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Dym z ko mi nów du si są de czan
W styczniu i lutym stężenie pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu
przekroczyło w mieście siedmiokrotnie poziom alarmowy. Wygląda na to,
że Nowy Sącz dołącza do miast zmagających się z czapą „brudnych pyłów”
– pisze Iga Michalec.

Sądecki Grunwald 
600 lat temu, zwołana przez króla Władysława Jagiełłę rada wojenna
przygotowała strategię kampanii, któa doprowadziła do bitwy
pod Grunwaldem. Tu, w Nowym Sączu, narodziła się sławna grunwaldzka
wiktoria – pisze Jerzy Leśniak.
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Na 12 dni przed Wiel -
ką No cą są de cza -
nie po że gna li Igę
He dwig. 23-let nia

dziew czy na mia ła pięk ny po grzeb. Set -
ki lu dzi po szły za jej trum ną, bo od uro -
dze nia ży ła w cie niu nie ule czal nej
cho ro by, o czym wie dzia ło ca łe mia sto.
Mu ko wi scy do za zże ra płu ca, aż czło -
wiek się du si i umie ra w mę czar niach.
Le kar stwa tyl ko ła go dzą prze bieg cho -
ro by i od da la ją mo ment osta tecz nej klę -
ski w tej nie rów nej wal ce. Na zdję ciu,
za miesz czo nym w por ta lu są de cza -
nin.in fo, wi dzi my ład ną dziew czy nę
o smut nych oczach, któ ra sta ła się do ro -
słą, za nim wy ro sła z krót kich su kie nek.
Na fo to gra fiach z po grze bu oglą da my
ska mie nia łą z bó lu mat kę, po któ rej
zmar ła cór ka odzie dzi czy ła de li kat ną
uro dę. Na co dzień z tej drob nej ko bie ty
ema nu je nie zwy kła si ła i moc. 

Oso by cho re na mu ko wi scy do zę
umie ra ją prze wa żnie w wie ku 17-19
lat. Do ro ta He dwig przed łu ży ła cór ce
ziem ską eg zy sten cję o 4 la ta. Mat ka
sto czy ła he ro icz ny bój o zdo by cie pie -
nię dzy na ope ra cję Igi, choć z gó ry mo -
gła prze wi dzieć koń co wy wy nik tych
zma gań. Pierw szy prze szczep płuc dla
cho rej dziew czyn ki w za gra nicz nej kli -
ni ce kosz to wał kro cie. Pie nią dze zbie -
ra no na kon cer tach i ró żnych im pre zach
do bro czyn nych. Już wte dy wie lu się
za sta na wia ło, czy – mó wiąc bru tal nie
– skó ra jest war ta wy praw ki, ile dzie ci,
cier pią cych na in ne cho ro by, mo żna by
za te ty sią ce eu ro ura to wać i cze mu

ule gać ego izmo wi tej jed nej, zroz pa -
czo nej mat ki? Pa ni Do ro ta tych py tań
jak by nie sły sza ła, uro dzi ła piąt kę dzie -
ci. Naj młod sza Jul cia, któ ra przy szła
na świat już po roz po zna niu cho ro by
u Igi, też cier pi na mu ko wi scy do zę, bo
ta ki jest ra chu nek praw do po do bień stwa
w przy pad ku tej ge ne tycz nej cho ro by...

Do ro ta He dwig w mło do ści upra -
wia ła ka ja kar stwo gór skie, ścia ny jej
do mu ozda bia ją dy plo mu i me da le.
Z tą sa mą ener gią, z ja ką kie dyś wal -
czy ła wio słem z fa la mi Du naj ca, pod -
ję ła bój z mu ko wi scy do zą. Od 2002 r.
stoi na cze le Pol skie go To wa rzy stwa
Wal ki z Mu ko wi scy do zą, w któ re tknę -
ła swo ją wi tal ność i wia rę. Dzię ki za -
an ga żo wa niu są de czan ki wie lu
Po la ków do wie dzia ło się o strasz nej
cho ro bie, na któ rą jesz cze le ka rze nie
zna leź li le kar stwa. W tym sen sie dra -
mat ro dzi ny z Wie lo głów nie po szedł
na mar ne. 

Prze ka zu jąc Czy tel ni kom ży cze nia
wiel ka noc ne, ży czę wszyst kim si ły,
któ rą ma w so bie mat ka śp. Igi He -
dwig, a tę moc, jak po wie dzia ła w jed -
nym z wy wia dów, da je je dy nie
Chry stus Zmar twy chw sta ły. Tyl ko
w per spek ty wie Gol go ty i te go, co się
wy da rzy ło „trze cie go dnia”, ma sens
zbiór ka pie nię dzy na no we płu ca dla
dzie ci cho rych na mu ko wi scy do zę,
a po tem udział w ich po grze bach. To
chy ba nie przy pa dek, że na po grze bie
Igi po raz pierw szy w tym ro ku, po ty -
lu mie sią cach śnie gu i mro zu, za świe -
ci ło słoń ce?
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Po szli za krzy żem

W at mos fe rę Świąt Wiel ka noc nych wpro -
wa dzi ło są de czan w Nie dzie lę Pal mo -
wą VIII Mi ste rium Mę ki Pań skiej
w Piąt ko wej, któ re go współ or ga ni za to rem
po raz pierw szy by ła Fun da cja Są dec ka.
Ko stiu mo wa Dro ga Krzy żo wa od ko ścio ła
Piąt ko wej do ka pli cy Bo gu szy na le ży do naj -
więk szych na Są dec czyź nie, zgro ma dzi ła
kil ka ty się cy wier nych, w tym wie lu przy jezd -
nych. Tę for mę prze ży wa nia Mę ki Pań skiej
za ini cjo wa ła w 2003 r. w no wo utwo rzo nej
pa ra fii MB Nie usta ją cej Po mo cy w Piąt ko -
wej gru pa świec kich na cze le z ma łżeń -
stwem Lu cy ną i Jó ze fem Zyg mun ta mi. 

Mu rem za Ko mo row skim 

Człon ko wie są dec kiej Plat for my Oby wa -
tel skiej gre mial nie po par li Bro ni sła wa Ko -
mo row skie go w pra wy bo rach, w któ rych
wy ło nio no kan dy da ta par tii na pre zy den ta
RP. Mar sza łek Sej mu RP od wie dził No wy
Sącz na po cząt ku mar ca br. – Nie po ży ran -
do le wy bie ram się do Pa ła cu Pre zy denc -
kie go, ale że by Po la cy do go ni li głów ny
pe le ton w Unii Eu ro pej skiej – po wie dział
Bro ni sław Ko mo row ski w są dec kim „So ko -
le”. Nad ze bra ny mi uno sił się jed nak duch
Pra wa i Spra wie dli wo ści. – Wiem, że znaj -
du ję się w ma tecz ni ku PiS – za zna czył
gość z War sza wy, a pro wa dzą cy spo tka nie
po seł An drzej Czer wiń ski wy ra ził na dzie ję,
że dzię ki ta kie mu kan dy da to wi PO na pre -
zy den ta – wspa nia ły ży cio rys, 20 lat w słu -
żbie pań stwo wej – trend się ob ró ci i to
Plat for ma bę dzie mia ła na Są dec czyź -
nie 60 pro cent po par cia. 

