd – na wnio sek obroń czy ni z urzę -
du – roz po zna wał spra wę w wa run kach
wy łą cze nia jaw no ści. Z do tych cza so -
wych do nie sień me dial nych wy ni ka ło, iż
oby dwu usi ło wań roz bo jów Da nu ta R.
do pu ści ła się w No wym Są czu we wrze -
śniu 2009 r. Pierw szą pró bę pod ję ła
w urzę dzie pocz to wym przy ul. Kon -
stan ty. Wpa ro wa ła do środ ka tuż
po otwar ciu pla ców ki. Na gło wie mia ła
ko mi niar kę, a w rę ce po dłu żny przed -
miot owi nię ty w tka ni nę. Od na czel nicz -
ki Ma rii F. za żą da ła go tów ki,
a usły szaw szy, że nic nie do sta nie, jak
nie pysz na opu ści ła po miesz cze nie.
Po jej wyj ściu Ma ria F. po wia do mi ła po -
li cję. Z nad mia ru wra żeń zro bi ło jej się
sła bo. Po go to wie za bra ło na czel nicz kę
do szpi ta la, gdzie stwier dzo no za wał
ser ca. O dzi wo – bie gli mie li po noć wy -
klu czyć, iż był efek tem na pa du na pocz -
tę. Pew nie zde ner wo wa ła ją aku rat
sy tu acja po li tycz na w Ra dzie Miej skiej
No we go Są cza…

Po ty go dniu nie po praw na Da nu ta R.
za ata ko wa ła po raz dru gi. Tym ra zem
do da ła so bie po wa gi, uzbra ja jąc się
w nóż. Na gło wie mia ła kap tur, a oczy
prze sło nię te ciem ny mi oku la ra mi.
Wkro czy ła do ban ku przy pl. Sta szi ca

i przy stą pi ła do ra bo wa nia. Naj pierw na -
kle iła na drzwiach wej ścio wych przy go -
to wa ną uprzed nio kart kę z uprzej mą
in for ma cją, że bank bę dzie nie czyn ny
do od wo ła nia z po wo du awa rii sys te mu
in for ma tycz ne go. Pech chciał, że kart kę
z in for ma cją dla klien tów z ze wnątrz na -
kle iła stro ną tek sto wą skie ro wa ną
do wnę trza pla ców ki…

Mi ster nie ob my śla ny plan ru nął
wkrót ce po tem, bo pra cow nik ban ku To -
masz K. nie dał się ster ro ry zo wać no żem
przy ło żo nym do brzu cha. Zła pał po pro -
stu nie wia stę i wy pchnął ją na chod nik.
Ra zem z przy pad ko wym, acz uświa do -
mio nym oby wa tel sko prze chod niem
obez wład ni li na past nicz kę i przy trzy ma li
do mo men tu zja wie nia się po li cji.

Wy rok
Da nu ta R. od po wia da ła z tzw. wol nej

sto py. Sąd uznał ją za win ną dwóch za -
bro nio nych czy nów:

1. po słu gu jąc się drew nia nym ki -
jem, 4 wrze śnia 2009 r. za żą da ła od pra -
cow ni cy Pocz ty Pol skiej wy da nia
pie nię dzy;

2. po słu gu jąc się no żem i wul gar nie
gro żąc po zba wie niem ży cia, 11 wrze -
śnia 2009 r. za żą da ła od pra cow ni ka Eu -
ro ban ku wy da nia pie nię dzy.
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PITAWAL SĄDECKI (2). Przed Sądem Okręgowym
w Nowym Sączu rozpoczął się 11 stycznia br. i w tym
samym dniu zakończył proces Danuty R., oskarżonej
o napady na bank i urząd pocztowy.

Roz bój nicz ka w ko mi niar ce,
czy li mat nia kre dy tów

Po tygodniu niepoprawna
Danuta R. zaatakowała
po raz drugi. Tym razem
dodała sobie powagi,
uzbrajając się w nóż.
Na głowie miała kaptur,
a oczy przesłonięte
ciemnymi okularami.

Danuta R. wkro czy ła do ban ku przy pl. Sta sz

SPOŁECZEŃSTWO
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Czyn wy mie nio ny w pkt 1. sąd za -
kwa li fi ko wał ja ko wy pa dek mniej szej
wa gi i wy mie rzył oska rżo nej ka rę ro ku

po zba wie nia wol no ści plus grzyw nę
w wy so ko ści 60 sta wek dzien nych
po 10 zł, czy li 600 zł. Za czyn z pkt 2.
ka ra wy nio sła 1,5 ro ku po zba wie nia
wol no ści plus 90 sta wek dzien nych, czy -
li 900 zł grzyw ny.

Za te dwa prze stęp stwa sąd wy mie -
rzył łącz ną ka rę dwóch lat po zba wie nia
wol no ści z wa run ko wym za wie sze niem
wy ko na nia ka ry na 5-let ni okres prób ny
plus łącz ną grzyw nę w wy so ko ści 100
sta wek dzien nych, czy li 1000 zł.

Sąd po nad to orzekł prze pa dek
na rzecz Skar bu Pań stwa do wo du rze czo -
we go w po sta ci no ża. Na po czet ka ry po -
zba wie nia wol no ści za li czo no oska rżo nej
okres za trzy ma nia i tym cza so we go aresz -
to wa nia. Zwol nio no ją ta kże w ca ło ści

z za pła ty kosz tów są do wych, a wy na gro -
dze nie obroń cy z urzę du w wy so ko ści
ok. 1100 zł ma po kryć Skarb Pań stwa.

Wy rok upra wo moc ni się, je śli stro ny
nie wnio są do nie go za ża leń.
Ust ne uza sad nie nie

Sę dzia He vler po wie dzia ła, że ko ron -
nym do wo dem w spra wie by ły wy ja -
śnie nia oska rżo nej, któ ra przy zna ła się
do obu czy nów. Ta kże pierw sze go
– zwy kłe go, nie kwa li fi ko wa ne go roz bo -
ju, kie dy nie zła pa no jej na go rą cym
uczyn ku. W to ku po stę po wa nia Da nu ta
R. szcze gó ło wo opi sa ła oko licz no ści
prze stępstw. Jej wer sja tyl ko w drob nych
szcze gó łach ró żni ła się od ze znań osób
po krzyw dzo nych i świad ków. Roz bie -
żno ści do ty czy ły te go, iż oska rżo na nie
ak cen to wa ła, że w cza sie na pa dów po -
słu gi wa ła się wul gar nym słow nic twem
oraz uży wa ła si ły fi zycz nej wo bec pra -
cow ni ka ban ku (szar pa ła go, po py cha ła,
ko pa ła). In nym do wo dem w spra wie był
za pis z mo ni to rin gu w ban ku.

Pierw szy czyn na wnio sek pro ku ra tu -
ry za kwa li fi ko wa no ja ko wy pa dek mniej -
szej wa gi, gdyż po szko do wa na nie
od nio sła żad nych ob ra żeń. Na ko rzyść
oska rżo nej prze ma wia to, że przy zna ła się
sa mo rzut nie oraz nie od nio sła ko rzy ści
ma jąt ko wej, gdyż na pad był nie uda ny.

Dru gi na pad z bro nią w rę ku był już
zbrod nią w ce lu osią gnię cia ko rzy ści ma -
jąt ko wej. Sąd za sto so wał jed nak in sty tu -
cję nad zwy czaj ne go zła go dze nia ka ry,
gdyż bez te go zła go dze nia na wet naj ni ższa
ka ra prze wi dzia na w ko dek sie za prze stęp -
stwo te go ty pu by ła by ra żą co su ro wa.

Sąd wziął ta kże pod uwa gę fakt trud -
nej sy tu acji oska rżo nej: za cią gnię te
przez nią kre dy ty, któ rych nie mo gła
spła cić, a pe cho wo zgu biw szy do wód
oso bi sty nie mo gła za cią gnąć ko lej nych
po ży czek na spła tę po przed nich. A kar -
ne od set ki ca ły czas la wi no wo ro sły…
Oska rżo na po gu bi ła się: ukry wa ła mat -
nię, w ja ką wpa dła, na wet przed mę -
żem. I przy szedł jej do gło wy po mysł,
że po pie nią dze naj le piej udać się tam,
gdzie one są. Wy obra zi ła so bie, że po -
stra szy ka sje rów i to wy star czy.

Sę dzia okre śli ła ta kie po stę po wa nie
ja ko za słu gu ją ce na po tę pie nie, na gan -
ne, nie zgod ne z pra wem i nie do pusz -

Sąd wziął także pod uwagę
fakt trudnej sytuacji
oskarżonej: zaciągnięte
przez nią kredyty, których
nie mogła spłacić,
a pechowo zgubiwszy
dowód osobisty nie mogła
zaciągnąć kolejnych
pożyczek na spłatę
poprzednich.

zi ca i przy stą pi ła do ra bo wa nia FOT. ONO
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Nie mam zwy cza ju kwe stio no wać wy -
ro ków są do wych, ale na te mat
po rząd ko we go po sta no wie nia są -
du o wy łą cze niu jaw no ści po stę -

po wa nia są do we go w tej
spra wie po ku szę się o ko men -

tarz. Sąd przed ło żył tu taj wa żny
in te res pry wat ny oska rżo nej nad wa żny in te res
spo łecz ny. Na te mat te go mo ral ne go dy le ma tu
na pi sa no ca łe bi blio te ki i spór po zo sta je nie roz -
strzy gnię ty. Nie je stem żad nym au to ry te tem,
że by wy da wać tu opi nię. Po glą dy w tej spra -
wie za le żą od dok try ny wy zna wa nej przez da -
ne go czło wie ka, a ta kże je go wra żli wo ści.

Nie uogól nia jąc, są dzę jed na ko woż, że wa -
żnym in te re sem spo łecz nym aku rat tej
spra wy był jej po wa żny wa lor dy dak tycz ny.

Nie sa ma jed na Da nu ta R. zna la zła się
w ta kiej sy tu acji, w któ rej du sić ją za czę ła

pę tla kre dy tów. Roz wią za nie wy bra ne przez oska rżo ną w peł ni za słu -
gi wa ło na uję cie w for mie przy po wiast ki edu ka cyj nej. Nie ste ty, sąd nie
do strzegł mo ra li za tor skie go po ten cja łu tej hi sto rii. 
Oso bi ście nie je stem fa na ty kiem pra wa do in for ma cji. Ak cep tu ję sy tu -
acje, gdy pra wo to mo że być ogra ni czo ne przez wa żny in te res spo łecz -
ny czy pań stwo wy. Ro zu miem też, że wy łą cze nie jaw no ści na stę pu je
w pro ce sach cy wil nych (np. roz wo do wych), ale w spra wie Da nu ty R.
nie mie li śmy do czy nie nia z se kre ta mi ży cia ro dzin ne go, lecz z oska rże -
niem o prze stęp stwa z ko dek su kar ne go. I nie by ły to prze stęp stwa
zwią za ne z za ci szem do mo we go ogni ska czy in tym no ścią al ko wy. Da -
nu ta R. jest oska rżo na o czy ny do ko na ne pu blicz nie. W ban ku i w urzę -
dzie pocz to wym. Utrwa lo ne na mo ni to rin gu. Nie bę dą ce zresz tą żad ną
ta jem ni cą, bo opi sa ne ob fi cie w pra sie. 
Mo żna zro zu mieć sąd, że uli to wał się nad roz trzę sio ną ko bie tą i przy -
chy lił się do wnio sku apli kant ki ad wo kac kiej przy by łej w za stęp stwie
obroń cy. Ar gu men tem by ło zde ner wo wa nie oska rżo nej, któ re mia ło by
po głę bić się w trak cie ze znań w obec no ści pra sy, oraz fakt pod ję cia le -

cze nia psy chia trycz ne go. Na wet to je stem w sta nie przy jąć za do brą
mo ne tę, choć nie wy da je mi się, aby na czel ną tro ską są du mia ło być
przede wszyst kim dba nie o kom fort skła da nia ze znań przez oska rżo -
nych. Choć z dru giej stro ny wiem, że sąd ma za za da nie spraw ne prze -
pro wa dze nie po stę po wa nia – ro zu miem za tem też wzglę dy
prag ma tycz ne, ja kie prze ma wia ły za tym po sta no wie niem.
Choć wy da je mi się, że za po zna nie się przed sta wi cie li pra sy z ze zna -
nia mi oska rżo nej mo gło by się przy czy nić do lep sze go zro zu mie nia jej
mo ty wów i wczu cia się w jej trud ną sy tu ację ży cio wą. Kto wie, czy
dzien ni ka rze wręcz nie za ję li by sa mo rzut nie sta no wi ska jej rzecz ni -
ków... Oska rżo na zo sta ła po zba wio na przez sąd nie po wta rzal nej szan -
sy przed sta wie nia opi nii pu blicz nej swo jej wer sji, wy tłu ma cze nia się
z za rzu tów, wzbu dze nia na wet współ czu cia spo łecz ne go. Mo im zda -
niem, wnio sek apli kant ki ad wo kac kiej był za tem wy jąt ko wo krót ko -
wzrocz ny! Wspól ny mi si ła mi obroń czy ni, pro ku ra tor ki i sę dzi
wy rzą dzo no więc oska rżo nej w su mie nie dźwie dzią przy słu gę, bo za -
miast szan sy na za pre zen to wa nie jej ja ko Ro bin Ho oda w spód ni cy al -
bo przy naj mniej ofia ry dra pie żne go ka pi ta li zmu, po zo sta nie już ra czej
z wi ze run kiem ban dyt ki, na pa da ją cej na ban ki z bro nią w rę ku. Lub
obiek tem kpin z in do len cji za pre zen to wa nej pod czas dzia łal no ści prze -
stęp czej. Już nie wiem, co gor sze...
Naj wa żniej sze jed nak w tej spra wie jest coś in ne go. Oto bo wiem nie
bar dzo wi dzę po wód, dla któ re go przed sta wi cie le pra sy zo sta li do -
pusz cze ni za le d wie do wy słu cha nia wy ro ku. Dla cze go nie mo gli np.
wy słu chać ak tu oska rże nia? I dla cze go nie mo gli wy słu chać ze znań
świad ków? Prze cież świad ko wie nie są le cze ni psy chia trycz nie, nie po -
zo sta ją w de pre sji i nie ist nia ła oba wa, że wpad ną w hi ste rię! W czym
za szko dzi ło by to sta no wi zdro wia oska rżo nej, je śli pra sa uczest ni czy ła -
by w prze słu cha niu świad ków?
Ochro na wa żne go in te re su pry wat ne go oska rżo nej by ła już prze cież
zre ali zo wa na przez praw ny za kaz pu bli ko wa nia jej per so na liów i wi ze -
run ku. Po sta no wie nie są du, do pusz cza ją ce wy łą cze nie jaw no ści w ca -
ło ści, nie chro ni ło już tyl ko wa żne go in te re su pry wat ne go oska rżo nej,
lecz w osta tecz nym roz ra chun ku chro ni oko licz no ści czy nów, o któ re
Da nu ta R. by ła oska rżo na. Nie przy pusz czam, że by ta ka mia ła być in -
ten cja są du. IRE NE USZ PAW LIK

czal ne. Wy ra zi ła prze ko na nie, że oska -
rżo na zro zu mia ła swój błąd, o czym
zresz tą świad czy ła oka za na przez nią
skru cha. Sę dzia ujaw ni ła, iż pod czas
roz pra wy oso by po szko do wa ne przy ję -
ły prze pro si ny oska rżo nej. 

W uza sad nie niu zna la zło się zda nie, iż
oska rżo na le czy się z de pre sji, ale sąd nie
wy mie nił ogra ni cze nia po czy tal no ści ja -
ko ewen tu al nej oko licz no ści ła go dzą cej.

Z tych wszyst kich wzglę dów sąd po -
sta no wił o wa run ko wym za wie sze niu
wy ko na nia ka ry na okres prób ny.
W oce nie są du oska rżo na nie po dej mie

już dzia łań, na ru sza ją cych nor my spo -
łecz ne i praw ne.

Po nie waż oska rżo na pod ję ła prze -
stęp czą dzia łal ność w ce lu osią gnię cia
ko rzy ści ma jąt ko wej, sąd do dat ko wo
wy mie rzył ka rę grzyw ny. Przy jej wy -
mia rze wziął jed nak pod uwa gę fakt, iż
Da nu ta R. nie ma ma jąt ku, po sia da za to
licz ne zo bo wią za nia fi nan so we oraz wy -
dat ko chłon ne go sy na -ma tu rzy stę. Z ty -
chże też po wo dów uchro nił oska rżo ną
przed ko niecz no ścią za pła ty kosz tów są -
do wych i opła ce niem obroń cy.

(IRP)

Wydaje mi się, 
że zapoznanie się
przedstawicieli prasy
z zeznaniami oskarżonej
mogłoby się przyczynić
do lepszego zrozumienia
jej motywów i wczucia się
w jej trudną sytuację
życiową.

Ko men tarz
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T o noc ny pa trol spie szą cy z po -
mo cą bra ciom w bie dzie ko czu -
ją cym na dwor cach, uli cach,
klat kach scho do wych czy

w me li nach. Ci, któ rzy zde cy do wa li się
na trzeź we ży cie, pra cę nad so bą i dla
sie bie oraz in nych; ci, któ rzy, po wie lu
ży cio wych za krę tach zna leź li swój wła -
sny dom w Emaus, za chę ca ją ko le żan ki
i ko le gów z uli cy, by po szli w ich śla dy.
Kil ku da ło się już na mó wić, a resz ta ży -
je „wol na”, po swo je mu, wła snym ryt -
mem od świ tu do zmierz chu, od bu tel ki
do bu tel ki.

Sta ła tra sa
Zdzi sław, Ja cek, Ma rian, Bog dan,

Piotr – kom pa nio ni z no wo są dec kiej
wspól no ty Emaus, Ro bert Opo ka, dy -
rek tor Do mu im. św. Bra ta Al ber ta i Le -
szek Li zoń, je go za stęp ca, ła du ją do au ta
skrzyn ki wy peł nio ne kon ser wa mi, so ka -
mi, owo ca mi, se ra mi to pio ny mi i in ny -
mi ar ty ku ła mi o przed łu żo nej trwa ło ści,
i obie ra ją sta łą już tra sę wy zna czo ną uli -
ca mi: Szwedz ką, Ale ja mi Pił sud skie go,
Pla cem Dą brow skie go i Ko le jo wą.

Oko li ce dwor ców PKS i PKP są od lat
sta ły mi punk ta mi zbor ny mi tych, któ rych

ży cie ze pchnę ło, nie jed no krot nie nie
z wła snej wo li, na mar gi nes. Kom pa nio -
ni, któ rzy jesz cze nie tak daw no by li, jak
oni, po tej sa mej stro nie, ofe ru ją im
prysz nic, ko la cję i noc leg. Uchy la ją
drzwi do Do mu im. św. Bra ta Al ber ta
i dzia ła ją cej tam wspól no ty, drzwi do no -
we go ży cia, cho ciaż dla wie lu bez dom -
nych otwie ra ły się one już nieraz.

– Po mysł pa tro lu Emaus na ro dził się
spon ta nicz nie – mó wi Ro bert Opo ka, dy -
rek tor Do mu im. św. Bra ta Al ber ta, w ra -
mach, któ re go funk cjo nu ją wspól no ta
Emaus i schro ni sko dla bez dom nych. 

– Rzu ci łem ta kie ha sło na wspól no to -
wym ze bra niu. Jej człon ko wie bły ska -
wicz nie pod chwy ci li te mat, bo wiem
od kil ku lat ob ser wu je my wzrost licz by
bez dom nych ko czu ją cych na dwor cach,
w pu sto sta nach i piw ni cach. Z na sze go
wie lo let nie go do świad cze nia wie my
rów nież, że więk szość z nich, a zna my ich

Pa trol Emaus ob je żdża wie czo ra mi mia sto w po szu ki wa niu bez dom nych 

Świa teł ko w tu ne lu
Od dwóch miesięcy trzy razy w tygodniu samochód
z żywnością, ciepłą bielizną i kompanami (byłymi
bezdomnymi) ze Wspólnoty Emaus, działającej 
w Domu im. św. Brata Alberta w Nowym Sączu, 
wyrusza o godzinie 20. na objazd miasta.

Wspólnota przy Domu Brata Alberta FOT. ARCH. DO MU IM. ŚW. BRA TA AL BER TA
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pra wie wszyst kich, ra czej nie ży czy so bie,
by im za kłó cać eg zy sten cję, ja ką wy bra li
i pro wa dzą. W związ ku z tym, po przez
pa trol Emaus do cie ra my do nich z żyw -
no ścią, ale przede wszyst kim z in for ma -
cją, że je ste śmy, że wy cią ga my do nich
rę kę, że mo żna i war to zmie nić swo je ży -
cie. Ucie ka my jed nak od na ucza nia, po -
ga da nek, mo ra li zo wa nia, z któ rych nic
tak na praw dę nie wy ni ka.

Kom pa nio ni wy szli z za ło że nia, że
naj lep szym przy kła dem, że coś w swo -

im ży ciu mo żna zmie nić, że mo żna
wyjść na pro stą, są wła śnie oni, któ rzy
eg zy sten cję bez dom ne go zna ją od pod -
szew ki. Na pa tro le wy je żdża ją do swo -
ich kum pli, z któ ry mi kie dyś
nie jed no krot nie dzie li li ten sam kąt
do spa nia, ła ma li się ostat nią krom ką
chle ba. To oni naj le piej wie dzą, jak to
jest być głod nym, brud nym, prze mar z -
nię tym i nie wy spa nym. 

Bez dom ność zo sta wia bli zny
Bez dom ność – to do świad cze nie,

któ re do ty ka lu dzi bez wzglę du na sta -
tus spo łecz ny czy wy kształ ce nie. I prak -
tycz nie w ka żdym przy pad ku zo sta wia
w psy chi ce czło wie ka ja kiś ślad, bli znę,
któ ra nie jed no krot nie ni gdy się nie goi.
Otwar ciem ście żki wy cho dze nia z bez -
dom no ści jest te ra pia. Są jed nak oso by,
któ re zbu do wa ły wo kół sie bie gru by
mur, od gra dza ją cy ich od świa teł ka
w tu ne lu.

– My przy je żdża my do swo ich ko le -
gów, by z ni mi po pro stu po być – mó wi
Zdzi sław, kie dyś bez dom ny, te raz czło -
nek Wspól no ty Emaus, je żdżą cy w pa -
tro lu od sa me go po cząt ku. – Dla cze go

je żdżę z chło pa ka mi? Chcę po ka zać mo -
im kum plom, któ rzy cią gle są na uli cy, że
je śli się cze goś bar dzo chce, mo żna to
osią gnąć. Mo żna od bić się od dna, mo -
żna za cząć zmie niać swo je ży cie. Ja też
sta ną łem kie dyś przed ta kim wy bo rem.
Je śli ktoś chce pójść ten krok da lej, ma
od wspól no ty za pro sze nie. Nasz dom jest
dla nich otwar ty.

Zdzi sław spę dził na uli cy czte ry la ta.
Na je go bez dom ność zło ży ło się, jak
mó wi, wie le czyn ni ków. Kon takt z naj -
bli ższy mi stra cił z wła sne go wy bo ru.
Ro dzi nę za stą pił kie li szek i ko le dzy.
Dwor ce, za ple cza skle pów, me li ny sta ły
się je go je dy nym do mem. Ad res Do mu
im. św. Bra ta Al ber ta był mu do brze
zna ny. Przy cho dził na ul. Szwedz ką, po -
miesz kał naj dłu żej ty dzień i znów szedł

w dłu gą... To wła śnie brat kie li szek spra -
wił, że po en tym już za pi ciu zna lazł się
w szpi ta lu, a pew ne go dnia od le ka rzy
usły szał dia gno zę – pa dacz ka al ko ho lo -
wa. W 2004 r., pro sto ze szpi ta la tra fił
do „Al ber ta”, gdzie mu siał przy jąć
do wia do mo ści i prze strze gać naj wa -

żniej szą za sa dę – nie bio rę do ust gra ma
al ko ho lu.

Dro gi marsz
– Do ko na łem wy bo ru, by wyjść

na pro stą, by móc wi dzieć, jak ro sną mo -
je wnu czę ta. – do da je. – Ta de cy zja ura -
to wa ła mi ży cie. Pod ją łem le cze nie,
do sta łem szan sę, by się zmie nić. Znów
mam kon takt ze swo ją ro dzi ną, by łem
na ślu bach swo ich dzie ci, któ re mnie te raz
re gu lar nie od wie dza ją. Nie spo czą łem
na lau rach. Ca ły czas pra cu je nad so bą,
by być in nym czło wie kiem. Zu peł nie prze -
war to ścio wa łem swo je my śle nie. Dro ga,
ja ką wy bra łem, by ła mo im świa teł kiem
w tu ne lu. Gdy dziś roz ma wiam z mo imi
ko le ga mi–bez dom ny mi, wiem, że gdzieś
w du chu my ślą so bie: „Jak te mu Zdzi sko -

wi uda ło się wyjść na pro stą?” Bo bar dzo
te go chcia łem. Mam jed nak tę świa do -
mość, że gdy bym te raz jesz cze raz zna lazł
się na uli cy, mógł bym się z tej bez dom no -
ści już nie pod nieść. 

Zdzi siek roz ma wia z kum pla mi
od kie lisz ka, z któ ry mi dzie lił się

Kompanioni wyszli
z założenia, że najlepszym
przykładem, że coś
w swoim życiu można
zmienić, że można wyjść
na prostą, są właśnie oni,
którzy egzystencję
bezdomnego znają
od podszewki.

Rysiek podczas targów staroci FOT. ARCH. DO MU IM. ŚW. BRA TA AL BER TA
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ostat nią ły żką zu py, że trze ba chcieć
się zmie nić. Mó wi im, że trze ba zro -
bić ten pierw szy krok, a mo żna wyjść
na pro stą, cho ciaż dro ga nie bę dzie
usła na ró ża mi.

Dwor ce, klat ki scho do we, ka na ły cie -
płow ni cze nie mia ły rów nież ta jem nic

przed Ma ria nem, dru gim kom pa nio nem
z kil ku oso bo wej eki py pa tro lu Emaus.
Do No we go Są cza przy je chał z wo je -
wódz twa pod kar pac kie go w 2002 r., ma -
jąc za so bą 15 lat ży cia na uli cy,
w ró żnych za kąt kach Pol ski.

– Gdzie ja nie by łem? – mó wi.
– Za so bą mam sie dem na ście ku ra cji
od wy ko wych. Zda rza ło się, że po wyj -
ściu z ośrod ka by łem trzeź wy przez 40
mi nut. Po tem znów za pi łem i tra fia łem
do szpi ta la na kil ka mie się cy. Gdy wcho -
dzi łem do skle pu mój wzrok, jak u do ro -
żkar skie go ko nia, ma ją ce go klap ki
na oczach, od ra zu szu kał pó łek, na któ -
rych sta ły bu tel ki z pro cen ta mi.

Emau so wi pa tro low cy do sko na le
wie dzą, gdzie bez dom ni zbie ra ją się ka -
żde go wie czo ra, by coś zjeść, na pić się
cze goś go rą ce go i nie tyl ko, a po tem ro -
zejść się i prze trwać w so bie wia do mych
miej scach pod koł dra mi, ko ca mi, ubra -
nia mi do ra na. Tam do cie ra ją m.in.
z żyw no ścio wy mi ze sta wa mi. Dla tych
z bez dom nej bra ci, któ rzy sta ra ją się
prze żyć ze zbie ra nia zło mu i pu szek alu -
mi nio wych, czy sto su ją cych me to dę
na tzw. uczyn ne go (gdy słu żą po mo cą
w od wie zie niu wóz ka na swo je miej sce
pod hi per mar ke ta mi, za fa ty gę bio rąc
zło tów kę czy dwa zło te tkwią ce w me -
cha ni zmie blo ku ją cym ko szyk), są one
do dat kiem do skrom ne go co dzien ne go
wy ży wie nia, ku po wa ne go za za ro bio ny
grosz. Tym stro nią cym od pra cy emau -

so wa żyw ność po ma ga prze trwać od pa -
tro lu do pa tro lu. W cią gu dwóch mie się -
cy przy wieźli do Do mu im. św. Bra ta
Al ber ta kil ku na stu lu dzi uli cy, któ rzy
zde cy do wa li się sko rzy stać z po mo cy
kie dyś bez dom nych ko le gów. Kil ku zde -
cy do wa ło się zo stać tam na dłu żej.

– Na uli cy otwie ra my przed ni mi
drzwi do na sze go do mu – mó wi Le szek
Li zoń, za stęp ca dy rek to ra Do mu im. św.
Bra ta Al ber ta. – Cie szy my się, że nie któ -
rzy je prze cho dzą. Są ta cy, któ rzy przy -
je żdża li z na mi dwu–, a na wet
trzy krot nie. Trze ba dać im czas, by so -
bie po rów na li, czy wła ści wie war to żyć
na uli cy. Li czy my na to, że dzię ki pa tro -
lom do na szej wspól no ty do łą czą czte ry
osoby a mo że pięć. Ma my na dzie ję, że
kto do nas tra fi i po zna nasz dom, je go
struk tu rę, zo ba czy warsz ta ty, pra cow nie,
mo że uświa do mi so bie, że, an ga żu jąc się
we wspól no tę, ma szan sę prze bu do wać
swo je ży cie. 

Sa mi so bie po ma ga ją
Pa trol Emaus, do któ re go ostat nio

do łą czy li też pra cow ni cy Miej skie go
Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w No wym
Są czu, to naj now sza for ma dzia łal no ści
No wo są dec kie go To wa rzy stwa Po mo cy
im. św. Bra ta Al ber ta, po wsta łe go
w 1988 r. W dwa la ta póź niej, w jed nym

z bu dyn ków przy ul. Na wo jow skiej uru -
cho mio no schro ni sko dla bez dom nych.
W 1996 r. sto wa rzy sze niu uda ło się po -
zy skać obec ną sie dzi bę przy ul. Szwedz -
kiej, po zli kwi do wa nej Spół dziel ni
„Du na jec”. Roz bu do wa bu dyn ku trwa -
ła pół to ra ro ku. Dziś funk cjo nu je tam
Dom im św. Bra ta Al ber ta, a w nim
– schro ni sko dla bez dom nych z 33 łó -
żka mi (z mo żli wo ścią „do sta wek”
w ra zie po trze by), oraz po wsta ła

Dworce, klatki schodowe,
kanały ciepłownicze nie
miały również tajemnic
przed Marianem, drugim
kompanionem
z kilkuosobowej ekipy
patrolu Emaus.

Pa tro low cy ła du ją żyw ność do sa mo cho du FOT. MIGA
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w 1999 r. Wspól no ta Emaus. Two rzą ją
sta li miesz kań cy do mu bę dą cy je go go -
spo da rza mi – dzi siaj kom pa nio ni, wy -
cho dzą cy z bez dom no ści. Jest ich 24.
Jed ną z form dzia łal no ści wspól no ty jest
też pro wa dze nie w No wym Są czu i oko -
li cy zbiór ki nie po trzeb nych przed mio -
tów (me bli, sprzę tu AGD, RTV,
nar ciar skie go, ksią żek, obu wia, odzie ży
i tzw. bi be lo tów). Po re no wa cji mo żna
je ku pić w przy stęp nych ce nach
w dwóch pro wa dzo nych przez wspól no -
tę skle pach.

– Sprze daż roz po czy na li śmy w ma -
leń kim skle pi ku, a pierw szym asor ty -
men tem by ło kil ka dzie siąt gar ni tu rów
prze ka za nych nam przez fir mę „Vi stu -
la”, po tem do szły rze czy po da ro wa ne
przez in ne wspól no ty, głów nie z Fran -
cji i Nie miec. Za pierw sze za ro bio ne
pie nią dze ku pi li śmy sa mo chód do staw -
czy i po je cha li śmy na zbiór kę te go, co
chcie li nam ofia ro wać miesz kań cy
– opo wia da dy rek tor Opo ka. – Dziś
zbiór ki i sprze daż te go, co uda się
z nich przy wieźć, sta no wią je dy ne źró -
dło utrzy ma nia schro ni ska i wspól no -
ty. Daw ną świet ność uży wa nym
przed mio tom przy wra ca ją kom pa nio ni

– lu dzie ró żnych za wo dów, pra cu ją cy
w pra cow ni an ty ków czy warsz ta cie
sto lar skim.

Bez dom ni tra fia ją cy do Do mu im.
św. Bra ta Al ber ta mo gą się umyć, prze -
brać w czy stą bie li znę i odzież, zjeść
cie pły po si łek (co dzien nie kuch nia
u „Al ber tów” wy da je 60 obia dów, bo
przy cho dzą rów nież sto łow ni cy z mia -
sta) i prze no co wać.

To wa rzy stwo wspie ra spo łecz ność
rom ską. Kil ka lat te mu człon ko wie
wspól no ty bu do wa li plac za baw dla
dzie ci przy ul. Za wi szy Czar ne go.
Od dzie się ciu lat to wa rzy stwo wspól nie
z Miej skim Ośrod kiem Po mo cy Spo -
łecz nej roz da je żyw ność z nad wy żek
unij nych dla po trze bu ją cych ro dzin, któ -
rych w Są czu nie bra ku je. Or ga ni zu je
zbiór ki przed mio tów i kier ma sze,
na któ rych mo żna ku pić do słow nie
wszyst ko. Część uży wa nych rze czy
prze ka zu ją no wo są dec kiej wspól no cie
iden tycz ne or ga ni za cje dzia ła ją ce
w Niem czech, Fran cji, Wło szech i Fin -
lan dii. W ra mach współ pra cy no wo są -
dec cy kom pa nio ni wy je żdża ją tam
i przez ja kiś czas pra cu ją. No wy Sącz
rów nież re gu lar nie po dej mu je go ści
wspól no to wych z za gra ni cy. W 2007 r.
są de cza nie wzię li udział w Mię dzy na ro -
do wym Sa lo nie Emaus w Pa ry żu, gdzie
spo tka ły się wspól no ty z ca łe go świa ta.
Są dec ka wspól no ta jest człon kiem mię -
dzy na ro do we go ru chu Emaus, li czą ce -
go 400 wspól not na ca łym świe cie. Je go
za ło ży cie lem był nie ży ją cy już Ab be
Pie re. Z są dec kiej wspól no ty przed pię -
cio ma la ty wy ło ni ła się wspól no ta
Emaus w Kra ko wie No wej Hu cie
(na osie dlu Wil lo wym), któ ra li -
czy siedmiu kom pa nio nów. Po tem,

przy wspar ciu są dec kiej i szwaj car skiej
wspól no ty, po wsta ła wspól no ta w Rze -
szo wie. Pro wa dzi ją kom pa nion, któ ry
przez pół to ra ro ku miesz kał w No wym
Są czu. Są dec cy emau sow cy wspie ra ją
też wspól no tę we Lwo wie, pro wa dzo ną
przez sto wa rzy sze nie „Ose lya”.

IGA MI CHA LEC

Warto wiedzieć

No wo są dec kie To wa rzy stwo im. św. Bra ta
Al ber ta otrzy ma ło za swo ją dzia łal ność
w 2008 r. na gro dę pre zy den ta No we go Są -
cza, zaś w 2002 r. kie ru ją cy nim Ro bert
Opo ka ode brał sta tu et kę w ple bi scy cie
„Ziarn ko Gor czy cy”. Przy zna no ją za roz bu -
dza nie ak tyw no ści wśród lu dzi bez dom -
nych, któ rzy dzia ła ją dla sie bie i in nych
osób po trze bu ją cych. W ubie głym ro ku Ro -
bert Opo ka zo stał lau re atem na gro dy „Ami -
cis Ho mi num”. W czwar tej edy cji kon kur su
otrzy mał wy ró żnie nie w ka te go rii po li ty ka
spo łecz na. War to też wspo mnieć, że Ja nusz
(sprze daw ca w skle pach Emaus) w 2003 r.
otrzy mał na gro dę spo łecz ni ka ro ku od Fun -
da cji Jac ka Ku ro nia. Z je go rąk rów nież ją
przyj mo wał. Dzie sięć ty się cy zło tych, któ re
do stał, prze zna czył dla wspól no ty Emaus
w Kra ko wie.

Bezdomni trafiający
do Domu im. św. Brata
Alberta mogą się umyć,
przebrać w czystą bieliznę
i odzież, zjeść ciepły posiłek
(codziennie kuchnia
u „Albertów” wydaje 60
obiadów, bo przychodzą
również stołownicy
z miasta) i przenocować.

W kuch ni Zdzi sław FOT. MIGA
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MAR TA MA RIA MI ZIAN TY
Ur. 1946
w Wał brzy chu;
prof. dr hab.,
bo ta nik,
abs. II Li ceum
Ogól no kształ -
cą ce go im.
Ma rii Ko nop -
nic kiej w No -
wym Są czu
(1964) i Uni -
wer sy te tu im.

Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu
(1969). Od 41 lat pra cu je w In sty tu cie
Bo ta ni ki im. Wła dy sła wa Sza fe ra
PAN w Kra ko wie (za stęp ca dy rek to ra
od 1993). Dok to rat (1978), ha bi li ta cja
(1992), pro fe su ra (2003). spe cja list ka
z za kre su bio sys te ma ty ki, cy to lo gii,
ana liz mo le ku lar nych ro ślin na czy nio -
wych, a szcze gól nie traw. Au tor ka po -
nad 100 prac na uko wych w j.
an giel skim, współ za ło ży ciel ka Fun da -
cji Bo ta ni ki Pol skiej, człon ki ni: m.in.
Ko mi te tu Bo ta ni ki PAN, „In ter na tio -
nal Or ga ni za tion of Plant Bio sys te ma -
tist”, „Re se arch As so cia tion of the
Ame ri can Bio gra phi cal In sti tu te”, „In -
ter na tio nal Tri ti ce ae Con sor tium”.
Współ au tor ka i uczest nicz ka licz nych
mię dzy na ro do wych i kra jo wych pro -
gra mów ba daw czych. W dzie ciń stwie
i mło do ści miesz ka ła w ka mie ni cy
Bar bac kich przy ul. Du na jew skie go
w No wym Są czu du żo cza su spę dza -
jąc z uko cha ną bab cią Ma rią Bo gul -
ską (1886-1970), je dy ną cór ką
bur mi strza Wła dy sła wa Bar bac kie go.
Mat ka jej, Ma ria Bo gul ska-Rab czak

(1920-1997), by ła współ za ło ży ciel ką
i dłu go let nim pra cow ni kiem szko ły
mu zycz nej w No wym Są czu; oj ciec
Mie czy sław Rab czak (ur. 1917), abs.
szko ły ofi cer skiej w Ko mo ro wie, żoł -
nierz Wrze śnia, je niec ofla gów nie -
miec kich, pra co wał w trans por cie
i spół dziel czo ści. Hob by: hi sto ria Są -
dec czy zny. Opra co wa ła m.in. kom -
plet ną ge ne alo gię swo jej ro dzi ny,
po cząw szy od Ja na i Anie li Bar bac -
kich (ro dzi ców bur mi strza) i ich po -
tom ków do ro ku 2004 (w su mie 306
osób – 7 po ko leń). In ne za in te re so -
wa nia po za za wo do we: tu ry sty ka
zwią za na z po zna wa niem ró żnych
sty lów ar chi tek to nicz nych (Pol ska
i Eu ro pa), mu zy ka, te atr, ogród.
W No wym Są czu miesz ka jej syn,
sy no wa i wnucz ka.

STA NI SŁAW MO RY TO
Ur. 1947
w Łąc ku; prof.
dr hab., rek tor
Uni wer sy te tu
Mu zycz ne go
im. Fry de ry ka
Cho pi -
na w War sza -
wie (od 2005),
wcze śniej pro -
rek tor tej
uczel ni i dzie -

kan Wy dzia łu Kom po zy cji, Dy ry gen -
tu ry i Teo rii Mu zy ki. Uczeń szko ły
mu zycz nej w No wym Są czu (w kla sie
for te pia nu Ja ni ny Woj tas), abs. Pań -
stwo we go Li ceum Mu zycz ne go
w War sza wie i sto łecz nej Pań stwo wej

Wy ższej Szko ły Mu zycz nej (1971).
Stu dio wał pod kie run kiem Fe lik sa
Rącz kow skie go (or ga ny) i Ta de usza
Pa cior kie wi cza (kom po zy cja). Pre zes
Pol skie go In sty tu tu Mu zycz ne go
(1981-1997). Skom po no wał kil ka dzie -
siąt ce nio nych utworów, w więk szo ści
or ga no wych, wy ko ny wa ne są na kon -
cer tach i fe sti wa lach mu zycz nych
w kra ju i za gra ni cą. Ini cja tor se rii
wy daw nictw or ga no wych oraz utwo -
rów współ cze snych kom po zy to rów
pol skich. Syn zna ne go mu zy ka z Łąc -
ka – Ta de usza, (1914-1969), or ga ni -
sty, za ło ży cie la dzia ła ją cej do dziś
or kie stry dę tej. Mat ka He le na (1921-
2009) za ło ży ła w 1987 r. To wa rzy stwo
Mi ło śni ków Zie mi Łąc kiej, przez kil -
ka na ście lat by ła je go pre ze sem. Ini -
cjo wa ła sze reg przed się wzięć
kul tu ral nych, gro ma dzi ła pa miąt ki
i za pi ski, upa mięt nia ła za słu żo nych lu -
dzi i wa żne zda rze nia w ro dzin nych
stro nach.

JÓ ZEF MY JAK
Ur. 1940
w Czerń cu (oj -
ciec, Jan był
zna nym sto la -
rzem-rzeź bia -
rzem); prof. dr
hab. inż., ma -
te ma tyk, abs.
Li ceum Ogól -
no kształ cą ce go
w Kro ścien ku
(1959), Uni -

wer sy te tu Ja giel loń skie go (1963)
i Wy dzia łu Geo de zji Aka de mii Gór ni -
czo-Hut ni czej w Kra ko wie (1965).
Dok to rat (1972), ha bi li ta cja (1978),
pro fe su ra (1987, 1990). Pra cu je w Wy -
dzia le Ma te ma ty ki Sto so wa nej AGH,
kie ru je Ze spo łem Ana li zy Nie li nio wej
w Ka te drze Rów nań Ró żnicz ko wych.
Od ćwierć wie cza zwią za ny ta kże
z Uni ver si ty of L'Aqu ila we Wło szech,

Od Mizianty do Zięby (CZĘŚĆ II)

Po czet pro fe so rów są dec kich
Oto część druga listy profesorów legitymujących się
bliskimi związkami z Nowym Sączem i Sądeczyzną:
miejscem urodzenia i rodowymi koneksjami, a także
okresem szkolnej edukacji. Lutowy poczet otwiera
prawnuczka burmistrza Władysława Barbackiego.
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gdzie był m.in. pro dzie ka nem Wy dzia -
łu In ży nie rii (1988-1990) i dy rek to rem
De par ta men tu Ma te ma ty ki (1993-
2005). Prze żył tam w 2009 tra gicz ne
trzę sie nie zie mi. Współ pra cu je po nad -
to z uni wer sy te ta mi w Rzy mie, Flo ren -
cji, So fii, Do rt mun dzie, Wied niu,
Hang zhou (Chi ny) i Haj fie.

ADAM NO GA 
Ur. 1955 w No -
wym Są czu;
prof. dr hab.,
eko no mi sta,
pro rek tor
Szko ły Głów -
nej Han dlo wej
w War sza wie
(1996-1999),
obec nie dy rek -
tor In sty tu tu
Fi nan sów

w Wy ższej Szko le Ubez pie czeń i Ban -
ko wo ści im. Le ona Koź miń skie go
w War sza wie. Był pierw szym lau re -
atem jed ne go z naj bar dziej pre sti żo -
wych wy ró żnień w na uce pol skiej
– Na gro dy Ban ku Han dlo we go. Wy -
kła dow ca uni wer sy te tów ka na dyj -
skich, fran cu skich i bel gij skich.
Uzna wa ny jest za twór cę no wo cze snej
teo rii kon ku ren cji. Spe cja li zu je się ta -
kże w mi kro eko no mii i za rzą dza niu.
Wi ce pre zes Pol skie go To wa rzy stwa
Eko no micz ne go. Prze wod ni czą cy ra -
dy nad zor czej Pol skiej Agen cji In for -
ma cji i In we sty cji Za gra nicz nych. Brat
Ma ria na.

MA RIAN NO GA
Ur. 1946 w No -
wym Są czu;
prof. dr hab.,
eko no mi sta,
abs. Tech ni -
kum Eko no -
micz ne go
w No wym Są -
czu (1966)
i wro cław skiej
Wy ższej Szko -
ły Eko no micz -

nej im. Oska ra Lan ge go, rek tor tej
uczel ni (1999-2005), wcze śniej asy -
stent i ad iunkt w In sty tu cie Eko no mii,

po tem kie row nik Ka te dry Ma kro eko -
no mii. Au tor po nad 120 pu bli ka cji na -
uko wych, w tym 4 mo no gra fii,
pod ręcz ni ka aka de mic kie go oraz ra -
por tów dla in sty tu cji rzą do wych.
W ba da niach na uko wych zaj mu je się:
teo rią wzro stu go spo dar cze go, za gad -
nie nia mi po li ty ki fi skal nej i mo ne tar -
nej kra ju. Se na tor RP (2000-2004).
Pre zes Za rzą du Głów ne go Aka de mic -
kie go Związ ku Spor to we go (2001-
2003). Pre zy dent Ro ta ry Club
Wro cław (2001-2002). Obec nie czło -
nek Ra dy Po li ty ki Pie nię żnej.

ALI NA NO WIC KA-JE ŻO WA
Ur. 1946 w No -
wym Są czu;
prof. dr hab.
na uk hu ma ni -
stycz nych,
abs. II Li ceum
Ogól no kształ -
cą ce go im.
Ma rii Ko nop -
nic kiej w No -
wym Są czu
(1963) i Uni -

wer sy te tu Ja giel loń skie go (1968). 
Wy kła dow ca Uni wer sy te tu War szaw -
skie go, spe cja list ka z za kre su li te ra -
tu ry i kul tu ry epok daw nych,
głów nie okre su re ne san su i ba ro ku.
Kie ro wa ła Ka te drą Li te ra tu ry Sta ro -
pol skiej KUL (1991-1993) i In sty tu -
tem Li te ra tu ry Pol skiej UW
(1993-1996). Dzie kan Wy dzia łu Po -
lo ni sty ki UW (2002-2006). Za in te re -
so wa nia po za nau ko we: mu zy ka,
te atr, pod ró że. 

HEN RYK OKAR MA
Ur. 1959 w Ny -
sie; dzie ciń -
stwo i mło dość
spędził w No -
wym Są czu;
prof. dr hab.,
abs. I Li ceum
Ogól no kształ -
cą ce go im. Ja -
na Dłu go sza
w No wym Są -
czu (1978)

i Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go (1983).

Zna ny bio log pol ski zaj mu ją cy się ba -
da nia mi nad dra pie żni ka mi – głów nie
wil kiem, ry siem i żbi kiem. Dok to rat
(1989), ha bi li ta cja (1996), pro fe su ra
(2003). Pra co wał w Za kła dzie Ba da -
nia Ssa ków w Bia ło wie ży (1989-
1996) i Za kła dzie Ba dań Ło wiec kich
In sty tu tu Na uk o Śro do wi sku UJ. Kie -
ru je ze spo łem eko lo gii du żych dra pie -
żni ków w In sty tu cie Ochro ny
Przy ro dy PAN. Prze wod ni czą cy Wo -
je wódz kiej Ra dy Ochro ny Przy ro dy
w Kra ko wie.

MA RIA OLECH
Ur. 1942
w No wym Są -
czu (w do mu
przy ul. Że -
glar skiej
w No wym Są -
czu, dzie ciń -
stwo spę dzi ła
na „Pie kle”,
pod czas oku -
pa cji hi tle row -
skiej ro dzi ce

by li za an ga żo wa ni w dzia łal ność kon -
spi ra cyj ną); prof. dr hab., abs. II Li -
ceum Ogól no kształ cą ce go im. Ma rii
Ko nop nic kiej w No wym Są czu
(1958), zwią za na z Uni wer sy te tem Ja -
giel loń skim, świa to wej sła wy bo ta -
nik-li che no log i po lar nik,
od kryw czy ni nie zna nych do tej po ry
ga tun ków ro ślin. Po lar ne wy pra wy
dzie li na An tark ty dę (bie gun po łu -
dnio wy) i Ark ty kę (bie gun pół noc ny).
W la tach dzie więć dzie sią tych kie ro -
wa ła Sta cją im. Hen ry ka Arc tow skie -
go, naj da lej na po łu dnie Zie mi
wy su nię tą pol ską pla ców ką na uko wą
– King Geo r ge Is land (gdzie ma swo -
ją gó rę – Olech Hill) i prze wo dzi -
ła XVI Pol skiej Wy pra wie
An tark tycz nej Pol skiej Aka de mii Na -
uko wej. Jest pierw szą ko bie tą kie ru ją -
cą wy pra wa mi po lar ny mi
na An tark ty ce, a ta kże pierw szym li -
che no lo giem na UJ, gdzie za ło ży ła
pra cow nię li che no lo gii i ziel nik li che -
no lo gicz ny li czą cy już 30 ty się cy oka -
zów. Sa ma wzbo ga ci ła go o po nad sto
no wych dla na uki ga tun ków: po ro -
stów, mchów, glo nów i grzy bów.
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JÓ ZEF OLS ZYŃ SKI
Ur. 1946 w Ja -
sien nej, gm.
Ko rzen na; abs.
Li ceum Ogól -
no kształ cą ce go
im. Ka zi mie rza
Bro dziń skie go
w Tar no wie
i Wy dzia łu
Han dlu Za gra -
nicz ne go Szko -
ły Głów nej

Pla no wa nia i Sta ty sty ki (obec nie
Szko ły Głów nej Han dlo wej) w War -
sza wie (1972). Asy stent, ad iunkt
i pro fe sor w tej uczel ni, ostat nio w In -
sty tu cie Go spo dar ki Świa to wej. Rad ca
han dlo wy Am ba sa dy RP w Ko lo nii
w Niem czech (1993-2000), am ba sa -
dor ty tu lar ny RP w Ber li nie (2003-
2007). Au tor ksią żek o go spo dar ce
nie miec kiej.

JER ZY OMBACH
Ur. 1950
w Tar no wie;
prof. dr hab.,
ma te ma tyk.
Od dzie ciń stwa
w No wym Są -
czu, abs. I Li -
ceum
Ogól no kształ -
cą ce go im. Ja -
na Dłu go sza
(1968), i Uni -

wer sy te tu Ja giel loń skie go. Pra ca: In -
sty tut Ma te ma ty ki UJ, kie row nik
Ka te dry Ma te ma ty ki Sto so wa nej UJ,
pro dzie kan Wy dzia łu Ma te ma ty ki
i In for ma ty ki UJ, kie row nik Za kła du
Ma te ma ty ki PWSZ w No wym Są czu.
Dzie dzi ny za in te re so wań: teo ria ukła -
dów dy na micz nych, me to dy nu me -
rycz ne, sta ty sty ka i za sto so wa nia
ma te ma ty ki. Pra wnuk ge ne ra ła
Edwar da von Reu th stet te -
na Schirnbőcka (1845-1928), ad iu -
tan ta ce sa rza Fran cisz ka Jó ze fa,
zwią za ne go dłu go let nią słu żbą w no -
wo są dec kim 20. puł ku pie cho ty. Hob -
by: spor ty wod ne, hi sto ria, big be at lat
sześć dzie sią tych i jam ni ki.

RYS ZARD PA CHO CIŃ SKI 
Ur. 1930
w Czcho wie;
prof. dr hab.,
dzie ciń stwo
i ma tu ra (Li -
ceum i Gim na -
zjum im. Kró la
Bo le sła wa
Chro bre -
go, 1950)
w No wym Są -
czu. Abs.

Szko ły Głów nej Słu żby Za gra nicz nej
w War sza wie. Pra co wał na Wy dzia le
Pe da go gicz nym Uni wer sy te tu War -
szaw skie go. Wy kła dow ca uni wer sy te -
tu (Ah ma du Bel lo Uni ver si ty, Za ria)
w La gos w Ni ge rii – naj więk szej
uczel ni Czar nej Afry ki (1973-1985).
Dy plo ma ta, au tor pod ręcz ni ków aka -
de mic kich. Za ło ży ciel i pre zes Pol -
skie go To wa rzy stwa Pe da go gi ki
Po rów naw czej.

BO GU SŁAW PE TRYS ZAK
Ur. 1937
w Bro dach
(Ukra ina);
prof. dr hab.,
abs. I Li ceum
Ogól no kształ -
cą ce go im. Ja -
na Dłu go sza
w No wym Są -
czu (1955)
i Wy dzia łu
Bio lo gii i Na -

uk o Zie mi Uni wer sy te tu Ja giel loń -
skie go w Kra ko wie (1963). Dok to rat
(1972), ha bi li ta cja (1983), pro fe su ra
(1999). Spe cja li sta z za kre su zoo lo -
gii bez krę gow ców. Zwią za ny z Za -
kła dem Zo olo gii Sys te ma tycz nej
i Zo oge ogra fii UJ (1964-2000), za -
ło ży ciel i kie row nik Za kła du En to -
mo lo gii ze Sta cją Gór ską
w Ochot ni cy Gór nej-Jasz cze (1999-
2007). Au tor opra co wań sta no wią -
cych wa żny wkład w roz wój na uki
pol skiej i po zna nia bio ró żno rod no ści
Kar pat oraz kra ju. Za in te re so wa nia:
en to mo lo gia, cy to lo gia, fau ni sty ka,
zoo ge ogra fia.

TA DEUSZ PO PIE LA
Ur. 1933
w No wym Są -
czu – Bie lo wi -
cach; prof. dr
hab., abs.
II Gim na zjum
i Li ceum im.
Kró la Bo le sła -
wa Chro bre go
w No wym Są -
czu (1950)
i Wy dzia łu Le -

kar skie go Aka de mii Me dycz nej
w Kra ko wie (1955). Wy bit ny chi rurg
o wy mia rze świa to wym, spe cja li sta
w dzie dzi nie ga stro en te ro lo gii, on ko -
lo gii, en do sko pii ope ra cyj nej, ul tra so -
no gra fii. Pro fe su ra (1972, 1989).
Rek tor kra kow skiej Aka de mii Me -
dycz nej (1972-1981, gdy po wie rzo no
mu kie ro wa nie uczel nią miał nie speł -
na 39 lat), pio nier we wdra ża niu no -
wo cze snych me tod chi rur gicz ne go
le cze nia cho rób prze wo du po kar mo -
we go. Dłu go let ni (1975-2003) kie -
row nik przo du ją cej w kra ju I Ka te dry
Chi rur gii Ogól nej i Kli ni ki Chi rur gii
Ga stro en te ro lo gicz nej Col le gium
Me di cum Uni wer sy te tu Ja giel loń -
skie go. Pre zy dent Pre ze sa Eu ro pej -
skie go To wa rzy stwa Chi rur gicz ne go
(Eu ro pe an So cie ty of Sur ge ry
– EES). Dok tor h. c. aka de mii me -
dycz nych w War sza wie, Wro cła wiu
i Szcze ci nie. Prze wod ni czą cy Ra dy
Na uko wej Pol skiej Unii On ko lo gii.
Lau re at I na gro dy na XII Mię dzy na -
ro do wym Kon gre sie CICD w Je ro zo -
li mie (1986) i dwóch na gród
na Świa to wym Kon gre sie Ra ka Żo -
łąd ka w Ja po nii (1995). Ka wa ler
Krzy ża Wiel kie go Or de ru Od ro dze -
nia Pol ski (2002). Dom ro dzin ny Po -
pie lów stoi do dziś w dziel ni cy
Bie lo wi ce. Oj ciec pro fe so ra, Jan,
sły nął w Są czu ja ko nie za wod ny me -
dyk-ama tor. Na sta wiał rę ce, pro sto -
wał ko ści czę sto le piej niż za wo do wi
le ka rze. Mo że ta wła śnie oj cow ska
pa sja za szcze pi ła Ta de uszo wi za mi -
ło wa nie do me dy cy ny? Pro fe sor lu bi
li te ra tu rę pa mięt ni kar ską, ki bi cu je
Cra co vii.
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AN DR ZEJ PRU SEK
Ur. 1945 w Sta -
rym Są czu;
prof. eko no mii;
abs. Li ceum
Ogól no kształ cą -
ce go im. Ma rii
Skło dow skiej-
Cu rie w Sta rym
Są czu (1963)
i Wy ższej Szko -
ły Eko no micz -
nej w Kra ko wie

(1968). Pra co wał w Ka te drze Po li ty ki
Eko no micz nej w kra kow skiej WSE
(1968-1996) i Ma ło pol skiej Wy ższej
Szko le Eko no micz nej w Tar no wie (pro -
rek tor, 1996-1997). Współ za ło ży ciel
i rek tor Wy ższej Szko ły Go spo dar ki
i Za rzą dza nia w Miel cu (1999-2008),
obec nie kanc lerz i pre zes-za ło ży ciel.
W la tach 1990-1996 pre zes ra dy nad zor -
czej Bu do sta lu w Kra ko wie.

JA NUSZ RA CHOŃ
Ur. 1946 w No -
wym Są czu;
(słyn ny dy ry -
gent, Ste fan,
był je go stry -
jem), prof. dr
hab., che mik,
abs. Po li tech ni -
ki Gdań skiej
(1969). Spe cja -
li sta w za kre sie
syn te zy or ga -

nicz nej, che mii or ga nicz nej fos fo ru
(syn te za związ ków bio lo gicz nie czyn -
nych sto so wa nych w me dy cy nie, rol -
nic twie i prze my śle). Twór ca
Mię dzy uczel nia ne go La bo ra to rium
Ma gne tycz ne go Re zo nan su Ją dro we -
go w Gdań sku. Pra co wał też na Uni -
wer sy te cie w Ge tyn dze i Flo ri da Sta te
Uni ver si ty. Wi ce prze wod ni czą cy Ko -
mi te tu Che mii PAN. Spe cja li sta w za -
kre sie syn te zy or ga nicz nej, che mii
or ga nicz nej fos fo ru oraz badań me cha -
ni zmów re ak cji. Rek tor Po li tech ni ki
Gdań skiej (2002-2008), se na tor RP
(od 2007). Uwiel bia mu zy kę Alek san -
dra Bo ro wi na, sy na knia zia kau ka skie -
go, któ ry też był che mi kiem!

MA RIAN RO JEK
Ur. 1946
w Ho hen fels;
ro dzi ce by li
wte dy wy wie -
zie ni na ro bo ty
przy mu so we
do Nie miec.
Po cho dzi z Za -
beł cza. Prof. dr
hab. w In sty tu -
cie Kształ to -
wa nia

i Ochro ny Śro do wi ska Uni wer sy te tu
Rol ni cze go (obec nie Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go) we Wro cła wiu, pro -
rek tor ds. stu denc kich i na ucza nia
(1993-1999), przez kil ka na ście lat
kie row nik ka te dry, spe cja li sta z za -
kre su agro me te oro lo gii, au tor map
kli ma tycz nych, je go pra ce są wy ko -
rzy sty wa ne do pro gno zo wa nia plo -
nów. Lu bi pra cę w ogro dzie,
prze two ry do mo we, zbie ra nie grzy -
bów, wę drów ki z apa ra tem fo to gra -
ficz nym i ka me rą po świe cie.

STA NI SŁAW RO JEK
Ur. 1926 w No -
wym Są czu
– Za beł czu;
prof. dr hab.
inż. Dłu go let ni
pra cow nik na -
uko wo-dy dak -
tycz ny Ka te dry
Rol ni cze go
Użyt ko wa nia
Te re nów Zme -
lio ro wa nych

Wy ższej Szko ły Rol ni czej (Uni wer sy -
te tu Przy rod ni cze go) we Wro cła wiu.
Spe cja li zo wał się w ba da niach
na rzecz go spo dar ki na te re nach zie lo -
nych, na wad nia nia ro ślin, pro duk cji
zdro wej żyw no ści, kształ to wa nia śro -
do wi ska przy rod ni cze go. Był mar szał -
kiem Ogól no pol skiej Spo łecz nej
Or ga ni za cji Chłop skiej „Wi ci”. 

AN DR ZEJ RUD NIC KI 
Ur. 1942 w Szczaw ni cy; prof. dr
hab. inż., abs. I Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go im. Ja na Dłu go sza

w No wym Są -
czu (1960)
i Po li tech ni ki
Kra kow skiej,
na któ rej pra -
cu je do dziś
i gdzie peł nił
funk cje pro -
dzie ka na Wy -
dzia łu
In ży nie rii Lą -
do wej (1984-

1990), sze fa Ka te dry Sys te mów
Ko mu ni ka cyj nych (od 1991) i dy rek -
to ra In sty tu tu In ży nie rii Dro go wej
i Ko le jo wej (1981-2009). Czło nek
Ko mi te tu Trans por tu oraz Ko mi te tu
Prze strzen ne go Za go spo da ro wa nia
Kra ju PAN. Au tor wie lu ba dań
i prac pla ni stycz nych i pro jek to -
wych, kie ro wał ze spo ła mi opra co -
wu ją cymi pro jek ty roz wo ju
sys te mów trans por tu dla Kra ko wa,
War sza wy i No we go Są cza. Współ -
au tor po li tyk trans por to wych dla kil -
ku pol skich miast. Hob by: tu ry sty ka
gór ska (upraw nie nia pań stwo we
prze wod ni ka be skidz kie go uzy skał
jesz cze w cza sie stu diów). 

WI TOLD SEŃC ZUK 
Ur. 1925
w Sta ni sła wo -
wie; dzie ciń -
stwo i ma tu ra
(II Li ceum
i Gim na zjum
im. Kró la Bo -
le sła wa Chro -
bre go, 1946)
w No wym Są -
czu, prof. dr
hab. med.;

abs. Aka de mii Me dycz nej w Gdań -
sku (1950), dok to rat (1961), ha bi li -
ta cja (1965), pro fe su ra (1972, 1980).
Kie row nik Ka te dry Tok sy ko lo gii,
dzie kan i pro rek tor Aka de mii Me -
dycz nej w Po zna niu (1967-1995).
Współ za ło ży ciel i prze wod ni czą cy
Za rzą du Głów ne go Pol skie go To wa -
rzy stwa Tok sy ko lo gicz ne go. Dzia łał
w Ra dzie Głów nej Na uki i Szkol nic -
twa Wy ższe go, w kil ku ko mi sjach
PAN. 
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JAN SŁO WI KOW SKI
Ur. 1914 w No -
wym Są czu;
prof. dr hab.
med. Przed wo -
jen ny
abs. II Gim na -
zjum i Li ceum
im. Kró la Bo -
le sła wa Chro -
bre go
w No wym Są -
czu (1933)

i Wy dzia łu Le kar skie go UJ (1939).
Czło wiek, któ ry oca lił w są dec kim
szpi ta lu pod czas woj ny słyn ne go ku -
rie ra pań stwa pod ziem ne go Ja na Kar -
skie go. Po woj nie pra co wał
w szpi ta lach i kli ni kach w Kra ko wie
i Wro cła wiu. Wi ce pre zes Świa to we go
Zrze sze nia Chi rur gów Dzie cię cych.
Wy bu do wał pierw szą na Dol nym Ślą -
sku Kli ni kę Chi rur gii Dzie cię cej we
Wro cła wiu (1963). Wy kła dał i le czył
w USA, An glii, Da nii, Niem czech,
Szwe cji, Li bii, Ju go sła wii. Dok tor h.c.
na Aka de mii Me dycz nej we Wro cła -
wiu (1996). 

MA REK STA NUS ZEK
Ur. 1955 w No -
wym Są czu; dr
hab. inż., prof.
Po li tech ni ki
Kra kow skiej,
abs. II Li ceum
Ogól no kształ -
cą ce go im.
Ma rii Ko nop -
nic kiej w No -
wym Są czu
(1974) i Wy -

dzia łu Bu dow nic twa Lą do we go Po li -
tech ni ki Kra kow skiej (1979). Dok to rat
(1989), ha bi li ta cja (2008). Or ga ni za tor
i kie row nik Pra cow ni Me tod Kom pu -
te ro wych w Me cha ni ce (1992-1993).
Kie row nik In sty tu tu Mo de lo wa nia
Kom pu te ro we go (1993-2001) i Za kła -
du In ży nie rii Opro gra mo wa nia w In -
sty tu cie Mo de lo wa nia
Kom pu te ro we go (od 1996). Dzie kan
Wy dzia łu Fi zy ki, Ma te ma ty ki i In for -
ma ty ki Sto so wa nej (od 2008). Od wie -

lu lat współ pra cu je z Uni wer sy te tem
w Cal ga ry. Za in te re so wa nia po za za -
wo do we: nar ciar stwo, pły wa nie, te nis
sto ło wy, a po za spor tem do bra mu zy -
ka i odro bi na fi lo zo fii. Mot to: „Sztu ka
ży cia to cie szyć się ma łym szczę -
ściem”. Żo na, cór ka i syn są sto ma to -
lo ga mi.

JER ZY STASZ KIE WICZ
Ur. 1929
w No wym Są -
czu w ro dzi nie
ko le jar skiej;
prof. dr hab.,
bio log i bo ta -
nik,
abs. II Gim na -
zjum i Li ceum
im. Kró la Bo -
le sła wa Chro -
bre go

w No wym Są czu (1949) oraz Wy dzia -
łu Bio lo gii i Na uk o Zie mi Uni wer sy -
te tu Ja giel loń skie go (1954). Dok to rat
(1962), ha bi li ta cja (1970), pro fe su ra
(1988, 1991). Pra co wał na kie row ni -
czych sta no wi skach w In sty tu cie Bo ta -
ni ki im. Wła dy sła wa Sza fe ra PAN
w Kra ko wie. Pro wa dził ba da nia na -
uko we głów nie w ob sza rach gór skich
Eu ro py i Azji. Był za ło ży cie lem
i prze wod ni czą cym Za rzą du Fun da cji
Bo ta ni ki Pol skiej. Prze wod ni czył Ra -
dzie Spo łecz nej Po pradz kie go Par ku
Kra jo bra zo we go. Au tor oko ło 130
prac na uko wych, w tym kil ku na stu
do ty czą cych Są dec czy zny (m.in. Zie -
mi Są dec kiej). Re dak tor na czel ny pio -
nier skiej mo no gra fii Po pradz kie go
Par ku Kra jo bra zo we go (2000). Pod -
czas oku pa cji nie miec kiej pra co wał
w są dec kiej dru kar ni Ot to La den ber -
ge ra (pa trio ty, któ ry dla ka mu fla żu
pod pi sał li stę volks deut scha). Naj mi lej
wspo mi na dzia łal ność w tuż po wo jen -
nym har cer stwie. 

JÓ ZEF SUŁ KOW SKI
Ur. 1941 w Ol sza nie; prof. dr hab. Po li -
tech ni ki Ślą skiej w Gli wi cach, abs. Li -
ceum Ogól no kształ cą ce go im. Ma rii
Skło dow skiej-Cu rie w Sta rym Są czu
(1958) i Wy dzia łu Gór ni cze go Po li -
tech ni ki Ślą skiej (1964). Stu dio wał

rów nież ma te -
ma ty kę na Uni -
wer sy te cie
Wro cław skim
(1965-1971).
Od 1964 zwią -
za ny z Po li tech -
ni ką Ślą ską:
dok to rat
(1972), ha bi li -
ta cja (1982),
pro dzie kan

Wy dzia łu Gór ni cze go (1984-1985),
pro rek tor ds. dy dak ty ki (1985-1990),
dy rek tor In sty tu tu Eks plo ata cji Złóż
(2006-2009), kie row nik Za kła du Ae ro -
lo gii i Bez pie czeń stwa Gór ni cze go
(1995-2009). Czło nek Ra dy Głów nej
Szkol nic twa Wy ższe go (1993-1999),
prze wod ni czą cy In ter na tio nal Bu re au
of Mi ning Ther mo phy sics (2000 r).
Współ pra co wał z ko pal nia mi „Po kój”
i „Bo le sław Śmia ły”, eks pert w wie lu
ko mi sjach po wo ły wa nych dla zba da nia
przy czyn i oko licz no ści po ża rów, wy -
bu chów me ta nu i py łu wę glo we go
w ko pal niach.

WŁA DY SŁAW SU ŁO WICZ
Ur. 1948 w Po -
sa do wej Mo -
gil skiej, był
czwar tym
z sied mior ga
ro dzeń stwa;
prof. dr hab.
med., ne fro log,
trans plan to log
kli nicz ny.
Abs. I Li ceum
Ogól no kształ -

cą ce go im. Ja na Dłu go sza (1968)
i kra kow skiej Aka de mii Me dycz nej
(1972). Dok to rat (1979), ha bi li ta cja
(1987), pro fe su ra (1994, 1998). Kie -
row nik Ka te dry i Kli ni ki Ne fro lo gii
Col le gium Me di cum Uni wer sy te tu Ja -
giel loń skie go w Kra ko wie (od 1989),
pro dzie kan Wy dzia łu Le kar skie go
(1990-1999). Spe cja li sta ds. ne fro lo gii
dla wo je wództw ma ło pol skie go i pod -
kar pac kie go. Czło nek Ko mi sji Ne fro -
lo gicz nej Ko mi te tu Pa to fi zjo lo gii PAN
oraz Mię dzy na ro do wej Ra dy „Bo ard
of Di rec tors of He mo dia ly sis Units”.



58 Sądeczanin LUTY 2010 v www.sadeczanin.info

Prze wod ni czą cy Fun da cji Roz wo ju
Dia li zo te ra pii, au tor po nad 330 prac
na uko wych. Dzie ło ży cia: mo der ni za -
cja Kli ni ki Ne fro lo gii i zor ga ni zo wa -
nie no wocze sne go ośrod ka dia liz,
dzię ki cze mu wo je wódz two ma ło pol -
skie jest na pierw szym miej scu w Pol -
sce pod wzglę dem licz by dia li zo wa nych
pa cjen tów. Od zna czo ny przez Pol skie
To wa rzy stwo Le kar skie Me da lem
„Glo ria Me di ci nae” (2004).

AN DR ZEJ SZA REK
Ur. 1958 w No -
wym Są czu;
prof. sztuk pla -
stycz nych
(2005), dr hab.,
ar ty sta – rzeź -
biarz, uczeń
i przy ja ciel
Wła dy sła wa
Ha sio ra. Abs.
za ko piań skiej
„Ke na rów ki”

(1979) i Wy dzia łu Rzeź by war szaw -
skiej Aka de mii Sztuk Pięk nych (dy -
plom w pra cow ni prof.
Ja na Ku cza, 1985). Re ali zu je rzeź by
mo nu men tal ne od 3 cm do 8 m. Two -
rzy też „ry su ny”. Pra cu je ze stu den ta -
mi w fi lii Uni wer sy te tu Ślą skie go
w Cie szy nie i Wy ższej Szko le Biz ne su
-NLU w No wym Są czu. Kie row nik
ar ty stycz ny No wo są dec kiej Ma łej Ga -
le rii i Fe sti wa lu Ma łych Form Ar ty -
stycz nych. Or ga ni za tor hap pe nin gów
i pro ce sji ar ty stycz nych w ro dzin nym
mie ście. Au tor wie lu dzieł, m.in. po -
da ro wa nej w 2004 part ner skie mu mia -
stu na Wę grzech Ki skun ha las
– Eu ro pej skiej Huś taw ki ja ko sym bo lu
wspól ne go wej ścia Pol ski i Wę gier
do Unii Eu ro pej skiej. Trzy krot ny lau -
re at Na gro dy Bo le sła wa Bar bac kie go
(1989, 1998 i 1999). Czło nek Ra dy
Ar ty stycz nej Cen trum Rzeź by Pol -
skiej. Ar ty sta nie kon wen cjo nal ny,
prze ciw sta wia ją cy się stad nym emo -
cjom, bez względ nie su we ren ny
w spoj rze niu na sztu kę i świat.

WIE SŁAW ŚLAD KOW SKI
Ur. 1935 w Gra je wie; hi sto ryk, prof.
dr hab., abs. I Li ceum Ogól no kształ -

cą ce go im. Ja -
na Dłu go sza
w No wym Są -
czu (1952)
i hi sto rii
w Uni wer sy te -
te cie Ma rii
Skło dow skiej
Cu rie w Lu bli -
nie (1956).
Dok to rat
(1965), ha bi li -

ta cja (1974), pro fe su ra (1982, 1992).
Pro rek tor i kie row nik Za kła du Hi sto -
rii No wo żyt nej UMCS. Se kre tarz ge -
ne ral ny (1994-1997) i wi ce pre zes
(1997-2000) Za rzą du Głów ne go Pol -
skie go To wa rzy stwa Hi sto rycz ne go.
Spe cja li zu je się w dzie jach Fran cji
i pol skiej emi gra cji nad Se kwa ną
i Lo arą. Re dak tor na czel ny „An na les
UMCS”. Au tor ksią żek: Sta ry Ty grys.
Geo r ges Clémen ce au (1988), Lu blin
w dzie jach i kul tu rze Pol ski (1997).
Za in te re so wa nia: nar ty, te nis.

ZBI GNIEW ŚLI PEK
Ur. 1948
w No wym Są -
czu; prof. dr
hab., abs. I Li -
ceum Ogól no -
kształ cą ce go
im. Ja na Dłu -
go sza w No -
wym Są czu
(1966) i Wy -
ższej Szko ły
Rol ni czej

(Aka de mii i Uni wer sy te tu Rol ni cze -
go) w Kra ko wie. Pro fe su ra (1994).
Był m.in. dzie ka nem i pro dzie ka nem
Wy dzia łu Tech ni ki i Ener ge ty ki Rol -
nic twa Aka de mii Rol ni czej im. Hu -
go na Koł ła ta ja w Kra ko wie,
kie row ni kiem Ka te dry Pod staw Bu -
do wy Ma szyn (1991-2001), rek to rem
uczel ni (2002-2008). Od 27 ma -
ja 2007 rek tor Pań stwo wej Wy ższej
Szko ły Za wo do wej w No wym Są czu.
Zaj mo wał się tech ni ką i ener ge ty ką
rol nic twa, in ży nie rią me cha nicz ną
i agro fi zy ką. Wi ce pre zes Pol skie go
To wa rzy stwa Agro fi zycz ne go. Ma
czte ry cór ki, lu bi pra co wać na dział ce

i jeź dzić na ro we rze. Młod si bra cia:
An to ni (le karz kar dio log w są dec kim
szpi ta lu), Krzysz tof (dy rek tor Ze spo -
łu Szkół Rol ni czych im. Win cen te go
Wi to sa w Na wo jo wej).

EDWARD TO MA SIAK 
Ur. 1940
w Piw nicz nej;
prof. dr hab.
Po li tech ni ki
Ślą skiej w Gli -
wi cach, abs.
Li ceum Ogól -
no kształ cą ce -
go im. Ma rii
Skło dow skiej-
Cu rie w Sta -
rym Są czu

(1957) i Wy dzia łu Me cha nicz ne go
Po li tech ni ki Ślą skiej (1963), dok to rat
(1973), ha bi li ta cja (1990), pro fe su ra
(2007), pra cu je w In sty tu cie Au to -
ma ty za cji Pro ce sów Tech no lo gicz -
nych i Zin te gro wa nych Sys te mów
Wy twa rza nia – Za kła dzie Au to ma ty -
za cji Pro ce sów Tech no lo gicz nych.
Je go ba da nia ma ją za sto so wa nia
w kon struk cji ma szyn gór ni czych
i bu dow la nych.