No wak z PIS -em lub bez

Gru pa dzia ła czy są dec kie go PiS w pi śmie
do pre ze sa par tii Ja ro sła wa Ka czyń skie go
sprze ci wi ła się kan dy do wa niu Ry szar da
No wa ka na pre zy den ta No we go Są cza
z po par ciem tek par tii. Jak do wie dzie li śmy
się nie ofi cjal nie, No wa ko wi za rzu co no, że
pod czas czte rech lat rzą dów w mie ście od -
ci nał się od swo je go za ple cza po li tycz ne -
go, de mon stru jąc sa mo dziel ność
i nie za le żność, a w po li ty ce ka dro wej nie
wy peł niał dy rek tyw par tyj nych. Prze wod ni -

czą cy Ra dy Mia sta Ar tur Czer nec ki, świe -
żo wy bra ny na kon gre sie w Po zna niu
do Ra dy Po li tycz nej PiS, sta now czo za prze -
cza, ja ko by par tia po sta wi ła krzy żyk na No -
wa ku i PiS roz wa żał kan dy da tu rę dra
Mi cha ła Za cło ny, na uczy cie la w I LO im. J.
Dłu go sza i hi sto ry ka IPN, lub An drze ja Ro -
man ka, rad ne go wo je wódz kie go. Tych re -
we la cji nie po twier dza ta kże po seł
Ar ka diusz Mu lar czyk: – Ry szard No wak po -
zo sta je w gro nie po wa żnych kan dy da tów
PiS na pre zy den ta No we go Są cza. Sam za -
in te re so wa ny od po wia da, że w wy bo rach
o pre zy den tu rę No we go Są cza wy star tu je
z wia rą w koń co wy suk ces z re ko men da cją
PiS lub bez.

„Dru ga Mag da len ka” 
pod szpi ta lem

Obec ność po li cji by ła po trzeb -
na do opusz cze nia przez eki pę bu dow la ną
te re nu szpi ta la im. Jó ze fa Die tla w Kry ni cy.
Po li cja nie po twier dza, że do szło do „dru -
giej Mag da len ki”, choć wie lu miesz kań ców
wi dzia ło ra dio wo zy „na sy gna le”, pę dzą ce

ul. Kra szew skie go. Na miej scu zja wi li się
też funk cjo na riu sze Stra ży Gra nicz nej oraz
fir my ochro niar skiej „Se zam”. 24 lu te go br.
dy rek cja szpi ta la ze rwa ła umo wę z kon sor -
cjum dwóch firm bu dow la nych, któ re w ze -
szłym ro ku wy gra ło prze targ na roz bu do wę
i re mont pla ców ki. Zda niem in we sto ra, bu -
dow lań cy nie wy wią zy wa li się z wa run ków
umo wy, m.in. sto su jąc in ne ma te ria ły niż to
by ło uję te w spe cy fi ka cji prze tar go wej i sa -
mo wol nie do ko nu jąc zmian w pro jek cie.
Przed się bior cy, w tym zna ny bu dow la niec
z Ła bo wej, bro nią się, że na wszel ki zmia -
ny mie li zgo dę in spek to ra nad zo ru. Spra wa
dwu krot nie sta nę ła na se sji Ra dy Po wia tu
No wo są dec kie go, któ ry jest or ga nem za ło -
ży ciel skim dla szpi ta la. Prze targ na no we -
go wy ko naw cę jesz cze nie ogło szo no,
ist niej groź ba utra ty 6 mln zł do ta cji unij nej
na tą in we sty cję, któ ra po win na być za koń -
czo na do koń ca br. 

Wo ła nie o po wrót au to bu sów

Po nad 370 miesz kań ców Li bran to wej
pod pi sa ło się pod pi smem do pre ze sa
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Miej skie go Przed się bior stwa Ko mu ni ka cyj -
ne go w No wym Są czu o przed łu że nie
o dwa przy stan ki kur su au to bu su nr 17
z Na ści szo wej do szko ły w Li bran to wej.
Do po dob ne go kro ku szy ku ją się miesz -
kań cy Piąt ko wej, gdzie cho dzi o przed łu -
że nie o dwa przy stan ki kur sów au to bu sów
nr 35. – Ro zu mie my po trze by miesz kań -
ców Li bran to wej i Piąt ko wej, w ka żdej chwi -
li mo że my przed łu żyć kur sy na szych
au to bu sów do tych miej sco wo ści, ale je ste -
śmy spół ką miej ską i spra wa mu si być roz -
strzy gnię ta w dro dze umo wy po mię dzy
pre zy den tem No we go Są cza a wój tem
gmi ny Cheł miec – roz kła da rę ce wi ce pre -
zes MPK Jó zef Ja rec ki. Au to bu sy MPK
prze sta ły jeź dzić po gmi nie Cheł miec
w po ło wie 2008 r., kie dy to wójt Ber nard
Sta wiar ski od mó wił do to wa nia miej skie go
prze woź ni ka. Po szło o 160 tys. w ska li ro -
ku. Woj na z MPK do pro wa dzi ła do re fe ren -
dum w spra wie od wo ła nia wój ta.
Sta wiar ski oca lił gło wę, ale pro blem po zo -
stał i na ra sta. 

Dep tak za 10 mi lio nów

Pra wie 10 mln zł ma kosz to wać re wi ta li -
za cja kry nic kie go Dep ta ku i je go oto cze -
nia, przy wró ce nie mu świet no ści,
na wią za nie do sta rych wzo rów przed wo -
jen nej per ły pol skich uzdro wisk. Przy go to -
wa ny przez wła dze gmi ny wnio sek zo stał
zło żo ny do Ma ło pol skie go Re gio nal ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go. Prze szedł po zy -
tyw nie opi nie for mal ne. Kon cep cję re no -
wa cji Dep ta ku przy go to wa ła są dec ka
Pra cow nia Pro jek to wa Ar chi tek ci Tar ko–
But scher. Pla no wa ny koszt in we sty cji to 9
mln 924 tys. zł. 

Nie o ta ką sła wę są de cza nom
cho dzi ło 

Za bój stwo 3-let niej có recz ki przez 32–
let nie go są de cza ni na Da nie la D. wstrzą -
snę ło nie tyl ko No wym Są czem.
O tra ge dii sze ro ko in for mo wa ły ogól no -
pol skie me dia. Po za bój stwie oj ciec pró -
bo wał ode brać so bie ży cie, oka za ło się,
że le czył się psy chia trycz nie od dłu ższe -
go cza su po spo wo do wa niu wy pad ku ze
skut kiem śmier tel nym. 

Trzy dni wcze śniej obok kon te ne ra
na śmie ci przy ul. Kró lo wej Ja dwi gi zna -
le zio no zwło ki 54-let nie go mę żczy zny,
ofia ry, jak się póź niej oka za ło pi jac kich
po ra chun ków lu dzi z mar gi ne su. – Wy -
star czy tych mor derstw! – mó wi pro ku ra -
tor re jo no wy w No wym Są czu Ar tur
Szmyd.

Pie nią dze na re kul ty wa cję
skła do wi ska

Do li sto pa da br. Gry bów zre kul ty wu je
nie czyn ne od kil ku lat sta re wy sy pi sko
śmie ci w Bia łej Ni żnej. Mia sto do sta ło
na ten cel po nad 1,4 mln zło tych unij ne -
go do fi nan so wa nia. Sta re skła do wi sko
od pa dów ko mu nal nych znaj du je się
w bez po śred nim są siedz twie obec ne go,
użyt ko wa ne go przez gmi nę Gry bów. Eks -
plo ata cja wy sy pi ska, któ re za kil ka mie -
się cy zmie ni się w te re ny zie lo ne,
roz po czę ła się w 1986 r. i po prze dzo -
na zo sta ła sto sow ną de cy zją ad mi ni stra -
cyj ną. Przy wo żo no tu od pa dy ko mu nal ne
z mia sta, gmi ny Gry bów, z Gor lic, a na -
wet No we go Są cza. Śmiet nik za mknię to
w 2001 r.