MA RIAN TRACZ
Ur. 1943 w No -
wym Są czu;
prof. dr hab.
inż., abs. I Li -
ceum Ogól no -
kształ cą ce go
im. Ja na Dłu -
go sza w No -
wym Są czu
(1961, z wy ró -
żnie niem)
i Wy dzia łu Bu -

dow nic twa Lą do we go Po li tech ni ki
Kra kow skiej (1967, wy bra ny naj lep -
szym stu den tem PK w kon kur sie
„Czer wo nej Ró ży”), pra cow nik na uko -
wy tej uczel ni m.in. kie row nik Ka te dry
Dróg i In ży nie rii Ru chu na Wy dzia le
In ży nie rii Lą do wej PK. Spe cja li sta
z za kre su ko mu ni ka cji miej skiej i in ży -
nie rii ru chu. Ko or dy na tor pro gra mów
lo kal nych w swo jej bra nży. Oj ciec M.
Tra cza – Sta ni sław, urzęd nik pocz to -
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wy, był przez kil ka ka den cji rad nym
miej skim, a mat ka – na uczy ciel ką.
Hob by: te nis, siat ków ka, tu ry sty ka. 

WŁA DY SŁAW TU REK
Ur. 1933 r.
w Na sza co wi -
cach, w wie lo -
dziet nej
ro dzi nie (li czą -
cej 10 bra ci i 7
sióstr), oj ciec
przez dłu gie la -
ta był soł ty sem;
ksiądz, prof.
uczel ni ka to lic -
kich, abs. Li -

ceum Ogól no kształ cą ce go im. Jan
Dłu go sza w No wym Są czu (1951)
i Wy ższe go Se mi na rium Du chow ne go
„Ho sia num” w Olsz ty nie (1958), na -
stęp nie Ka to lic kie go Uni wer sy te tu Lu -
bel skie go (dok to rat, 1971); wi ka ry
w pa ra fiach w Szczyt nie, Olsz ty nie
i Klo nie (1958-1963), dusz pa sterz głu -
cho nie mych, ka pe lan szpi ta la wo je -
wódz kie go, wy kła dow ca teo lo gii
pa sto ral nej w WSD „Ho sia num”, rek -
tor te go se mi na rium (1971-1983). Ka -
no nik War miń skiej Ka pi tu ły
Ka te dral nej, pra łat ho no ro wy Je go
Świą to bli wo ści, sę dzia die ce zjal ny.
W la tach dzie więć dzie sią tych był wy -
kła dow cą teo lo gii pa sto ral nej w Eł ku
i dy rek to rem Ko le gium Teo lo gicz ne go
w Ka li nin gra dzie (fi lia Mo skwy). Wy -
cho wał ok. 500 ka pła nów, w tym
trzech bi sku pów. Wie lo krot nie or ga ni -
zo wał i pro wa dził piel grzym ki do Zie -
mi Świę tej. Sio stra ks. prof. W. Tur ka
– He le na zo sta ła s. ur szu lan ką w Lip -
ni cy Mu ro wa nej, naj młod szy brat Jó -
zef – ka pła nem, dok to rem fi lo zo fii,
obec nie wy kła dow cą KUL. Du chow -
ny mi zo sta li też sio strze niec i bra ta nek.

ZE NON URY GA
Ur. w 1934 w Rze szo wie; prof. dr hab.
na uk hu ma ni stycz nych (1998),
abs. I Li ceum Ogól no kształ cą ce go im.
Ja na Dłu go sza w No wym Są czu
(1951) i Wy ższej Szko ły Pe da go gicz -
nej w Kra ko wie (1958), po cząt ko wo
na uczy ciel w Szklar skiej Po rę bie i Lu -
bo mie rzu na Ślą sku, a po tem pra cow -

nik na uko wy
kra kow skiej
WSP: dok to rat
(1967), ha bi li -
ta cja (1978).
Kie row nik Ka -
te dry Dy dak ty -
ki Li te ra tu ry
i Ję zy ka Pol -
skie go, dzie kan
Wy dzia łu Hu -
ma ni stycz ne go

(1996-1999), pro rek tor (1981-1984)
i rek tor (1990-1993). Prze wod ni czą cy
Ko mi sji Uczel nia nej NSZZ „So li dar -
ność” (1989-1990). 

JÓ ZEF WOJ NA ROW SKI
Ur. 1933 w Cy -
ga no wi cach k.
Sta re go Są cza;
prof. dr hab.,
abs. Gim na -
zjum w Sta rym
Są czu (ma ła
ma tu ra, 1948),
Ślą skich Tech -
nicz nych Za kła -
dów
Na uko wych

(1952) i Po li tech ni ki Ślą skiej w Gli wi -
cach (1958). Dok to rat (1964), ha bi li ta -
cja (1977), pro fe su ra (1980, 1988).
Dy rek tor In sty tu tu Me cha ni ki i Pod staw
Kon struk cji Ma szyn (1985-1991), kie -
row nik Ka te dry Me cha ni ki, Ro bo tów
i Ma szyn (1991-2003) PŚ. Uzna wa ny
za twór cę pol skiej na uko wej szko ły za -
sto so wa nia gra fów w me cha ni ce. B. pre -
zes i czło nek ho no ro wy Pol skie go
To wa rzy stwa Me cha ni ki Teo re tycz nej
i Sto so wa nej, wi ce pre zes Aka de mii In -
ży nier skiej w Pol sce (2002-2006). Ini -
cja tor wpro wa dze nia na ma cie rzy stej
uczel ni pod ko niec lat sześć dzie sią -
tych XX wie ku in dy wi du al nych stu -
diów. Dok tor h. c. Do niec kie go
Pań stwo we go Uni wer sy te tu Tech nicz ne -
go na Ukra inie (1995) i Po li tech ni ki
Łodz kiej (2007). Współ pra co wał
z PWSZ w No wym Są czu (2005-2008).

JER ZY WÓJ CIK
Ur. 1930 w No wym Są czu; prof. sztu -
ki fil mo wej, słyn ny ope ra tor „szko ły

pol skiej”, abs.
Pań stwo wej
Wy ższej Szko -
ły Fil mo wej
w Ło dzi
(1955), współ -
twór ca naj słyn -
niej szych
pol skich fil -
mów lat pięć -
dzie sią tych
i sześć dzie sią -

tych XX wie ku m.in. Ka nał, Po piół
i dia ment, Mat ka Jo an na od anio łów,
Ero ica, Fa ra on, We ster plat te, Po top,
re ży ser fil mo wy (m.in. Wro ta Eu ro -
py), sce na rzy sta. Wy kła dow ca na Wy -
dzia le Ope ra tor skim Pań stwo wej
Wy ższej Szko ły Fil mo wej, Te le wi zyj -
nej i Te atral nej w Ło dzi (od 1984).
Pierw szy lau re at Pol skich Na gród Fil -
mo wych Or ły w ka te go rii „osią gnię cia
ży cia” (2009). Au tor wspo mnień La -
bi rynt Świa tła (2006).

AN DR ZEJ ZIĘ BA
Ur. 1946
w Rab ce; prof.
pra wa Uni wer -
sy te tu Ja giel -
loń skie go,
abs. I Li ceum
Ogól no kształ -
cą ce go im. 
J. Dłu go sza
w No wym Są -
czu (1963) i UJ
(1969). Ba dacz

na uko wy w za kre sie pra wa kon sty tu -
cyj ne go i współ cze snych dok tryn po li -
tycz no-praw nych, au tor i współ au tor
po nad 80 pu bli ka cji, w tym ksią żek:
Współ cze sny kon ser wa tyzm bry tyj ski,
Par la ment Wiel kiej Bry ta nii, Współ -
cze sne sys te my par tyj ne wy bra nych
państw eu ro pej skich. Pre zes To wa rzy -
stwa Przy ja ciół Uni wer sy te tu Oks -
fordz kie go. Oj ciec – Jan, ro dem
z Brza ny ko ło Bo bo wej, był za słu żo -
nym na uczy cie lem szkół w Po la nach,
Be re ście, Gry bo wie, a pod czas woj ny
więź niem obo zów kon cen tra cyj nych. 

Opra co wał: JE RZY LE ŚNIAK
CIĄG DALSZY W NUMERZE MARCOWYM 

– WRAZ Z SUPLEMENTEM
FOT. JE RZY LE ŚNIAK, MIE CZY SŁAW WIĘ CŁA WEK, ARCH.



Mał go rza ta Pół chło pek
uro dzi ła się i wy cho wa ła
w Kra ko wie. Po cho dzi z ro -
dzi ny rze mieśl ni czej. Jej
ro dzi ce pro wa dzi li za kład
kra wiec ki. 

U koń czy ła stu dia na Wy dzia le
Bu dow nic twa Lą do we go Po -
li tech ni ki Kra kow skiej, le gi -
ty mu je się ty tu łem ma gi stra

in ży nie ra. W Kry ni cy-Zdro ju miesz ka
od po nad 30 lat. Naj pierw pra co wa ła ja -
ko in ży nier w Ja siel skiej Fir mie Bu dow -
la nej. Na stęp nie by ła bi blio te kar ką,
kie row nicz ką świe tli cy, na uczy ciel ką
ma te ma ty ki, aż w koń cu awan so wa ła
na za stęp cę dy rek to ra i dy rek to ra Szko -
ły Pod sta wo wej nr 2. 

W 2006 r., po 20 la tach pra cy w szkol -
nic twie, prze szła na eme ry tu rę, ale na dal
po zo sta ła ak tyw na spo łecz nie. Przy ję ła
pro po zy cję kan dy do wa nia z ra mie nia
Ko mi te tu Wy bor cze go Sto wa rzy sze nia
„Po ro zu mie nie na Rzecz Roz wo ju Kry -
ni cy” w wy bo rach sa mo rzą do wych
w 2006 r. i zo sta ła wy bra na do Ra dy
Mia sta, zo sta jąc jej prze wod ni czą cą.
Mia ła w tej dzie dzi nie do świad cze nie,
gdyż już wcze śniej by ła rad ną I ka den cji
Ra dy Po wia tu No wo są dec kie go. Przez
wie le lat bra ła udział w pra cach gmin nej
Ko mi sji Edu ka cji i Kul tu ry. 

Ma sze ro ki wa chlarz za in te re so wań:
od mu zy ki kla sycz nej, tań ca i ba le tu, po -
przez ma te ma ty kę po bu dow nic two. Ja -
ko 11-let nia dziew czyn ka roz po czę ła
swo ją przy go dę z ba le tem. Ukoń czy ła
Stu dium Ba le to we przy Ope rze Kra -
kow skiej, a na stęp nie zda ła eks ter ni -
stycz nie ma tu rę w li ceum ba le to wym
w War sza wie. 

Mę ża Alek san dra po zna ła na stu diach
w Kra ko wie. Jest sy no wą Ste fa na Pół -
chłop ka, cho dzą cej „hi sto rii Kry ni cy” oraz
ma mą trój ki dzie ci: Jo an ny, ab sol went ki
Aka de mii Eko no micz nej w Kra ko wie
(obec nie na urlo pie ma cie rzyń skim), Ka -
ro li ny, le kar ki, któ ra ro bi wła śnie spe cja li -
za cję w Ge ne wie, i Ste fa na pra cu ją ce go
w bra nży bu dow la nej. Jej wie lo let nią zna -
jo mą jest Ewa Cho tom ska, pi sar ka ba jek
dla dzie ci, któ rą po zna ła w Kry ni cy. 

Ulu bio na ka wiar nia pa ni Mał go rza ty
to „Ma ło po lan ka”, w któ rej spę dzi ły śmy

mi ło czas, po pi ja jąc wy śmie ni tą cze ko -
la dę na go rą co.

***
Jak roz po czę ła się Pa ni przy go da
z ba le tem?

– Już ja ko przed szko lacz ka ma ma za -
pro wa dza ła mnie i bra ta na lek cje ryt mi -
ki. Ro dzi com cho dzi ło o to, aby
roz wi nąć w nas po czu cie ryt mu. Dwa
ra zy do ro ku wy sta wia no przed sta wie -
nia z przed szko la ka mi w ro li głów nej
w kra kow skim Te atrze Rap so dycz nym.
Gra łam w baj kach ro lę Kró lew ny Śnie -
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Por tre ty ko biet sło wem ma lo wa ne: Mał go rza ta Pół chło pek

Baletnica, inżynier,
nauczyciel, samorządowiec

Od lewej: zięć, mąż, córki Joanna i Karolina, Małgorzata Półchłopek

SĄDECZANIE



żki, Kra sno lud ka i wie le in nych. Do ba -
le tu tra fi łam ja ko 11-let nia dziew czyn ka
zu peł nie przy pad ko wo. Mia łam ko le -
żan kę, któ rej ma ma pra co wa ła w te atrze.
Pew ne go dnia po wie dzia ła mi o na bo rze
do Stu dium Ba le to we go, dzia ła ją ce go
przy Ope rze Kra kow skiej, któ re wte dy
wy naj mo wa ło sa le w Do mu Kul tu ry
na uli cy Kro wo der skiej. Ma ma za pro -
wa dzi ła mnie na eli mi na cje. W ten spo -
sób do sta łam się do gru py ba le to wej.
A mó wię o tym dla te go, bo ba let to wa -
żny ele ment mo je go ży cia i to wa rzy szył
mi aż do mo men tu wyj ścia za mąż.
Uczęsz cza ła więc Pa ni do dwóch
szkół?

– W Kra ko wie nie ma szko ły ba le to -
wej, ale w Stu dium prze ra bia no ca ły jej
pro gram, a więc mia łam ta kie przed mio -
ty ar ty stycz ne, jak np. ta niec kla sycz ny,
lu do wy, za ję cia przy drą żku, part ne ro -
wa nie, hi sto rię tań ca i ba le tu itp. Ro dzi -
ce ku pi li pia ni no, bo uczy łam się też gry
na tym in stru men cie. Za ję cia ba le to we
od by wa ły się siedem dni w ty go dniu,

od pią tej po  po łu dniu do póź nej no cy.
Prze cho dzi łam z kla sy do kla sy, a ka żdy
rok szkol ny za koń czo ny był eg za mi na -
mi. Stu dium koń czy ła ma tu ra, któ rą zda -
wa łam w War sza wie eks ter ni stycz nie
bę dąc już na pierw szym ro ku Po li tech -
ni ki. W tym miej scu zro bię ma łą dy gre -
sję. Stu dium Ba le to we dzia ła
w Kra ko wie do dziś. Od dwóch lat
w Kry ni cy od by wa ją się warsz ta ty ba le -
to we or ga ni zo wa ne przez To wa rzy stwo
Spo łecz no -Kul tu ral ne „Mo de ra to”.
W 2009 r. przy je cha ła na nie Ma ria Dy -
mi trow, któ ra za ło ży ła Stu dium i uczy ła
pod staw tań ca kla sycz ne go. Do brze
mnie pa mię ta ła, bo by łam jed ną z jej
lep szych uczen nic. Oprócz te go, oczy -
wi ście, cho dzi łam do szko ły pod sta wo -
wej, a na stęp nie do li ceum. Nie mia łam
ni gdy pro ble mów z na uką. Mam bar dzo
do brze roz wi nię tą pa mięć wzro ko wą
i na uka mi ła two przy cho dzi ła. Pro szę
zresz tą za uwa żyć, że im wię cej czło wiek
ma za jęć, tym le piej i efek tyw niej or ga -

ni zu je so bie pra cę. Jest bar dziej zdy scy -
pli no wa ny. 
W ja kich ba le tach Pa ni wy stę po -
wa ła?

– Gdy cho dzi łam do Stu dium w Kra -
ko wie, nie by ło te atru mu zycz ne go. Do -
pie ro pla no wa no je go bu do wę
przy Ron dzie Mo gil skim. Do sta łam pro -
po zy cję uczęsz cza nia do po znań skiej
Szko ły Ba le to wej, ale ro dzi ce nie wy ra -
zi li zgo dy na mo je prze no si ny do in ne -
go mia sta, bo by łam za mło da.
Ucznio wie Stu dium bra li udział
w przed sta wie niach ope ro wych, w któ -

re wpla ta no frag men ty z roz ma itych ba -
le tów. Tań czy łam na sce nie ope ro wej
w Te atrze Sło wac kie go np. w Wieszcz -
ce la lek, Ri go let t cie czy Je zio rze ła bę -
dzim. Gdy by wte dy był te atr mu zycz ny
w Kra ko wie, to praw do po dob nie po -
świę ci ła bym się ka rie rze ba le to wej. Bo
ko cha łam ta niec, a na sa li ba le to wej od -
naj do wa łam sie bie.
Wy bra ła Pa ni jed nak stu dia na Po -
li tech ni ce?

– Gdy skoń czy łam na ukę w li ceum,
to ma rzy łam, aby zo stać le ka rzem. Ale
mu sia łam wy bie rać, al bo stu dio wa nie
na Aka de mii Me dycz nej i za koń cze nie
mo jej przy go dy z tań cem, al bo in ny kie -
ru nek stu diów i mo żli wość tań cze nia.
Wy bra łam to dru gie, a po nie waż mo ją
pa sją by ła ma te ma ty ka, roz po czę łam
stu dia na Po li tech ni ce w Kra ko wie. Gdy
zda łam eg za min ma tu ral ny w szko le ba -
le to wej, za pro po no wa no mi przej ście
do Te atru Wiel kie go w Ło dzi. Ale po -
nie waż by łam już wte dy stu dent ką Po li -
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Tańczyłam na scenie
operowej w Teatrze
Słowackiego np.
w Wieszczce lalek,
Rigolettcie czy Jeziorze
łabędzim. Gdyby wtedy był
teatr muzyczny
w Krakowie, to
prawdopodobnie
poświęciłabym się karierze
baletowej.

wnuczki – Nela, Ola i malutka Julia
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tech ni ki, zre zy gno wa łam z tej pro po zy -
cji. W okre sie stu diów ca ły czas tań czy -
łam w ze spo le „No wa Hu ta”.
Co dzien nie mia łam kon takt z tań cem.
Jak Pa ni po zna ła mę ża?

– To on mnie so bie naj pierw upodo -
bał! Stu dio wał na Po li tech ni ce, a do dat -
ko wo tań czył w ze spo le „Sło wian ki”, ja
zaś w ze spo le „No wa Hu ta”. Pa ni pro -
fe sor, któ ra mia ła za ję cia w obu tych ze -

spo łach, przy pro wa dzi ła na za ję cia
z tzw. part ne ro wa nia chłop ców z ze spo -
łu „Sło wian ki”. Po now nie mój przy szły
mąż uj rzał mnie na dzie dziń cu Po li tech -
ni ki, za pi sa li śmy się na lek to rat ję zy ka
fran cu skie go. Jed nym więc sło wem, by -
li śmy so bie pi sa ni. Po bra li śmy się
w 1975 ro ku. 
I zre zy gno wa ła Pa ni z tań cze nia
w ba le cie?

– Ba let jest tyl ko na chwil kę. Wy -
szłam za mąż, uro dzi łam dziec ko. Gdy
koń czy łam stu dia, mia łam kil ka mo żli -
wo ści: al bo pra ca w Ostrow cu Świę to -
krzy skim, za miesz ka nie w Kra ko wie
lub po wrót w ro dzin ne stro ny mę ża. Bę -
dąc na stu diach, nie wy obra ża łam so bie,
że kie dy kol wiek opusz czę Kra ków. By -
łam z tym mia stem sil nie zwią za na ro -
dzin nie i emo cjo nal nie. Nie
prze wi dy wa łam, że po ślu bię chło pa ka
z Kry ni cy. Ale cza sem w ży ciu przy cho -
dzą ta kie mo men ty, że trze ba do ko nać
ra cjo nal ne go wy bo ru. Stwier dzi łam, że
mu szę z cze goś zre zy gno wać. Na tym
po le ga ży cie. 
Za czę ła Pa ni pra co wać w bra nży
bu dow la nej?

– Tak. Zo sta łam za trud nio na ja ko in -
ży nier w Ja siel skim Przed się bior stwie
Bu dow la nym, któ re w Kry ni cy wzno si -
ło wte dy tzw. wiel kie bu dow le. Bu do wa -
łam m.in. Szko łę Pod sta wo wą
w Po wroź ni ku. Miał tam też po wstać ho -
tel ro bot ni czy i ba za ca łe go przed się bior -
stwa. Na miej scu „Dy rek to rów ki” (dziś
ho tel „Pre zy dent”) za mie rza no wy bu do -
wać sa na to rium MSW we dług pro jek tu
ar chi tek ta war szaw skie go Je rze go Kuź -
mien ki. Na uli cy Pu ła skie go, tuż za „Pa -
trią”, gdzie jest obec nie pu sty plac,
Ja siel skie Przed się bior stwo pla no wa ło
bu do wać też obiek ty wy po czyn ko we.
Ale przy szedł kry zys w po ło wie lat 80.
ubie głe go wie ku i przed się bior stwo wy -
co fa ło się z in we sto wa nia w Kry ni cy. 
Za mie ni ła Pa ni pra cę in ży nie ra
na pe da go ga?

– Zo sta łam przy ję ta przez pa nią dy -
rek tor Wła dy sła wę Klę czar do pra cy
w Szko le Pod sta wo wej nr 2 w Kry ni cy,
z po cząt ku ja ko bi blio te kar ka. Pra co wa -
łam też ja ko wy cho waw ca świe tli cy,
a na stęp nie na uczy ciel ma te ma ty ki, stu -
diu jąc jed no cze śnie w Stu dium Pe da go -
gicz nym na UJ. W 1996 ro ku zo sta łam
dy rek to rem szko ły. Gdy roz po czy na łam
pra cę, bu dy nek szkol ny był sta ry, obec -
nie na je go miej scu stoi no wo cze sna pla -
ców ka oświa to wa. Ca łe mo je
dy rek to ro wa nie sku pia ło się na wy ko na -
niu pro jek tu no wej szko ły oraz zdo by ciu
środ ków na jej bu do wę. Za le ża ło mi też
na no wo cze snym pro wa dze niu szko ły,
dla te go ukoń czy łam Stu dium Me na dże -

rów Oświa ty w Ka li szu. Kła dłam na cisk
na to, aby szko ła by ła dla ucznia. Świet -
nie mi się wte dy pra co wa ło z mło dzie -
żą, gro nem pe da go gicz nym i ro dzi ca mi.
Pa ni ulu bio ne for my spę dza nia
wol ne go cza su?

– Sa mot ne spa ce ry po Gó rze Par ko -
wej. Lu bię też cho dzić po Kry ni cy pie -
szo. Je stem zna na z te go, że bar dzo
rzad ko ko rzy stam z sa mo cho du czy au -
to bu su. Po za tym zi mą je żdżę na nar -
tach. Nar ty za wdzię czam mę żo wi, któ ry
wprost zmu sił mnie do za ło że nia dwóch
de sek i zjaz du na nich na Sło twi nach.
Uczy łam się jeź dzić ra zem ze swo imi
dzieć mi. Chęt nie też od wie dzam ba sen
i lo do wi sko. Mąż był ho ke istą KTH
i cią gnie mnie te raz ze so bą na ły żwy.
La tem je żdżę na ro we rze, upra wiam
przy do mo wy ogró dek. A za rów no la -
tem, jak i zi mą roz ko szu ję się wi do kiem
z okna na Ja wo rzy nę, Gó rę Par ko wą
i Krzy żo wą. 
Gdzie naj chęt niej spę dza Pa ni
urlop?

– Nad pol skim mo rzem. Naj le piej je -
sie nią lub wio sną. Gdy pra co wa łam
w szko le, to or ga ni zo wa łam tzw. zie lo -
ne szko ły nad mo rzem. Jeź dzi łam na nie
ja ko opie kun ka mło dzie ży. Na to miast
mia stem, do któ re go ra zem z mę żem ro -
bię kil ku dnio we sen ty men tal ne wy pa dy,
jest Pa ryż. Do te go mia sta w 1975 ro ku
za brał mnie po raz pierw szy mój przy -
szły mąż. A nie by ło mu ła two tę pod róż
zor ga ni zo wać!
Ulu bio na Pa ni lek tu ra?

– Ksią żki bio gra ficz ne. Koń czę
Opo wieść o mi ło ści i mro ku Amo sa
Oza, któ re go sty lem pi sa nia je stem za -
chwy co na. Ostat nio prze czy ta łam ksią -
żkę Ti zia no Tar za nie go Nic nie dzie je
się przy pad kiem, któ ra utkwi ła mi moc -
no w pa mię ci. Au tor, dzien ni karz i re -
por ter, cho ry na ra ka, opo wia da
o swo jej ostat niej pod ró ży roz po czy na -
jąc opo wieść od słów: „Czy to mo żli -
we, że trze ba za paść na ra ka, by się
cie szyć ży ciem”.
Co Pa ni ce ni, a cze go nie zno si
w lu dziach?

– Bar dzo ce nię so bie otwar tość i szcze -
rość, a nie cier pię za wi ści i za zdro ści. 

MAŁ GO RZA TA KA REŃ SKA
ZDJĘCIA. ARCH. RODZINNE PÓŁCHŁOPKÓW

Mąż był hokeistą KTH
i ciągnie mnie teraz ze sobą
na łyżwy. Latem jeżdżę
na rowerze, uprawiam
przydomowy ogródek.

Babcia Małgosia z wnuczką Nelą
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P od czas dru giej woj ny świa to -
wej by ła po rucz ni kiem Ar mii
Kra jo wej, ps. „Tu ja”. Ozna czo -
na Krzy żem Ka wa ler skim Or -

de ru Od ro dze nia Pol ski, Krzy żem Ar mii
Kra jo wej, Krzy żem Par ty zanc kim i Me -
da lem Pro Me mo ria. Ra zem z mę żem,
księ ciem Ada mem Czar to ry skim, z któ -
rym prze ży ła 61 lat, do cho wa ła się
czwór ki dzie ci, dzie wię cio ro wnu cząt
i dzie się cio ro pra wnu cząt.

W ma ju 1997 r. by łem świad kiem uro -
czy sto ści w ko ście le w Na wo jo wej zło -
że nia pro chów dwóch bra ci Stad nic kich:
Paw ła, zmar łe go w grud niu 1996 r., i An -
drze ja, pod po rucz ni ka AK, zmar łe go

w Otwoc ku w 1945 r. w wie ku 24 lat.
Dwie ma łe trum ny z do cze sny mi szcząt -
ka mi bra ci, w asy ście woj ska i or kie stry,
wnio sło do ko ścio ła naj młod sze po ko le -
nie hra bi czów. Za mknę ła się wte dy pew -
na epo ka w bli sko trzech set let niej hi sto rii
słyn ne go nie tyl ko na Są dec czyź nie ma -
gnac kie go ro du Szre nia wi tów. 

Uro czy sto ści ża łob ne, kon ce le bro wa -
ne przez bi sku pa Ja na Styr nę, ścią gnę ły
do Na wo jo wej licz ną, roz sia ną po świe -
cie ro dzi nę Stad nic kich i sko li ga co ne
z nią fa mi lie Czar to ry skich, De sku rów,
Mań kow skich, Lu bo mir skich, Mnisz -
ków, Świe żaw skich, Sa pie hów. Nie któ -
rzy nie wi dzie li się od dzie siąt ków lat

lub zna li je dy nie z opi sów
drze wa ge ne alo gicz ne go. 

We se le w pa ła cu 
Z Ja dwi gą Stad nic ką i jej mę żem, 92-

let nim wów czas księ ciem Ada mem
Czar to ry skim, roz ma wia łem o we se li -
sku dla 120 osób urzą dzo nym przez te -
ścia w na wo jow skim pa ła cu w 1937 r.
Na gle pa ra star ców, Adam i Ja dwi ga,
opie ra jąc się o sie bie i o la ski, skie ro wa -
ła się żwa wym kro kiem w stro nę pa ła -
co wej alej ki, jak by za nu rza jąc się
w at mos fe rę tam te go wy da rze nia.

We se le w pa ła cu w Na wo jo wej 24
czerw ca 1937 r. było wiel kim zjaz dem
ary sto kra cji pol skiej i zna ko mi tych ro -
dów, z któ ry mi Stad nic cy by li spo -
krew nie ni. Od biło się sze ro kim echem
w kra ju i za gra ni cą. Sa kra men tu ma -
łżeń stwa w na wo jow skim ko ście le
udzie lił ksiądz Je rzy Czar to ry ski
w asy ście do mi ni ka ni na Mi cha ła

Ja dwi ga Stad nic ka-Czar to ry ska

Ostat nia cór ka hra bie go
Pod koniec minionego roku, 28 grudnia, zmarła
w Warszawie Jadwiga Tekla Czartoryska, ostatnia
z ośmiorga dzieci hrabiego Adama Stadnickiego.
Miała 96 lat. Została pochowana na Starych Powązkach.

We se le w pa ła cu w Na wo jo wej 24 czerw ca 1937 r. było wiel kim zjaz dem ary -
sto kra cji pol skiej i zna ko mi tych ro dów, z któ ry mi Stad nic cy by li spo krew nie ni

Związek pobłogosławił brat pana
młodego ks. Jerzy Czartoryski
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Czar to ry skie go (obaj bra cia pa na mło -
de go) i księ dza Cień skie go. Zgod nie
z pol ską tra dy cją mę żczyź ni ubra ni
by li w kon tu sze. Prze cho wy wa ny
do dzi siaj w ro dzin nym ar chi wum
Stad nic kich du ży zbiór zdjęć z ce re -
mo nii ślub nej jest dzie łem fo to gra fa
z agen cji fo to gra ficz nej „Świa to wid”
w Kra ko wie, na to miast „Ilu stro wa ny
Ku rier Co dzien ny” z 27 czerw -
ca 1937 r. opu bli ko wał oko licz no ścio -
wy ar ty kuł i fo to gra fię.

Rocz nik 1913
Ja dwi ga uro dzi ła się 25 ma ja 1913 r.

w Na wo jo wej ja ko cór ka hra bie go Ada -
ma Stad nic kie go (1882–1982) i Ste fa nii
(1886–1963), z do mu Ko ry but Wo ro -
niec kiej. By ła dru gim dziec kiem z ko -
lei, po pier wo rod nej Ma rii He le nie.
Dzie ciń stwo spę dzi ła, wraz z ro dzeń -
stwem, na zam ku we Vra no wie na cze -
skich Mo ra wach.

W wie ku 24 lat wy szła za mąż
za księ cia Ada ma Czar to ry skie go

(1906–1998), sy na Wi tol da i Ja dwi gi
z Dzie du szyc kich.

Po ślu bie Ja dwi ga za miesz ka ła wraz
z mę żem w ma jąt ku ro do wym mę ża
w Wiel ko pol sce. Mło dzi ma łżon ko wie
osie dli w le śni czów ce w Bab kach, gdzie
w stycz niu 1939 r. uro dził się im syn Je -
rzy An drzej Bo bo la Czar to ry ski. Pod -
czas woj ny z Niem ca mi przy szły
na świat dwie cór ki: Ma ria Kry sty na Ja -
dwi ga oraz Iza bel la Te re sa. 

Pod czas II woj ny świa to wej Ja dwi ga
dzia ła ła w kon spi ra cji, po wró ci ła bo -
wiem do gniaz da ro do we go w Na wo jo -
wej, gdzie uro dzi ły się jej dwie cór ki.
Pa łac Stad nic kich w Na wo jo wej był
ośrod kiem par ty zant ki ZWZ–AK pn.
„Nar cyz”, punk tem prze rzu tów ku rier -
skich na Wę gry, a na wet ma łą fa bry ką
amu ni cji. Na stry chu pod pod ło gą ukry -
wa no par ty zanc kie ra dio mar ki „Ewe li -
na” wy słu chu jąc mel dun ków z Lon dy nu
o zrzu tach. Wie ści zwy kle po prze dza ła
me lo dia „Umarł Ma ciek, umarł”.
Wszyst kie dzie ci hra bie go by ły za przy -
się żo ne w Ar mii Kra jo wej. 

Ja dwi ga pro wa dzi la wy wiad eko no -
micz ny w po wie cie no wo tar skim dla
„Tar czy” (or ga ni za cji za opa trze nio wej
AK), kie ro wa nej przez jej bra ta Jó ze fa.
Mąż jej, Adam Czar to ry ski, ps.
„Szpak”, ka pi tan AK, był ko men dan tem
pla ców ki „Szczaw ni ca”.

Naj młod sza cór ka, Ja dwi gi Te kli – Ja dwi ga
An na Czartoryska (rocz nik 1953), ukoń czy ła
Wy dział So cjo lo gii Uni wer sy te tu War szaw -
skie go i na uki spo łecz ne na pa ry skiej Sor bo -
nie (dy plom DEA). We Fran cji pra co wa ła dla
fir my zaj mu ją cej się ana li zą ryn ku. Or ga ni zo -
wa ła też w Pol sce pro mo cję in we sty cji fran -
cu skich, pra co wa ła dla Unii Eu ro pej skiej.
Po ro ku 1991, już w Pol sce, or ga ni zo wa ła biu ro
Fran cu sko – Pol skiej Izby Han dlo wej, a na stęp -

nie Cen trum In we sty cji Fran cu skich w Pol sce, gdzie by ła dy rek to rem.
W tym cza sie Fran cja za czę ła in ten syw niej an ga żo wać swój ka pi tał
w Pol sce, a biu ra za rzą dza ne przez Ja dwi gę Czar to ry ską po ma ga ły fir -
mom fran cu skim in we sto wać na pol skim ryn ku. Póź niej, ja ko dy rek tor
za rzą dza ją cy ko mu ni ka cją in sty tu cjo nal ną i pu blic re la tions, pra co wa ła
w kil ku fir mach (m.in. Fi dea Ma na ge ment i Sa int-Go ba in w Pol sce). 
Współ pra co wa ła rów nież z Mi ni ster stwem In te gra cji Eu ro pej skiej i Pol -

ską Agen cją Roz wo ju Re gio nal ne go (1992–1996), gdzie by ła współ au -
to rem pierw szych pro gra mów roz wo ju re gio nal ne go fi nan so wa nych
przez PHA RE (Unię Eu ro pej ską).
W grud niu 2000 r. – po kon kur sie ogło szo nym przez Mi ni ster stwo
Spraw Za gra nicz nych – zo sta ła dy rek tor ką In sty tu tu Pol skie go w Pa ry -
żu. W ry wa li za cji po ko na ła 65 kon ku ren tów. Pra cu jąc przez sześć lat
w in sty tu cie, przy bli ża ła Pol skę i jej do ro bek w ró żnych dzie dzi nach,
a szcze gól nie ar ty stycz no-kul tu ral ny, na uko wy, aby wy wo ły wać po zy -
tyw ne od czu cia i przy jaźń Fran cu zów do Pol ski, co mia ło wa żne zna -
cze nie w okre sie wej ścia na sze go kra ju do Unii Eu ro pej skiej. Pierw szą
eks po zy cją pod jej dy rek cją by ła bar dzo in te re su ją ca wy sta wa pod ty -
tu łem So li dar ność, któ rej hi sto ria tak wie le zna czy nie tyl ko dla Pol ski
i ca łej Eu ro py Środ ko wo–Wschod niej, ale ta kże dla Za cho du. 
Po tem pra co wa ła w Te le ko mu ni ka cji Pol skiej ja ko dy rek tor re pre zen tu -
ją cy Fran ce Te le com i by ła od po wie dzial na za pu blic af fa irs i me ce nat
kul tu ral ny. Od kil ku lat Ja dwi ga Czar to ry ska jest pre ze sem Fun da cji
Oran ge (d. Fun da cji Te le ko mu ni ka cji Pol skiej).

Ja dwi ga, cór ka Ja dwi gi

Stadniccy w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu, 1996 r. FOT. P. DROŹDZIK
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Mat ka Ste fa nia kie ro wa ła są dec kim
od dzia łem Ra dy Głów nej Opie kuń czej,
współ pra co wa ła ści śle z Ja dwi gą Wol -
ską, or ga ni zo wa ła żyw ność dla par ty -
zan tów i więź niów ofla gów, spie szy ła
z po mo cą prze śla do wa nym, da wa ła
schro nie nie ucie ki nie rom, m.in. w lip -
cu 1944 r. Ju lia no wi Oster wie z żo ną
Ma tyl dą z Sa pie hów i cór ką Ma rią, a ta -
kże ży dow skiej ro dzi nie Rit ter ste inów
z Na wo jo wej.

Oj ciec, hra bia Adam, bez po śred nio nie
brał udzia łu w wal ce pod zie mia, sta no wił
jak by pa ra wan dla ca łej ro dzi ny. Świet nie
wła dał ję zy kiem nie miec kim, wzbu dzał
re spekt wśród hi tle row ców, któ rzy do wie -
dzie li się, że w stycz niu 1937 r. przyj mo -
wał na zam ku w Na wo jo wej i pod czas
po lo wa nia w la sach ry ter skich ba wią cą
na ku ra cji w Kry ni cy księ żnicz kę ho len -
der ską Ju lian nę (ów cze sną na stęp czy nię
tro nu i póź niej szą, w la tach 1948–1980
kró lo wą Ho lan dii) z wła śnie po ślu bio nym
nie miec kim księ ciem Ber nar dem zür Lip -
pe Bie ster fel dem. To ro bi ło wra że nie na -
wet na ge sta po.

Do ra bia ła ja ko kraw co wa
Po woj nie ma ją tek Ja dwi gi i Ada ma

w Wiel ko pol sce zo stał zna cjo na li zo wa ny
(po dob nie jak hra bie go Ada ma na Są dec -
czyź nie). Na po cząt ku lat pięć dzie sią tych
ro dzi na osia dła w Po zna niu, na So ła czu
przy ul. Ślą skiej, gdzie uro dzi ła się naj -
młod sza cór ka Ja dwi ga An na Ma ria.

Adam Czar to ry ski, ab sol went wy dzia -
łu le śnic twa Po li tech ni ki we Lwo wie,
dok tor bio lo gii, pra co wał w Wy dzia le
Rol nic twa po znań skie go Urzę du Po wia -

to we go. Ja dwi ga Te kla za trud ni ła się
w Izbie Prze my sło wo–Han dlo wej, po go -
dzi nach do ra bia ła ja ko kraw co wa, prze -
pi sy wa ła pra ce dy plo mo we.

Cór ki ukoń czy ły w Po zna niu li ceum.
Ma ria zo sta ła ma gi strem geo gra fii. Syn
Je rzy ukoń czył stu dia i wy je chał do Ka -
na dy, gdzie za ło żył ro dzi nę, że niąc się
z Gra ży ną Ba biń ską, z ro du Wa lew -
skich, do cho wu jąc się czwór ki dzie ci.

Iza bel la, imien nicz ka pra bab ki Iza -
bel li z Fle min gów Ada mo wej Czar to ry -
skiej, sły ną ca w Po zna niu
z nie prze cięt nej uro dy, w 1967 r. zo sta -
ła żo ną fran cu skie go dy plo ma ty Je ana
Ca il lot (ur. 1936) z Char bo ur ga, praw -
ni ka (stu dio wał m.in. na Uni wer sy te cie
War szaw skim, ty tuł dok to ra praw uzy -
skał na Sor bo nie), at taché han dlo we go
przy am ba sa dzie fran cu skiej (od po wia -
dał za sto sun ki mię dzy na ro do we w za -
kre sie elek tro ni ki i in for ma ty ki), któ ry
w 2000 r. zo stał prze wod ni czą cym Fo -
rum Izb Go spo dar czych Unii Eu ro pej -
skiej i ko or dy no wał pra ce nad bu do wą
po mni ka ge ne ra ła de Gaul le'a w War -
sza wie. Iza be la i Je an ma ją trzy cór ki.

Ma ria wy szła w 1968 r. za mąż
za Wła dy sła wa Po toc kie go z War sza wy,
ma ją dwóch sy nów.

Naj młod sza Ja dwi ga przez wie le lat
miesz ka ła w Pa ry żu, a w ostat nich la tach
prze nio sła się do War sza wy. Tam też
do śmier ci miesz ka ła rów nież jej mat ka
Ja dwi ga Te kla. 

Adam Czar to ry ski zmarł 11 czerw -
ca 1998 r. w War sza wie w wie ku 92 lat.
Ja dwi ga wraz z dzieć mi od te go cza su
sta ra ła się od zy skać zna cjo na li zo wa ny

ma ją tek w Wiel ko pol sce (w gmi nie Ko -
mor ni ki). Do tej po ry bez sku tecz nie.

JE RZY LE ŚNIAK
W materiale wykorzystano opracowania

geneaologiczne Krystyny Kupnickiej i Ryszarda
Jurzaka, fotografie z archiwum „Ilustrowanego

Kuriera Codziennego” oraz informacje z książki Anny
Bomby Stadniccy herbu Szreniawa – linia

nawojowska (1799–1945), Nowy Sącz 1996 r.

Dzieci Stefanii i Adama
Stadnickiego

Ma ria He le na Stad -
nic ka–Świe żaw ska
(ur. 6 mar ca 1912 w Na -
wo jo wej, zm. 7 li sto pa -
da 2003 w Kon stan ci nie
Je zior nej, po cho wa -
na w La skach); Ja dwi -
ga Te kla Stad nic ka 
-Czar to ry ska (ur. 26 ma ja 1913 w Na wo jo wej,
zm. 28 grud nia 2009 w War sza wie, po cho wa -
na na Sta rych Po wąz kach); He le na Elżbie ta
Stad nic ka–Mań kow ska (ur. 7 li sto pa da 1914
na zam ku we Vra no wie w Cze chach, zm. 15 lu -
te go 1977 w Za ko pa nem); An na Da nu ta
Stad nic ka–Gost kow ska (ur. 28 stycz -
nia 1916 na zam ku we Vra no wie, zm. 2 mar ca
w Jo han nes bur gu w Re pu bli ce Po łu dnio wej
Afry ki); Ste fa nia Ma ria Stad nic ka–Ja sień -
ska (ur. 9 czerw ca 1917 na zam ku we Vra no -
wie, zm. 20 lip ca 1979 w Bruk se li w Bel gii,
po cho wa na w Sa int Fon ta ine – Ha ve lan ge); Jó -
zef Edward Adam (ur. 16 paź dzier ni ka w Na -
wo jo wej 1919, zm. 13 paź dzier ni ka 1960
mię dzy Grój cem a Ra do miem w wy pad ku mo -
to cy klo wym); An drzej (ur. 30 li sto pa da 1920
w Na wo jo wej, zm. 4 stycz nia 1945 w Otwoc ku);
Pa weł Jan Edward (ur. 26 stycz nia 1925
w Kra ko wie, zm. 26 grud nia 1996 w Pa ry żu).

Dzie ci Ja dwi gi Te kli Stad nic kiej
i Ada ma Czar to ry skie go
Je rzy An drzej Bo bo la Czar to ry ski (ur. 1
stycz nia 1939 w Bab kach); Ma ria Kry sty -
na Czar to ry ska–Po toc ka (ur. 8 grud -
nia 1940 w Na wo jo wej); Iza bel la Te re sa
Czar to ry ska–Ca il lot (7 kwiet nia 1942
w Na wo jo wej); Ja dwi ga An na Czar to ry -
ska (1 li sto pa da 1946 w Po zna niu).

FO
T.

 L
EŚ

Jadwiga Stadnicka-Czartoryska z mężem Adamem w Nawojowej, 1997 r.
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R o dzi na Adam ków wy wo dzi się
z Ży wiec czy zny. Na po cząt -
ku XX wie ku Mar cin Ada mek
(oj ciec Mar ci na – mi strza fry -

zjer skie go) przy był na Są dec czy znę
i osiadł w Mar cin ko wi cach. Oże nił się
z Ka ta rzy ną So wą (miał z nią czwo ro
dzie ci), a po jej śmier ci z jej sio strą An -
ną. Z te go ostat nie go związ ku na świat
przy szło ko lej nych tro je: Fran ci szek,
Mar cin i Elżbie ta.

Mar cin (syn Mar ci na), zmar ły
przed dzie wię cio ma la ty ucho dzi za pro -
to pla stę są dec kiej ga łę zi ro du Adam -
ków. Star sze po ko le nie są de czan,

bę dą cych kie dyś sta ły mi klien ta mi mi -
strza Adam ka, do dzi siaj z no stal gią
wspo mi na je go kul tu rę, kla sę, pre cy zyj -
ną rę kę w ope ro wa niu no życz ka mi czy
brzy twą i ten nie po wta rzal ny kli mat je -
go za kła du, któ ry naj pierw mie ścił się
przy ul. Ja giel loń skiej 16, a po tem
przy ul. Pio tra Skar gi 5. Fry zjer stwu
– swo je mu uko cha ne mu za wo do wi
Mar cin Ada mek od dał się bez resz ty.
Po świe cił mu nie mal ca łe swo je ży cie.
Pierw sze kro ki w tej pro fe sji za czął sta -
wiać w 1942 r., za raz po ukoń cze niu
Miej skiej Szko ły Za wo do wej Rze mieśl -
ni czej i Ku piec kiej w No wym Są czu.

W 1944 r. zdał eg za min cze lad ni czy
w Izbie Rze mieśl ni czej w Kra ko wie,
a trzy la ta póź niej zło żył eg za min mi -
strzow ski w rze mio śle fry zjer stwa mę -
skie go. Ja ko fry zjer pra co wał do 1989 r.,
ale i po tem, bę dąc już na eme ry tu rze,
nie mógł się roz stać ze swo im za kła dem.

Fry zjer stwo by ło naj więk szą, ale nie
je dy ną je go pa sją. Bę dąc na sto lat kiem,
za an ga żo wał się w dzia łal ność uru cho -
mio nej w 1936 r. Sek cji Dra ma tycz nej
So da li cji Ma riań skiej, sku pio nej
przy ko ście le oo. je zu itów. Mia ła ona
swo ją sie dzi bę w sa li Do mu So da li cyj -
ne go im. ks. Pio tra Skar gi przy ul. Du -

Sagą rodu Adamków inaugurujemy na naszych łamach cykl poświęcony dziejom
zasłużonych rodzin sądeckich, które na trwale wpisały się w historię miasta i regionu.
Jest ich niemało: Barbaccy, Butscherowie, Chwalibogowie, Długopolscy, Flisowie,

Mordarscy, Remiowie, Stadniccy, Stefaniszynowie, Styczyńscy i inne.

Ko rze nie na Ży wiec czyź nie,
gniaz do w Mar cin ko wi cach

Ród Adam ków – spo tka nie z cy klu „Wie czo ry w Ga le rii Ma rii Rit ter”, or ga -
ni zo wa ne przez Zwią zek Są de czan i Mu zeum Okrę go we FOT. MIGA

Marcin Adamek przed zakładem
fryzjerskim FOT. ARCH RODZINY ADAMKÓW
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cha Świę te go 12. Te atr ten, w któ rym
Mar cin Ada mek był jed nym z ak to rów,
gry wał głów nie ko me die, ale ta kże ja -
seł ka bo żo na ro dze nio we.

Pod czas woj ny, w la tach 1940–1942,
jesz cze w trak cie na uki w Szko le Za wo -
do wej, pra co wał przy mu so wo w Bau -
dienst (Nie miec kiej Słu żbie
Bu dow la nej). W tym okre sie po znał Ire -
nę Mi lew ską, z któ rą oże nił się w 1944
r. Ślu bu udzie lił im w ko ście le pw. św.
Mał go rza ty ks. in fu łat Ro man Ma zur.
Z te go związ ku uro dzi ło się sze ścio ro
dzie ci: Zbi gniew, Mag da le na, Ur szu la,
Ja cek, Pa weł i Ewa.

– Nasz oj ciec był czło wie kiem ra do -
snym, bar dzo ener gicz nym, choć, jak
chy ba ka żdy z nas miał swo je przy wa ry.
Był bar dzo od po wie dzial ny za swo ją
licz ną ro dzi nę – wspo mi na ją Ur szu la
i Ewa Adam ków ny. – W za kła dzie pra -
co wał po 12 go dzin, by za pew nić nam
byt. To my, ja ko pierw si na po dwór ku,
mie li śmy ro wer. 

Uko cha ne dziec ko – „La chy” 
W 1950 r. po wsta ła Spół dziel nia Fry -

zje rów, któ ra oprócz dzia łal no ści usłu -
go wej, or ga ni zo wa ła sze reg im prez
kul tu ral nych, pro sząc o wy stę py in ne ze -
spo ły ar ty stycz ne. Wio sną 1951 r. jej
pra cow ni cy po sta no wi li za ło żyć wła sne
ze spo ły ar ty stycz ne. W tym ce lu po wo -

ła no Ko mi sję Kul tu ral no–Oświa to wą,
pod prze wod nic twem Ja ni ny Ję drze jow -
skiej. Jed nym z człon ków ko mi sji zo stał
wła śnie Mar cin Ada mek. Stwo rzo no
wów czas czte ry ze spo ły: chó ral ny, ta -
necz ny, re cy ta tor ski i dzie cię cy. W tym
pierw szym – Mar cin Ada mek wy stę po -
wał, a w dru gim nie tyl ko tań czył z żo -
ną Ire ną, ale był je go kie row ni kiem.
W ze spo le dzie cię cym wy stę po wa ły
rów nież ich dzie ci – Zbi gniew i Mag da -
le na. W 1955 r. uru cho mio no Świe tli cę
Mię dzy spół dziel nia ną przy ul. Ja giel -
loń skiej 31, po łą czy ły się też ze spo ły ar -
ty stycz ne. Rok póź niej po wstał Ze spół
Pie śni i Tań ca Zie mi Są dec kiej (póź niej
Re gio nal ny Ze spół Pie śni i Tań ca „La -
chy”). Je go kie row ni kiem ad mi ni stra -
cyj nym zo stał Mar cin Ada mek. 

„La chy” – to osob na, bar dzo wa żna
kar ta w ży cio ry sie pro to pla sty są dec kiej
li nii ro du Adam ków. Do 1963 r. pia sto -
wał on tę za szczyt ną funk cję, trosz cząc
się o stro je, sprzęt, or ga ni zu jąc wy jaz dy.
Ra zem z in ny mi dzia ła cza mi ze świe tli -
cy cho dził od wsi do wsi i spi sy wał
przy śpiew ki, me lo die, ga wę dy, ukła dy
ta necz ne, zbie rał ory gi nal ne stro je są -
dec kie.

Z ze spo łem i dzia ła ją cą świe tli cą
zwią za ne są lo sy nie mal wszyst kich
człon ków ro dzi ny Adam ków. Żo -
na Mar ci na – Ire na przez bli sko 30 lat

opie ko wa ła się ze spo ło wy mi ko stiu ma -
mi (od świe ża ła je, pra so wa ła, ha fto wa -
ła) i wraz z mę żem w „La chach”
tań czy ła. Tań czy ła też w nich dwój ka
pierw szych dzie ci, a trój ka młod szych
– Ur szu la, Pa weł i Ewa – w „Ma łych La -
chach”. Jesz cze do nie daw na pod czas
wy stę pów „Sta rych La chów” mo żna by -
ło zo ba czyć na sce nie Jac ka z żo ną Da -
nu tą. Ostat ni raz pro to pla sta są dec kiej
ga łę zi ro dzi ny za tań czył ra zem z „La -
cha mi” na ju bi le uszu 25–le cia, w wi do -
wi sku pt. We se le La chow skie. 

– Ka żdy z nas tań czył w „La chach”,
naj pierw ma łych, po tem du żych – opo -
wia da ją przed sta wi cie le ro dzi ny.
– W świe tli cy był je den z pierw szych
te le wi zo rów, ja ki po ja wił się w No wym
Są czu. Wy sta wia no go na sce nę i wów -
czas ca ła sa la za peł nia ła się wi dza mi.
Wy świe tla ne w niej by ły fil my dla dzie -
ci, po któ re oj ciec jeź dził do Kra ko wa.
Tam pro fe sor Śmiał ko wa z I Li ceum
Ogól no kształ cą ce go uczy ła ję zy ka an -
giel skie go, co w tych cza sach by ło ewe -
ne men tem. My śmy w tej świe tli cy się
wy cho wa li. 

Mi ste ria w „Mał go rza cie”
Póź niej przy szła ko lej na Ze spół Mi -

ste ryj ny przy pa ra fii pw. św. Mał go rza -
ty. Współ pra cę z nim Mar cin Ada mek
pod jął w 1963 r. Na proś bę ks. in fu ła ta
Wła dy sła wa Le sia ka w 1968 r. zo stał
kie row ni kiem ze spo łu, któ ry dzia łał
do 1995 r. Dbał o wszyst ko: ko stiu my,
re kwi zy ty, de ko ra cję, efek ty spe cjal ne,
opra wę mu zycz ną. Do kil ku przed sta -
wień sam jeź dził i po ży czał stro je
od Kla we ria nek z Kro sna lub Fran cisz -
ka nów z Nie po ka la no wa. Do pra cy
w tym ze spo le, po dob nie – jak w „La -
chach” an ga żo wa ła się – ta kże, ja ko ak -
to rzy – ca ła je go ro dzi na.
W przy go to wa niu sce no gra fii, do bie ra -
niu ko stiu mów i re kwi zy tów z po mo cą
spie szy li współ pra cow ni cy: Adam Sob -
czyk i Jó zef Gar gu la. Na kil ku przed sta -
wie niach obec ni by li ks. bp Piotr
Bed nar czyk, ks. bp Wła dy sław Bo bow -
ski i ks. bp Jó zef Gu cwa. 

Tro skli wy i ko cha ją cy oj ciec
– Ta to przez ca łe ży cie cię żko pra co -

wał. Do wszyst kie go, co ro bił, pod cho -

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Lachy” FOT. STANISŁAW ŚMIERCIAK
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dził z ogrom ną pa sją i kon se kwen cją.
Swo ją dzia łal ność ar ty stycz ną i spo łecz -
ną po tra fił tak do sko na le wpleść w ży cie
ro dzin ne, że na sze za an ga żo wa nie
w „La chach” czy Ze spo le Mi ste ryj nym
by ły jak by ele men tem wy cho wa nia, po -
zasz kol nej edu ka cji, na uką cen niej szą
od tej ze szkol nych pod ręcz ni ków
– wspo mi na ją je go cór ki Ur szu la i Ewa.
– Miał za sa dy, któ re po tra fił wpo ić nie
tyl ko nam – wła snym dzie ciom, ale trzy -
mał się ich kon se kwent nie w ży ciu za wo -
do wym. Swo ich współ pra cow ni ków
i zna jo mych po tra fił za wsze bro nić. Pod -
czas woj ny uda ło mu się unik nąć w cu -
dow ny spo sób przy naj mniej dwa ra zy
wy wóz ki na cię żkie ro bo ty do Nie miec.
Po tem rze czy wi stość PRL nie szczę dzi ła
mu trud nych sy tu acji. Do świad czał wie -
lu nie przy jem nych roz mów „na mi li cji”,
a mia ło to zwią zek z de cy zją na sze go
naj star sze go bra ta Zbysz ka o pój ściu
do se mi na rium i Ma dzi – nie ży ją cej już
star szej sio stry – o wstą pie niu do za ko -
nu. Gro żo no mu wów czas, że już żad ne
z je go dzie ci nie do sta nie się na stu dia. 

– Zna na jest hi sto ria, gdy Ula zda wa -
ła eg za mi ny wstęp ne na po lo ni sty kę
w Wy ższej Szko le Pe da go gicz nej w Kra -
ko wie. Kie dy wy szła na prze rwę mię dzy
eg za mi nem, a ogło sze niem wy ni ków, zo -
ba czy ła cze ka ją ce go na nią oj ca. Oka -
za ło się, że przy je chał po ran nym
po cią giem, by na miej scu do wie dzieć
się, czy groź by, któ re sły szał, mo gą się
speł nić – do da je Ewa Bul zak, z do mu
Ada mek. – Uspo ko ił go do pie ro prof.
Eu ge niusz Paw łow ski (zna jo my, któ ry
był kie dyś w „La chach” kon sul tan tem
od gwa ry), że „smut ni pa no wie” z No -
we go Są cza na uczel ni nie ma ją gło su. 

U pa pie ża w No wym Tar gu
W uzna niu za sług na rzecz Ko ścio ła

ks. dr Sta ni sław Li sow ski uczy nił Mar -
ci na Adam ka de le ga tem zie mi są dec kiej
na uro czy stą mszę św. od pra wia ną przez
Oj ca Świę te go 7 czerw ca 1979 r. w No -
wym Tar gu. Skła dał mu dar: ko pię ob -
ra zu Prze mie nie nia Pań skie go
z są dec kiej fa ry. Za swo ją dzia łal ność
Mar cin Ada mek otrzy mał rów nież die -
ce zjal ne od zna cze nie Lu men Mun di.
Z oka zji ju bi le uszu 20–le cia „La chów”,
w 1976 r. zo stał uho no ro wa ny Srebr ną

Tar czą Her bo wą Mia sta No we go Są cza.
Z oka zji 40–le cia ze spo łu otrzy mał Me -
dal 700–le cia Mia sta No we go Są cza,
za szcze gól ne za słu gi dla roz wo ju są -
dec kiej kul tu ry. Ka to lic ki Uni wer sy tet
Lu bel ski w 1994 r. nadał mu ta kże god -
ność Za słu żo ne go Człon ka To wa rzy -
stwa Przy ja ciół KUL w uzna niu za sług
na rzecz tej uczel ni.

Zbi gniew i Mag da le na
Dwój ka naj star szych dzie ci pań stwa

Adam ków – Zbi gniew i nie ży ją ca już
Mag da le na – zwią za ła swo je ży cie ze
sta nem du chow nym. 

Ksiądz Zbi gniew Ada mek (ur. w 1946)
jest ab sol wen tem I LO im. Ja na Dłu go -
sza, po lo ni stą, wy kła dow cą ho mi le ty ki,
teo rii i hi sto rii kul tu ry, pu bli cy stą i re ży -
se rem. Wy świę co ny na ka pła na w 1970
r. W la tach 1972–1977 stu dio wał po lo -
ni sty kę na KUL i pod kie run kiem prof.
dr hab. Ma rii Ja siń skiej–Wojt kow skiej
na pi sał pra cę: Pol skie współ cze sne opo -
wia da nia bi blij ne.

Pra co wał ja ko wi ka ry w Rop czy -
cach, Miel cu–Osie dlu i w pa ra fii
Mat ki Bo żej Aniel skiej w Dę bi cy.
W la tach 1979–1999 wszedł w skład
Ko mi te tu Ka zno dziej skie go Die ce zji
Tar now skiej (w la tach 1985–1987 był
je go prze wod ni czą cym). Przez wie le
lat był też kon sul tan tem Ko mi sji Epi -

sko pa tu Pol ski ds. Dusz pa ster stwa
Ogól ne go, a w 1999 r. był człon kiem
Ko mi sji do spraw Środ ków Spo łecz -
ne go Prze ka zu Die ce zjal ne go Ze spo -
łu Przy go to wa nia Piel grzym ki Oj ca
Świę te go Ja na Paw ła II do Sta re go
Są cza. Pro wa dził ta kże kle ryc ki ka -
ba ret „Wie lo kro pek”. Jest au to rem
tek stów, re ży se rem pro gra mów oraz

ich wy ko naw cą (słyn ne mo no lo gi
wy gła sza ne ja ko „Sce pon Bla scok”).
Był rów nież za ło ży cie lem, kie row ni -

kiem ar ty stycz nym, sce na rzy stą i re -
ży se rem die ce zjal ne go te atru sło wa
„DA BAR” dzia ła ją ce go w la -
tach 1978–1999. Re ali zo wał spek ta -
kle po etyc kie, mo no dra my, mi ste ria,

Familia Adamków FOT. ARCH RODZINY ADAMKÓW

W uznaniu zasług na rzecz
Kościoła ks. dr Stanisław
Lisowski uczynił
Marcina Adamka
delegatem ziemi sądeckiej
na uroczystą mszę św.
odprawianą przez Ojca
Świętego 7 czerwca 1979 r.
w Nowym Targu. 

SĄDECZANIE



LUTY 2010 Sądeczanin 69

mo ra li te ty, dra ma ty w opar ciu
o utwo ry kla sy ków.

Był też pierw szym re dak to rem na -
czel nym tar now skiej edy cji „Go ścia
Nie dziel ne go” i dy rek to rem od dzia łu te -
go cza so pi sma w Tar no wie. Te raz jest
sta łym je go współ pra cow ni kiem
(od 1993 ro ku pu bli ku je fe lie to ny pt.
War to się za sta no wić – po cząt ko wo

pod pi sy wa ne pseu do ni mem Cy prian
By nior). Od 2000 r. jest re zy den tem
w Do mu Księ ży Eme ry tów w Tar no wie. 

War to też wspo mnieć, że ks. Zbi -
gniew Ada mek na pi sał sło wa Bal la dy
zi mo wej wy ko ny wa nej przez Paw ła Or -
ki sza. Wiersz ten ks. Ada mek wy słał
na kon kurs Pro gra mu III Pol skie go Ra -
dia w la tach 70. i zwy cię żył. Skom po -
no wa na zo sta ła do nie go mu zy ka
i po pa ru la tach zna lazł się w re per tu arze
te go ar ty sty. Nie wie le osób wie, że ks.
Ada mek w wol nych chwi lach od da wał
się pa sji astro no micz nej. Miał kil ka te -
le sko pów. W Po rę bie Ma łej, gdzie die -
ce zja mia ła swój dom, po sia dał wła sne
ob ser wa to rium astro no micz ne. Jest
człon kiem Pol skie go To wa rzy stwa
Astro no micz ne go.

S. M. Mag da le na Ada mek (1947–
2007). W 1971 r. wstą pi ła do Zgro ma -
dze nia Sióstr Słu żeb ni czek Bo ga ro dzi cy
Dzie wi cy Nie po ka la nie Po czę tej w Dę -

bi cy. Pra co wa ła na pla ców kach w Dę bi -
cy, Kra ko wie–No wej Hu cie, Sta lo wej
Wo li. Przez kil ka lat peł ni ła funk cję
pierw szej w hi sto rii prze ło żo nej Pro win -
cji Kra kow skiej swe go za ko nu. Póź niej
pra co wa ła w Lu bli nie, Boch ni i ja ko
prze ło żo na w do mu pro win cjal nym
przy ul. Bi sku piej w Kra ko wie. Pra wie
przez ca łe ży cie spra wo wa ła funk cje

prze ło żo nej pla có wek, w któ rych peł ni -
ła dusz pa ster ską po słu gę. Zmar ła
w 2007 w Kra ko wie.

Ur szu la i Ja cek
Ur szu la Ada mek (ur. w 1950), ab sol -

went ka I Li ceum Ogól no kształ cą ce go
im. Ja na Dłu go sza. Ukoń czy ła fi lo lo gię
pol ską w Wy ższej Szko le Pe da go gicz -
nej w Kra ko wie. Pra cu je w „Dłu go szu”.
Jest współ twór czy nią i or ga ni za tor ką
Fe sti wa lu Mło dych Ta len tów. By ła opie -
ku nem Sa mo rzą du Szkol ne go w I LO.
Od zna czo na Na gro dą Mi ni stra Edu ka cji
Na ro do wej, Me da lem Ko mi sji Edu ka cji
Na ro do wej.

Ja cek Ada mek (ur. w 1952), tech nik
elek tryk, przez dłu gie la ta pra co wał
w ZNTK w No wym Są czu. Wie lo let ni
czło nek Re gio nal ne go Ze spo łu Pie śni
i Tań ca „La chy”. In struk tor tań ca re -
gio nal ne go. Pro wa dził ze spo ły ta necz -
ne w Ze spo le Szkół Sa mo cho do wych

i Ze spo le Szkół Eko no micz nych w No -
wym Są czu. 

Pa weł (czło wiek „or kie stra”)
i Ewa

Pa weł Ada mek (ur. w 1958) – mu -
zyk, dy ry gent, pe da gog, ani ma tor kul -
tu ry, dzia łacz sa mo rzą do wy. Ab sol went
Pań stwo wej Szko ły Mu zycz -
nej I i II stop nia w No wym Są czu w kla -
sach skrzy piec i śpie wu so lo we go.
W 1981 r. ukoń czył stu dia na kie run ku
edu ka cja mu zycz na w Wy ższej Szko le
Pe da go gicz nej w Kiel cach. W 1981 r.
osiadł w Dę bi cy. Jest dy rek to rem szko -
ły, dy ry gen tem Pań stwo wej Szko ły Mu -
zycz nej, pre ze sem Dę bic kie go
To wa rzy stwa Mu zycz no–Śpie wa cze go,
rad nym. Wraz z pro wa dzo ny mi przez
sie bie ze spo ła mi ar ty stycz ny mi przy go -
to wał sze reg wi do wisk, kon cer tów oraz
spek ta kli ope ro wych.

Dzię ki ini cja ty wie Paw ła Adam ka,
Dę bi ca jest je dy nym mia stem w Pol sce,
gdzie ama to rzy wy sta wia ją ope ry. Zre -
ali zo wa ne spek ta kle to m.in.: Strasz ny
dwór, Hal ka, Kra ko wia cy i Gó ra le, Car -
men. Obec nie trwa ją pró by do Cy ru li ka
Se wil skie go. 

Ewa Bul zak (z d. Ada mek), ur. w 1961,
ukoń czy ła I Li ceum Ogól no kształ cą ce
im. Ja na Dłu go sza w No wym Są czu. Ab -
sol went ka bi blio te ko znaw stwa na Uni -
wer sy te cie War szaw skim. Pra cow nik
Są dec kiej Bi blio te ki Pu blicz nej.

Hi sto rię ro du Adam ków bę dą kon ty -
nu owa ły na stęp ne po ko le nia, a mo wa tu -
taj o sze ścior gu wnu cząt i na ra zie
dwoj gu pra wnu cząt: Mar ci nie i Ire nie.

IGA MI CHA LEC

Sa ga ro du Adam ków

Spo tka nie z ro dzi ną Adam ków po pro wa dził
Ja kub Bul zak, wnuk Mar ci na Adam ka
(1920–2000) – mi strza fry zjer skie go, za ło -
ży cie la Re gio nal ne go Ze spo łu Pie śni i Tań ca
„La chy”, re ży se ra, sce na rzy sty, kie row ni ka
i ak to ra Ze spo łu Mi ste ryj ne go przy pa ra fii
św. Mał go rza ty w No wym Są czu. Bar dzo cie -
pło swo ich przod ków oraz ro dzi ców, Mar ci -
na i Ire nę, wspo mi na ły obec ne na spo tka niu
dzie ci – Ur szu la, Ja cek i Ewa.

Ks. Zbigniew Adamek



70 Sądeczanin LUTY 2010 v www.sadeczanin.info

Gmi na pod ję ła dzia ła nia ma ją -
ce do pro wa dzić do od re stau -
ro wa nia sie dzi by mo żnych
i sław nych zie mian, wiel kich

pol skich pa trio tów”.
Z ko lei na stro nie in ter ne to wej Ma ło -

pol skiej Agen cji Roz wo ju Re gio nal ne -
go w Kra ko wie wid nie je za pis: „dwór
Wit ti gów, pow. dział ki 0,26 ha, po -
wierzch nia użyt ko wa bu dyn ku 337,62
m2, te ren wo kół bu dyn ku pła ski (…) po -
ro śnię ty tra wą, z kil ko ma drze wa mi oraz
dzi ko ro sną cy mi krze wa mi (…), bu dy -
nek ma kształt wy dłu żo ne go pro -sto ką -
ta, par te ro wy, z gan kiem i pię ter kiem.
Przy kry ty da chem czte ro spa do wym,
od fron tu ga nek – pod jazd w for mie por -
ty ku zło żo ne go z czte rech ko lumn
wspie ra ją cych bal kon, za bez pie czo ny

wo kół mur kiem i ażu ro wą, me ta lo wą
ba lu stra dą. Pod da chem pro fi lo wa ny
gzyms, ta kże wy mo de lo wa ny w tyn ku,
układ po miesz czeń dwu trak to wy, obej -
mu ją cy pier wot nie: sień, sa lon, ja dal nię,
ga bi net, 3 po ko je, kuch nię i po miesz cze -
nia go spo dar cze. Przy po łu dnio wo–za -
chod nim na ro żni ku bu dyn ku znaj du je
się stud nia ko pa na, wy ko rzy sty wa na do -
tych czas ja ko źró dło za opa trze nia w wo -
dę. Bu dy nek wy ma ga ge ne ral ne go
re mon tu (…). Obiekt za byt ko wy ob ję ty
ochro ną kon ser wa tor ską wraz z oto cze -
niem, sto sow nie do de cy zji Słu żby
Ochro ny Za byt ków. Zmia na funk cji
obiek tu do pusz czal na wy łącz nie
po uzgod nie niu z Wo je wódz kim Kon -
ser wa to rem Za byt ków (…). Wła ści ciel
nie ru cho mo ści: Gmi na Cheł miec…”. 

Znam to miej sce i ten dwór. Tę ru inę,
któ rej uza sad nie niem trwa nia w ta kim
sta nie do dziś, jest chy ba tyl ko by cie
„po mni kiem” te go, co przy szło do Pol -
ski ze Wscho du, ko mu ni stycz ne go po -
rząd ku, któ ry nisz czył lu dzi, ich świę tą
wła sność, do ro bek ży cia i pol ską kul tu -
rę w ra mach – w tym wy pad ku – tzw. re -
for my rol nej. 

Oswo bo dzo na po 1989 r. Pol ska nie -
ste ty nie uczy ni ła wła ści wie nic, aby ten
stan rze czy w tym wzglę dzie na pra wić,
od ciąć się od bezpraw ne go ra bun ku
i zwró cić pra wo wi tym wła ści cie lom ich
dom z przy le gło ścia mi lub to, co z nie -
go po zo sta ło.

Ra czej pa ser, niż wła ści ciel
Dziś na stro nie in ter ne to wej gmi ny

Cheł miec i Ma ło pol skiej Agen cji Roz -
wo ju Re gio nal ne go wid nie ją za pi sy, któ -
re ra czej win ny na le żeć do ka te go rii
wsty dli we go świa dec twa post ko mu ni -
stycz nej huc py i glo ry fi ka cji tam te go
bez pra wia. 

Na stronie internetowej gminy Chełmiec sądeckiego
powiatu można przeczytać taką informację: „W Chełmcu
do najważniejszych zabytków należy XIX–wieczny dwór
murowany rodziny Wittigów.

Dwór przetrwał obie wojny światowe, 
ale nie przetrzymał komunistycznych porządków

Wittigowie w Chełmcu
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Na pi sa no: „wła ści ciel nie ru cho mo ści:
Gmi na Cheł miec”. Chy ba ra czej pa ser,
a je śli na wet wła ści ciel, to ra czej naj -
mar niej szy z mar nych, o czym świad czy
stan te go bu dyn ku i je go oto cze nia. 

Na pi sa no: „Gmi na pod ję ła dzia ła nia
ma ją ce do pro wa dzić do od re stau ro wa -
nia”. Ja kie dzia ła nia, trud no do praw dy
do ciec, chy ba że za ta ko we uzna no umo -
żli wie nie sprze da nia dwo ru...

Na pi sa no: „obiekt za byt ko wy ob ję ty
ochro ną kon ser wa tor ską”. Je że li tak ma
wy glą dać ochro na kon ser wa tor ska, to
bia da wszel kim ma te rial nym świa dec -
twom pol skiej kul tu ry, któ re ja kimś cu -
dem osta ły się po okre sie zwa nym PRL.
Cie ka wy je stem, czy rów nie „tro skli wą”
opie ką by ły ob ję te prze pięk ne ame ry kań -
skie so sny (po mni ki przy ro dy), któ re ro -

sły wzdłuż dro gi od dwo ru, a któ rych już
dzi siaj nie ma! Kto je wy ciął? Kto i dla -
cze go wy dał na to zgo dę? Jak by powie -
dział pe wien zna ny kra kow ski do no si ciel:
„a to do bre py ta nie” ...

Tak, ro dzi się wie le py tań, ale jed no
wy da je się być pod sta wo we. Czy obec -
ny „wła ści ciel” w ra mach tzw. pań stwa
pra wa, bo nie mó wi my tu o spra wie dli -
wo ści, nie ma żad nych obo wiąz ków wy -
ni kają cych z po sia da nia na swym te re nie
obiek tu za byt ko we go i czy nie ma sank -
cji praw nych za do pro wa dza nie do ru iny
za byt ku kul tu ry pol skiej?

Wiem. Mo gę so bie sam od po wie dzieć
na te py ta nia. To z mej stro ny idio tycz ne
i ni ko mu nie po trzeb ne pięk no du cho -
stwo, a mo że na wet war chol stwo...

***
Tak się zło ży ło, iż mój dom ro dzin ny

od po cząt ku lat sześć dzie sią tych znaj du -
je się na te re nie gmi ny Cheł miec, w po -
bli żu te go nisz cze ją ce go dwo ru. Zaś

ki lo metr da lej na nie wiel kim cmen ta rzu
św. He le ny znaj du je się ro dzin ny gro bo -
wiec Wit ti gów, a na nim na pis: „Tu spo -
czy wa ją na si przod ko wie od 1827
ro ku”. W drew nia nym ko ściół ku sto ją -
cym obok, znaj do wa ły się ta bli ce z na -
zwi ska mi osób z te jże ro dzi ny,
po cho wa nych na tam tej szym cmen ta rzu.
Pa mię tam je z dzie ciń stwa. Kie dy je
zdję to i dla cze go? Nie wiem. Gdzie się
znaj du ją? Nie wiem. Dla cze go ko ściel -
ne wła dze pa ra fial ne nie usza no wa ły
rze czy (z pew no ścią!) po świę co nych?
Nie wiem. Co w tej ma te rii zro bił kon -
ser wa tor za byt ków? Nie wiem. 

Nie je stem są dec kim dzien ni ka rzem
śled czym. Je stem je dy nie skrom nym
mi ło śni kiem hi sto rii, szcze gól nie tej są -
dec kiej, bo w Nowym Są czu się uro dzi -
łem. I ja ko ta ki mo gę je dy nie pro sić
urzęd ni ków o „mi ło sier dzie gmi ny”,
a miesz kań ców o wra żli we pod cho dze -
nie do de wa sta cji są dec kiej kul tu ry
w ka żdym – na wet naj drob niej szym
– z jej prze ja wów. I ja ko mi ło śnik hi sto -
rii mo gę opo wie dzieć pa rę fak tów
z hi sto rii te goż cheł miec kie go dwo ru.

***
Ro dzi na Wit ti gów von Stuck feld wy -

wo dzi się praw do po dob nie z Ba wa rii. Jej

pierw szy przed sta wi ciel, Jan Wit tig
(1767–1832), przy wę dro wał do Ma ło pol -
ski w ra mach tzw. ko lo ni za cji jó ze fiń skiej
w la -tach osiem dzie sią tych XVIII w.
Osie dlił się w oko li cach No we go Sącza.
Go spo da ro wał w ma jąt kach ziem skich
ta kich jak Sta dła, Świ niar sko, Klę cza ny,
a póź niej Cheł miec. W zu peł nie na tu ral -
ny spo sób – jak na pi sa ła Ewa Bar bac ka–
Nie ży chow ska – „Wit ti go wie szyb ko się
spo -lo ni zo wa li przez ko li ga cje z pol ski -
mi ro dzi na mi – że ni li się ze szlach -cian -
ka mi (m.in. Głę boc ka, Kar piń ska, Kucz,
Od ro wąż–Pie nią żek, Tra czew ska czy
Za rem ba)”.

Znaw ca te ma ty ki dwo rów na Są dec -
czyź nie, Jan Si tow ski, na pi sał przed po -
nad stu la ty: „do bra Cheł miec nie miec ki
by ły klasz tor ne i w 1804 r. na by ła je ro -
dzi na Wit ti gów od rzą du”. By ło to
w kil ka na ście lat po po cząt kach osie dla -
nia na tym te re nie ro dzin nie miec kich
(w czę ści Chełm ca, zwa ne go od 1783 r.
nie miec kim, a za mien nie Hunds dorf).

Tam też – w więk szo ści – przy szły
na świat licz ne dzie ci Ja na Wit ti ga i je go
żo ny Ana sta zji Wit ti go wej (1773–1835),
Nie ste ty, w ar chi wum pa ra fial nym w no -
wo są dec kiej fa rze za cho wa ło się nie wie -
le pew nych wia do mo ści na ten te mat. 