Ką pie li ska na Ra dwa no wie 

Piw nicz na Zdrój ubie ga się o 5 mln zł
do fi nan so wa nia na bu do wę na Ra dwa no -
wie kom plek su re kre acyj ne go skła da ją -
ce go się m.in. z kil ku otwar tych ba se nów.
Jest du ża szan sa, że je otrzy ma. Wła dze
mia sta zło ży ły wnio sek o środ ki unij ne
i prze szedł on po myśl nie pierw szą se lek -
cję. War tość za da nia opie wa na po -
nad 6,5 mln zł. Bę dzie ono re ali zo wa ne
eta pa mi do 2012 r. 

Sa mo rzą dy ku pią na miot 
dla Fo rum

Kry nic ka Ra da Miej ska po sta no wi ła prze -
zna czyć w br. 1,5 mln zł na za kup „mo bil ne -
go cen trum kon fe ren cyj ne go”. Dru gie ty le ma
do ło żyć wo je wódz two ma ło pol skie, co za -
de kla ro wał wi ce mar sza łek Le szek Zegz da.
Przy po mnij my, że 1 mar ca br. pod czas wi zji
lo kal nej w te re nie kry nic cy rad ni, bur mistrz
Emil Bo dzio ny, wi ce mar sza łek Le szek Zegz -
da, prze wod ni czą cy Ra dy Pro gra mo wej Fo -
rum Eko no micz ne go Zyg munt Ber dy chow ski
oraz pre zes In sty tu tu Stu diów Wschod nich
Je rzy Bo chyń ski roz wa ża li kil ka pro po zy cji
lo ka li za cji spe cjal ne go szkla ne go na mio tu.
Naj lep sze miej sce to są siedz two No we go
Do mu Zdro jo we go. Ta wer sja bu do wy spe -
cjal ne go na mio tu kon fe ren cyj ne go bę dzie
kosz to wać ok. 3 mln zł (plus 230 tys. zł rocz -
nie za trans port, mon taż i de mon taż oraz
prze cho wy wa nie kon struk cji). 

Naj lep si dziel ni co wi wy stąp!

W ple bi scy cie na naj lep sze go dziel ni co we -
go ro ku 2009, zor ga ni zo wa nym przez Ko -
men dę Miej ską Po li cji w No wym Są cza
gło so wa li miesz kań cy mia sta i po wia tu no -
wo są dec kie go. W No wym Są czu zwy cię żył
asp. sztab. Jan Bo ru ta, dru gie miej sce za -
jął mł. asp. Se ba stian Su szek, a trze cie
– mł. asp. Ja nusz Za gó row ski. W po wie cie
naj lep szy oka zał się sta ro są de cza nin sie rż.
To masz Suł kow ski, a tuż za nim upla so wa li
się: mł. asp. Ro man No wak (Gry bów) oraz
mł. asp. Krzysz tof Barszcz (Na wo jo wa).
Z rąk ko men dan ta wy ró żnie ni dziel ni co wi
otrzy ma li ko per ty, a w nich od 500 do 700 zł.
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Wię zy part ner stwa: 
No wy Sącz – Na rwik

Prze szło 565 tys. zł po zy ska ły wła dze
No we go Są cza re ali za cję pro jek tu zwią za -
ne go z ob cho da mi 70. rocz ni cy bi twy
pod Na rwi kiem. Do ta cja sta no wi 90 proc.
kosz tów pro gra mu, 10 proc. trze ba zna leźć
we wła snym bu dże cie. Łącz ny koszt prze -
kro czy 628 tys. zł. Ob cho dy (27 ma ja
w Na rwi ku, 5 czerw ca w No wym Są czu)
zo sta ną po łą czo ne z ple ne ro wym wi do wi -
skiem hi sto rycz nym, wy sta wą fo to gra ficz -
ną pt. „Prze szłość i przy szłość”,
kon fe ren cją dla mło de go po ko le nia pt. „Hi -
sto ria dwóch miast – hi sto rycz na bi twa”, wi -
zy ta mi stu dyj ny mi mło dzie ży
i kom ba tan tów, opra co wa niem i edy cją wy -
daw nic twa „No wy Sącz – Na rwik: opo wieść
o dwóch mia stach – hi sto ria i współ cze -
sność”. W przed się wzię ciu bio rą udział
urzę dy obu miast, Mu zeum Okrę go we
w No wym Są czu, Mu zeum Woj ny (Krig -
smin nen mu seum) w Na rwi ku, Fun da cja
Vin ter fe stu ka w Na rwi ku. War to do dać, że
po zy ska ne fun du sze są pierw szym gran -
tem z Nor we skie go Me cha ni zmu Fi nan so -
we go dla mia sta No we go Są cza,
a zor ga ni zo wa ne wspól nie ob cho dy na -
rwic kie bę dą ko lej nym wa żnym kro kiem
wzbo ga ca ją cym re la cje po mię dzy No wym
Są czem a Na rwi kiem, po mię dzy Pol ską
a Nor we gią. 

Roz ma wia my po sło wac ku
i pol sku

Jak to po wie dzieć – prak tycz ny kurs ję -
zy ka sło wac kie go i pol skie go – tak na zy -
wa się pro jekt unij ny re ali zo wa ny przez
Sta ro stwo Po wia to we w No wym Są czu.
Utwo rzo no 5 grup szko le nio wych pol skich
i 3 sło wac kie, po 16 osób w ka żdej.
Uczest ni ka mi warsz ta ty są pra cow ni cy ad -
mi ni stra cji, urzę dów gmin, przed się -
biorstw, szkół, or ga ni za cji po za rzą do wych
oraz in sty tu cji zaj mu ją cych się ob słu gą ru -
chu tu ry stycz ne go. Za ło że nie jest ta kie,
że by uczest ni cy po za koń cze niu kur su mo -
gli swo bod nie po ro zu mieć się w da nym ję -
zy ku. Cał ko wi ty koszt przed się wzię cia
to 45,5 tys. eu ro, z te go 85 proc. po cho dzi
ze środ ków Eu ro pej skie go Fun du szu Roz -
wo ju Re gio nal ne go.

Spi ra la bez ro bo cia

Nie jest do brze, ale tra ge dii jesz cze nie
ma – tak mo żna pod su mo wać dys ku sję
pod czas po sie dze nia Po wia to wej Ra dy Za -
trud nia nia. W stycz niu br. ro ku sto pa bez ro -
bo cia w po wie cie wy no si ła 18,8 proc. Dla
po rów na nia: w mie ście No wym Są czu
– 11,2 proc., w Ma ło pol sce – 10,5 proc,
a śred nia kra jo wa – 12,7 proc. Ogó łem
w 2009 r. w Po wia to wym Urzę dzie Pra cy
za re je stro wa ły się 15 634 oso by. Pierw szy
raz od wie lu lat za no to wa no więk szą licz bę
za re je stro wa nych mę żczyzn (8 369) niż ko -
biet (7265). Naj więk szą gru pę bez ro bot -
nych two rzą lu dzie mło dzi w wie ku 24–34
lat. Przy by wa bez ro bot nych z wy ższym wy -
kształ ce niem. W ub. ro ku 70,3 proc. ko biet
i 8,4 proc. mę żczyzn po stu diach szu ka ło
pra cy, a naj licz niej szą gru pę wśród za re je -
stro wa nych bez ro bot nych two rzy ły oso by
z wy kształ ce niem za wo do wym: 40 proc.
ko biet i 35,4 proc. mę żczyzn. 