Znam to miejsce
i ten dwór. Tę ruinę, której
uzasadnieniem trwania
w takim stanie do dziś, jest
chyba tylko bycie
„pomnikiem” tego, 
co przyszło do Polski 
ze Wschodu.
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Nie mniej wia do mo, że cór ki to: Ma -
rian na (1804–1829), An to ni na (1807–?,
oże nio na za Za rem bą), Ana sta zja (1811–
1829), Ka mi la i Lu dwi ka (o dwóch
ostat nich brak da nych). Na to miast sy na -
mi by li: An drzej (1798–1860), To masz
(1799–1871), Pa weł (1810–1836), Ka -

-sper (uro dzo ny w 1812 r. i zmar ły
po sze ściu dniach), Jan i Teo dor (1816–
1883). W su mie je de na ścio ro dzie ci, je -
że li to wszyst kie, któ re uda ło się
wy do być z mro ku dzie jów.

Po śmier ci Ja na Wit ti ga (1832) dzie -
dzi cem zo stał je go syn An drzej Wit tig,
a po je go śmier ci w 1860 r. je go młod si
bra cia. Nie jest wia do mo, kie dy zmarł
Jan Wit tig (syn Ja na), wów czas po bor ca
ceł w Izbach, ale wie le na to wska zu je,
że w la tach sie dem dzie sią tych XIX w.
po dob nie jak je go brat To masz Wit tig. 

Wów czas głów nym suk ce so rem ma -
jąt ku zo stał Teo dor Wit tig (1816–1883),
któ ry wcze śniej ze swo imi brać mi – jak
na pi sał dzie jo pis są dec kich ma jąt ków
ziem skich – „na był go kon trak ta mi za -
war ty mi 8 mar ca i 18 czerw ca 1860 ro -
ku”. Z ca łą pew no ścią, jak to by ło
w zwy cza ju, po zo sta łe ro dzeń stwo zo sta -
ło wów czas spła co ne lub mia ło pra wo
re zy den cji al bo już po pro stu nie ży ło.

Ma ją tek nie był wiel ki, ale wła ści wie
za go spo da ro wa ny. Da wał spo koj ne
utrzy ma nie ro dzi nie. Do dwo ru na le ża -
ło oko ło 120 mor gów grun tu or ne go,
ogro dów i łąk, a ta kże oko ło 430 mor -
gów la su. By ła też spo ra pa sie ka i sad.
Sam dwór tak wów czas wy glą dał: „za -
bu do wa nie miesz kal ne by ło mu ro wa ne,
gon tem kry te, skła da ło się z sied miu po -
koi i dwóch przed po koi z gan kiem
na czte rech fi la rach mu ro wa nych”.

Teo dor Wit tig oże nił się z Ma rią Sar -
jusz–Tra czew ską (1828–1906), z któ rą
miał pię cio ro dzie ci. Cór ki: Ma rię, He -
le nę, Le oka dię (1853–1861) oraz sy -
nów: Bo le sła wa i Le ona (1859–1931). 

W trze cim po ko le niu ro dzi ny na są -
dec kiej zie mi dzie dzi cem stał się Bo le -
sław Wit tig (1854–1927). Był
ab sol wen tem Gim na zjum w No wym
Są czu i Wy dzia łu Pra wa na Uni wer sy -
te cie Ja giel loń skim, któ re to stu dia za -
koń czył dok to ra tem. Po świę cił się
pra cy w ad mi ni stra cji sa mo rzą do wej,
do cho dząc do funk cji pre ze sa Ra dy Po -
wia to wej w No wym Są czu w la -
tach 1909–1916 i za stęp cy pre ze sa
Wy dzia łu Okrę go we go Ga li cyj skie go
To wa rzy stwa Kre dy to we go Ziem skie -
go. Dzia łał rów nież na po lu pra cy spo -
łecz nej. Był człon kiem Wy dzia łu
To wa rzy stwa Gim na stycz ne go „So kół”
oraz – od je sie ni 1913 r. or ga ni zu ją ce -
go się – są dec kie go Ko mi te tu Skau to -
we go, a pod czas I woj ny świa to wej
Po wia to we go Ko mi te tu Na ro do we go.

Był żo na ty ze swą krew ną, Lu cy ną
Wit ti żan ką, cór ką wła ści cie la ma jąt ku
w Har klo wej k/Ja sła, Ru dol fa Wit ti ga
i Wan dy Do brzań skiej. Miał z nią dwie
cór ki: Ste fa nię (1886) i Zo fię (1891)
oraz sy na To ma sza (1885), któ ry zmarł
w wie ku czte rech mie się cy.

Bo le sław Wit tig po śmier ci swe go oj -
ca wy re mon to wał i prze budo wał swo je
do mo stwo, „po sta wił na gma chu pię ter -
ko o dwóch po ko -jach z bal ko nem – ca -
łe za bu do wa nie po kry te da chów ką.
Bu dyn ki go spodar cze, jak staj nia, sto do -
ła i spi chlerz mu ro wa ne. Ist nie ją dwa
ogro dy tj. owo co wy i ja rzy no wy we wzo -
ro wym po rząd ku utrzy ma ne. W le sie
dwor skim jest gó ra zwa na Cheł mem.
Mia ły tam być oko py szwedz kie...”

Przez 37 lat sa mo dziel nie dbał o swój
ma ją tek, go dząc te obo wiąz ki ze swą
pra cą za wo do wą i spo łecz ną. Po śmier -
ci swo jej żo ny i mat ki (obie zmar ły
w ro ku 1906) sam wy cho wy wał swe
cór ki i wy dał je za mąż.

Tak wspo mi na ła Bo le sła wa Wit ti ga je -
go wnucz ka: „Był wspa nia łym czło wie -
kiem. Ko cha łam Go i sza no wa łam. Miał
ogrom ny au to ry tet, a ni gdy na ni ko go nie
pod no sił gło su. To był praw dzi wy pan.
Sza no wał sie bie i in nych nie za le żnie

od te go, ja ką kto peł nił funk cję i mnie te -
go uczył, za co je stem Mu wdzięcz na (…
). Po je chał raz ze mną do Kra ko wa. Po -
ka zał Wa wel, ko ściół Ma riac ki, na uczył
pa trzeć na za byt ki. Miał bi blio te kę peł ną
ró żnych ksią żek, ale naj bar dziej za pa -
-mię ta łam „Po wszech ne Dzie je Ilu stro -
wa ne”. Po je go śmier ci uka zał się
w miej sco wej pra sie ne kro log…”.

Nie zmier nie po zy tyw nie za pi sał się
rów nież w pa mię ci swo ich są sia dów.
Wik to ria Gi zo wa tak go wspo mi na ła:
„Bo le sła wa Wit ti ga pa mię tam do brze
z cza sów me go dzie ciń stwa i mło do ści.
Był nie -zmier nie ele ganc kim mę żczy zną
i nie zwy kle uprzej mym dla swo ich są -sia -
dów. Był też świet nym go spo da rzem roz -
mi ło wa nym w bart nic twie, ale ta kże
za pa lo nym my śli wym (…). Mi mo swe go
nie miec kie go po cho dze nia, o czym zło -
śli wi i pry mi tyw ni lu dzie lu bi li przy po -
mi nać, był praw dzi wie pol skim pa trio tą,
któ ry jesz cze przed I woj ną świa to wą
współ pra co wał z miej sco wym chłop skim
przy wód cą i ów cze snym człon kiem au -
striac kiej Ra dy Pań stwa, Ja nem Po tocz -
kiem. Od cza su do cza su ło żył
na miej sco wą 2-kla so wą szko łę lu do wą
po spo li tą mie -sza ną, jak ją wów czas na -
zy wa no (…). Wie le do bre go mó wi ła mi
zaw -sze na je go te mat mo ja sio stra, któ -
ra go spo da ro wa ła w Chełm cu rów nież
po swym za mą żpój ściu za Wak smundz -
kie go (…). Wia do mość o je go śmier ci
do tar ła do mnie znacz nie póź niej, chy ba
wio sną 1928 r. w Iwień cu, gdzie mąż mój
do wo dził ba ta lio nem Kor pu su Ochro ny
Po gra ni cza…”. 

Bo le sław Wit tig, ostat ni mę ski po to -
mek nie miec kiej ro dzi ny Stuck fel dów
osia dłej na po cząt ku XIX wie ku
w Chełm cu, zmarł 1 grud nia 1927 r. i zo -
stał po cho wa ny na cmen ta rzu św. He le ny.

Jesz cze za je go ży cia – w 1912 r. – je -
go cór ka Zo fia Wit tig (1891–1972) wy -
szła za mąż za Sta ni sła wa Bar bac kie go
(1882–1939), sy na są dec kie go bur mi -
strza, ab sol wen ta c.k. Gim na -
zjum I w No wym Są czu i Wy dzia łu
Pra wa UJ, kon cy pi stę c. k. Sta ro stwa
w Gry bo wie, a w la tach dwu dzie stych
wi ce sta ro stę w No wym Są czu, któ ry
zmarł w 1939 r. Za rzą dza niem ma jąt -
kiem w trud nym oku pa cyj nym okre sie
zaj mo wa ła się je go żo na Zo fia Wit tig–

Majątek nie był wielki, 
ale właściwie
zagospodarowany. Dawał
spokojne utrzymanie
rodzinie. Do dworu
należało około 120 morgów
gruntu ornego, ogrodów
i łąk, a także około 430
morgów lasu.
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Bar bac ka. Umie jęt nie la wi ro wa ła po -
mię dzy od dzia łem nie miec kim, któ ry
sta cjo no wał w ma jąt ku, a gru pa mi
uchodź ców z za chod nich re jo nów Pol -
ski. Wy sie dleń cy otrzy my wa li we dwo -
rze po moc w ich oku pa cyj nym exo du sie.

Tak wspo mi na ła ten czas jej wnucz -
ka, Alek san dra Nie ży chow ska–Stan kie -
wi czo wa: 

„Bab cia Zo fia to by ła naj cu dow niej -
sza oso ba na świe cie. Po przed wcze snej
śmier ci dziad ka, któ ry zmarł na za pa le -
nie otrzew nej po ata ku wy rost ka ro bacz -
ko we go, sa ma za rzą dza ła ma jąt kiem,
przy gar nia jąc pod swój dach wszyst kich
po trze bu ją cych…”.

W stycz niu 1945 r. do Chełm ca wkro -
czy ły woj ska so wiec kie. Jed na oku pa cja
za mie ni ła się w dru gą, a po tem w ko mu -
ni stycz ną nie wo lę. Zo fia Wit tig–Bar bac -
ka wraz z cór ką Ewą, jej mę żem Jac kiem
Nie ży chow skim i ich ma leń ką cór ką
Mag da le ną, mu sie li bez zwłocz nie opu -
ścić swój dwór. Od by wa ło się to w dra -
ma tycz nych oko licz no ściach jak
i w in nych re jo nach Pol ski, na któ rej te re -
ny wkra cza ły od dzia ły Ar mii Czer wo nej:
„Ma ma i Bab cia wspo mi na ły, że żoł nie -
rze ro syj scy to by ła ist na dzicz. Kie dy
wkro czy li do dwo ru, wy bi ja li ka ra bi na mi
szy by w oknach na par te rze i ro bi li jesz -
cze wie le in nych strasz nych rze czy. Ra bo -
wa li, gwał ci li, bez myśl nie nisz czy li…”.

Ro dzi na wy je cha ła naj pierw w Li ma -
now skie do Szczy rzy ca, a po tem na pół -
noc no–za chod nie te re ny, aby w 1948 r.
osiąść w Szcze ci nie. Tam w 1972 r.
umar ła ostat nia wła ści ciel ka Chełm ca.

Z da la od ro dzin nej zie mi i swe go ro -
dzin ne go do mu. Jak wspo mi na jej
wnucz ka: „Bab cia mu sia ła się szyb ko
przy sto so wać do no wej sy tu acji z da la
od wszyst kie go, co ko cha ła. Nie za ła ma -
ła się jed nak i szyb ko się uczy ła. Za ka -
sa ła rę ka wy. Po tra fi ła zro bić do słow nie
wszyst ko, na wet bu ty nam szy ła. Do koń -
ca pro wa dzi ła nasz dom i by ła w nim
nie za stą pio na. Ni gdy już nie po je cha ła
do Chełm ca. Nie chcia ła oglą dać swe go
do mu i roz dra py wać ran, ale też ni gdy
na nic nie na rze ka ła…”.

Jej star sza cór ka, Ire na Bar bac ka
(1914–1995), cór ka Sta ni sła wa i Zo fii
Wit tig, uro dzo na w Chełm cu, wy szła
za mąż za Wła dy sła wa Re klew skie go.
Ma łżeń stwo to nie mia ło dzie ci. Po roz -
wo dzie za miesz ka ła ze swą mat ką
w Szcze ci nie. I tam też zmar ła.

Młod sza cór ka, a sio stra ww., Ewa Bar -
bac ka (1919–2003), ab -sol went ka szko ły
śred niej sióstr nie po ka la nek w No wym Są -
czu, ostat nia dzie dzicz ka Chełm ca, któ ra
w nim wła śnie swo je dzie ciń stwo i wcze -
sną mło dość spę dzi ła, wy szła za mąż
w cza sie oku pa cji nie -miec kiej za zie mia -
ni na z Wiel ko pol ski Je rze go Jac ka Nie ży -
chow skie go (1924–2009), póź niej sze go
ak to ra, śpie wa ka, dzien ni ka rza, twór cy ka -
ba re tu „Sil na Gru pa pod We zwa niem”.
Mie li cór kę Mag da le nę Nie ży chow ską
(1944–1990), uro dzo ną w Chełm cu
i Alek san drę Nie ży chow ską (1946), któ ra
przy szła na świat już po za ro dzin nym
dworem w Szczy rzy cu na zie mi li ma now -
skiej, oraz sy na To ma sza Nie ży chow skie -
go (1949), uro dzo ne go w Szcze ci nie.

We wspo mnie niach ro dzin nych Ewa
Bar bac ka–Nie ży chow ska po zo sta ła ja -
ko dziel na ko bie ta, któ rej nie zła ma ły
prze ciw no ści lo su. „War to ści i si ła du -
cha wy nie sio ne z do mu po zwo li ły jej
prze trwać naj gor sze, a zna jo mość ję zy -
ków ob cych da ła mo żli wość pra cy. Po -
słu -gi wa ła się bie gle fran cu skim,
nie miec kim, an giel skim i ła ci ną. Dom
był otwar ty i go ścin ny i za wsze by ło do -
bre je dze nie (ta kie jak w Chełm cu).
Nasz dom był pe łen mu zy ki. Ca ła na sza
trój ka otrzy ma ła sta ran ne wy kształ ce -
nie i za wsze sły sza ły śmy z sio strą, że to
nasz po sag”.

W ko lej nym po ko le niu – siód mym już
– od cza su osie dle nia się Wit ti gów
na Są dec czyź nie, po tom ka mi tej ro dzi ny
wła ści cie li ma jąt ku ziem skie go Cheł -
miec (po ką dzie li) są: sy no wie Alek san -
dry Nie ży chow skiej–Stan kie wi czo wej:
Ra fał (1969) i Mi chał Stan kie wi czo wie
(1973) oraz cór ka i syn To ma sza Nie ży -
chow skie go i Ewy Cho micz: Aga ta
(1975) i Ja cek Nie ży chow scy (1981)

oraz Wik tor (2007). A w ósmym po ko -
le niu są jesz cze dzie ci ww. po tom ków
są dec kich Wit ti gów: Ka ro li na i An to ni -
na Stan kie wi czów ny (po Ra fa le) oraz
Ga briel i Kon stan cja (po Mi cha le). 

Z dwo ru ura to wa no tro chę me bli i por -
ce la ny, za cho wa ły się też zdję cia. To nie -
wie le jak na 140 lat byt no ści w jed nym
miej scu na zie mi. Dwór prze -
trwał I i II woj nę świa to wą, ale nie prze -
trzy mał ko mu ni stycz nych po rząd ków. Je go
czas w wol nej Pol sce wy da je się być cza -
sem osta tecz ne go uni ce stwie nia. Po twier -
dza to naj smut niej szą ze smut nych tez, że
ko rze nia mi je ste śmy wciąż za cze pie ni
w PRL. I praw nie i men tal nie, nie ste ty!

JE RZY GI ZA

Mama i Babcia
wspominały, że żołnierze
rosyjscy to była istna dzicz.
Kiedy wkroczyli do dworu,
wybijali karabinami szyby
w oknach na parterze
i robili jeszcze wiele innych
strasznych rzeczy.
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No wy „Al ma nach” – o woj nie i... 
cie płych źró dłach

Na prze ło mie ro ku wyszedł ko lej ny
nu mer „Al ma na chu Są dec kie go”, uka -
zu ją ce go się od 1992 r. pi sma re gio nal -
ne go, wy da wa ne go przez od dział
Ka to lic kie go Sto wa rzy sze nia „Ci vi tas
Chri stia na”, pod nie zmien nym, od 18
lat, kie run kiem re dak to ra na czel ne go
Lesz ka Mi gra ły. Zgod nie z wy pra co wa -
ną od lat for mu łą, w pu bli ka cji prze wa -
ża ją ma te ria ły hi sto rycz ne, tym ra zem
zwią za ne z nie daw ną sie dem dzie sią tą
rocz ni cą Wrze śnia 1939 r., o czym
świad czy wy ko na na przez Edwar da
Stor cha ilu stra cja na okład ce, 

„Al ma nach” przy no si tu m.in. wspo -
mnie nia wo jen ne Ja na Za ją ca (we te ry -
na rza z Ka mion ki Wiel kiej), dr. Bar ba ry
God frey ow (za miesz ka łej wów czas
w Piw nicz nej), Wil hel mi ny Jan kow skiej
(na uczy ciel ki, ewa ku owa nej wraz z oj -
cem, pra cow ni kiem no wo są dec kich
Warsz ta tów Ko le jo wych, oraz ro dzeń -
stwem do Sta ni sła wo wa) i pa mięt nik
płk. Jó ze fa Gi zy, kon cen tru ją cy się
na exo du sie pol skich żoł nie rzy z za ję tej
przez oku pan ta Pol ski na Wę gry
(a stam tąd do Fran cji i An glii). 

Spo rzą dza ną z be ne dyk tyń ską skru -
pu lat no ścią od wie lu lat li stę zmar łych

i za gi nio nych w woj nie obron nej 1939 r.
przed sta wia są dec ki ar chi wi sta Sta ni -
sław Ko ru sie wicz, przy ta cza jąc ta kże
oko licz no ści śmier ci. Li sta po wsta ła
w wy ni ku żmud nych kwe rend w ar chi -
wach pań stwo wych, pry wat nych, ko -
ściel nych, kom ba tanc kich, jak rów nież
na pod sta wie oso bi stych re la cji uczest -
ni ków kam pa nii wrze śnio wej.

Na osob ną uwa gę za słu gu ją dwa tek -
sty: ks. Ka zi mie rza Ta lar ka o swo im na -
uczy cie lu i mi strzu ks. Bo le sła wie
Ku mo rze, pro fe so rze i dusz pa ste rzu,
oraz Ja na Mi cha ła Ru cha ły o ka pła nie
nie złom nym, ks. Mi cha le Ku cu z Dą -
brów ki Pol skiej.

Ca łość uzu peł nia ją rów nie in te re su ją -
ce opra co wa nia: Jo lan ty Au gu styń skiej
o mo żli wo ści wy ko rzy sta nia wód geo ter -
mal nych w No wym Są czu (wraz z wy sza -
co wa niem opła cal no ści pro jek to wa ne go
cen trum re kre acyj no–bal ne olo gicz ne go!),
Ali cji Przy by szow skiej i Sta ni sła wa Przy -
by szow skie go o Po pra dzie ja ko atrak cji
geo tu ry stycz nej zie mi są dec kiej oraz Ma -
rii Tre it o li te ra tu rze prze wod ni ko wej
w No wym Są czu do 1939 r. Jest też do -
ko na na przez Zbi gnie wa Ba ra na ana li -
za twór czo ści po etyc kiej Jo an ny Ba biarz.

„Al ma nach Są dec ki”, nr 3/4 (68–69), R. XVIII, 
„Ci vi tas Chri stia na”, No wy Sącz, 2009

Daw na Są dec czy zna
Skrom ną, ale ja kże bo ga tą w tre ści

ksią żecz kę wy da ło pod ko niec ro ku
Mu zeum Okrę go we. Opra co wa nie
au tor stwa Jo an ny Hoł dy no si ty tuł:
Daw na Są dec czy zna: La chy, Po gó -
rza nie, Gó ra le Są dec cy. Opi su je za -
sięg, oby cza je i kul tu rę, stro je
i folk lor, bu dow nic two i rze mio sło
głów nych grup et no gra ficz nych za -
miesz ku ją cych nasz re gion. La chy,
Po gó rza nie i Gó ra le Są dec cy (z oko -
lic Piw nicz nej i Łąc ka), mi mo wie lu
cech wspól nych, cha rak te ry zo wa li się
wie lo ma wi docz ny mi w kul tu rze ma -
te rial nej i nie ma te rial nej od ręb no -
ścia mi.

Ma te riał ubo ga ca ją zdję cia m.in.
Woj cie cha Mi ga cza, zna ne go chłop -
skie go fo to gra fa z po cząt ku XX wie -
ku, ko lo ro wa map ka i – zna ko mi ty
po mysł – dy na micz nie i pro fe sjo nal -
nie na krę co ny film na DVD, zre ali zo -
wa ny w ra mach pro jek tu „Jar mark
Kul tur”. 

Au tor ce z kon sul ta cją na uko wą po -
spie szy ły zna ko mi te znaw czy nie te -
ma tu: Ma ria Bry lak -Za łu ska

i Mag da le na Kroh. Do łą czo na bi blio -
gra fia po zwa la na wy szu ka nie dal -
szych źró deł (prac Se we ry na Udzie li
czy Ro ma na Re in fus sa) dla po sze rze -
nia wie dzy o „są dec kiej dzie dzi nie”.

Joanna Hołda, Dawna Sądecczyzna: Lachy,
Pogórzanie, Górale Sądeccy, 

Muzeum Okręgowe, Nowy Sącz 2009
BI BLIO FIL

Kto czy ta, nie błą dzi

Materiał ubogacają zdjęcia
m.in. Wojciecha Migacza,
znanego chłopskiego
fotografa
z początku XX wieku,
kolorowa mapka
i – znakomity pomysł
– dynamicznie
i profesjonalnie nakręcony
film na DVD, zrealizowany
w ramach projektu
„Jarmark Kultur”. 

HISTORIA
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F ilm przed sta wia ją cy przed wo jen -
ny No wy Sącz zo stał na krę co ny
na ta śmie 8 mm. Do tej po ry nie
by ło wia do mo, ko mu lub cze mu

jest po świę co ny, po nie waż mu zeum nie
po sia da ło pro jek to ra, na któ rym mo żna
by ło by go od two rzyć. Rol ka z fil mem tra -
fi ła, więc do stu dia w War sza wie, jed ne -
go z nie wie lu w Pol sce, spe cja li zu ją ce go
się w re no wa cji i prze gry wa niu sta rych
fil mów na naj now sze no śni ki cy fro we.
Uni kat z Są cza zna lazł się na pły cie DVD.
Nie zna ny au tor fil mu, choć mo żna przy -
pusz czać, że był nim są de cza nin, od by wa
z ka me rą wę drów kę po mie ście, pre zen -
tu jąc je go naj pięk niej sze za kąt ki i za byt -
ki. W trwa ją cym po nad osiem mi nut
fil mie, prak tycz nie w ca ło ści czar no -bia -
łym i w ko lo rze se pii, wy ró żnia się tyl ko
kil ka kla tek ko lo ro wych (choć bar wy już
nie co zbla dły). Skła da ją się na nie go wy -
da wa ło by się nie po łą czo ne ze so bą uję cia,
tak, jak by zna la zły się w nim przez przy -
pa dek. Wszyst kie one jed nak ukła da ją się
w nie po wta rzal ny ob raz mia sta z okre su
mię dzy woj nia, uka zu ją cy ży cie je go
miesz kań ców. 

Spa cer kiem po No wym Są czu
Nie ma już w więk szo ści lu dzi, któ rzy

w fil mie prze my ka li się ulicz ka mi, i wie lu
uwiecz nio nych bu dyn ków. Au tor z roz my -
słem opro wa dza wi dza szla kiem są dec kich
ko ścio łów: fa ry (obec nie ba zy li ki św. Mał -
go rza ty) wi dzia nej od stro ny Ka mie ni cy,
czy dzie dziń ca przy Do mu Go tyc kim

(daw niej Ka no ni czym) – te raz sie dzi by
Mu zeum Okrę go we go, ewan ge lic kie go
(a wła ści wie ka pli cy Prze mie nie nia Pań -
skie go, któ ra oca la ła po po ża rze mu ro wa -
ne go ko ścio ła go tyc kie go w 1769 r.),
ko ścio ła Du cha Św. i klasz to ru oo.
je zu itów. Nie po mi nął też ka pli cy
Nie po ka la ne go Po czę cia NMP
na sta rym cmen ta rzu i ko ścio ła św.
Ka zi mie rza (na zy wa ne go daw niej
Ka pli cą Szkol ną). To tu taj fil mow -
ca za chwy ci ło naj wy raź niej zdo -
bie nie łu ko we go skle pie nia
nad głów nym wej ściem
do świą ty ni. Po po nad 70 la tach,
jak na le ży przy pusz czać, od na -
krę ce nia fil mu, współ cze sny
widz jest pro wa dzo ny są dec ki -
mi uli ca mi: Lwow ską (w tle
wi dać ma je sta tycz ną bry łę ba -
zy li ki), Ko nar skie go (uję cie
fil mo wa ne z okna al bo bal ko -
nu jed nej z ka mie nic, przy ul. Ja -
giel loń skiej ko ło daw nej sie dzi by
Ko mu nal nej Ka sy Oszczęd no ści)
i Ja giel loń ską na ca łej jej dłu go ści,
aż do wi lii Ma rya (z cha rak te ry stycz -
ny mi kwit ną cy mi ma gno lia mi). 

W ca łej oka za ło ści pre zen tu ją się
miej skie plan ty i po mnik Ada ma Mic -
kie wi cza, z pew no ścią ten, któ ry sta nął
tam 4 grud nia 1898 r. z oka zji 100–le cia
uro dzin wiesz cza. Na zle ce nie pa trio tów
są dec kich wy ko nał go ar ty sta rzeź biarz
Sta ni sław Wój cik. Mo nu ment zo stał roz -
bi ty w pierw szych dniach oku pa cji. 

Tych kilka prezentowanych obok po raz pierwszy kadrów
pochodzi z unikatowego filmu dokumentalnego
o Nowym Sączu, znajdującego się w zbiorach
Muzeum Okręgowego. Dopiero niedawno stara taśma
odkryła przed muzealnikami swoją bardzo cenną,
z historycznego punktu widzenia, zawartość.

Sensacja w muzeum! – odtworzono przedwojenny dokument 
filmowy o Nowym Sączu 

Skarb odnaleziony

Stopklatki z filmu znajdującego się 
w zbiorach Muzeum Okręgowego

HISTORIA
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Naj star sze po ko le nie są de czan pa mię -
ta za pew ne, sto ją cą na plan tach „bud kę
Ku sia ka”, ob le ga ną przez mło dzież z po -
bli skich szkół, w któ rej mo żna by ło ku -
pić ka nap ki i nu ga ci ki. Kil ka set me trów
da lej, idąc w stro nę dwor ców PKS i PKP,
au tor za trzy mał na mo ment ka me rę
na słyn nej „Ciu ciu bab ce” (czy li bu dyn -
ku szkol nym) oraz na Do mu Strze lec kim
im. gen. Bro ni sła wa Pie rac kie go, wy bu -
do wa nym dla uczcze nia pa mię ci za mor -
do wa ne go mi ni stra. Bu dy nek, od da ny
do użyt ku w trze cią rocz ni cę je go
śmier ci w 1937 r., był po woj nie sie dzi -
bą Do mu Kul tu ry Ko le ja rza, a obec nie
mie ści się tam Miej ski Ośro dek Kul -
tu ry. Na fil mie nie mo gło też za brak -
nąć mau zo leum na sta rym cmen ta rzu,
w któ rym w 1935 r. spo czął gen. Pie -
rac ki. Pod czas oku pa cji Niem cy po -
le ci li po now nie prze nieść grób
ge ne ra ła na no wy cmen tarz, gdzie
do dzi siaj spo czy wa.

Fil mo wiec uwiecz nił rów nież są -
dec ką sta rów kę z cha rak te ry stycz ną
fa sa dą Szko ły Pod sta wo wej im.
Ada ma Mic kie wi cza, I Li ceum

Ogól no kształ cą cym im. Ja na Dłu go sza,
ko ścio łem św. Ka zi mie rza, gma chem To -
wa rzy stwa Gim na stycz ne go „So kół”, ra -
tu szem i zam kiem w ca łej oka za ło ści
(sprzed wy bu chu woj ny). Mo żna zo ba -
czyć dzie dzi niec, wej ście na Basz tę Ko -
wal ską (po scho dach wspi na się ja kiś
ma lec, któ ry dzi siaj mu siał by mieć po -
nad sie dem dzie siąt lat), zam ko we kru -
żgan ki i wspa nia łą pa no ra mę
roz po ście ra ją cą się z zam ku na He le nę
i most dro go wy. Na jed nym z ka drów
nie zna ny nam fil mo wiec uwiecz nił

wia dukt ko le jo wy (wi dzia ny z tzw. We -
ne cji – na zwę tę no sił ośro dek wio ślar ski
i przy stań ka ja ko wa na pra wym brze gu
Du naj ca w po bli żu mo stu ko le jo we go
za wa łem).

Ire na Sty czyń ska
na cze le har ce rek

Film uka zu je też co dzien ne ży cie
miesz kań ców, po dob nie, jak my te raz za -
bie ga nych, ale ta kże uczest ni czą cych
w ró żne go ro dza ju uro czy sto ściach. Wi -
dzi my są de czan wy po czy wa ją cych
nad Ka mie ni cą, ale też oglą da ją cych
prze marsz mło dziut kich har ce rek uli cą
Ja giel loń ską. Jed na z nich nie sie sztan dar.
Naj praw do po dob niej jest to nie ży ją ca już
Ire na Sty czyń ska, wiel ka mi ło śnicz ka
i znaw czy ni hi sto rii mia sta i re gio nu,
dzia łacz ka PTTK, ho no ro wa oby wa tel ka
No we go Są cza. Po dob ną fo to gra fię (pod -
pi sa ną – pa miąt ko we zdję cie har cer ki Ire -
ny Sty czyń skiej) od na leź li śmy, bo wiem
w ksią żce pt. Stu le cie Szko ły. Post Scrip -
tum pod red. Ma rii Kru czek, wy da nej

w 2004 r., po ob cho -

dach stu le cia II LO im. M. Ko nop nic kiej
w No wym Są czu.

Do słow nie na chwi lę ka me ra za trzy -
mu je się rów nież w kwar ta le sta re go
mia sta, gdzie przed woj ną by ła dziel ni ca

ży dow ska (wi dzia na z dzie dziń ca klasz -
to ru oo. je zu itów.). W tle wi dać cha rak -
te ry stycz ne po sta ci w ciem nych
cha ła tach, po le wej stro nie re zy den cję
Lu bo mir skich (dzi siaj sie dzi bę Są dec kiej
Bi blio te ki Pu blicz nej), a po pra wej – nie -
ist nie ją ce już ka mie ni ce, któ re ule gły
znisz cze niu po wy sa dze niu zam ku. Po -
ka za ny jest też prze marsz uli cą Ja giel -
loń ską 1. Puł ku Strzel ców Pod ha lań skich
(jed nost ki woj sko wej sta cjo nu ją cej
w No wym Są czu od 1918 do 1939 r.)
w cha rak te ry stycz nych pe le ry nach i ka -
pe lu szach z piór kiem. W świę ta pań -
stwo we (3 ma ja, 11 li sto pa da) pułk
de fi lo wał uli ca mi mia sta (ostat nia de fi la -
da od by ła się w sierp niu 1939 r.). 

Ostat nie ka dry fil mu po świę co ne są
No we mu Są czo wi pod czas oku pa cji.
Na uli cach po wie wa ją nie miec kie swa -
sty ki, a na ra tu szu zo ba czyć mo żna na -
pis – Ra thaus. Po ka za ny jest prze marsz

wojsk. Na le ży przy pusz czać, że są to
ka dry z wkro cze nia do mia sta wojsk
nie miec kich (6 wrze śnia 1939 r.) oraz
z okre su, gdy mia sto by ło wy zwa la -
ne. Na jed nym z nich po ja wia się zna -
mien na da ta – 18 stycz nia 1945 r. Jest
to dzień wy sa dze nia zam ku.

Na le ży są dzić, że rów nie cen ne fil -
my o hi sto rii No we go Są cza są jesz cze
w po sia da niu są de czan. Mu zeum
Okrę go we jest ni mi za in te re so wa ne,
bo wiem uzu peł ni ły by one już po sia da -
ne zbio ry – te le fon kon tak to wy
(18) 443-77-08, www: mu zeum.sacz.pl

IGA MI CHA LEC

Nieznany autor filmu, choć
można przypuszczać, że był
nim sądeczanin, odbywa
z kamerą wędrówkę
po mieście, prezentując
jego najpiękniejsze zakątki
i zabytki.
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W la tach pięć dzie sią tych
ubie głe go stu le cia pol skie
wła dze ko mu ni stycz ne
kon ty nu owa ły bu do wę

pod staw so cja li zmu. Roz pro pa go wy wa -
no za ło że nia mark si zmu i le ni ni zmu in -
ter pre to wa ne z po zy cji sta li now skich.
Ów cze sne wła dze dą ży ły do jak naj licz -
niej sze go po zy ska nia zwo len ni ków no -
we go ustro ju. 

W 1952 r. utwo rzo no Front Na ro do -
wy. By ła to in sty tu cja spo łecz no -po li -
tycz na, ści śle pod po rząd ko wa na Pol skiej
Zjed no czo nej Par tii Ro bot ni czej i re ali -
zu ją ca jej ce le po li tycz ne. In sty tu cja ta
obej mo wa ła par tie po li tycz ne, związ ki
za wo do we i in ne or ga ni za cje spo łecz ne.
Front Na ro do wy był wy ko rzy sty wa ny
przez PZPR do po zo ro wa nia uspo łecz -
nie nia de cy zji (usta la nie list kan dy da tów
do sej mu i rad na ro do wych, ob sa dy
urzę dów), któ re by ły po dej mo wa ne
przez wła dze ko mu ni stycz ne. Do za dań
Fron tu Na ro do we go na le ża ło spra wo wa -
nie pa tro na tu nad ogól no pań stwo wy mi
i lo kal ny mi ak cja mi spo łecz ny mi, jak
np. bu do wa szkół, dróg, mo stów. Dzia -
łal no ścią Fron tu Na ro do we go na te re nie
kra ju kie ro wał Ogól no pol ski Ko mi tet,
na któ re go cze le stał zwy kle prze wod ni -
czą cy lub za stęp ca prze wod ni czą ce go
Ra dy Pań stwa. 

Je sie nią 1956 r. Front Na ro do wy
zmie nił na zwę na Front Jed no ści Na ro -
du. Roz wią za ny zo stał w 1983 r. Je go
kon ty nu ację sta no wił Pa trio tycz ny Ruch
Od ro dze nia Na ro do we go.

W po cząt ko wym okre sie swe go ist nie -
nia Front Na ro do wy na Są dec czyź nie

miał znacz ną ilość zwo len ni ków. Pod czas
ich spo tkań nie tyl ko dys ku to wa no nad
sy tu acją spo łecz no -go spo dar czą w re gio -
nie, ale snu to roz wa ża nia nad wy da rze -
nia mi ogól no pol ski mi, sto sun ka mi
pol sko -ra dziec ki mi. W za cho wa nych pro -
to ko łach z po sie dzeń Ko mi te tu Fron tu
Na ro do we go w No wym Są czu (1953 r.)
mo żna wy czy tać ta kie sło wa: „Front Na -
ro do wy sku pia naj lep sze si ły na ro du i je -
go człon ko wie po win ni przy ka żdej oka zji
mó wić z ludź mi o obec nej sy tu acji go spo -
dar czej i wzbu dzać za ufa nie do Rzą du”
(AP Kra ków, FJN, sygn. 33, k. 7); „I ża -
den uczci wy Po lak pra gną cy szczę ścia
swe go na ro du nie mo że za prze czyć, że
dro ga po któ rej idzie my w bra ter skiej
współ pra cy z na ro da mi obo zu po ko ju i so -
cja li zmu, na któ re go cze le stoi Zwią zek
Ra dziec ki, jest je dy ną dro gą, któ ra za pew -
nić mo że wszech stron ny roz wój na sze go
kra ju, umoc nić na szą nie pod le głość” (AP
Kra ków, FJN, sygn. 33, k. 21).

Wa żne źró dło do po zna nia dzia łal no -
ści Fron tu Na ro do we go na Są dec czyź nie

sta no wi Pro to kół z kon fe ren cji spra woz -
daw czo-wy bor czej Po wia to we go Ko mi -
te tu Fron tu Na ro do we go w No wym
Są czu, od by tej w sa li kon fe ren cyj nej Pre -
zy dium Po wia to wej Ra dy Na ro do wej w
dniu 18 paź dzier ni ka 1956 r. (AP Kra -
ków, FJN Kr. 33). Zjazd ten od był się w
cza sie, kie dy na szcze blu cen tral nym
władz PZPR przy go to wy wa no ra dy kal ne
zmia ny (po wrót Wła dy sła wa Go muł ki do
władz PZPR). Na zjazd Fron tu Na ro do -
we go przy by ło do No we go Są cza 132 de -
le ga tów gro madz kich ko mi te tów Fron tu
Na ro do we go oraz 32 za pro szo nych z po -
szcze gól nych in sty tu cji. W trak cie ob rad,
na wnio sek prze wod ni czą ce go kon fe ren -
cji, zo sta ła po wo ła na ko mi sja wnio sko -
wa, któ ra, przy słu chu jąc się dys ku sji,
mia ła ze brać wnio ski i przed sta wić je do

za twier dze nia. W jej skła dzie zna leź li się:
Wła dy sław Żak, Zdzi sław Ja wor ski, Ma -
ria Mu zycz ko, Ro man Ce sar czyk, Jan
Mi gacz, Sta ni sław Pa cho larz.

Elek try fi ka cja w czy nie 
spo łecz nym

Ze bra nych przy wi tał prze wod ni czą cy
Po wia to we go Ko mi te tu Fron tu Na ro do -

Front Na ro do wy na Są dec czyź nie w la tach
pięć dzie sią tych XX wie ku 

Na dro dze 
do so cja li zmu

„Front Narodowy skupia
najlepsze siły narodu i jego
członkowie powinni
przy każdej okazji mówić
z ludźmi o obecnej sytuacji
gospodarczej i wzbudzać
zaufanie do Rządu”.
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we go – Je rzy Ja wor ski, za zna cza jąc, że
na po sie dze niu oma wia na bę dzie dzia -
łal ność po wia to wych i gro madz kich ko -
mi te tów Fron tu Na ro do we go na
prze strze ni dwóch lat, a ta kże za gad nie -
nia zwią za ne z wy bo ra mi no we go Ko -
mi te tu i pro gram je go dzia łal no ści.
Na stęp nie do ko na no wy bo ru prze wod -
ni czą ce go i pre zy dium kon fe ren cji, po
czym Je rzy Ja wor ski wy gło sił re fe rat
spra woz daw czy, w któ rym pod kre ślił, że

nie wszyst kie za ło że nia i pla ny, ja kie by -
ły po sta wio ne przed Fron tem Na ro do -
wym, zo sta ły wy ko na ne.

Wy stą pie nie Ja wor skie go wy wo ła ło
oży wio ną dys ku sję. Za bra ło w niej głos
21 de le ga tów. Jed nym z nich był An to ni
Głów czyk – przed sta wi ciel Gro madz kie -
go Ko mi te tu Fron tu Na ro do we go w Gry -
bo wie. Zwró cił uwa gę, że nie któ re
za da nia sta wia ne przed Fron tem Na ro do -
wym są nie wy ko nal ne. Ja ko przy kład po -

da wał elek try fi ka cję i ra dio fo ni za cję Gry -
bo wa, któ rej nie uda ło się zre ali zo wać w
ra mach czy nów spo łecz nych, z po wo du
bra ku od po wied nio wy so kich środ ków
fi nan so wych. Głów czyk uty ski wał na
zbyt ma łą po moc ze stro ny po wia to we go
Ko mi te tu Fron tu Na ro do we go: 

„Gdy śmy – mó wił – wy bie ra li Po -
wia to wy Ko mi tet Fron tu Na ro do we go
miał on na kre ślo ny plan, ja ki ży czy ła
so bie ca ła lud ność po wia tu, po nie waż
wie le rze czy nie zo sta ło wy ko na ne,
chcie li śmy zwró cić uwa gę przy szłe go
Ko mi te tu, by na te za gad nie nia zwró cił
szcze gól ną uwa gę, by po chop nie nie
sza fo wał zbyt wy so ki mi pla na mi na
przy szłość, ale te za ło że nia, któ re do -
tych czas nie by ły zre ali zo wa ne by ły zre -
ali zo wa ne w pierw szej ko lej no ści, aże by
lud ność na sze go po wia tu wie dzia ła, że
za ło że nia są słusz ne. Z dru giej stro ny
nie mo że my się za skle piać tyl ko do te -
go, co śmy za ło ży li przed dwo ma la ty,
mu si my iść na przód, ale żą da nia lud no -
ści, któ re obie ca li śmy przed dwu la ty
mu szą być re ali zo wa ne”.

W nie co in nym to nie niż Ja wor ski,
wy po wia dał się Paul Gren dziak z Gro -
madz kiej Ra dy Na ro do wej w Za wa dzie.
Stwier dził, że Po wia to wy Front Na ro do -
wy zdał eg za min. Za da nia, któ re zo sta -
ły po sta wio ne przed Fron tem
Na ro do wym zo sta ły zre ali zo wa ne.
Gren dziak usi ło wał wy ka zać, że suk ce -
sy Fron tu Na ro do we go spra wia ją, iż
lud ność nie pod cho dzi już tak bier nie do
nie go, jak to mia ło miej sce w chwi li roz -
po czy na nia je go dzia łal no ści: „Dziś lud -
ność od czu wa jąc opie kę i wi dząc
dzia łal ność Fron tu Na ro do we go zwra ca
się do je go przed sta wi cie li z peł nym za -
ufa niem, dla te go też żą da nia i po stu la ty
sta wia ne przez lud ność mu si my szcze gó -
ło wo prze ana li zo wać od stro ny mo żli wo -
ści ich re ali za cji”. Gren dziak omó wił
pla ny Fron tu Na ro do we go w Za wa dzie,
jak elek try fi ka cja po łu dnio wej czę ści
gro ma dy, bu do wa szko ły, mo stów. We -
zwał Po wia to wy Front Na ro do wy do
po mo cy w wy ko na niu tych za dań.

Z po dob ny mi pro ble ma mi, jak gro -
ma da w Za wa dzie, zma ga ła się Że leź ni -
ko wa. W miej sco wo ści tej wznie sio no
dom gro madz ki, a ta kże sklep spół dziel -
czy. Nie wy bu do wa no jed nak po łą cze -
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nia dro go we go po mię dzy Że leź ni ko wą
Du żą i Że leź ni ko wą Ma łą. Front Na ro -
do wy w Że leź ni ko wej pla no wał uru cho -
mie nie urzę du pocz to we go, bo wiem
naj bli ższa pla ców ka pocz to wa by ła w
Sta rym Są czu. Za mie rza no ta kże wy bu -
do wać no wą szko łę.

Am bit ne by ły pla ny Fron tu Na ro do -
we go w Sta rym Są czu. Mia sto to re pre -
zen to wa li na no wo są dec kiej kon fe ren cji
Jan Mi gacz oraz Fran ci szek Skó ra.
Pierw szy był dy rek to rem Li ceum Pe da -
go gicz ne go w Sta rym Są czu. Na po cząt -
ku swe go wy stą pie nia rzekł: „Myśl o
zor ga ni zo wa niu Fron tu Na ro do we go –
nie wiem czy ist nia ła przed niej sza myśl
w okre sie tym, kie dy mie li śmy bu do wać
zrę by no we go ustro ju. Front Na ro do wy
da je bo wiem oka zję tym, któ rzy nie na -
le żą do or ga ni za cji po li tycz nych, któ rzy
jesz cze al bo nie doj rze li do te go by wstą -
pić, bądź też są na roz dro żu mo gą sku -
pić ca ły swój wy si łek i brać czyn ny
udział w bu do wie oj czy zny. Czy my śmy
za da li so bie ty le tru du, by swo ją ak cją

ob jąć nie co szer sze ma sy niż ob ję li śmy,
czy my śmy zro bi li w ko mór kach gro -
madz kich wszyst ko by te 99% lu dzi zmie -
ści ło się wo kół Fron tu Na ro do we go? Na
tym od cin ku cze ka nas bar dzo po wa żna
pra ca”. 

Mi gacz oce niał, iż osią gnię cia sta ro -
są dec kie go Fron tu Na ro do we go na od -
cin ku go spo dar czym są bar dzo du że.
Prze ka zał słu cha czom, że lud ność do
wy tę żo nej pra cy mo bi li zu je ra dio wę zeł.
„Do ty ka on wszyst kich za gad nień, wy -
cho waw czych, kul tu ral no -oświa to wych,
sa ty ry się cze pia, o plot kach mó wi, o
wszyst kim, co in te re su je nor mal ne go,
prze cięt ne go czło wie ka. Ma on du żo ko -
re spon den tów, któ rzy przy cho dzą i pra -
cu ją, to jest jed na z me tod, któ ra
po win na po ma gać Fron to wi Na ro du”. 

Dy rek tor sta ro są dec kie go li ceum
uwa żał, że pra ca Fron tu Na ro do we go
po win na mieć szer szy za kres niż do -
tych czas. Po stu lo wał, aby oprócz spraw
eko no micz nych, za jąć się ta kże po rad -
nic twem wy cho waw czym, tu ry sty ką, or -
ga ni za cją im prez ar ty stycz nych, za baw.

Z ko lei Fran ci szek Skó ra ra dził usku -
tecz nić re ali za cję po stu la tów Fron tu Na -
ro do we go. Mó wił, że na ze bra niu
wy bor czym Ko mi te tu Fron tu Na ro do we -
go w Sta rym Są czu wy stą pio no z po stu -
la tem wy bo ru do sej mu tyl ko kan dy da tów
po cho dzą cych z Są dec czy zny, aby ci na -
le ży cie dba li o in te re sy re gio nu. F. Skó ra
stre ścił w kil ku punk tach wnio ski lud no -
ści Sta re go Są cza do po wia to we go Ko mi -
te tu Fron tu Na ro do we go:

„1. Przy czy nić się do te go, by wy bu -
do wać dwo rzec ko le jo wy w Sta rym Są -
czu. W pla nie 5-let nim bu do wa te go
dwor ca nie zo sta ła uję ta. Ape lu je my do
przy szłe go ko mi te tu, by tę spra wę miał
na uwa dze;

2. Gmin na Spół dziel nia ma ze bra ne
fun du sze na bu do wę pie kar ni w Sta rym
Są czu. Pro si my o po moc w re ali za cji;

3. Bu do wa bo iska spor to we go…; 
4. Spra wa przed mie ścia Sta re go Są -

cza Cy ga no wic, któ re po dej mu ją bar dzo
du żo czy nów spo łecz nych, brak tam
świa tła elek trycz ne go, na le ży tą dziel ni -
cę ze lek try fi ko wać;

5. Mu si my do po móc Cy ga no wi com
do bu do wy przed szko la. Jest już ma sa
ma te ria łu. Na le ży do po móc w środ kach;

6. Po moc władz w dal szych pra cach
me lio ra cyj nych na te re nie Sta re go Są cza
w for mie przy dzie la nia od po wied nie go
nad zo ru fa cho we go i za wo do we go;

7. Po moc Po wia to we go Ko mi te tu
Fron tu Na ro do we go, aby na resz cie raz
opra co wa no dla Sta re go Są cza plan roz -
bu do wy urba ni stycz nej i za ła twio no
spra wę sca le nia grun tów, co jest ko -
niecz ne pod roz bu do wę ko mu nal ną,
pry wat ną i spół dziel czą”.

Po mo cy ze stro ny po wia to we go Ko -
mi te tu Fron tu Na ro do we go do ma gał się
ta kże re pre zen tu ją cy Fry co wą Jó zef
Ko wa lik oraz An to ni Ba ran z Gro madz -
kiej Ra dy Na ro do wej w Za brze ży. Ko -
wa li ko wi za le ża ło przede wszyst kim na
do fi nan so wa niu prze pro wa dze nia elek -
try fi ka cji. Na to miast A. Ba ran pro sił o
po moc przy bu do wie kład ki na rze ce
Du na jec, któ ra mia ła po łą czyć Za brzeż
z Za rze czem.

Pol ska Lu do wa za po mnia ła 
o rol ni kach

Nie któ rzy re fe ren ci pod no si li po trze -
bę ak ty wi za cji mło dzie ży do pra cy na
ni wie go spo dar czej. Tak czy nił Wa cław
Ka wior ski z Wro no wic. W paź dzier ni -
ko wej kon fe ren cji z 1956 r. brał udział
Alek san der My jak – przed sta wi ciel po -
wia to we go Za rzą du Związ ku Mło dzie -
ży Pol skiej. Za zna czył, że mło dzież
po wia tu no wo są dec kie go bie rze czyn ny
udział w re ali za cji pro gra mu wy bor cze -
go Fron tu Na ro do we go, „po sia da du żo
ener gii, du żo za pa łu, du żo po tra fi zro -
bić, mło dzież chce być wi dzia na, chce
brać udział w re ali za cji za dań, chce
brać udział w rzą dze niu”.

Ze bra ni naj wię cej uwa gi po świę ci li
spra wom rol nic twa, wska zu jąc na po -
trze bę prze pro wa dze nia nie zbęd nych re -
form, umo żli wia ją cych wzrost pro duk cji

Grendziak omówił plany
Frontu Narodowego
w Zawadzie, jak
elektryfikacja południowej
części gromady, budowa
szkoły, mostów.
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ro ślin nej i zwie rzę cej. Na ten te mat wy -
po wia da li się m.in.: Ja ni na Gur gul z
Gro madz kie go Ko mi te tu Fron tu Na ro -
do we go w Ła bo wej, Sta ni sław To kar -
czyk z Ry tra. Da wa no wy raz
prze ko na niu, że Front Na ro do wy po wi -
nien wię cej cza su po świę cić rol nic twu.
Uczest ni cy ob rad by li świa do mi fak tu,
że są dec kie rol nic two ma trud ne wa run -
ki do roz wo ju (gó rzy sty te ren, brak na -
wo zów sztucz nych i ziar na siew ne go), iż
nie ma ono do sta tecz nej opie ki ze stro -
ny władz. 

Miesz ka niec Ptasz ko wej ża lił się:
„Za po mnia no w pla nie 5-let nim o nas,
rol ni kach, któ rzy już 10 lat je ste śmy na
sza rym koń cu. Mnie się wy da je, że głos
Fron tu Na ro do we go wi nien iść w tym
kie run ku, by skoń czyć ze spro wa dza -
niem zbo ża z za gra ni cy a na le ży dać

mo żność pod nie sie nia wy daj no ści z
hek ta ra na sze mu rol ni ko wi, na le ży mu
po móc. Daj cie nam wię cej na wo zów
sztucz nych a nie 20 kg na 1 ha. Mu si my
za cząć od pod staw, mu si my otrzy mać
ma te ria ły bu dow la ne w ce lu pod nie sie -
nia na szych go spo darstw a wów czas
wy daj ność z hek ta ra i ho dow la się
zwięk szy”.

Po dob ny wy dźwięk mia ło wy stą pie -
nie Sta ni sła wa Pa cho la rza z Chom ra nic,
a ta kże Zdzi sła wa Ada mu sa – dy rek to ra
Tech ni kum Ho dow la ne go w Na wo jo -
wej. Pierw szy z nich pod kre ślił, że od
po pra wy sta nu rol nic twa uza le żnio ne
jest pod nie sie nie sto py ży cio wej miesz -
kań ców Są dec czy zny. Do dał za ra zem,
że spro wa dze nie więk szej ilo ści na wo -
zów sztucz nych i ich sprze daż rol ni kom
nie przy nie sie po wa żniej szych re zul ta -
tów, gdyż chło pi nie po sia da ją od po -
wied niej wie dzy od no śnie ich
sto so wa nia. Za le cał za kła da nie szkół
rol ni czych 2–let nich, w któ rych by prze -
ka zy wa no mło de mu po ko le niu prak -

tycz ną wie dzę na te mat go spo da ro wa nia
na ro li: „Jak mło dzież – ar gu men to wał
– szko lą ca się w prze my śle, zdo by wa ją -
ca za wód jest fa chow cem z wy szko le nia,
tak i nasz rol nik wi nien być rol ni kiem z
wy szko le nia”. 

Z ko lei dy rek tor Tech ni kum Ho dow -
la ne go w Na wo jo wej po stu lo wał prze -
pro wa dze nie re or ga ni za cji pro duk cji
rol nej w po wie cie no wo są dec kim.
Twier dził, że po łu dnio wa część po wia -
tu są dec kie go win na za jąć się ho dow lą:
„Do tej po ry wie my, że chłop zmu szo ny
jest do upra wy… zbóż ozi mych, dla te go,
że obo wiąz ko we do sta wy wy ma ga ją od
te go czło wie ka od sta wia nia zbóż. My
wy su wa my za ło że nia, aby na miej sce
zbóż ja rych wpro wa dzić pa sze, ko ni cze,
któ re od po wia da ją ho dow li. Chło pi
twier dzą, że ro zu mie ją, iż to jest słusz -
ne, ale pro szą o za gwa ran to wa nie chle -
ba. Do tej po ry ta kiej gwa ran cji nie
mo gli śmy dać chło pu, bo po ja wia ły się
pew ne błę dy ze stro ny dys try bu cji. Wów -
czas, gdy chłop żą dał mą ki nasz han del
uspo łecz nio ny po dał mą kę krup czat kę
po 7 zł za 1 kg, na co chłop nie mógł so -
bie po zwo lić… Te za gad nie nia mu szą
być roz wią za ne i po stu la ty wy su wa ne
przez po wiat mu szą zna leźć zro zu mie nie
u władz nad rzęd nych. Mu si my wpro wa -
dzić re or ga ni za cję obo wiąz ko wych do -
staw w na szym po wie cie, bo je że li my
zbie ra my mniej niż wy sie je my to ja snym
jest, że coś nie w po rząd ku”. Na wo jow -

ski na uczy ciel wy su nął wnio sek znie sie -
nia obo wiąz ko wych do staw zbo ża w po -
wia tach gór skich, pro po nu jąc
za stą pie nie ich „za mien ni ka mi” w for -
mie mię sa, weł ny, tłusz czów. 

Na za nie dba nia w rol nic twie zwró cił
uwa gę rów nież Jan Ko żuch – re pre zen -
tant Ko rzen nej. Za sta na wiał się, kto jest
wi nien te mu, że nie zo sta ły zre ali zo wa -
ne w peł ni za ło żo ne pla ny w za kre sie
roz wo ju rol nic twa: „My zda je my so bie
spra wę – mó wił do ze bra nych – że po
oku pa cji i znisz cze niu kra ju nie ła two by -
ło go od bu do wać. Trze ba by ło  po świę -
ceń i sił. Na ród pol ski sta nął na zew
Pol skiej Rze czy po spo li tej Lu do wej i do -
ko nał wiel kich wy sił ków. Od bu do wa li -
śmy znisz czo ny kraj, roz bu do wa li śmy
prze mysł, od bu do wa li śmy sto li cę, my
chło pi zu peł nie zga dza li śmy się z tym, że
w pierw szym rzę dzie mu si się od bu do -
wać znisz czo ny kraj, od bu do wać i roz -
bu do wać prze mysł cię żki i cze ka li śmy, że
po tem bę dzie się roz bu do wy wać rol nic -
two – za wie dli śmy się jed nak. W pla nie
5-let nim nie wi dzi my te go”. J. Ko żuch
prze ko ny wał, że rol nic two po trze bu je
sil ne go wspar cia ze stro ny władz, iż
chło pom po win no się uła twić za kup ma -
te ria łów nie zbęd nych do wy daj nej pro -
duk cji rol ni czej.

W imie niu sa dow ni ków
W la tach pięć dzie sią tych na Są dec -

czyź nie za czę ła roz wi jać się co raz in ten -

Mieszkaniec Ptaszkowej
żalił się: „Zapomniano
w planie 5-letnim o nas,
rolnikach, którzy już 10 lat
jesteśmy na szarym końcu.

HISTORIA
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syw niej pro duk cja sa dow ni cza. Pod czas
no wo są dec kiej kon fe ren cji Ko mi te tu
Fron tu Na ro do we go w imie niu sa dow -
ni ków prze ma wiał Jó zef Za jąc z Tę go -
bo rzy. Skry ty ko wał on li kwi da cję
Związ ku Sa dow ni cze go na te re nie po -
wia tu no wo są dec kie go: „Dzi siaj z sa -
dow ni ka mi ja koś nikt się nie li czy, na
sa dow nic two nie otrzy mu je się na wo -
zów. Jest Okrę go wy Za kład Han dlo wy,
któ ry sku pu je owo ce, kon trak tu je i tyl ko
obie cu je przy kon trak ta cji ró żne rze czy,
nie wy wią zu jąc się z obiet nic. Sa dow ni -
cy mu szą mieć peł ny głos i peł ne pra -
wa”. J. Za jąc wy stą pił z wnio skiem, by
na Są dec czyź nie po now nie zo stał po wo -
ła ny Zwią zek Sa dow ni ków, któ ry by
dbał o in te re sy go spo da rzy zaj mu ją cych
się upra wą drzew owo co wych.

Po wy gło sze niu re fe ra tów przez de -
le ga tów, przy stą pio no do wy bo ru po -
wia to we go Ko mi te tu Fron tu
Na ro do we go. Spo śród wy bra ne go Ko -
mi te tu ukon sty tu ował się za rząd:

1. Je rzy Ja wor ski – prze wod ni czą cy 
2. Wi told Ada mu szek – wi ce prze wod ni czą cy
3. Jó zef Sus – wi ce prze wod ni czą cy
4. Hen ryk Mi zian ty – wi ce prze wod ni czą cy
5. Wła dy sław Żak – se kre tarz
6. Ka zi mierz Pie czon ka – czło nek
7. Sta ni sław Bo ryś – czło nek
8. Zdzi sław Ada mus – czło nek
9. Ma ria Mu zycz ko – czło nek

10. Mar cin Ku rzy dło – czło nek
11. Jó ze fa Fran czy kow ska – czło nek
12. ks. Jan Ma ziarz – czło nek
13. Zbi gniew Ger tych – czło nek
14. Ma ria Łucz kie wicz – czło nek
15. Zyg munt Smo leń – czło nek
16. Ka zi mie ra Kę dro nio wa – czło nek
17. Je rzy Go stwic ki – czło nek
18. Sta ni sła wa Gó ra ko wa – czło nek

Da tę pierw sze go po sie dze nia Pre zy -
dium Po wia to we go Ko mi te tu Fron tu
Na ro do we go wy zna czo no na dzień 23
paź dzier ni ka 1956 r.

Pod kre śle nia wy ma ga fakt, że wła dze
Fron tu Na ro do we go sto so wa ły w swej
dzia łal no ści pro pa gan dę, któ ra suk ce -
syw nie na gła śnia ła, wy ol brzy mia ła rze -
czy wi ste, czy też czę ściej rze ko me je go
suk ce sy. Na Są dec czyź nie or ga nem ko -
mi te tów Fron tu Na ro do we go by ły „Wia -
do mo ści Są dec ko -Li ma now skie”.
Czy tel ni kom te go pe rio dy ku wpa ja no
prze ko na nie o osią gnię ciach so cja li zmu.
Czy nio no to nie tyl ko po przez sło wo pi -
sa ne, ale i rów nież po przez od po wied -
nio do bra ne do tek stu ilu stra cje,
przed sta wia ją ce chło pa i ro bot ni ka przy
wy tę żo nej pra cy. W 1956 r. Ro man
Paw łow ski ogło sił we wspo mnia nym pi -
śmie ar ty kuł pt. Ra chu nek dwu na sto le -
cia (nr 33-34), w któ rym sta rał się
uka zać suk ce sy go spo dar cze Pol skiej

Rze czy po spo li tej Lu do wej. Ja ko przy -
kład po stę pu przy ta czał na stę pu ją ce da -
ne: „…przed woj ną by ło w na szym
po wie cie wraz z mia stem No wym Są -
czem 312 na uczy cie li, a dziś bez mia sta
jest 727. Roz są dek mó wi, że w 1939 r. w
po wie cie no wo są dec kim wraz z mia stem
by ły 23 szko ły 7–mio kla so we, a dziś
(bez mia sta) jest ich 139.

I cóż jesz cze? Chy ba to, że w po wo -
jen nym 12-le ciu wy bu do wa no w na szym
po wie cie (bez mia sta N. Są cza) 43 no we
szko ły, a 3 są w bu do wie.

Czy to tyl ko to? Nie, nie tyl ko. Kie dy
je dzie cie do pra cy w ró żnych za kła dach
w Mar cin ko wi cach, Klę cza nach, Sta rym
Są czu i wie lu in nych, po my śl cie, że nie
by ło ich przed woj ną, a zo sta ły stwo rzo -
ne wa szy mi rę ka mi, po my śl cie o tych
warsz ta tach pra cy ja ko ich twór cy i
współ go spo da rze. Kie dy na rze ka cie, że
tak da le ko do tej fa bry ki wi na w Dą -
brów ce – po my śl cie, że przed woj ną jej
nie by ło, po my śl cie i o tym, że my co -
dzien nie przed woj ną cho dzi li z No we go
Są cza na Wil ko no szą, do Li pia, aby przy

bu do wie no wej dro gi za ro bić zło ty
osiem dzie siąt pięć”.

Wraz z upły wem lat w pra cach Fron -
tu Jed no ści Na ro du pro pa gan da od gry -
wa ła co raz więk sze zna cze nie.
Uwi dacz nia się to szcze gól nie w la tach
sześć dzie sią tych ubie głe go stu le cia, kie -
dy to przy stą pio no do in ten syw niej szych
prac oko ło bu do wy no wych dróg, skle -
pów, szkół, re gu la cji rzek, elek try fi ka cji
a ta kże na stą pi ła po pra wa wy daj no ści
pro duk cji rol ni czej.

JAN WNĘK

Na Sądecczyźnie organem
komitetów Frontu
Narodowego były
„Wiadomości
Sądecko-Limanowskie”.
Czytelnikom tego
periodyku wpajano
przekonanie
o osiągnięciach socjalizmu.
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M u zeum Okrę go we w No -
wym Są czu sta ra się o 30
tys. zł do fi nan so wa nia
na sta łą wy sta wę „Dzie je

mia sta No we go Są cza”. Wnio sek zo stał
zło żo ny przed kil ko ma ty go dnia mi
do Urzę du Mia sta i cze ka na ła ska wą de -
cy zję. 

Do ta cja po zwo li ła by m.in. do koń czyć
po wsta ją cą ma kie tę hi sto rycz ną No we -
go Są cza z pierw szej po ło wy XIX wie -
ku. Jest ona czę ścią wie lo let nie go
pro jek tu re ali zo wa ne go od 2007 r.
i od po cząt ku wspie ra ne go (w tym ta kże
fi nan so wo) z bu dże tu mia sta.

Sta ła wy sta wa „Dzie je mia sta No we -
go Są cza” po ka że je go roz wój i za cho -
dzą ce zmia ny na prze strze ni dzie jów,
po cząw szy od cza sów przed lo ka cyj -
nych, lo ka cję w 1292 ro ku, aż do cza -
sów współ cze snych. Bę dzie od wo ły wać
się nie tyl ko do hi sto rii go spo dar czej, ale
ta kże do roz wo ju urba ni stycz ne go, me -
ce na tu sztu ki i kul tu ry re li gij nej. Jed nym
z pierw szych jej ele men tów jest zre kon -
stru owa ny do ku ment lo ka cyj ny z pie -
czę cią ma je sta tycz ną Wa cła wa II, któ ry
wraz z wie lo ma przy wi le ja mi kró lew -
ski mi, ja ki mi szczy ci ło się mia sto, spło -
nął w 1894 r. Je go pre zen ta cja mia ła

miej sce przed dwo ma la ty. Trzon wy sta -
wy sta no wi kil ka ma kiet, ob ra zu ją cych,
(w opar ciu o ba da nia ar chi tek to nicz no–
hi sto rycz ne), roz wój prze strzen ny mia -
sta na prze strze ni dzie jów.

– Pro jekt obej mie czte ry ma kie ty
– mó wi Ro bert Ślu sa rek, dy rek tor Mu -
zeum Okrę go we go w No wym Są czu.
– Pierw sza, obec nie przy go to wy wa na,
przed sta wia No wy Sącz w I po ło -

wie XIX wie ku, czy li sprzed po ża ru, któ -
ry stra wił więk szość mia sta. Jest ona
naj kosz tow niej sza ze wszyst kich. Dru ga
po świe co na bę dzie okre so wi od 1611
do 1753 r., ob fi tu ją ce mu w klę ski ży wio -
ło we, któ re od ci snę ły du że pięt no na roz -
wo ju urba ni stycz nym mia sta. Trze cia
obej mie la ta 1448–1611, a ostat nia mia -
sto przed lo ka cyj ne i z cza sów lo ka cji.
Ukoń czo ne ma kie ty bę dą ro bić wra że -
nie. Ich przy go to wa nie to jed nak spo ry
wy da tek. Dla te go też za bie ga my o tak
bar dzo nam po trzeb ne do fi nan so wa nie.
Z te go też wzglę du po dzie li li śmy re ali za -
cję pro jek tu na kil ka eta pów. Za na mi
trzy, a przed na mi czwar ty. War to pod -
kre ślić, że wiel ką za słu gą te go pro jek tu
jest dro bia zgo wa dba łość przy od twa -
rza niu po szcze gól nych je go ele men tów,
któ re są przy go to wy wa ne w opar ciu
o ma te ria ły ar chi tek to nicz no–hi sto rycz -
ne roz wo ju prze strzen ne go i urba ni -
stycz ne go No we go Są cza.

Na ma kie tach mo żna bę dzie zo ba -
czyć m.in. zna czą ce dla mia sta obiek ty
oraz za byt ko we ze spo ły ar chi tek to nicz -
ne ist nie ją ce, prze bu do wa ne lub już nie -
ist nie ją ce – np. sta ry ra tusz, for ty fi ka cje
obron ne, ko ścio ły, klasz to ry.

NOWINY Z MUZEUM OKRĘGOWEGO
Niewielkie pieniądze na dużą rzecz

Od lokacji do
współczesności

Na makietach można
będzie zobaczyć m.in.
znaczące dla miasta
obiekty oraz zabytkowe
zespoły architektoniczne
istniejące, przebudowane
lub już nieistniejące – np.
stary ratusz, fortyfikacje
obronne, kościoły,
klasztory.

Frag ment po wsta ją cej ma kie ty No we go Są cza z I poł. XIX wie ku FOT. MI GA

KULTURA
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Ma kie ta, uka zu ją ca No wy Sącz
w I poł. XIX wie ku, nad któ rą od ubie -
głe go ro ku pra cu ją fa chow cy, jest ze
wzglę du na wie le ele men tów, naj bar -
dziej kosz tow na. Go to wa jest część mo -
de li bu dyn ków, two rzą cych miej ską
za bu do wę. Wy ko nał je spe cja li sta z Pra -
cow ni Re kon struk cji w Mu zeum Hi sto -
rycz nym Mia sta Kra ko wa.

– Ma my go to wych osiem mi nia tur bu -
dyn ków mo nu men tal nych: sy na go gę, ple -
ba nię, sta ry ra tusz, ka mie ni cę
ber nu sow ską, Dom Ka no ni czy, ko ściół
Je zu itów, za mek i ko ściół far ny, obec ną
ba zy li kę i 114 bu dyn ków drew nia no–mu -
ro wa nych z I poł. XIX wie ku – mó wi Be -
ata Wierz bic ka, kie row nik dzia łu
hi sto rycz no–ar che olo gicz ne go Mu zeum
Okrę go we go w No wym Są czu. – W tym
ro ku uzu peł ni my ma kie tę o dwa ko lej ne
mo nu men tal ne bu dyn ki i 190 mu ro wa no–
drew nia nych. Mi nia tu ry obiek tów od twa -
rza ne są w ska li 1:500. Ta kże w tym ro ku,
w ra mach czwar te go eta pu pro jek tu, zo -
sta ną po zy ska ne i opra co wa ne ma te ria ły
ar chi tek to nicz no–hi sto rycz ne roz wo ju
prze strzen ne go i urba ni stycz ne go mia sta
na prze strze ni wie ków. Mam tu na my śli
kwe ren dy i pro jek ty tech nicz ne, któ re bę -
dą po mo cne przy wy ko ny wa niu ko lej nych
mo de li i ma kiet.

Nie wy klu czo ne, że go to wą ma kie tę
mia sta z I poł. XIX wie ku zo ba czy my
w ca łej oka za ło ści w Do mu Go tyc kim
już w przy szłym ro ku. W ra mach re ali -
zo wa ne go pro jek tu zo sta nie stwo rzo ny
ta kże pro gram mul ti me dial ny – ani ma -
cja, od twa rza ją ca wnę trza świą tyń i bu -
dyn ków uży tecz no ści pu blicz nej.
Na wy sta wie, oprócz do ku men tu lo ka -

cyj ne go i ma kiet, znaj dą się też plan sze
z ma pa mi i pla na mi mia sta z okre su sta -
ro pol skie go i XIX wie ku. Uzu peł nią ją
obiek ty (do ku men ty, broń bia ła, pa rad -
na, ele men ty umun du ro wa nia), któ re
nie gdyś by ły wła sno ścią To wa rzy stwa
Gim na stycz ne go So kół. Mu zeum za ku -
pi ło je od pry wat nych ko lek cjo ne rów.
Eks po zy cję wzbo ga cą ta kże ar chi wa lia
do ty czą ce są dec kiej ko le gia ty, fil mo wy
ma te riał ar chi wal ny, uka zu ją cy ży cie
w mie ście w okre sie mię dzy wo jen nym
oraz eks po na ty sztu ki cer kiew nej, lu do -
wej i iko ny, z bo ga te go zbio ru, bę dą ce -

go w po sia da niu mu zeum. O wy sta wie
po wsta nie pu bli ka cja.

– Sta ła wy sta wa, trak tu ją ca o hi sto rii
mia sta, do któ rej mu zeum do kła da się
rów nież fi nan so wo, bę dzie ewo lu ować
– do da je Ślu sa rek. – Ka żdy znaj dzie
na niej coś dla sie bie. Po sia da nie ta kiej
jest dla wie lu miast punk tem ho no ru.
Wie le z nich mo że się nią już cie szyć.

Re ali zo wa ny pro jekt po zwo li po ka zać
No wy Sącz na tle in nych miast ma ło pol -
skich i przed sta wić je go związ ki z Kra -

ko wem i in ny mi mia sta mi, lo ko wa ny mi
na pra wie mag de bur skim. Mi mo licz -
nych pu bli ka cji o No wym Są czu (ksią -
żek, prze wod ni ków, in for ma to rów) nie
uda ło się, jak do tąd, na kre ślić, jak roz -
wi ja ło się mia sto na prze strze ni je go
dzie jów od cza sów przed lo ka cyj nych.
Wy sta wa wy peł ni ist nie ją cą lu kę i po sze -
rzy wie dzę o mie ście i re gio nie. Przy czy -
ni się ta kże do sze ro ko ro zu mia nej
pro mo cji hi sto rycz nej No we go Są cza.

IGA MI CHA LEC

Mimo licznych publikacji
o Nowym Sączu (książek,
przewodników,
informatorów) nie udało
się, jak dotąd nakreślić, 
jak rozwijało się miasto
na przestrzeni jego dziejów
od czasów
przedlokacyjnych.

Zaproszenie do konkursu
fotograficznego

Źró dła Ma ło pol ski
Mu zeum Okrę go we w No wym Są czu za pra -
sza do udzia łu w kon kur sie fo to gra ficz nym
pn. „Skar by Ma ło pol ski 2010 – do zdro jów”,
któ ry or ga ni zo wa ny jest w ra mach XII Ma ło -
pol skich Dni Dzie dzic twa Kul tu ro we go.
Na zwy cięz ców cze ka ją atrak cyj ne na gro dy.
Pa tro nat nad kon kur sem spra wu je mar sza -
łek Ma ło pol ski. Te go rocz ny – po świę co ny
jest ma ło pol skim zdro jom. Mo gą w nim
wziąć udział do ro śli i oso by nie peł no let nie
(te ostat nie do kar ty zgło sze nio wej mu szą
do łą czyć zgo dę ro dzi ców lub opie ku nów
praw nych na ich uczest nic two). Do kon kur su
mo żna zgło sić nie wię cej niż 8 fo to gra fii
(mak sy mal ny for mat – 100 na 70 cm, mi ni -
mal ny zaś – 15 na 21 cm). Mo gą to być od -
bit ki na pa pie rze fo to gra ficz nym oraz pli ki
w for ma cie jpg lub tif na pły cie CD. W przy -
pad ku zdjęć ana lo go wych na le ży do łą czyć
ska ny fo to gra fii, bądź ska ny ne ga ty wów. Fo -
to gra fie oce ni ju ry i ono przy zna na gro dy
(pierw sza – 3 tys. zł., dru ga – 2 tys. zł,
a trze cia – 1,5 tys. zł.). 
Na gro dzo ne i wy ró żnio ne pra ce bę dą pre -
zen to wa ne na wy sta wie po kon kur so wej, or -
ga ni zo wa nej w ra mach XII Ma ło pol skich Dni
Dzie dzic twa Kul tu ro we go w Mu zeum Ni ki fo -
ra w Kry ni cy od ma ja do sierp nia br.
Fo to gra fie wraz z kar tą zgło sze nio wą w za -
mknię tej ko per cie i opa trzo nej go dłem na le -
ży prze słać lub do star czyć do 16 kwiet nia br.
do Mu zeum Okrę go we go w No wym Są czu
(ul. Lwow ska 3, Dział Edu ka cyj ny z do pi -
skiem kon kurs fo to gra ficz ny.). Dla za in te re -
so wa nych po da je my nu mer te le fo nu:
(0–18) 443–77–08. (MI GA)

Synagoga w skali 1:500
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Szu ka jąc wzro kiem na ekra nie te le wi zo ra praw do po dob nych trium fa to rów
walk (a nie ma w świa to wym spo rcie cen niej sze go tro feum niż zwy cię stwo
olim pij skie) po myśl my o olim pij czy kach -kra ja nach, któ rzy w prze szło ści
roz sła wia li Są dec czy znę. Oni też kie dyś prze ży wa li emo cje szla chet nej wal -

ki na zi mo wych igrzy skach, pew nie nie mniej sze niż Ju sty na Ko wal czyk, To masz
Si ko ra czy Adam Ma łysz.

12 lutego na największym krytym stadionie na świecie – BC Place
Stadium w kanadyjskim Vancouver – zapłonie przeniesiony z góry

Olimp znicz olimpijski. Nadchodzi czas wielkiego sportowego zbratania,
bliskiej chyba każdemu olimpijskiej idei pokoju i przyjaźni.

Nie by ło ich wie lu. Pierw szym,
z Gar misch–Par ten kir chen
(1936), był Mie czy sław Ka -
sprzyc ki, któ ry w mło do ści

gry w ho ke ja na uczył się na Cze chach
(po cho dził z Ostra wy), ale naj więk sze
suk ce sy od no sił z Kry nic kim To wa rzy -
stwem Ho ke jo wym. Pod Gó rą Par ko wą
miesz kał po nad pół wie ku. Zmarł
w 2001 r. Do ostat nich dni cho dził
na me cze KTH, cie szył się z od ro dze nia
ho ke ja w Kry ni cy. Opo wia dał raz jak

wi dział w Ga -Pa Adol fa Hi tle ra, któ ry
w płasz czu Hu ber tu sa nie opusz czał
żad ne go me czu ho ke jo we go, oraz Go -
erin ga z du żą fu trza ną czap ką wle pia ją -

ce go śle pia w Bron ka Cze cha nio są ce -
go pod czas de fi la dy pol ską fla gę.