16 ma ja – sąd ny dzień 
w Ła bo wej!

W nie dzie lę 16 ma ja od bę dzie się re fe ren -
dum w spra wie od wo ła nia wój ta Gmi ny Ła -
bo wa Mar ka Jan cza ka i Ra dy Gmi ny
przed upły wem ka den cji. Ta ka de cy zję ko -
mi sarz wy bor czy sę dzia Ta de usz Pie so wicz
pod jął po we ry fi ka cji praw dzi wo ści 427
pod pi sów (po trze ba by ło 388, co sta no -
wi 10 proc. osób upraw nio nych do gło so -
wa nia) zło żo nych pod wnio skiem
o re fe ren dum. Re fe ren dum w spra wie od -
wo ła nia Ra dy Gmi ny Ła bo wa bę dzie wa -
żne je śli we źmie w nim udział

mi ni mum 1164 upraw nio nych do gło so wa -
nia miesz kań ców, a w przy pad ku wój ta mu -
si gło so wać przy naj mniej 918. Gdy
fre kwen cja bę dzie wy star cza ją ca i więk -
szość z gło su ją cych po zy tyw nie od po wie
na oba py ta nia, to pre mier RP na wnio sek
wo je wo dy Ma ło pol ski wy zna czy ko mi sa rza,
któ ry za stą pi oba od wo ła ne or ga ny. Ta ki
ko mi sarz bę dzie jed no oso bo wo rzą dził
gmi ną Ła bo wa (5413 miesz kań ców) do je -
sien nych wy bo rów sa mo rzą do wych.

Jak gło so wa li w spra wie IPN?

Sejm gło sa mi po słów PO, PSL oraz SLD
zno we li zo wał usta wę o In sty tu cie Pa mię ci
Na ro do wej. Prze ciw ko by li po sło wie PiS. Ża -
den z po słów wy bra nych w no wo są dec kim
okrę gu wy bor cze go nie wy ła mał się z dys -
cy pli ny par tyj nej. Zmia ny w usta wie po par li:
An drzej Czer wiń ski z No we go Są cza, Wi told
Ko chan z Gor lic i An drzej Gut -Mo sto wy
(wszy scy PO) oraz Bro ni sław Dut ka z Li ma -
no wej (PSL). Prze ciw ko gło so wa li: Ar ka -
diusz Mu lar czyk z No we go Są cza, Bar ba ra
Bar tuś z Gor lic, Wie sław Jan czyk z Li ma no -
wej, An na Pa luch z Kro ścien ka i Edward
Siar ka z Ra by Wy żnej (wszy scy PiS). 

Olim pia da zi mo wa 
w Ma ło pol sce?

Hi tem po wia to we go zjaz du Plat for my
Oby wa tel skiej, ob ra du ją ce go w ho te lu „Ja -
worz” w Li ma no wej, by ła przy ję ta przez
akla ma cję uchwa ła o zor ga ni zo wa niu
w Ma ło pol sce Zi mo wych Igrzysk Olim pij -
skich w 2022 r. Uchwa łę skie ro wa no do kie -
row nic twa par tii, któ re człon ko wie pię ciu
kół gmin nych PO w po wie cie li ma now skim
zo bli go wa li do roz po czę cia sta rań o przy -
zna nie Pol sce or ga ni za cji olim pia dy zi mo -
wej za 12 lat. Wnio sko daw cą był szef PO
na Li ma nowsz czyź nie Ta de usz Pa ta li ta,
wójt gmi ny Msza na Dol na, skąd po cho dzi
Ju sty na Ko wal czyk, trzy krot na me da list ka
olim pia dy w Van co uver. 

Pie nią dze na wo do ciąg

Do koń ca br. gmi na Ko rzen na ma upo rać
się z roz bu do wą sie ci wo do cią go wej. Na toWójt Marek Janczak FOT. PD
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za da nie otrzy ma ła 1,2 mln zł do fi nan so wa -
nia z fun du szy unij nych. Koszt in we sty cji
osza co wa no na ok. 1,9 mln zł. Do unij nych
pie nię dzy Ko rzen na ma do ło żyć oko ło 700
tys. zł. Roz bu do wa sie ci wo do cią go wej
obej mie Ko niu szo wą, Ko rzen ną, Sie dl ce
i Trzy cierz.

Uzdro wi sko Że gie stów wró ci
do spad ko bier ców?

Mi ni ster stwo Zdro wia uzna ło za nie wa -
żne orze cze nie z mar ca 1948 r., na mo cy
któ re go wła ści cie lom ode bra no nie ru cho -
mo ści, w tym Dom Zdro jo wy w Że gie sto -
wie. De cy zja o na cjo na li za cji wy da no
z na ru sze niem pra wa. To ozna cza, że
uzdro wi sko wró ci do spad ko bier ców daw -
nych wła ści cie li. Są dec ka Kan ce la ria
Praw ni cza „Ca ba ła, Ma zur, Gro chow ska”,
któ ra re pre zen tu je przed wo jen ną spół kę
Że gie stów Zdrój, 15 paź dzier ni ka 2001 r.
wy stą pi ła o „stwier dze nie nie wa żno ści
orze cze nia Mi ni stra Zdro wia z dnia 18 mar -
ca 1948 r. o prze ję ciu przed się biorstw
uzdro wi sko wych Rab ka Zdrój, Szczaw ni ca
i Że gie stów Zdrój na wła sność Pań stwa”.
W skład ma jąt ku spół ki utwo rzo nej w 1920
r. wcho dził m.in. Dom Zdro jo wy, a ta kże
sze reg in nych bu dyn ków, m.in. pi jal nia „An -
na”. Po 1948 r. wszyst ko to we szło w skład
Pań stwo we go Przed się bior stwa Uzdro wi -
sko we go w Kry ni cy (dziś Uzdro wi sko Kry -
ni ca – Że gie stów SA).

Ko le jarz Stró że w afe rze 
fut bo lo wej 

Do Są du Re jo no we go w Gor li cach
wpły nął akt oska rże nia prze ciw ko sze -
ściu oso bom za mie sza nych w „usta wia -
nie” przed pię cio ma i czte re ma la ta mi
me czów trze cio li go we go wów czas Ko le -
ja rza Stró że. Wśród oska rżo nych jest by -
ły pił karz i me ne dżer te go klu bu
Grze gorz K., syn se na to ra PiS Sta ni sła -
wa Ko gu ta, któ ry przy znał się do wi ny
z za pro po no wał do bro wol ne pod da nie
się ka rze. Spra wa gry bow ska jest od pry -
skiem ogól no pol skiej afe ry fut bo lo wej,
któ rą or ga ny ści ga nia zaj mu ją się od kil -
ku lat. Wg wro cław skiej Pro ku ra tu ry Ape -
la cyj nej i CBA, któ re roz pra co wu ją ma fię

pił kar ską, Ko le jarz Stró że nie sprze da -
wał, lecz ku po wał me cze. 

Zda niem śled czych „usta wio ne” by ły na -
stę pu ją ce me cze: 27 sierp nia 2005 ro ku
Gór nik Wie licz ka – Ko le jarz Stró że 3–3; 23
wrze śnia 2005 ro ku Ko le jarz Stró że – Po -
goń Le żajsk 5–0; 30 kwiet nia 2006 ro ku Ko -
le jarz Stró że – Stal Sa nok 2– 2 i 14
ma ja 2006 ro ku Tło ki Go rzy ce – Ko le jarz
Stró że 0–3.

Skar ga do Pa na Bo ga

Zde spe ro wa ne szwacz ki z no wo są dec kiej
An dre my, któ re otrzy ma ły wy po wie dze nia
umo wy o pra cę i od wie lu mie się cy nie mo -
gą się do cze kać na le żno ści do wła ści cie li
przed się bior stwa, uda ły się po ra tu nek
do se na to ra Sta ni sła wa Ko gu ta. W je go
biu rze o dra ma tycz nej sy tu acji 80 ko biet,
któ re nie ma ją pra cy i środ ków do ży cia,
opo wia da ły trzy przed sta wi ciel ki Ko mi sji
Za kła do wej „So li dar no ści” ze spół ki An dre -
ma – Pro duk cja. Ich zda niem wie rzy tel no -
ści się ga ją już mi lio na zło tych. Są de czan ki
swo ich ra cji do cho dzą w są dzie, a spra wą
za ję ła się też Pro ku ra tu ra Okrę go wa. Zwol -
nio ne i oszu ka ne szwacz ki przez wie le lat
pra co wa ły w tej fir my spe cja li zu ją cej się
w szy ciu ele ganc kich ubrań (głów nie na ry -
nek nie miec ki) i bu do wa ły po tę gę te go nie -
gdyś eks klu zyw ne go po lo nij ne go
przed się bior stwa.

Ka sa na trud ną chwi lę

– Zyg munt Ber dy chow ski jest mi zer nej po -
stu ry, ale w na szych oczach to wiel ki czło -
wiek, za ło żył tą ka sę na trud ną chwi lę i 14
lat jest z na mi – ta ką laur kę wy sta wi ła pre -
ze so wi Fun da cji Są dec kiej na wal nym ze -
bra niu ko ła gmin ne go Sto wa rzy sze nia
Ka sa Wza jem nej Po mo cy w Chełm cu je go
pre zes Bo gu sła wa Pie trzak. W sa li gim na -
stycz nej Ze spo łu Szkół w Chełm cu zja wi -
ło się 69 osób spo śród bli sko pół ty sięcz nej
ar mii człon ków ka sy. – Pa mię taj cie, że lu -
dzie was ob ser wu ją i wy ra bia ją so bie opi -
nię o ka sie i o ca łym na szym śro do wi sku
– prze strze gał Zyg munt Ber dy chow ski.
Na ko niec ub. r. fun dusz po życz ko wy
w cheł miec kiej ka sie wy no sił 395 792 zł.
W 2009 r. ka sa udzie li ła 267 nie opro cen to -

wa nych po ży czek w wy so ko ści od 500
do 3500 zł, któ rych spła ta roz ło żo na jest
na 10 rat, z dwu mie sięcz nym okre sem ka -
ren cji. W cią gu 14 lat dzia łal no ści zo sta ło
udzie lo nych aż 3183 po ży czek na kwo -
tę 4 719 650 zło tych.

Ode szli

28 lu te go br. w wie ku 85 lat zmar ła harc -
mistrz Bar ba ra Pa naś, jed na z ne sto rek har -
cer stwa w Ma ło pol sce, do ostat nich chwil
ży cia za an ga żo wa na w pra ce Gor czań skie -
go Huf ca ZHP im. Wła dy sła wa Or ka -
na w Msza nie Dol nej. 

***
2 mar ca w wie ku 78 lat zmar ła w Kra ko -

wie prof. dr hab. Kry sty na Pi sar ko wa, zna -
ko mi ta po lo nist ka, wy bit ny ję zy ko znaw ca,
żo na prof. Wa le re go Pi sar ka, od lat za an -
ga żo wa na w pra ce ju ry Ma ło pol skie go Mię -
dzysz kol ne go Kon kur su Or to gra ficz ne go,
któ ry or ga ni zo wa ny jest przez Ze spół
Szkół Elek trycz no -Me cha nicz nych im. gen.
Jó ze fa Ustro nia w No wym Są czu 

***
21 mar ca w wie ku 87 lat zmarł w No wym

Są czu Zdzi sław Po ręb ski, na uczy ciel mu -
zy ki, żoł nierz AK z od dzia łu „Ta ta ra”, twór -
ca, dy ry gent i kie row nik wie lu ze spo łów
mu zycz nych, przez wie le lat zwią za ny m.in.
z „Są de czo ka mi”, dla któ rych wy kształ cił
spo rą gru pę in stru men ta li stów. 

***
21 mar ca zmarł w wie ku 62 lat ks. Sta ni -

sław Ma rek, pro boszcz pa ra fii Mat ki Bo żej
Czę sto chow skiej w Brze sku. Przed la ty ka -
płan pra co wał m.in. w pod gry bow skich
Stró żach. 

PG, HSZ, MI GA, LEŚ
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Wyzdrowienie
zawdzięczam
modlitwie
i lekarzom 

Mar sza łek Ma ło pol ski Ma rek Na wa -
ra sto czył dra ma tycz ną wal kę o ży cie
po nie szczę śli wym wy pad ku na nar tach
w Al pach au striac kich w lu tym ub.r.
Do pra cy wró cił po 8 mie sią cach nie -
obec no ści. 

– Mnie się uda ło z dwóch po wo dów.
Po pierw sze je stem oso bą na ty le roz po -
zna wal ną w Ma ło pol sce, że w wie lu
miej scach od by ły się msze świę te za mo -
je zdro wie, a po dru gie zna ko mi ci le ka -
rze. Mam świa do mość, że w tej szta fe cie
mo dli tew nej wzię li rów nież udział są de -
cza nie, bo nie od wszyst kich, ale
od więk szo ści z nich do sta wa łem sms -y,
że coś się od pra wia za mnie. Wie dzia -
łem o tych mszach w in ten cji mo je go
zdro wia, co jest ewe ne men tem w ska li
kra ju, po le ga ją cym na tym, że u nas jed -
na ka tra dy cja, dzie dzic two kul tu ro we
i re li gij ność ze so bą współ pra cu ją. Bar -
dzo wy ra zi ście to od czu łem na swo im
przy pad ku cho ro bo wym, gdzie prze cho -
dzi łem dwie bar dzo trud ne ope ra cje
na gło wę i oby dwie się uda ły. Dru ga
rzecz, co mnie ura to wa ło, to szyb kie
ścią gnię cie mnie ze sto ku przez słu żby
au striac kie i do wie zie nie do zna ko mi te -
go szpi ta la w Kla ge fur cie, gdzie prze sze -
dłem pierw szą ope ra cję, a dru gą mia łem
już w Kra ko wie. (HSZ)

Górole byli pirsymi
„filozofami”

Ar tur „Ba ron” Wię cek zre ali zo wał
z Wi tol dem Be re siem film pt. Je go mość
Ti sch ner i je go fi lo zo fia po gó ral sku,
któ ry po ka za no na in au gu ra cji Sta ro są -
dec kich Dni ks. Jó ze fa Ti sch ne ra.
W czerw cu przy pa da 10. rocz ni ca
śmier ci ks. Ti sch ne ra, uro dzo ne go
w Sta rym Są czu, zwią za ne go z tym mia -
stem, z Pod ha lem i Kra ko wem. 