W ho ke jo we śla dy Ka sprzyc kie go,
już po woj nie, po szli nie co młod si ko le -

Są de cza nie na zi mo wych olim pia dach

Na śnie gu i lo dzie

Za pło nie znicz

Rysunek E. Ałaszewskiego z„Przeglądu Sportowego”, 1956 r.

SPORT
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dzy z KTH (mi strzo wie Pol ski z 1950
r.), po tem przy szedł czas na bob sle istów
z No we go Są cza i sa necz ka rzy z no wo -
są dec ko–kry nic kich klu bów. 

Ho ke iści z Kry ni cy wy je żdża li
na pierw sze po woj nie igrzy ska w Sankt
Mo ritz, nie speł na trzy la ta po wy ga sze -
niu ko mi nów kre ma to ryj nych Oświę ci -
mia i Da chau, bez de wiz, z wła snym
wik tem. Eki pa, nie ma jąc pie nię dzy
na bi le ty, opła ci ła się słu żbom ko le jo -
wym Cze cho sło wa cji i Au strii za bra ną
sło ni ną (11 wor ków). Kon duk to rzy bra li
chęt nie, bo Eu ro pa cier pia ła ogrom ne
kło po ty apro wi za cyj ne. Po la cy w in au -
gu ra cyj nej de fi la dzie nie wy stą pi li, bo
nie mie li jed no li tych stro jów.

Ho ke ista i póź niej szy tre ner Jó zef
Ku rek przy wo łu je wal kę na sta dio nie
lo do wym Ap po lo nia w Cor ti na d’Am -

pez zo z Au strią, zdo był wte dy dwie
de cy du ją ce o zwy cię stwie bram ki (ze
sta nu 2-3 na 4-3). W Inns bruc ku
w 1976 już ja ko tre ner do pro wa dził
pol ską re pre zen ta cję do 6 miej sca
(o ta kiej lo ka cie na si ho ke iści mo gą
dziś tyl ko po ma rzyć). Trzy mie sią ce
póź niej, pod czas MŚ w Ka to wi cach
dru ży na Kur ka ro ze gra ła mecz stu le -
cia po ko nu jąc ZSRR 6-4. Któż te go
nie pa mię ta!

Z bie giem lat co raz trud niej przy cho -
dzi ło są de cza nom zdo by wać olim pij skie
no mi na cje. Na igrzy skach wy je żdża li
po je dyn czy za wod ni cy, ostat nim (w Tu -
ry nie, 2006) – na szym są dec ko–kry nic -
kim ro dzyn kiem był pan cze ni sta Pa weł
Zyg munt, uczest nik czte rech olim piad.

Ka żdy z nich wspo mi na udział
w igrzy skach ja ko jed no z naj pięk niej -

szych wspo mnień ży cia. Za pa le nie zni -
cza, ciar ki po ple cach, ró żno ję zycz ny
gwar wiel kie go świa ta, wiel kie świę to
zbra ta nia i przy jaź ni mło dych lu dzi, któ -
rzy pod ję li spor to wą ry wa li za cję
– wszyst ko to wbi ja się w świa do mość
i tkwi w niej po uszy do dziś.

Jó zef Szy mań ski wi dząc 26 stycz -
nia 1956 pło ną cy znicz olim pij ski
– sym bol po ko ju po my ślał mi mo wol nie
o 4 la tach po by tu w obo zie pra cy w Ber -
li nie pod czas woj ny z Hi tle rem.

Zmar łe mu w ubie głym ro ku Ste fa no -
wi Cso ri cho wi, jed ne mu z czo ło wych
za wod ni ków w hi sto rii pol skie go ho ke -
ja na lo dzie spo so bią ce mu się do bo ju
na ta fli z Niem ca mi, jak na ta śmie fil mo -
wej, prze mknę ła przed ocza mi, kam pa -
nia wrze śnio wa i wo jacz ka w bry ga dzie
pan cer nej ge ne ra ła Maczka.

Naj licz niej szą gru pę olim pij -
czy ków sta no wi li ho ke iści
z KTH, mi strzo wie Pol ski
z 1950 r., przez wie le lat wio -

dą cy prym w ka drze na ro do wej
(przed erą no wo tar skie go Pod ha la), naj -
pierw w bar wach kry nic kie go ze spo łu,
po tem głów nie war szaw skiej Le gii.
Atak ze Ste fa nem Cso ri chem, Ma ria -
nem Je ża kiem i Eu ge niu szem Le wac -
kim uzna wa ny jest za jed ną
z naj lep szych for ma cji ofen syw nych
w hi sto rii pol skie go ho ke ja. Więk szość
mi strzów krą żka – olim pij czy ków uro -
dzi ła się pod Gó rą Par ko wą, trzech
w No wym Są czu – Ste fan Cso rich, Wła -
dy sław Pa bisz i Zbi gniew Bry jak.

Ode szli już na wiecz ną war tę: 
Mie czy sław Bur da (1916–1990) – ro -
dem z Kra ko wa, na past nik, grał ta kże
na Ślą sku i w Cra co vii, po cho wa ny
w Kry ni cy;
Ste fan Cso rich (1921–2008) – patrz
str. 87;
Je rzy Gosz ty ła (1935–1991) – ro dem
z Kry ni cy, w re pre zen ta cji Pol ski za -
grał 114 me czów strze la jąc 41 bra mek,

ka pi tan Woj ska Pol skie go, uczył wu efu,
tre no wał KTH, po cho wa ny w War sza wie; 
To masz Ja siń ski (1916–1998)
– do Kry ni cy tra fił ja ko za wod nik
lwow skich klu bów, z wy kształ ce nia in -

ży nier i le karz we te ry na rii, po cho wa ny
we Wro cła wiu;
Mie czy sław Ka sprzyc ki (1910–2001)
– ro dem z Ostra wy, obroń ca, uczest nik
kam pa nii wrze śnio wej i fran cu skiej,

Ho ke jo wy za ciąg z Kry ni cy

KTH, 1948



in ter no wa ny w Szwaj ca rii, dzia łacz
spor to wy, po cho wa ny w Kry ni cy;
Edward Ko cząb (1928–2002) – ro dem
z Kry ni cy, bram karz, 11–krot ny mistrz
Pol ski (w KTH i Le gii), ps. „Dzia dek”,
za ży wał eme ry tu ry w Płoc ku;
Zdzi sław No wak (1928–2000) – ro -
dem z Kry ni cy, środ ko wy na past nik,
pra co wał w kry nic kim MPGK i ki nie,
po cho wa ny w Kry ni cy;
Wła dy sław Pa bisz (1931–2007) – ps.
„Pu la res”, na mi strzo stwach świa ta
w w Mo skwie w 1957 zo stał wy bra ny
naj lep szym bram ka rzem tur nie ju,
znaw ca gry w po ke ra; TU FO TO
Sta ni sław Szlen dak (1920–1998)
– ro dem z Kry ni cy, bram karz, ma szy -
ni sta na sta rym lo do wi sku (obec nie
stoi tu ki no „Ja wo rzy na”) w uzdro wi -
sku, po cho wa ny w Kry ni cy.

Są wśród nas:
Szy mon Ja nicz ko (ur. 1930 w Kry ni cy)
– w li dze w cią gu 18 se zo nów ro ze -
grał 278 spo tkań, w któ rych zdo był 64
bram ki, w 1973 wy emi gro wał do Szwe cji;
Ma rian Je żak (ur. 1928 w Kry ni cy)
– ps. „Ma niuś”, ab sol went kry nic kie go
li ceum im. mjra H. Su char skie go,
w la tach 60. tre ner na ro do wej ka dry
ho ke jo wej, ukoń czył war szaw ską

AWF, ppłk Woj ska Pol skie go, osiadł
na sta łe w Bia łym sto ku;
Jó zef Ku rek (ur. 1933 w Kry ni cy)
– w re pre zen ta cji kra ju ro ze grał 103
spo tka nia i strze lił 50 bra mek, ja ko tre -
ner po pro wa dził Pol skę do hi sto rycz ne -
go (je dy ne go) zwy cię stwa nad ZSRR
pod czas mi strzostw świa ta w Ka to wi -
cach (1976), na dal ak tyw ny, wspo ma ga
ro dzi nę w pry wat nym biz ne sie;
Eu ge niusz Le wac ki (ur. 1926) – ro -
dem z Kra ko wa, w Kry ni cy osiadł
na po cząt ku lat 30., uta len to wa ny nar -
ciarz i pił karz, ja ko ho ke ista na zy wa ny
„kró lem do bi tek”, jeź dził przez wie le
lat pod Gó rą Par ko wą tak sów ką nr 1,
obec nie miesz ka w Szczaw ni cy.

***
Młod sze po ko le nie olim pij czy ków–

ho ke istów two rzą An drzej Za ba wa
i Zbi gniew Bry jak.
A. Za ba wa (ur. 1955 w Kry ni cy), ps.
„Dża mes”. W KTH wy stę po wał
do 1974, naj więk sze suk ce sy od no sił
w Za głę biu So sno wiec (5 ty tu łów mi -
strza Pol ski), po tem grał w klu bach
nie miec kich. Trzy krot nie na igrzy -
skach, wy bo ro wy na past nik (dwu krot -
nie król strzel ców pol skiej li gi, 1986
i 1986), w re pre zen ta cji Pol ski ro ze -
grał 156 me czów, strze la jąc 70 go li.

Obec nie peł ni funk cję kie row ni ka ka -
dry na ro do wej w ho ke ju na lo dzie.
Z. Bry jak (ur. 1965 w No wym Są czu),
gracz KTH (1976–1980) i Po lo nii By -
tom (1980–1998), w któ rej bar wach
zdo był 7–krot nie ty tuł mi strza Pol ski.
Z za wo du tech nik–gór nik. Grał na obro -
nie (wzór pra co wi to ści i dys cy pli ny),
ma jąc głów ny udział w he ro icz nych bo -
jach Po la ków pod czas olim pia dy w Cal -
ga ry (1988) w gru pie eli mi na cyj nej ze
Szwe cją 1-1 i go spo da rza mi, Ka na dą 0-
1. Obec nie tre ner w By to miu.
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Jó zef Ku rek

Szymon Janiczko, 1949

Andrzej Zabawa FOT. DAWID CHALIMONIUK
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Uro dził się 25 wrze śnia 1921 r. w No -
wym Są czu, ja ko syn (je dy nak) miesz -
ka ją cej w Kry ni cy ro dzi ny Wła dy sła wa
i Ma rii z d. Słom ka. Dzie ciń stwo, tak jak
przy sta ło na chło pa ka spod Gó ry Par ko -
wej, spę dził na nar tach, san kach i ły -
żwach. Do wy bu chu II woj ny świa to wej
zdą żył ukoń czyć miej sco wą szko łę pod -
sta wo wą, roz po cząć na ukę w gim na -
zjum i li ceum, a przede wszyst kim
roz ko chać się w ho ke ju na lo dzie.
Uzdro wi sko pod Gó rą Par ko wą w 1931
r. by ło or ga ni za to rem ho ke jo wych mi -
strzostw świa ta z udzia łem m.in. Ka na -
dyj czy ków i Ame ry ka nów. Miej scem
tur nie ju był no wo cze sny jak na owe cza -
sy Sta dion Lo do wy przy ul. Li po wej
(dzi siaj stoi tu ki no „Ja wo rzy na”). 

Spor to wa at mos fe ra tam tych lat mia -
ła wpływ na pod ję cie przez Ste fa na Cso -
ri cha tre nin gów i gry w Kry nic kim
To wa rzy stwie Ho ke jo wym pod okiem
tre ne ra, na uczy cie la, dzia ła cza spor to -
we go i kie row ni ka Po go to wia To wa rzy -
stwa Krze wie nia Nar ciar stwa An drze ja
B. No wi ko wa, ab sol wen ta Cen tral ne go
In sty tu tu Wy cho wa nia Fi zycz ne go (zgi -
nął ja ko żoł nierz w pierw szych
dniach II woj ny świa to wej). 

Ka ra bin za miast ho kej ki
Szyb ko zo stał uzna ny za jed ne go

z naj zdol niej szych na past ni ków. Ma rzył
o wy jeź dzie na olim pia dę, w 1940 r.
ogień olim pij ski miał do trzeć do To kio.
Ma rze nia mło de go ho ke isty prze rwa ła
jed nak woj na. Cso rich, po dob nie jak je -
go ko le dzy z dru ży ny, zo sta wił w do mu
ły żwy, kij ho ke jo wy za mie nił na ka ra bin
i zo stał wcie lo ny do woj ska. Brał udział
w woj nie obron nej we wrze śniu 1939 ro -

ku, na stęp nie prze do stał się na Wę gry,
skąd po krót kim okre sie in ter no wa nia
do tarł do Fran cji, gdzie wio sną 1940 r.
ukoń czył szko łę pod ofi cer ską,
a w czerw cu wal czył w Al za cji w skła -
dzie 2 Dy wi zji Strzel ców Pie szych w ra -
mach 45 Kor pu su Ar mii Fran cu skiej.
W po tycz ce z Niem ca mi w re jo nie Li nii
Ma gi no ta zo stał ran ny i – wraz z więk -
szo ścią sił 2 DSP – in ter no wa ny (19
czerw ca 1940 r.) w Szwaj ca rii. Gro zi ła
mu am pu ta cja no gi, ale le karz, gdy się
do wie dział, że ma do czy nie nia z człon -
kiem ka dry olim pij skiej, po czy nił nad -
ludz kie sta ra nia, aby ją ura to wać
i no ga… sa ma do szła do sie bie. 

W Szwaj ca rii „cią gło wil ka do la su”:
Ste fan (pod zmie nio nym na zwi skiem)

Papa Csorich z synami hokeistami

Csorich wojak

Jeden z najwybitniejszych hokeistów polskich, związany przez lata
z Krynicą, kapitan drużyny narodowej, olimpijczyk, pedagog, zasłużony

szkoleniowiec, wychowawca młodzieży, żołnierz dwóch armii, 
kawaler Legii Honorowej. Ps. „Pa pa”.

„Pa pa” Cso rich
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w wol nych chwi lach w miej sco wo ściach
Chur i Neu cha tel grał w ho ke ja, udzie lał
się ja ko prze wod nik po gó rach, prze my -
cał Po la ków przez gra ni cę w Al pach.
Gdy Szwaj ca rzy w Lo zan nie urzą dzi li
coś w ro dza ju igrzysk olim pij skich, któ -
re mia ły za stą pić te nie do szłe w To kio,
po je chał tam ze skocz kiem nar ciar skim
Ja nem Ku lą i w cza sie de fi la dy pocz tów
sztan da ro wych wy wie sił na try bu nach
prze my co ną pol ską fla gę, wzbu dził za in -
te re so wa nie po li cji, mu siał się ukry wać. 

W 1944 r. po now nie uciekł do Fran -
cji (wal czył w Ba ta lio nie FFI Ane cy
– Pon ta lier), a po in wa zji alian tów
w Nor man dii tra fił do I Dy wi zji gen.
Sta ni sła wa Macz ka i zo stał od ko men de -

ro wa ny do Wiel kiej Bry ta nii. W Edyn -
bur gu w Szko cji zdał ma tu rę i grał
w ho ke ja (Dun dee Ti gers i Fal kirk
Lions). 

Fi lar dru ży ny na ro do wej
Po po wro cie do kra ju (w paź dzier ni -

ku 1946 r.) na tych miast włą czył się
w od bu do wę ży cia go spo dar cze go
i spor to we go Kry ni cy. Roz po czął za kro -
jo ny na du żą ska lę pro gram pra cy ze

spor to wą mło dzie żą two rząc pod wa li ny
pod tzw. kry nic ką kuź nię ta len tów, któ -
ra po tem przez wie le lat za si la ła sek cje
ho ke jo we czo ło wych klu bów w kra ju.
Ja ko ho ke istę ce cho wa ła go nie by wa ła
spo strze gaw czość, in tu icja, wy śmie ni ta
tech ni ka i jaz da na ły żwach, bły ska wicz -
ny start do krą żka, zwrot ność, fan ta zja,
am bi cja.

Za wod nik Unii Kry ni ca (1946–1955)
i KTH (1956–1960) z któ rym zdo był ty -
tuł mi strza (1950) i 3–krot nie wi ce mi strza
Pol ski (1949, 1951, 1953). 52–krot ny re -
pre zen tant Pol ski (1946–1957), strze -
lec 34 bra mek, dwu krot ny olim pij czyk.
Na olim pia dę w 1956 r. w Cor ti na d'Am -
pez zo nie po je chał z po wo dów po li tycz -

nych – by ła to kon se kwen cja słu żby
woj sko wej w Pol skich Si łach Zbroj nych
na Za cho dzie, sta li now ski de cy dent przy -
po mniał so bie o „ho ke iście od An der sa”
i od mó wił pasz por tu. 

Był też uczest ni kiem trzech tur nie jów
o mi strzo stwo świa ta: w pierw szych po -
wo jen nych w Pra dze (1947) – 6 miej sce
re pre zen ta cji (i dla Cso ri cha mia no kró -
la strzel ców), NRF (1955) – 7 miej sce,
Mo skwie (1957) – 6 miej sce. W tam tych

la tach zwy cię stwa nad Fin lan dią, Nor -
we gią czy Niem ca mi nie na le ża ły
do rzad ko ści. Dziś pol ska dru ży na na ro -
do wa o miej scu w ści słej świa to wej czo -
łów ce mo że je dy nie po ma rzyć...

Ka wa ler Le gii Ho no ro wej
Miał du że zdol no ści pe da go gicz ne.

Uczył wy cho wa nia fi zycz ne go i przy -
spo so bie nia woj sko we go w szko le za -
wo do wej i li ceum, a po tem ca łe dal sze
ży cie po świę cił pra cy szko le nio wej
w ho ke ju bę dąc tre ne rem KTH a na stęp -
nie Pod ha la No wy Targ, bu du jąc dwu -
krot nym wi ce mi strzo stwem li gi
(1963, 1964) po tę gę gó ral skie go klu bu,
za po cząt ko wu jąc je go wie lo let nią su -
pre ma cję w kra ju. 

Po tem pro wa dził dru ży ny Cra co vii
(1965–1972) i Stocz niow ca (1972–
1980), wpro wa dza jąc po raz pierw szy
ze spół z Gdań ska do eks tra kla sy. W se -
zo nie 1976/1977 gdańsz cza nie by li
w naj wy ższej kla sie roz gryw ko wej
praw dzi wą re we la cją. 

28 li sto pa da 2005 r. otrzy mał w am -
ba sa dzie fran cu skiej Le gię Ho no ro wą.
Miesz kał przez bli sko 40 lat w Gdań sku
i do ostat nich dni ży cia brał czyn ny
udział w ży ciu ho ke jo wym kra ju.

W ży ciu ro dzin nym z żo ną Wil hel mi -
ną (z d. Li sie wicz, ro dem z Li ma no wej)
Ste fan Cso rich miał tro je dzie ci: cór kę
Kry sty nę (ur. 1949, miesz ka w Kra ko -
wie) i dwóch sy nów: Ma ria na (ur. 1951,
pro wa dzi fir mę w Niem czech), ps. „Dą -
bek” i Bog da na (ur. 1954, dzia ła w bra -
nży sa mo cho do wej w Gdań sku), ps.
„Da dek”. 

Ho kej ja ko sport wal ki ukształ to wał
mój cha rak ter i cha rak te ry mo ich sy nów
– mó wił Ste fan Cso rich w wy wia dach
pra so wych. Sy no wie by li re pre zen tan ta -
mi Pol ski (a oj ciec zy skał przy do mek
„Pa pa”). Cór ka Kry sty na upra wia ła
z po wo dze niem ły żwiar stwo fi gu ro we.
Te raz czo ło wy mi za wod ni ka mi są wnuk
Ma rian Ste fan (no si imię sław ne go
dziad ka) i pra wnuk Ja ro sław Sap, któ -
rzy gra ją w Cra co vii. 

Trzy la ta (1994) po śmier ci pierw szej
żo ny Ste fan Cso rich po ślu bił Ewę Det -
tlaff. Zmarł 15 lip ca 2008 r. w Gdań -
sku. 19 lip ca zo stał po cho wa ny
na cmen ta rzu pa ra fial nym w Kry ni cy.

Trzy hokejowe pokolenia – Stefan, syn Bogdan, wnuk Marian Stefan

SPORT



Gar misch–Par ten kir chen 1936 
Ho kej: Mie czy sław Ka sprzyc ki (KTH Kry ni ca);
dys cy pli na po ka zo wa – bieg pa tro lo wy (dzi siej -
szy bia th lon) – Sta ni sław Ła pa now ski (Strze -
lec–Ja wo rzy na Kry ni ca);

St. Mo ritz 1948 
Ho kej: 6 m. – Mie czy sław Bur da, Ste fan Cso rich,
To masz Ja siń ski, Eu ge niusz Le wac ki, Edward Ko -
cząb (wszy scy z KTH); 

Oslo 1952
Ho kej: 6 m. – Ste fan Cso rich, Ma rian Je żak, Eu -
ge niusz Le wac ki, Zdzi sław No wak, Sta ni sław
Szlen dak (wszy scy z KTH);

Cor ti na d’Am pez zo 1956
Bob sle je: (czwór ki) – 15 m. Ste fan Cia pa ła, Je -
rzy Ole siak, Alek san der Ha be la, Jó zef Szy mań ski
(Spar ta No wy Sącz); dwój ki – 16 m. Ste fan Cia -
pa ła, Jó zef Szy mań ski (Spar ta); w dru giej
czwór ce bob sle jo wej w pierw szych dwóch śli -
zgach wy stą pił Zbi gniew Skow roń ski z Kry ni cy
re pre zen tu ją cy bar wy Ko le ja rza Kra ków; 
Ho kej: 8 m. – Bro ni sław Gosz ty ła, Szy mon Ja -
nicz ko, Jó zef Ku rek, Zdzi sław No wak, Wła dy sław
Pa bisz, Edward Ko cząb (wszy scy z KTH); 

Inns bruck 1964
San ki: (je dyn ki ko biet) – 5 m. Bar ba ra Gor goń
(Du na jec No wy Sącz); dwój ki mę żczyzn – 5 m.
Ry szard Ja no wicz–Pę drak (KTH/Du na jec) i Lu -

cjan Ku dzia (KTH/Du na jec); 
Ho kej: 9 m. – Bro ni sław Gosz ty ła, Jó zef Ku rek
i Wła dy sław Pa bisz (KTH);

Gre no ble 1968 
San ki: je dyn ki ko biet – 5 m. Ja dwi ga Dam se
(Du na jec), je dyn ki mę żczyzn – 4 m. Zbi gniew
Ga wior (Du na jec), dwój ki – 13 m. Lu cjan Ku dzia
(Du na jec) – Sta ni sław Pacz ka (LZS Mi ku szo wi ce,
zgi nął póź niej na to rze w Ko enig see);

Sap po ro 1972 
San ki: je dyn ki mę żczyzn – 12 m. Ja nusz Grze -
mow ski (KTH), 13 m. Lu cjan Ku dzia (Du na jec),
dwój ki – 9 m. Lu cjan Ku dzia (Du na jec) – Ry -
szard Ga wior (SNPTT); 

Inns bruck 1976
Bie gi nar ciar skie: 44 m. – 15 km: Wła dy sław
Pod gór ski (wy cho wa nek LKS Po prad Ry tro, re -
pre zen to wał LKS Po ro niec); 13 m. – szta fe -
ta 4x10 km;
Inns bruck 1976, La ke Pla cid 1980, Sa ra je -
wo 1984 
Ho kej: An drzej Za ba wa (wy cho wa nek KTH Kry -
ni ca): 6 m. – 1976, 7–8 m. – 1980, 8 m.
– 1984;

Sa ra je wo 1984
Ły żwiar stwo szyb kie: Zo fia To kar czyk (uro dzo -
na w No wym Są czu, ro dzi na wy wo dzi się z Ry -
tra) – 14 m. na 500 i 1000 m;

Cal ga ry 1988
Ho kej: 10 m. – Zbi gniew Bry jak; ły żwiar stwo
szyb kie: Zo fia To kar czyk – 18 m.
na 500 m, 13 m. na 1000 m, 17 m. na 1500 m;
nar ciar stwo al pej skie: Ka ta rzy na Sza frań ska–
Sos gór nik (ro dem z No we go Są cza): sla lom gi -
gant – 18 m., sla lom spe cjal ny – 17 m; 

Al ber tvil le 1992
Bie gi nar ciar skie: Wie sław Cem pa (Jed ność No -
wy Sącz): 63 m. – 10 km sty lem kla sycz -
nym, 48 m. – bieg łą czo ny 10 km sty lem
kla sycz nym + 15 km sty lem do wol nym, 52 m.
– 30 km sty lem kla sycz nym, 32 m. – 50 km sty -
lem do wol nym;

Lil la ham mer 1994, Na ga no 1998,
Salt La ke Ci ty 2002,
Tu ryn 2006
Ły żwiar stwo szyb kie: Pa weł Zyg munt (Er bet No -
wy Sącz – Kry ni ca): 40 m. – 1500 m, 18 m.
– 5000 m – 1994. 40 m. – 500 m; 18 m.
– 5000 m – 1998; 14 m. – 5000 m i 10000 m
– 2002; 18 m. – 5000 m.
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Uczest ni cy zi mo wych igrzysk

Są dec cy olim pi czy cy
Są dec cy musz kie te ro wie

Z kro ni kar skie go obo wiąz ku wy ja śnia my po -
wy ższe ze sta wie nie: bio rąc pod uwa gę ta kże
let nie igrzy ska pierw szy mi olim pij czy ka mi
z sil ny mi są dec ki mi ko nek sja mi by li sza bli ści.
Pierw szym był Ta de usz Frie drich (ur. 1903
w No wym Są czu, zm. 1976 w Kra ko wie), syn
Ire ny Kacz kow skiej i Se we ry na Frie dri cha, wy -
ższe go ofi ce ra sta cjo nu ją ce go nad Du naj cem
i Ka mie ni cą 20 puł ku pie cho ty ar mii au striac -
kiej tzw. zwan zi ge rów. W Są czu ukoń czył gim -
na zjum, pod ko niec I woj ny świa to wej szu kał
schro nie nia wraz z mat ką i bra tem Ju liu szem
(póź niej szym oso bi stym se kre ta rzem mi ni stra
Jó ze fa Bec ka) we Wied niu, wresz cie tra fił
do Lwo wa, gdzie pod jął stu dia i tre nin gi szer -
mier cze, któ re do pro wa dzi ły go do dwóch
me da li olim pij skich (Am ster dam 1928, Los
An ge les 1932).
W 1917 r. ma tu rę w II Gim na zjum im. Kró la
Bo le sła wa Chro bre go w No wym Są czu zda wał
Le szek Lu bicz–Nycz (1899–1939), brą zo wy
me da li sta z Los An ge les (1932), żoł nierz Le -
gio nów, ar ty le rzy sta, bo ha ter woj ny z bol sze -
wi ka mi (w ofen sy wie ki jow skiej), dwu krot ny
ka wa ler Vir tu ti Mi li ta ri, pod puł kow nik, wal -
czył w 1939 r. pod Bzu rą, zgi nął 22 wrze -
śnia 1939 r. na przed po lach sto li cy.

Bar ba ra Gor goń -Flont – MŚ w Krynicy, 1958 r.
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Jest ta kie zdję cie: czte ry po sta cie
w heł mach na gło wie, wci śnię te si -
ła mi – od środ ko wą i gra wi ta cji
– w ma szy nę bob sle jo wą. Pierw szy

to kie row ca Ste fan Cia pa ła (za po mo cą
li nek sprzę żo nych z pło za mi kie ru je po -
jaz dem), po tem sie dzi Je rzy Ole siak, Jó -
zef Szy mań ski i na koń cu ha mul co wy
Alek san der Ha be la. Dys ku sja o szcze gó -
łach tech nicz nych śli zgów („Olek, cze -
muś na tej ban dzie za sła bo ha mo wał?”)
na to rach ca łej Eu ro py, o po ko ny wa niu
wi ra ży, la bi ryn tów i „kre isli” (za krę tów,

po któ rych tor się krzy żu je) trwa w tym
gro nie do dziś. Barw ne opo wia da nia czy -
nią cu da, prze no szą rap tem o po nad pół
wie ku, z 2010 do 1956 ro ku, do sło necz -
no–śnie żnej Cor ti ny.

Przy by sze zza że la znej kur ty ny (no -
men omen Cor ti na po wło sku zna czy
wła śnie kur ty na) by li oszo ło mie ni mnó -
stwem wra żeń, bo ga ty mi skle pa mi, a na -
wet peł ny mi ko sza mi po ma rań czy, któ re
w sier mię żnej oj czyź nie, jesz cze
przed erą Wła dy sła wa Go muł ki, wi dzia -
ne by ły tyl ko na ob raz kach w ksią żkach.

Są dec kim bob sle istom Cor ti na ko ja -
rzyć się już bę dzie na za wsze z mie nią -
cy mi się ko lo ra mi gór skich ma sy wów,
pa no ra mą Do lo mi tów, ude ko ro wa nym
mia stem i are na mi, la sem masz tów i flag
na ro dów, hym nem olim pij skim. Są de -
cza nie szyb ko po czu li się peł no praw ny -
mi człon ka mi olim pij skiej ro dzi ny,
któ rej gwiaz da mi w Cor ti nie był Au -
striak To ni Sa iler na zy wa ny „Czar ną
Bły ska wi cą”, ob le ga ny przez pięk ne
dziew czę ta w mod nych wów czas fry zu -
rach a’la Ma ri na Vla dy i król nart Szwed
Jern berg. Przy odro bi nie szczę ścia mo -
żna by ło na tknąć się na księ cia Mo na ko,
So phię Lo ren i Gi nę Lol lo bri gi dę.

Bob sle je od po cząt ku za li cza ne są
do dys cy plin upra wia nych przez eli ty,
za mo żne fe de ra cje. Przed woj ną pol ski -
mi olim pij czy ka mi–bob sle ista mi by li
m.in. hra bio wie Bro el–Pla ter i Po tu lic -
ki oraz puł kow nik Je rzy Bar dziń ski.
Sa ma eli ta. I oto te raz, po bli sko 30 la -
tach, za bob sle je wzię li się chłop cy
z Ja giel loń skiej i Lwow skiej, „zło te
rącz ki”. Cia pa ła – uzna ny za naj lep sze -
go kie row cę, Ha be la – póź niej szy in ży -
nier, Ole siak – ta kże nar ciarz, bok ser
i naj star szy Szy mań ski – me cha nik,
mo to cy kli sta raj do wy. War to wie dzieć,
że po rząd ny bob, za rów no wte dy, jak
i te raz, ma mniej wię cej war tość eks -
klu zyw ne go mer ce de sa (dziś 60–80
tys. do la rów). W tym kon tek ście ów -
cze sny start, w to wa rzy stwie mo żnych

Olim pij skie bob sle je 

Kwa dry ga z Ja giel loń skiej

Rok po olim pia dzie, pod czas MŚ w Sankt Mo ritz, są dec cy bob sle iści,
za przy jaź nie ni już z Fe ie ra ben dem, wie lo krot nym mi strzem świa ta,
za ła twi li od nie go po rząd ne go bo ba. Wspo mi na Jó zef Szy mań ski:
– Sepp (tak mi mó wił), mo że cie wziąć mo je au to, że by prze trans por to wać bo -
ba. No i po je cha li śmy do naj bli ższe go skrzy żo wa nia, gdzie za trzy mał nas po li -
cjant, któ ry roz po znał zna jo my po jazd, ale z ob cym kie row cą i za ło gą. 
Szy mań ski po nie miec ku wy ja śnił oko licz ność, a na py ta nie „czy

na pew no od da cie au to wła ści cie lo wi” od po wie dział: 
– Nie daw no od da li śmy bez ża lu Ru skim mar szał ka (Ro kos sow skie go), to
ta kie go zasr... au ta nie od da my?
Ca łe Sankt Mo ritz śmia ło się wie czo rem z bob sle istów–ka wa la rzy,
a w ka wia ren kach sta wia no im ty le piw, ile się zmie ści ło na sto le.
– Szko da, że Ste fan (Cia pa ła) już nie ży je, pew nie by so bie przy po mniał
jesz cze nie jed ną ta ką hi sto rię.

Ru ski mar sza łek

Spacery po olimpijskiej Cortinie

SPORT
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Ame ry ka nów, Wło chów i Szwaj ca rów,
gra ni czył z cu dem.

Ży cie po olim pia dzie
Po igrzy skach Jó zef Szy mań ski mi -

łość do bob sle jów i sa nek dzie lił z pa sją
mo to ry za cyj ną, raj da mi i cros sa mi. Był
rad nym są dec kim w od no wio nym sa -
mo rzą dzie po 1990 ro ku. Jed na z naj -
barw niej szych po sta ci Są dec czy zny.

Alek san der Ha be la przez wie le lat
pra co wał w ZNTK, po tem kie ro wał
MPG KiM w No wym Są czu, za sia dał
w Ra dzie Miej skiej i Sej mi ku Sa mo rzą -
do wym Wo je wódz twa No wo są dec kie go. 

Je rzy Ole siak na le żał do naj bar dziej
roz chwy ty wa nych pro te ty ków den ty -
stycz nych. Lo kal ny pa trio ta, szcze ra du -
sza, świa dek po wia to we go uro ku mia sta
z cza sów po przed nie go po wia tu.

Wi no, bim ber i spi ry tus

Nie da le ko ho te lu w Cor ti nie by ła przy tul na wi niar nia, za wsze peł na lu dzi. Aku rat by ły uro dzi ny
Jó ze fa Szy mań skie go: 31 stycz nia.
– Po szli śmy to uczcić. Ja, Ste fek Cia pa ła, Ju rek Ole siak i Zby szek Skow roń ski. Po sta wi łem ko lej kę
„die ci an ni”, 10–let nie go wi na. Dro gie by ło sa kra menc ko. 1 do lar kosz to wał wów czas na czar nym
ryn ku 180 zł (kurs pań stwo wy był 4 zł, tu ry stycz ny – 24 zł), a ja za ra bia łem w Są czu ja kieś
– w prze li cze niu – 8 do la rów. Tym cza sem wi no kosz to wa ło 10 do la rów. No, ale raz się ży je.
– Po mnie, do kie sze ni się gnął Skow roń ski i po wie dział w śpiew nym ak cen cie prze my skim: – Ty Józ -
ku, za słu gu jesz, że by „ven ti an ni”, czy li 20–let nie wi no, dziś wy pić. Wresz cie się gnę li śmy po gą sior
za 18 do la rów (mo ja wy pła ta za dwa mie sią ce), otwo rzy li śmy go ko mi syj nie i z na masz cze niem, że -
by nie spro fa no wać, gdy w tym mo men cie wpa dli do lo ka lu ka ra bi nie rzy i je den z nich wy pa lił
po pol sku: – Bim ber masz?
Po li cjan tem oka zał się żoł nierz, któ ry ja ko je niec z ar mii mar szał ka Ba do glio był in ter no wa ny
w Kut nie i re pe ro wał ze gar ki dla We hr mach tu. Na pis „Po lo nia” na dre sie sko ja rzył mu się ze sma -
kiem pę dzo ne go w Kut nie bim bru.
Bim bru nie by ło, ale zna lazł się spi ry tus, przy wie zio ny ofi cjal nie do sma ro wa nia bob sle jo wych
płóz. Ta kiej sen sa cji w eki pie pol skiej jesz cze nie by ło. Bob sle iści pod eskor tą uzbro jo nych ka ra bi -
nie rów we szli do ho te lu, pre zes Wło dzi mierz Re czek omal nie padł tru pem. Szyb ko jed nak wy ja -
śni ło się, że cel wi zy ty jest jak naj bar dziej po ko jo wy. Oba wia jąc się ewen tu al nej ne ga tyw nej
re ak cji prze ło żo nych wsta wie ni już nie co ka ra bi nie rzy po pro si li Po la ków o prze cho wa nie pod po -
dusz ką słu żbo wych pi sto le tów.
Gdy zo ba czą nas na mie ście na rau szu z bro nią – to tra fi my za krat ki, gdy bez bro ni, przy mkną oko.

Sądeczanie dominowali w polskiej ekipie bobslejowej

Ślizg na wy po ży czo nym bo bie

W okowach mrozu
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Naj bli żej olim pij skich me da li
by li są dec cy sa necz ka rze.
Bli sko po dium zna lazł się Ry -
szard Ga wior – czwar ty

w Gre no ble. Pią te miej sce zaj mo wa li:
Bar ba ra Gor goń oraz dwój ka mę żczyzn
– Ry szard Ja no wicz–Pę drak i Lu cjan
Ku dzia w Inns bruc ku oraz Ja dwi ga
Dam se w Gre no ble. Mi strzo wie sa nek
re pre zen to wa li klu by: Du na jec No wy
Sącz i KTH Kry ni ca.

Z Gród ka nad Du naj cem (wte dy zwa -
ne go Ko by le Gród kiem) po cho dzi Bar -
ba ra Gor goń (rocz nik 1936), me da list ka
mi strzostw świa ta w Kry ni cy. Ma tu rę
zda wa ła w I LO im. Ja na Dłu go sza
w No wym Są czu, ukoń czy ła stu dia
na war szaw skiej AWF. Przez wie le lat
utrzy my wa ła się w świa to wej czo łów ce.

Po tem pra co wa ła w szko le ja ko na uczy -
ciel ka wy cho wa nia fi zycz ne go i wy cho -
wa nia pla stycz ne go. Upra wia ma lar stwo,
w któ rym pre zen tu je pej za że, kwia ty
i por tre ty. W 1960 wy szła za mąż, za ko -
le gę z AWF–u, za pa śni ka Ste fa na Flon -
ta, ma sy na Da nie la i dwóch wnu ków,
miesz ka w War sza wie. Dwa la ta te mu
mia ła wy sta wę swo je go do rob ku ar ty -
stycz ne go w No wym Są czu. W Pa szy nie
wy bu do wa ła dom let ni sko wy.