– My śmy ten film ro bi li dłu go, bo naj -
pierw to był se rial. Po wsta ły 23 od cin ki
po dzie sięć mi nut. Ze wzglę du na trud -
no ści w or ga ni zo wa niu bu dże tu, to by ło
roz ło żo ne na sie dem al bo osiem lat.
Z bó lem to szło, dla te go tak dłu go trwa -
ło. Prze wi nę ło się tam mnó stwo ak to rów,
kil ka dzie siąt ról wiel kich i ma łych, wie -
lu sta ty stów, au ten tycz nych gó ra li, łą czy -
li śmy bo wiem za wo do wych ak to rów
z praw dzi wy mi gó ra la mi z Pod ha la.
Do te go do cho dzi ło mnó stwo zdjęć, cu -
dow nych ple ne rów i wnętrz. Pra ca
nad Ti sch ne rem to by ło coś wię cej niż
zwy kła pro duk cja. Sam ma te riał ksią -
żko wy au to ra był do sko na ły, co nam uła -
twia ło za da nie, choć oczy wi ście trze ba
go by ło udra ma ty zo wać. Kie dy ksiądz
Ti sch ner zo ba czył pierw sze od cin ki, to
stwier dził, że wła ści wie nie wie dział, iż
ta ką świet ną ksią żkę na pi sał. Był rze czy -
wi ście za chwy co ny. Bo trze ba do dać, że
po mysł au to ra po le gał na tym, że ro le
praw dzi wych fi lo zo fów przy pi sał swo im
przy ja cio łom z Pod ha la. (PG)

Me dal dla Ka si 
Je dy ny me dal dla Pol ski – brą zo wy

w bie gu nar ciar skim na 15 km tech ni ką
kla sycz ną zdo by ła na X Zi mo wych
Igrzy skach Pa ra olim pij skich w Van co -
uver Ka ta rzy na Ro go wiec, za wod nicz ka
no wo są dec kie go Star tu. Ma 32 la ta, ja -
ko trzy let nie dziec ko w wy pad ku pod -
czas sia no ko sów stra ci ła rę ce.

– Znam te wy da rze nia z opo wia dań
mo ich ro dzi ców, ro dzi ny, i to jest wszyst -
ko. Na uczy łam się jeść i pić, nie ma jąc
już rąk. Nie pa mię tam, jak to by ło mieć
rę ce. By ły mo men ty, kie dy cho wa łam
przed ludź mi pro te zy, no si łam ta kie bluz -
ki, aby nie by ło wi dać, że nie mam rąk.
Po tem stop nio wo coś się we mnie prze -
ła ma ło. Udo wad nia łam so bie i wszyst -
kim, że je stem w sta nie zro bić wie le
rze czy. Mo je spor to we po cząt ki za wdzię -
czam oj cu, któ ry od ma leń ko ści za chę -
cał mnie do jaz dy na nar tach.
Przed wy pad kiem jeź dzi łam i po wy pad -
ku ta ta też po sta wił mnie na nar tach.
Dzię ki ro dzi com po przez sport od zy ska -
łam chęć do ży cia. Ma ma i ta ta ni gdy
mnie w ni czym nie wy rę cza li i nie izo lo -
wa li od ró wie śni ków. Pły wa łam, jeź dzi -
łam na nar tach i rol kach. Bez
pro ble mów kie ru ję sa mo cho dem, sa ma
sprzą tam i go tu ję. Me dal na olim pia dzie
w Van co uver to jest zwy cię stwo tak na -
praw dę nad sa mym so bą. Zwy cię stwo,
któ re uświa da mia, że mo gę się cią gle
cie szyć, że zno wu coś uda ło mi się prze -
ła mać, wy wal czyć. 

(L)

Ma rek Na wa ra FOT. HSZ Ka ta rzy na Ro go wiec FOT. LEŚ Ar tur „Ba ron” Wię cek FOT. PG

OPINIE
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G ór nik Za brze to le gen da mo -
je go dzie ciń stwa, ge ne ra cji
dzi siej szych pięć dzie się cio -
lat ków i ciut star szych pa -

nów. Je stem mar nym ki bi cem, ale
do dziś po tra fię wy mie nić pra wie ca ły
skład dru ży ny, któ ra w se zo -
nie 1969/1970 ro ku do tar ła do fi na łu Pu -
cha ru Zdo byw ców Pu cha rów, ule ga jąc
do pie ro Man che ster Ci ty, a po dro dze
po ko nu jąc ta kie po tę gi, jak: Olym pia kos
Pi reus, Glas gow Ran gers, Lew ski So fia,
wresz cie hor ror z AS Ro ma i pe cho wy
fi nał w Wied niu. Lu bań ski, Szoł ty sik,
Ba naś, Wil czek, Skow ro nek, Ośli zło,
Bo że słod ki, ileż oni emo cji nam do star -
czy li! Ca ła Pol ska sza la ła na punk cie
Gór ni ka, a ja się pu szy łem w kla sie, że
mam ro dzi nę w Za brzu. 

Pa miąt ką tam tych pięk nych chwil,
po mi mo, że prze cież to by ły cza sy ko -
mu ny, by ło ha sło: „Gdy Lu bań ski go la
strze li ca ła Pol ska się we se li”, któ re
jesz cze pa rę lat te mu zdo bi ło fi lar mo -
stu na Ka mie ni cy w cią gu ul. Tar now -
skiej. Do brze go by ło wi dać z bul wa ru
pod czas nie dziel ne go spa ce ru. Szko da,
że na pi su nie od two rzo no na no wej
prze pra wie mo sto wej, by ła by to naj mil -
sza pa miąt ką po PRL. 

Przy jazd Gór ni ka Za brze na spo tka -
nie pierw szo li go we (dru go li go we, bądź -
my szcze rzy) do na sze go mia sta jest
z jed nej stro ny mia rą upad ku le gen dar -
ne go klu bu, a z dru giej – hi sto rycz ne go
awan su są dec kiej pił ki, z na ci skiem
na to dru gie. Kto wie, czy San de cja to
nie naj więk szy suk ces obec nych władz

No we go Są cza. Z ta kim do rob kiem pre -
zy dent Ry szard No wak ma re elek cję
w kie sze ni. Nie po trze ba mu znacz ku
PiS, czy in nej Pol ski Plus, wy star czy jak
wy star tu je w wy bo rach z li sty San de cja
No wy Sącz. Tak uwa żam. (HSZ)

Po dwój na Wiel ka So bo ta
Le gen dar ny Gór nik go ścił po raz

pierw szy (i je dy ny) na sta dio nie przy ul.
Ki liń skie go w 1975 r., rok po hi sto rycz -
nym suk ce sie eki py Ka zi mie rza Gór skie -
go pod czas mi strzostw świa ta
w Niem czech. Wspo mnie nie to wa rzy skie -
go me czu z III -li go wą wów czas San de cją
tkwi we mnie do dziś: mi mo pa da ją ce go
desz czu ol brzy mie za in te re so wa nie, przy -
szło chy ba 10 tys. ki bi ców, a Wło dzi mierz
Lu bań ski, świe żo po re kon wa le scen cji,
sie dział na ław ce re zer wo wych (kil ka ty -
go dni póź niej prze niósł się do Lo ke ren).
Nie przy je chał je dy nie An drzej Szar mach.

Na bo isku jed nak nie bra ko wa ło
gwiazd – me da li stów igrzysk olim pij -
skich i mi strzostw świa ta: Gor goń, Szoł -
ty sik, Ba naś, gra li też Wra ży,
Skow ro nek, Ku rze ja, De ja, Gzil,

San de cja pu ka do eks tra kla sy!

Gdy Lu bań ski go la strze li
ca ła Pol ska się we se li
Ni niej szy nu mer „Są de cza ni na” do trze do Czy tel ni ków
tuż przed me czem San de cji z Gór ni kiem Za brze na sta -
dio nie przy ul. Ki liń skie go. W naj lep szym śnie nie ro -
iłem, że do cze kam chwi li, gdy na si pił ka rze bę dą
rów no rzęd ny mi ry wa la mi fut bo li stów z za brskie go klu bu.

SUPERWYDARZENIE
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a na bram ce Fi scher, na stęp ca Hu ber ta
Kost ki. Są de cza nie sta wi li za brza nom
twar dy opór, fe no me nal nie in ter we nio -
wał nasz bram karz Dia beł, czy li Ma rian
Re pel (bro nił jak w tran sie bom by Gor -
go nia i Ba na sia), wszę do byl skie mu
Szoł ty si ko wi uprzy krzył ży cie nie odża -
ło wa nej pa mię ci Zdzi sław Świe rad, a re -
mi so wy re zul tat (1-1) pił kar ska Pol ska
przy ję ła ze zdu mie niem i nie do wie rza -
niem. Bram ki po dzie lił się zgod nie du -
et: Jan Ba naś i Zbi gniew Grusz czyń ski,
któ ry w koń ców ce miał jesz cze szan sę
na zdo by cie zwy cię skie go go la.

Zna ko mi tą po sta wę do póź nej no cy
fe to wa łem z ko le ga mi w rów nie le gen -
dar nym, jak Gór nik, ba rze „Nad Ka mie -
ni cą”, pro wa dzo nym przez Ma rię
Ja błoń ską. Mie li śmy wte dy 18 lat, ży cie
przed so bą. Mi mo ko lej nych ku fli pi wa
do gło wy nam wte dy nie przy szło, że
San de cja wal czyć bę dzie z Gór ni kiem
o li go we punk ty. By ła to wi zja wów czas
tak nie re al na, jak oba le nie ko mu ni zmu
ze Związ kiem Ra dziec kim na cze le. Te -
raz, po 35 la tach, ape ty ty są więk sze niż
re mis. Czu ję pod skór nie, że bę dzie my
mieć 3 kwiet nia po dwój ną Wiel ką So -
bo tę w No wym Są czu: z ra cji wiel ka -
noc ne go zwy cię stwa nad sza ta nem i…
pił kar skiej wik to rii nad Ślą za ka mi.

(LEŚ)

Uwaga

Mimo przerwanej w Pruszkowie znakomitej
passy (0-1) 9 meczów bez porażki, Sandecja
zachowała czołowe (czwarte) miejsce w
rozgrywkach I ligi. Na szczęście rywale też
potracili punkty. Przegrał u siebie ŁKS,
przegrała też u siebie Pogoń Szczecin,
zremisował Górnik Zabrze. Sądeczanie nadal
liczą się w stawce drużyn pretendujących do
awansu do ekstraklasy, mają zaledwie 
2 punkty straty do premiowanej lokaty. Tym
większą wagę będzie miał najbliższy mecz: 
3 kwietnia w Nowym Sączu. Rywalem
będzie bezpośrednio sąsiadujący z Sandecją
w tabeli Górnik Zabrze. Przyjazd drużyny ze
sławnego klubu do Nowego Sącza
komentujemy redakcyjnym dwugłosem,
wierząc głęboko, że twierdza Nowy Sącz
pozostanie, jak do tej pory, niezdobyta.

Gwiazda Sandecji, Arkadiusz Aleksander, grał kiedyś w Górniku Zabrze
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Jak Pan po strze ga Są dec czy znę,
tyl ko bez ta nich kom ple men tów?

Po sta ram się szcze rze, ale za cznę
od te go, że nie ca ły rok te mu od wie dzi ła
mnie w Nie po ło mi cach gru pa stu den tów
z Mo skwy. Oni ob je cha li ca łą Ma ło pol -
skę i na ko niec tra fi li do nas. Py ta li
mnie, jak to jest: we wskaź ni kach to my
ma my do chód brut to per ca pi ta dwa ra -
zy mniej szy od Sło wa ków, a tu taj lu dzie
miesz ka ją w re zy den cjach? Trud no mi
by ło tłu ma czyć, że to wszyst ko jest efekt
sza rej stre fy. Mó wi łem o du żej emi gra -
cji do Sta nów i o si le na byw czej do la ra
w daw nych cza sach. Że kie dyś za 100
do la rów mo żna by ło na praw dę du żo

zro bić, jak ktoś mia ł tę stó wę, nie to co
dzi siaj. Więc ta za rad ność, go spo dar -
ność, pra co wi tość. Nie ste ty, je śli cho dzi
o No wy Sącz, to ja ob ser wu ję pe wien
re gres cen trum mia sta. Ta ki, któ ry wi -
dać na ele wa cjach, chod ni kach itd., ale
sły szę, że pan pre zy dent du żo ro bi
na obrze żach in fra struk tu ral nych in we -
sty cji. W Są czu jest też mniej sza no stal -
gia za wo je wódz twem niż w Tar no wie.
My ślę, że u was lu dzie bar dziej są za ję -
ci swo imi spra wa mi i ten ca ły roz mach
in we sty cyj ny na przed mie ściach Są cza,
w któ rą kol wiek stro nę by nie je chać, on
mu si im po no wać. My ślę też, że No wy
Sącz nie jest sa mot ną wy spą i je że li by,

nie daj Bo że, nie po wio dło się Krzyś ko -
wi Paw łow skie mu z mia stecz kiem mul -
ti me dial nym, to mo że cie zo stać w ty le.
A mo że się nie udać?

Nie jest to wszyst ko ta kie pro ste.
Ana li zu ję rzą do we pro gra my i pro jek ty,
i wi dzę, że ro śnie Są czo wi po wa żny re -
gio nal ny kon ku rent w No wym Tar gu.
Mó wię o du żej in we sty cji, któ ra się tam
fi na li zu je przy Pań stwo wej Wy ższej
Szko le Za wo do wej. Po wsta je w No wym
Tar gu dru gie w re gio nie cen trum edu ka -
cyj ne. Je że li jesz cze uda nam się za koń -
czyć prze py chan ki „za ko pian ko we”, tak
to na zy wam, zwią za ne z no wym ukła -
dem ko mu ni ka cyj nym na Pod ha lu, to
Są dec czy zna mu si szu kać po my słu dla
sie bie. Jak bo wiem przy by wa kon ku ren -
tów, to trze ba się wię cej sta rać, że by nie
zo stać w ty le. Są te ma ty, któ re w tej
chwi li pró bu je my wspól nie prze dys ku -
to wać z sa mo rzą dow ca mi są dec ki mi,
zwią za ne m.in. z go spo da ro wa niem
mie niem Skar bu Pań stwa, z do ma mi po -
mo cy spo łecz nej itd. Ma cie też na Są -
dec czyź nie i Li ma nowsz czyź nie
pro blem wy da je się do syć wa żny, to
kwe stia mniej szo ści rom skiej. To są ta -
kie za gad nie nia, któ re są ja kimś żół tym
świa tłem, wła ści wie już pa lą cym się. 
Bar dzo to nie po praw nie po li tycz -
nie za brzmia ło, Cy ga nie są ha mul -
co wy mi roz wo ju Są dec czy zny?