Ró żnie się po to czy ły lo sy na szych
olim pij czy ków. Sa necz karz MKS Kry -

ni ca i Du naj ca No wy Sącz Lu cjan Ku -
dzia, mistrz świa ta z 1963, od po nad 30
lat ży je w Niem czech w Ko enig see,
gdzie za ło żył ro dzi nę (oże nił się
z Niem ką) i pra co wał przy to rze sa necz -
kar skim.

W 2003 r., w wie ku 56 lat, zmarł
w Kiel cach sa necz karz Zbi gniew Ga -
wior, re pre zen tant Du naj ca. W igrzy -
skach w Gre no ble w 1968 ro ku
w gro nie 40 star tu ją cych był bli ski zdo -
by cia me da lu – upla so wał się na czwar -
tym miej scu, w dwój kach (ze star szym
o 3 la ta bra tem Ry szar dem) za jął szó ste
miej sce. W 1970 r. na to rze w Mi ku szo -
wi cach do szło do tra gicz ne go wy pad ku
w któ rym bra cia Ga wio ro wie wy pa dli
z to ru, a Zbi gniew stra cił rę kę i zmu szo -
ny był za koń czyć ka rie rę.

Trzy krot ny me da li sta (w tym zło ty)
MŚ Ry szard Pę drak–Ja no wicz pra co wał
przez po nad 20 lat ja ko pra cow nik na -
uko wy Po li tech ni ki Ślą skiej, spor to wi
po zo stał wier ny przez ca łe ży cie, pły wał
pod ża gla mi na Mo rzu Pół noc nym i ka -
ja kiem pod czas Mię dzy na ro do we go
Spły wu na Du naj cu, upra wiał szer mier -
kę, bob sle je i ske le ton, a jesz cze na prze -
ło mie XXI XXI wie ku zaj mo wał się
spły wem tra twa mi po Po pra dzie. Miesz -
kał przy Sta rej Dro dze, nie da le ko wy cią -
gu w Sło twi nach. Gdy śnieg za le gał
uli cę zje żdżał na dół, a lu dzie się dzi wo -
wa li się wi dząc star sze go je go mo ścia
w oku la rach kie ru ją ce go wy słu żo nym
san ka mi. Zmarł w 2004 r.

Cie ka wą po sta cią w gro nie sa necz ka -
rzy był Ja nusz Grze mow ski (1947–
2005), olim pij czyk z Sap po ro.
Po po wro cie z igrzysk (pa mięt nych z po -
wo du „zło te go” sko ku For tu ny) obro nił
dy plom ma gi stra in ży nie ra na Wy dzia le
Elek tro tech ni ki w kra kow skiej AGH,
a po tem zro bił dok to rat. Po za koń cze niu
ka rie ry pra co wał w Cen trum Na uko wo–
Pro duk cyj nym Sys te mów Ste ro wa nia
ME RA–STER (był m.in. dy rek to rem za -
kła du pro duk cyj ne go), a póź niej pro wa -
dził wła sną fir mę GAM–BIT zaj mu ją cą
się pro jek to wa niem i wy ko naw stwem
sie ci kom pu te ro wych. 

Do tej po ry ża den ab sol went kra kow -
skiej uczel ni tech nicz nej nie uczest ni -
czył w zi mo wych igrzy skach
olim pij skich.

Sanki
sądecko-
krynickie

Aleksander Habela, Jerzy Olesiak, BarbaraGorgoń ojcem, Jan Krokowski
w WCKS Spójnia (Dunajec) Nowy Sącz

Ry szard Ja no wicz-Pę drak

SPORT
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Bar ba ra Gor goń uro dzi ła się 11
stycz nia 1936 r. w Ko by le
Gród ku nad Du naj cem, gdzie
oj ciec, by ły bob sle ista, spra wo -

wał urząd se kre ta rza gmi ny. Na sa necz -
kach śmi ga ła od dzie ciń stwa,
pierw szych lek cji w po wa żnych za wo -
dach udzie lał jej oj ciec, za ło ży ciel sek -
cji sa necz ko wo -bob sle jo wej w klu bie
spor to wym Spój nia (po tem Du na jec)
w No wym Są czu. 

Po ma tu rze w no wo są dec kim I LO
im. Ja na Dłu go sza chcia ła stu dio wać
w Aka de mii Sztuk Pięk nych, ale
na uczel nię się nie do sta ła (o jed no miej -
sce ubie ga ło się ośmiu chęt nych). Wy -
bra ła (1953) stu dia w war szaw skiej
Aka de mii Sztuk Pięk nych, na le żąc
do naj bar dziej uspor to wio nych stu den -
tów. Bie ga ła, ska ka ła w dal i wzwyż,
gra ła w siat ków kę i pił kę ręcz ną, tań czy -
ła w stu denc kim ze spo le. 

W 1955 r. w nor we skim Hol men ko -
len (za wo dy oglą dał król Olaf V) zo sta -
ła szó stą (na 48 star tu ją cych)
sa necz kar ką świa ta.

Spra woz daw ca „Echa Kra ko wa” pi -
sał: „Wy obra ża my so bie Ba się ja ko ko -
bie tę o sta lo wym spoj rze niu, po tę żnej
bu do wie, któ rą za zwy czaj od zna cza ją
się sa necz ka rze i bob sle iści. Du ża wa ga
uła twia im osią ga nie więk szej szyb ko -
ści. Kto jed nak zo ba czył Gor go niów nę,
ten z pew no ścią przy jem nie się roz cza -

ro wał. Ba sia to zgrab na pa nien ka o mi -
łej i za wsze uśmiech nię tej bu zi. Wa ży
za le d wie 57 kg /wzrost 166 cm/, a swe
wy ni ki za wdzię cza wy so kiej tech ni ce
pro wa dze nia sa nek”.

W 1958 r. pod czas pa mięt nych mi -
strzostw świa ta w Kry ni cy zdo by ła brą -
zo wy me dal. Dwa la ta póź niej wy szła
za mąż za Ste fa na Flon ta, za pa śni ka. Ja -
ka szko da, że w 1960 r. nie by ło jesz cze
sa necz kar stwa w pro gra mie igrzysk
olim pij skich. Ja dąc na olim pia dę
w Inns bruc ku w 1964 r. Ba sia – z uwa -
gi na wiek i nie daw ne ma cie rzyń stwo
– nie by ła już fa wo ryt ką. Zdo by ła pią te
miej sce. 

Po za koń cze niu ka rie ry spor to wej,
pra co wa ła tro chę ja ko tre ner ka, a na stęp -
nie ja ko na uczy ciel ka wy cho wa nia fi -
zycz ne go i pla sty ki. Od da ła się swej

dru giej pa sji: ma lo wa niu. Bie rze udział
w ple ne rach i wy sta wach, spe cja li zu je
się w two rze niu pej za ży, por tre tów
i mar twych na tur. Jej pra ce są ce nio ne
przez kry ty ków i ko ne se rów sztu ki.
Dwa la ta te mu jej pra ce oglą da li śmy
w Ga le rii im. Sta ni sła wa Sza fra na w Pa -
ła cu Mło dzie ży w No wym Są czu.
Miesz ka wraz z mę żem w War sza wie,
syn Da niel ukoń czył me cha ni kę pre cy -
zyj ną na Po li tech ni ce War szaw skiej.
Sio strę za miesz ka łą w osie dlu Go łąb ko -
wi ce Ba sia wy py tu je przez te le fon: co
no we go w mo im uko cha nym Są czu?

„Sa necz kar ką się by ło, ar tyst ką się
jest – po wsze cza sy” – mo że po wie -
dzieć Bar ba ra Gor goń -Flont. 

* Ta ki ty tuł no si wy da na kil ka lat te mu ksią żka
Ste fa na Flon ta (mę ża Ba si), opi su ją ca jej dwie pa sje:

sa necz kar stwo i ma lo wa nie

Bar ba ra Gor goń -Flont

W spo rcie i sztu ce*

Barbara Gorgoń-Flont

Barbara i Jerzy Olesiak
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JER ZY OLE SIAK:
– Na ca łe ży cie utkwił mi ob ra zek

z do jaz du do Cor ti ny: pięk na księ ży co -
wa noc, mi go cą ce świa teł ka na gó rach,
sce ne ria jak z baj ki „Kró lo wa Śnie gu”,
a na stęp nie głos dzwo nu z ko ścio ła
przy na szym ho te lu. Oto zwień czył się
nasz cel: praw dzi wa olim pia da! Po prze -
dzo na żmud ny mi szko le nia mi, nie ty po -
wy mi przy go to wa nia mi m.in. obo zem
spa do chro no wym w No wym Tar gu
i tre nin giem... ka ja ko wym nad No te cią.
O dro bia zgi mu sie li śmy za dbać sa mi: ja
wy po sa ży łem się w pro wi zo rycz ne go -
gle u opty ka Ne kwa pi la.

– Za pa mię ta łem wspa nia ły kli mat
spo tkań przed ho te la mi, nasz na zy wał się
Al ber go Cor ti na, z dan cin giem, bi lar dem,
ka wiar nia mi, boy ami w li be riach, dwie -
ma or kie stra mi. Mie li śmy skrom ną die tę
– 1000 li rów dzien nie, a olim pij ski kra -
wat kosz to wał 1500, chu s ta – do 5000.

JÓ ZEF SZY MAŃ SKI:
– Mie li śmy na so bie czar ne ska fan -

dry i spodnie, czer wo ne cza pecz ki. Cho -
rą żym na szej eki py był Ta dek Kwa pień,
nar ciarz. Wśród ofi cje li za pa mię ta łem
Zyg mun ta Biel czy ka, mło de go na ukow -
ca, obec nie sę dzi we go pro fe so ra, za ło -
ży cie la Mu zeum Nart w Piw nicz nej.

– Mi mo od czu wa nej już od wi lży po -
li tycz nej, prym w eki pie wie dli „opie ku -

no wie”. Żył jesz cze Bie rut, a do prze ło -
mo we go paź dzier ni ka dzie li ło jesz -
cze 10 mie się cy. „Opie ku no wie”
mar twi li się, że by nikt nie na wiał, cho -
dzi li za na mi krok w krok. Nie wol no
nam by ło np. po da wać pry wat nych ad -
re sów, pro sze ni przez dziew czy ny
na po tań ców kach pi sa li śmy ad res ko mi -
te tu olim pij skie go, War sza wa, Ale ja
Róż 7. Jed na Hel ga za pi su jąc kon tak ty
z przy stoj ny mi Po la ka mi dzi wi ła się po -
tem: co wy wszy scy w jed nym do mu
miesz ka cie? 

ALEK SAN DER HA BE LA:
– Pierw sze śli zgi na to rze Ron co

(be to no wym, żad nym sztucz nym) wy -
ka za ły prze paść, ja ka dzie li nasz sprzęt
od za gra nicz ne go. Do ko ny wa li śmy cu -
dów, aby bo by nie roz le cia ły się.
Po ka żdym śli zgu pło zy za mie nia ły się
w grab ki, bie ga li śmy więc do za im pro -
wi zo wa nej kuź ni, że by je pod szli fo -
wać, coś do krę cać, wy mie niać.

– Za ję li śmy osta tecz nie 15 miej sce
na 38 za łóg. Mam jed nak za cho wa ny
wy ci nek z ga ze ty: kie row ca zwy cię skiej
za ło gi szwaj car skiej Franz Ka pus
stwier dził: „Chciał bym mieć ta kie go ha -
mul co we go jak Ha be la”. W roz bie gu
na star cie by łem naj szyb szy (na 100 m
la tem bie ga łem ok. 11 se kund), stra ta
po wsta wa ła do pie ro w trak cie jaz dy. 

JÓ ZEF KU REK:
– By łem na igrzy skach dwa ra zy ja ko

ho ke ista, a trze ci raz ja ko tre ner. Ja ko za -
wod nik chło ną łem olim pij skie kli ma ty
bez stre sów, w ata ku z Bron kiem Gosz -
ty łą i Szym kiem Ja nicz ką gra ło mi się
bez ob cią żeń. Ja ko tre ner nie spa łem no -
ca mi. Wi docz na też by ła in na ró żni ca:
ho kej lat 50. i 60. nie był sko mer cjo na li -
zo wa ny, po tem w grę we szły pie nią dze,
a te – wia do mo – za wsze psu ją at mos fe -
rę. Nie ide ali zu ję prze szło ści, ale mam
ogrom ny sen ty ment do tam tych cza sów,
tam tych lu dzi, wy cho waw ców, ta kich np.
jak Mie czy sław Bur da, Mie czy sław Ka -
sprzyc ki, „Pa pa” Ste fan Cso rich. 

Jerzy Olesiak Józef SzymańskiAleksander Habela

Józef Kurek

Olimpijskie impresje

Blok materiałów olimpijskich
opracował: JERZY LEŚNIAK
ZDJĘCIA: LEŚ, ARCHIWUM ALEKSANDRA HABELI I JÓZEFA
SZYMAŃSKIEGO, KRYSTYNY CSORICH-WÓJTOWICZ
I BARBARY GORGOŃ-FLONT ORAZ PKOL.

SPORT
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Ż y je my w cię żkich cza sach.
Na prze ło mie ro ku za ro iło się
od wi tryn skle po wych z na pi -
sem „Li kwi da cja”. Pra co daw -

cy chęt nie eks plo atu ją si łę ro bo czą, ale
uchy la ją się od wy na gra dza nia jej. Pła cą
opie sza le, ze zwło ką i mniej niż się na -
le ży. Kry zys pa nu je nie ty le go spo dar -
czy, co przede wszyst kim war to ści.
Co raz wię cej firm nie prze strze ga na wet
wła snych, na ja kich się opie ra i ja kie pro -
pa gu je. Prak ty ka dnia co dzien ne go roz -
sta je się ze szczyt ny mi ide ała mi. Nic
dziw ne go, że wie lu lu dzi, zwo dzo nych
przez pra co daw ców i cy klicz nie po pa da -
ją cych w trud ną sy tu ację ma te rial ną, roz -
glą da się za obia da mi abo na men to wy mi.

Ze swej stro ny chcia ła bym po le cić
„Ja dło na Sta rów ce” (No wy Sącz, ul. Wa -
ło wa). Go ści łam tam pa rę ra zy, sko ła ta -
na za ku pa mi na roj nym Ryn ku
Ma śla nym. Bo w środ ku schlud nie,
na ścia nach da ge ro ty py z pej za ża mi sta -
re go No we go Są cza, tak wy se pio wa ne,
że przy po mi na ją sta ro mod ne szty chy.
Oprócz te go na ścia nach or na men ty
z mo ty wa mi ro ślin ny mi i pta szę ta mi
w lo cie. Wy strój ru sty kal ny: lnia ne za sło -
ny, po upy cha ne gdzie nie gdzie wa rzą -
chwie, ike ba ny z za su szo nych ło dyg,
drew nia no -sło mia ne karm ni ki na pa ra pe -
tach… Szko da, że nie na ze wnątrz, gdzie
zmar z nię te go łę bie i wró ble nie stru dze -
nie usi łu ją prze chy trzyć sprze daw czy nię
ob wa rzan ków z po bli skie go sto iska i ko -
rzy sta jąc z jej za afe ro wa nia klien ta mi
oraz chwi lo wej nie uwa gi, wciąż pró bu ją
wy kraść kil ka mar nych okru szyn… 

Od pew ne go cza su lo kal otrzy mał
przy wi lej wy szyn ku. Na pół kach tło czą
się flasz ki ró żnych ga ba ry tów z ko lo ro -
wy mi ety kie ta mi. Na ra zie jed nak jesz -
cze „Ja dło na Sta rów ce” nie od stra sza
folk lo rem mor dow ni.

Tra dy cyj nie za mó wi łam ze staw te sto -
wy. Bo że by mieć ska lę po rów naw czą,
w pra wie wszyst kich lo ka lach, któ re od -

wie dzam, sta ram się ja dać mniej wię cej te
sa me po tra wy. Bo jak tu po rów ny wać za -
pie kan kę z ba ru z kacz ką po pe kiń sku
w chiń skiej re stau ra cji? Dla te go znów
na mym sto le wy lą do wa ły pie ro gi ru skie
(5 zł) i ko tlet scha bo wy z ziem nia ka mi
oraz ka pu stą ki szo ną go to wa ną (11,80 zł).

Pie ro gi ja kieś ta kie wiot kie, nie
za pę ka te. Wy glą da ły jak by by ły świe żo
po li po suk cji – ode ssa ne z far szu. Ten
ostat ni zmik so wa ny na gład ki krem

i z wy czu wal ną nu tą mag gi. Ob fi cie po -
sy pa ne su szo nym ko per kiem, któ ry do -
dał im to żsa mo ści. W su mie
nieosza ła mia ją ce, ale zno śne.

Za to ko tlet scha bo wy – naj lep szy, ja -
ki ja dłam gdzie kol wiek. Nad zwy czaj nie
świe ży, nieprze sma żo ny, mię so de li kat -
nie ró żo wiut kie, jak beza czy fla -
ming. I do te go spo ra cho chla
do sko na łej, ugo to wa nej, rze czy wi ście
kwa śnej ka pu sty ki szo nej z gar ścią
kmin ku. Tak mi za sma ko wa ła, że za bra -
łam kil ka por cji ze so bą do do mu i zja -
dłam je wie czo rem przed snem,
i za pa dłam w nir wa nę z ba jecz nym sma -
kiem w ustach. I nie ża łu ję, choć – jak
ła two się do my ślić – ra no obu dzi łam się
ze zga gą. Ale ta ki już los na ło gow ca!
W ten spo sób roz po czął się ko lej ny
przy kry dzień zno ju i fru stra cji.

ŻY WI SŁA WA ŁY ŻKA
W ska li 1 do 10 przy zna ję 

„Ja dłu na Sta rów ce” 6 ły żek.

Ły żka stra wy (9)

Schabowy z flaminga

Pierogi jakieś takie
wiotkie, nie za pękate.
Wyglądały jakby były
świeżo po liposukcji -
odessane z farszu. Za to
kotlet schabowy –
najlepszy, jaki jadłam
gdziekolwiek. 

„Ja dło na Sta rów ce” przy ul. Wałowej FOT. ONO

ROZMAITOŚCI
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ROZMAITOŚCI

D ziś już, nie ste ty, nie tak ła two
zło wić do brą sztu kę, jed nak
wy traw ni spe ce w tej dzie -
dzi nie po tra fią to jesz cze zro -

bić. I to nie tyl ko w le cie. 

W po go ni za oko niem
Mit o tym, że węd kar stwo jest za ję -

ciem nud nym jest rów nie nie praw dzi wy
jak stwier dze nie, że w zi mie nie ma sen -
su ło wić. – Węd ko wa nie pod lo dem wy -
ma ga du żej cier pli wo ści i pew nych
na kła dów fi nan so wych, zwłasz cza je śli
cho dzi o ubiór, ale war to – twier dzi pan
Wa cław, węd karz z po nad trzy dzie sto let -

nim do świad cze niem. – Od lat chęt nie
re lak su ję się nad wo dą i nie wi dzę lep -
sze go na to miej sca niż Są dec czy zna.

– Tym bar dziej, że tu tej sze wo dy ofe -
ru ją nam bar dzo du ży wy bór je śli cho -
dzi o tech ni kę ło wie nia, od grun tu,

po przez spła wik i spin ning, na pod lo -
dów ce koń cząc – wtó ru je mu je go brat
Wło dzi mierz.

I trud no się z tym nie zgo dzić. Je zio -
ro Ro żnow skie, jed no z naj pięk niej szych
je zior w Pol sce, jest ide al nym miej scem
na zi mo we mo cze nie ki ja. Wy star czy
cie płe ubra nie, bu ty (ko niecz nie z an ty -
po śli zgo wą po de szwą), to po rek lub świ -
der do roz ku cia lo du, ma ła, pod lo do wa
węd ka i od po wied nia przy nę ta. Wła śnie,
od po wied nia to ja ka? 

– Naj po pu lar niej szy mi przy nę ta mi
na zi mę są wszel kie go ro dza ju błyst ki,
spo śród któ rych naj lep sze wy da ją się
mor mysz ki – wy ja śnia pan Wa cław. Mo -
żna też użyć ży wej przy nę ty, lecz na le -
ży pa mię tać, że nie któ re ma łe ry by, ta kie
jak śliz czy strze bla po to ko wa, są
pod bez względ ną, ca ło rocz ną ochro ną.

Wie le ga tun ków ryb jest chro nio -
na se zo no wo, naj czę ściej wte dy, kie dy
skła da ikrę. Jed nak na są dec kich wo dach
naj czę ściej ło wio ny mi ry ba mi w zi mie
są oko nie, rza dziej sie je i pstrą gi tę czo -
we. Żad na z nich nie jest chro nio -
na w okre sie od stycz nia do lu te go.

– Okoń i pstrąg tę czo wy nie po sia da -
ją ta kże wy mia rów ochron nych, gdyż ma -
ją sta tut szkod ni ka, bo wiem ma so wo
zja da ją ikry in nych ryb – przy po mi na pan
Wło dzi mierz. – Zwłasz cza okoń to bar -
dzo żar łocz na ry ba, któ ra po tra fi za ata -
ko wać przy nę tę na wet więk szą od sie bie.

W Je zio rze Ro żnow skim nie bra ku je
oko ni, stąd zi mo we po ło wy są zwy kle
uda ne. Na le ży oczy wi ście pa mię tać
o pod sta wo wych za sa dach bez pie czeń -
stwa, lód mu si mieć co naj mniej sie dem
cen ty me trów gru bo ści, by bez piecz nie
mo żna by ło po nim cho dzić. 

Nie ste ty, w ostat nich la tach zi ma nie
roz piesz cza ła węd ka rzy: zwy kle lód był
zbyt cien ki, o ile w ogó le je zio ro za ma -
rza ło. Być mo że w tym ro ku bę dzie ina -
czej? Je śli mróz po trzy ma do brych kil ka
dni, to mo żna upo lo wać bar dzo du żą
sztu kę. Bo choć wie le brań, to ude rze nia
„ma lu chów”, nie ule ga wąt pli wo ści, że
kil ku dzie się cio cen ty me tro we sztu ki
cza ją się w lo do wa tej wo dzie i tyl ko cze -
ka ją na oka zję do ata ku. Pan Wa cław ma
jesz cze jed ną ra dę dla ama to rów węd ko -
wa niu pod lo do we go. – W skle pach węd -
kar skich mo żna ku pić wie le ro dza jów

Zima z wędką
NA RYBY. Sądecczyzna oferuje swoim mieszkańcom
wiele wspaniałych miejsc do wędkowania, starsi
mieszkańcy Nowego Sącza i okolic pamiętają czasy, gdy
wypad na ryby był równoznaczny z zapewnieniem sobie
piątkowych posiłków na pół roku.

Jezioro Rożnowskie, jedno
z najpiękniejszych jezior
w Polsce, jest idealnym
miejscem na zimowe
moczenie kija.

Wędkowanie pod lodem wymaga dużej cierpliwości FOT. ONO
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za nęt – mó wi. – Ow szem, są przy dat ne,
lecz nie na le ży z ni mi prze sa dzać. W zi -
mie ry by nie po trze bu ją wie le po kar mu
i je śli na je dzą się za nę tą, to nie ude rzą
do na szej błyst ki.

Po lo wa nie na gło wa ci cę
Je że li ktoś uwa ża, że węd ko wa nie to

za ję cie dla le ni wych, po le ga ją ce na po -
zo sta wie niu węd ki sa mej so bie na wi -

deł kach, lub den nym ga pie niu się
w spła wik, to jest w du żym błę dzie. Ta -
ka gło wa ci ca cza sa mi do rów nu je swo -
imi roz mia ra mi su mo wi i jej zło wie nie
to cię żka pra ca. – Nie jed no krot nie ło wi -
łem lub wi dzia łem, jak moi ko le dzy ło -
wi li gło wa ci ce, prze kra cza ją ce dłu gość
jed ne go me tra – stwier dza pan Wa cław.
– Zde cy do wa na więk szość by ła wy cią -

ga na z Du naj ca czy Po pra du. One
uwiel bia ją są dec kie wo dy.

Już sam fakt, że wy miar ochron ny
gło wa ci cy wy no si sie dem dzie siąt cen ty -
me trów, ro bi wra że nie. Naj chęt niej bie -
rze póź ną je sie nią lub wcze sną zi mą,
w bar dzo mroź ne wie czo ry, gdy głę bo -
kie ko ry ta rze ki nie są jesz cze po kry te
lo dem. Zło wie nie gło wa ci cy wy ma ga
jed nak spo ro umie jęt no ści. – Nie ka żdy

jest w sta nie so bie po ra dzić z tą ry bą
– uśmie cha się pan Wło dzi mierz. – Jest
nie zwy kle sil na i ma bar dzo twar de pod -
nie bie nie, stąd na wet gdy zo sta nie „za -
cię ta”, mo że z ła two ścią się spiąć lub
na wet urwać żył kę.

Pod sta wo wy sprzęt na gło wa ci cę to
dłu ga, twar da węd ka, wy trzy ma ły ko ło -
wro tek, gru ba żył ka i wo de ry, bo wiem

naj czę ściej trze ba wejść do lo do wa tej
wo dy i to nie rzad ko w miej scach, gdzie
prąd jest sil ny.

– Gło wa ci ca uwiel bia prąd i bar dzo
głę bo ką wo dę, dla te go nie wie le jest wód,
gdzie mo żna ją zło wić – wy ja śnia pan
Wa cław. – Już sa mo doj ście do miej sca
jej że ro wa nia jest bar dzo trud ne, że nie
wspo mnę o wy trzy ma niu tam kil ku go -
dzin na siar czy stym mro zie i czę sto sil -
nym, za ci na ją cym wie trze. A rę ka wi czek,
nie ste ty, nie da się ubrać, bo spraw ne
ma new ro wa nie przy ko ło wrot ku by ło by
nie mo żli we.

Jed nak obaj bra cia zgod nie twier -
dzą, że za nim ktoś zde cy du je się po -

wal czyć z gło wa ci cą, to wcze śniej
mu si zdo być nie zbęd ne do świad cze nie
i wy czu cie w ło wie niu na spin ning.
Do pie ro po tem mo żna za kła dać wo ble -
ra (przy nę tę imi tu ją cą wy gląd i ru chy
ry by) i wy pra wić się w mroź ny wie -
czór ku głę bo kim ko ry tom naj więk -
szych są dec kich rzek.

Jak wi dać, węd kar stwo wca le nie mu -
si być za ję ciem nud nym, a cza sem na -
wet wy ma ga nie  la da har tu du cha.
Cier pli wość i upór by wa ją jed nak so wi -
cie wy na gro dzo ne. Nie ma chy ba więk -
szej sa tys fak cji dla węd ka rza, niż
po chwa lić się przed ro dzi ną i zna jo my -
mi kil ku dzie się cio cen ty me tro wym oko -
niem czy kil ku na sto ki lo wą gło wa ci cą! 

SE BA STIAN FI LI PO WICZ 
Au tor ma 20 lat i stu diu je na I ro ku eko no mii

w Pań stwo wej Wy ższej Szko le Za wo do wej w No wym
Są czu. Węd kar stwem za ra ził się pod czas ro dzin nych

wy praw nad wo dę. Mo czy ki ja od 10 lat.

Już sam fakt, że wymiar
ochronny głowacicy wynosi
siedemdziesiąt
centymetrów robi
wrażenie. Najchętniej
bierze późną jesienią lub
wczesną zimą, w bardzo
mroźne wieczory, gdy
głębokie koryta rzeki nie są
jeszcze pokryte lodem.

Złowienie głowacicy to ciężka praca FOT. ONO
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P szczo ła nie mo że na rze kać na swój
wzrok, zwłasz cza, że po sia da kil ka ty -
się cy oczu na jed nej ma leń kiej gło wie.
Jej zdol ność od bio ru bodź ców świetl -

nych ba da cze oce nia ją bar dzo wy so ko. A je śli
ujaw ni my, że nie któ re oczy pszczo ły po tra fią
na pod sta wie ką ta pa da nia pro mie ni sło necz nych
i oso bi stej wi zji lo kal nej na łą ce prze ka zy wać
do mó zgu ana li zę to po gra ficz ną te re nu i bez błęd -
nie oce niać od le głość źró dła po żyt ku od miej sca
gniaz do wa nia (tj. od ula), to zdol no ści te chy ba
wszyst kim wy da dzą się wprost fe no me nal ne.
Zacz nij my za tem od po cząt ku i zbli żmy na sze
pu bli cy stycz ne szkło po więk sza ją ce do pszcze -
lej gło wy. Na pierw szym pla nie wi dzi my dwo je
oczu zło żo nych. Zaj mu ją nie mal pół gło wy. Ten
skom pli ko wa ny na rząd wzro ku zbu do wa ny jest
z kil ku ty się cy po je dyn czych oczek zwa nych fa -
set ka mi. Licz ba fa se tek w jed nym oku zło żo nym
trut nia (osob nika mę skiego) wy no si 9-9,5 ty sią -
ca. Mat ka i ro bot ni ca (osob ni ki żeń skie) po sia -
da ją tych fa se tek o wie le mniej (ok. 3,5-4,5
tys.). I ka żde oczko od dziel nie pa trzy na świat,
a ob raz ja ki da je su ma kil ku ty się cy spoj rzeń,

choć nie co roz pro szo ny, mu si być nie zwy kle ma -
lar ski, bo skła da się ta kże z kil ku ty się cy punk -
tów o ró żnej ja sno ści. A wszyst ko po to, że by
bez błęd nie roz ró żniać bar wy: bia łą, żół tą, nie bie -
ską, czar ną, zie lo ną i część nad fio le tu. Kwia ty
wszak wa bią pa le tą barw i trze ba do nich do trzeć
po nek tar i py łek. 

Fa set ki w oku zło żo nym two rzą po wierzch nię
nie co wy pu kłą i, jak już wie my, ka żda fa set ka
spo glą da na świat od dziel nie. Ba da cze są zgod -
ni, że oczy zło żo ne „do strze ga ją” ta kże kon tu ry
przed mio tów. Pszczo łę mo żna na zwać krót ko wi -
dzem, bo le piej roz po zna je przed mio ty znaj du -
ją ce się bli żej jej oczu. A gdy przed miot znaj du je
się w ru chu, „ob ser wu je” go więk sza licz ba fa -
se tek. To się na zy wa po dziel ność uwa gi. Ze
wzglę du na swo ją bu do wę oka, pszczo ła ma
znacz nie więk szą niż czło wiek czę sto tli wość re -
je stra cji bły sków świetl nych, po nie waż po tra fi
roz ró żnić dwa nie za le żne im pul sy świetl ne, ró -
żnią ce się w cza sie o 1/250 se kun dy, pod czas gdy
czło wiek za le d wie 1/20 se kun dy. Dzię ki te mu
pszczo ła mo że szyb ko i swo bod nie la tać mię dzy
list ka mi, czy kwiat ka mi, znaj du ją cy mi się za rów -
no w cie niu, jak i w peł nym słoń cu.

Jed nak oczy zło żo ne pszczół, to tzw. „pi kuś”
w po rów na niu z in nym fe no me nem ana to micz -
nym na szych żą dlą cych przy ja ció łek. Otóż
od ok. 200 mi lio nów lat na gło wie pszczo ły
znaj du ją się trzy przy ocz ka (oczy pro ste). Ten
na rząd wzro ku nie od bie ra ob ra zu, lecz mie rzy
na tę że nie i kąt świa tła pa da ją ce go z ca łe go ob -
sza ru nie ba. Ob ra zo wo rzecz uj mu jąc, przy ocz -
ka pszczo ły nie do strze ga ją pta ka. Od bie ra ją
na to miast re duk cję świa tła w ta kim stop niu,
w ja kim spo wo do wał ją cień prze la tu ją ce go
stwo rze nia. Dzię ki przy ocz kom pszczo ły bez -
błęd nie ob li cza ją do kład ne po ło że nie słoń ca
(i swo ją wzglę dem nie go po zy cję), na wet, je śli
cho wa się za chmu ra mi, a dzię ki te mu zna le zie -
nie dro gi po wrot nej do ula za czy na być za ję ciem
pro stym, ła twym i przy jem nym. 

No i pro szę, czło wiek mo zo lił się kil ka ty się -
cy lat, aż wresz cie wy my ślił GPS (Glo bal Po si -
tio ning Sys tem), a pszczo ły, bez więk sze go
wy sił ku 200 mln lat te mu rzu ci ły przy ocz kiem
na słoń ce i dro ga do gniaz da nie wy da wa ła się
ani krę ta, ani na zbyt ucią żli wa. Moi Dro dzy! Wy -
glą da na to, że mo że my od nó ża (czy taj bu ty) czy -
ścić pszczo łom. Bo jak ktoś na gle wy łą czy prąd,
to mo że my ca łą cy wi li za cję z Do li ny Krze mo -
wej o kant sto łu po tłuc i gi nie my „jak ciot ka
w Cze chach”. A pszczo ły? Pszczo ły spo koj nie
wró cą do ula.

MA CIEJ RY SIE WICZ

Wygląda na to,
że możemy
odnóża (czytaj
buty) czyścić
pszczołom. 
Bo jak ktoś
nagle wyłączy
prąd, to
możemy całą
cywilizację
z Doliny
Krzemowej
o kant stołu
potłuc
i giniemy 
„jak ciotka
w Czechach”.
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Pszczoły i ludzie (10)

Oczy w oku
ROZMAITOŚCI
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SZA NOW NA RE DAK CJO,
Na wią zu jąc do ar ty ku łu pt. Woj -

na o po mnik wo ja ków, za miesz czo ne go
w gru dnio wym nu me rze „Są de cza ni na”,
prze sy łam ory gi nal ną ulot kę, zrzu ca ną
z sa mo lo tów so wiec kich la tem 1944 r.
w oko li cach No we go Są cza, ce lem prze -
dru ku w Wa szym pi śmie. Na tym tle włą -
czam się do dys ku sji o po mni ku
czer wo no ar mi stów przy al. Wol no ści. 

Zacz nę od pa mięt nej da ty 23 sierp -
nia 1939 r., kie dy to Hi tler i Sta lin za -
war li układ o roz bio rze Pol ski,
przy bier nej po sta wie, a wła ści wie zdra -
dzie na szych „so jusz ni ków” z Za cho du.
Da lej by ło so wiec kie mor der stwo kwia -
tu pol skie go na ro du w Ka ty niu, zsył ki
na szych ro da ków na nie ludz ką zie mię,
a skoń czy ło się na Jał cie, kie dy Pol ska
zo sta ła na pół wie ku pod da na do mi na -
cji so wiec kiej. 

Wła dza Kra jo wej Ra dy Na ro do wej,
utwo rzo nej przez ko mu ni stów pol skich
w 1944 r., po cho dzi ła z so wiec kie go
nada nia i opie ra ła się na so wiec kich ba -
gne tach. Do brze pa mię tam so wiec kie po -
rząd ki na Są dec czyź nie, na przy kład
spo sób, w ja ki wy ko na no ob jazd ko le jo -
wy w Ka mion ce Wiel kiej po znisz cze niu
tu ne lu. We zwa na przez So wie tów z wie -

lu dal szych i bli ższych wio sek lud ność cy -
wil na, przez wie le ty go dni, pod do zo rem,
ko czu jąc w cię żkich wa run kach, bez wy -
star cza ją ce go wy ży wie nia i wy po czyn ku,
wy ko ny wa ła pra ce ziem ne i na sy py. Pa -

mię tam ści na nie drzew w la sach do bu do -
wy mo stów, bez py ta nia wła ści cie li o zgo -
dę. Nie bę dę wspo mi nał o gwał tach
na ko bie tach i ostrze li wa nych przez So -
wie tów mę żczy znach, sta ją cych w obro -
nie god no ści Po lek. Po wo jen ny No wy
Sącz pa mię tam z cza sów szkol nych i pra -
cy w dru kar ni przy ul. Ja giel loń skiej, po -

ło żo nej w po bli żu „Ciu ciu bab ki”...
Na ro gu obec nych al. Wol no ści i ul. Sta -
szi ca, w miej scu, gdzie dzi siaj znaj du je się
bu dy nek PKO i PZU, wte dy stał bu dy nek
z da chem chiń skim. Mie ścił się w nim
szpi tal „soł da tów” omi ja ny sze ro kim łu -
kiem przez Po lki. Ro syj skie pie lę gniar ki
z te go szpi ta la pa ra do wa ły w ko szu lach
noc nych na uli cy, wy wo łu jąc sen sa cję!

Bu do wa po mni ka czer wo no ar mi stów
przy bu dyn ku gen. Bro ni sła wa Pie rac kie -
go zo sta ła wy mu szo ny pra wem wo jen -
nym ZSRR, pol ska ad mi ni stra cja mia sta
nie mia ła nic do ga da nia i obiekt ten po -

wi nien bez zwło ki zo stać usu nię ty! Je że li
są tam szcząt ki ludz kie, to na le ży je prze -
nieść na cmen tarz ko mu nal ny. Te go
wszyst kie go wy ma ga od nas przy to czo -
na na wstę pie ulot ka so wiec ka, peł -
na kłamstw i pu stych obiet nic!

Pa nie Pre zy den cie No we go Są cza,
uchwa ła Ra dy Miej skiej z dnia 25 lu te -

go 1992 r. zo bo wią zu je do wy ko na nia!
Upięk sza cie mia sto, zna ne w sze ro kim
świe cie, ale po zo sta wie nie wrzo du i gan -
gre ny w sa mym je go ser cu, od bi ja się
ujem nie na oce nie Wa szej go spo dar no ści.
Czy nie ro zu mie cie, że ten po mnik to
sym bol znie wo le nia so wiec kie go! 

Pa nie Pre zy den cie pięk ne go No we go
Są cza, bądź wier ny tra dy cjom wol no -
ścio wym są de czan!

Ocze ku je my dzia ła nia już te raz, wy -
bo ry bli sko!

Z po wa ża niem
WŁA DY SŁAW RY BA, Kry ni ca -Zdrój

Budowa pomnika
czerwonoarmistów
przy budynku gen.
Bronisława Pierackiego
została wymuszony
prawem wojennym ZSRR.
Obiekt ten powinien bez
zwłoki zostać usunięty! 

„Pamiątka” po Armii Czerwonej

Wojna o pomnik wojaków
* DO I OD REDAKCJI
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