Oni nie są ha mul co wymi roz wo ju,
tyl ko są spra wą spo łecz ną, któ rą trze ba
mą drze roz wią zać. 
Ma Pan po mysł, jak to zro bić, bo
już nie je den wo je wo da pró bo wał? 

Spo tka łem się nie daw no z de le ga cją sto -
wa rzy szeń rom skich z ca łej Ma ło pol ski...

O Romach, torze saneczkowym,
radnym Hojnorze i majstrach
z Nowego Sącza 

ROZ MO WA z wo je wo dą ma ło pol skim Sta ni sła wem Kra ci kiem 
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…i wie Pan jak wy rwać Ro mów
z za klę te go krę gu nę dzy i nie mo -
żno ści?

Trze ba im po ka zać suk ces prof. An -
drze ja Mir gi, Ro ma ze Spi sza, i je go
prze mó wie nie w ONZ. Mó wi łem o tym
pre ze som rom skich sto wa rzy szeń. 
Więk szość z są dec kich Ro mów to
nie ste ty pół a nal fa be ci, oni nie wi -
dzą, co to jest ONZ?

Z li de ra mi rom ski mi dłu go spie ra li -
śmy się, czy do brym po my słem jest
osob ny ka pe lan rom ski. Roz ma wia łem
z bi sku pem Skwor cem i on po dzie la mój
po gląd, że trze ba bu do wać świe tli ce,
ow szem, ale dla wszyst kich dzie ci
i do tych świe tlic do pra szać Ro mów.
In te gro wać za wszel ka ce nę?

Sta ro sta li ma now ski Jan Pu cha ła mó -
wił mi, że jak był ma ły, to się w pia -
skow ni cy ba wił z Ro ma mi. Do pie ro
po tem coś się po ro bi ło. Pa trząc na Cze -
chy i Sło wa cję, gdzie chce się bu do wać
mu ry, to my ślę, że jak się tej kwe stii
na czas mą drze nie ro ze gra, to bę dzie -
my mieć rzecz wsty dli wą w Eu ro pie.
Trze ba wczuć się w sy tu ację są sia -
dów osie dli rom skich, faj nie jest
z per spek ty wy uli cy Basz to wej
w Kra ko wie mó wić, co jest wsty dli -
we na Są dec czyź nie?

Nie tak! Czy tam w pra sie wy po wie dzi
tych są sia dów i wiem, że to jest pro blem
tyl ko, jak słusz nie pan za uwa żył, nie któ -
re dzie cia ki rom skie ma ją bra ki w edu ka -
cji. Dla te go po wie dzia łem pre ze som
rom skim, że są dwie gry py wie ko we, któ -
rym szcze gól nie mu si my się za jąć: ma li
Ro mo wi i ich dziad ko wie. Dziad ko wie
dla te go, bo du żo prze by wa ją z wnu ka mi,
że by nie po psu li te go, co szko ła mia ła by
na pra wiać. Nic wię cej, nie je stem uto pi -
stą, wiem, że to jest pra ca na po ko le nia. 
Ro mo wie to jed nak uła mek spo -
łecz no ści są dec kiej, wa żniej sze, że
Pan rzu ca są de cza nom kło dy
pod no gi. Dla cze go Pan za blo ko -
wał bu do wę to ru sa necz ko we go
na Gó rze Par ko wej w Kry ni cy?

No nie! Po pierw sze, to nie ja za sto -
po wa łem tę in we sty cję… 
To prze cież Pan skie ro wał spra wę
do Wo je wódz kie go Są du Ad mi ni -
stra cyj ne go, do pa tru jąc się uchy -
bień for mal nych…

Uchy bie nia by ły. Po wiem wię cej, ro -
ze sła li śmy do wszyst kich gmin w Ma ło -
pol sce pi smo, że by wój to wie
i bur mi strzo wie by li uprzej mi przej rzeć,
czy w ich pla nach nie ma te go sa me go
„nu me ru” jak w Kry ni cy, pod ty tu łem
ze ro wa staw ka opła ty pla ni stycz nej, bo
jej nie mo że być. 
Cie ka we, że zwró cił Pan uwa gę
na ten dro biazg aku rat te raz,
w cza sie bar dzo ostre go spo ru
o tor sa necz ko wy, któ ry roz gry wał
się rów nież w me diach, gdzie wal -
czo no na eks per ty zy… 

Te mat nie zo stał wy ła pa ny u nas, tyl -
ko przez prze ciw ni ków to ru. Po nie waż
już mi nął ter min, w któ rym wo je wo da
w roz strzy gnię ciu nad zor czym mógł
uchy lić uchwa łę, to mu sia łem ją skie ro -
wać do są du. Bo je że li mi nie 30 dni
i wo je wo da te go nie zro bi, to zo sta je mu
tyl ko dro ga są do wa. To jest ru ty na. Kra -
kow skich spraw jest chy ba ze 30 w są -
dzie. Cza sem jest cię żko w cią gu
mie sią ca zdą żyć, bo mu szą dwa wy dzia -
ły me ry to rycz ne prze śle dzić ca łą pro ce -
du rę. I na eta pie pra wnym oka za ło się,
że tak to wy glą da. Re asu mu jąc, tak, czy
siak by ło by unie wa żnio ne po zwo le nie
na bu do wę to ru przez pro te stu ją cych,
tyl ko, że by li by śmy dwa eta pu da lej
i stra ty by ły by więk sze. Po wiem wię cej,
da li śmy wszyst kim do zro zu mie nia, naj -
ła god niej jak się da ło, bo nie mo że my
na wo ły wać do tzw. nie istot nych na ru -
szeń pra wa, ale wy raź nie za zna czy łem
w pi śmie do wszyst kich gmin, w tym
i do Kry ni cy, że na le ży, no we li zu jąc
plan, za wia da miać tyl ko te in sty tu cje,
któ re nie zbęd nie trze ba w tym miej scu
za wia da miać, czy li ni ko go. To jest we -
wnętrz na spra wa ra dy gmi ny, co rad ni
uchwa la ją. Jak de cy do wa ła się bu do wa
fa bry ki Ma na w Nie po ło mi cach, to ja
na so bo tę ra no zwo ła łem po sie dze nie ra -
dy i w so bo tę uka za ło się ogło sze nie
pra so we o przy stą pie niu do zmia ny pla -
nu, a w na stęp ną so bo tę uchwa li li śmy
zmia nę pla nu. W ty dzień, bo usu wa li -
śmy z ma py wir tu al ną dro gę. 
A ma Pan sto su nek oso bi sty do to -
ru sa necz ko we go na Gó rze Par ko -
wej w Kry ni cy? 

Mam. Jak nie bę dzie my te go ty pu
rze czy ro bi li, to się to wszyst ko prze nie -

sie na Sło wa cję i ty le. Z czy sto pa trio -
tycz nych wzglę dów uwa żam, że ta kie
in we sty cje po win ny być pro wa dzo ne.
Le si stość kra ju wzro sła za ostat nie na -
ście lat o ko lej ne 3 proc., ma my pra -
wie 33 pro cent le si sto ści, więc na praw dę
dziu ry w nie bie by nie by ło, gdy by wy -
cię to ka wa łek la su na Gó rze Par ko wej.
Na le ża ło tyl ko roz strzy gnąć jed ną spra -
wę, bo z to rem sa necz ko wym w Kry ni -
cy jest jesz cze śmiesz niej, i nie wiem,
jak to świad czy o wła dzach Kry ni cy.
Otóż mi ni ster zdro wia zwró cił się te raz
do mnie z pro te stem prze ciw ko tej in we -
sty cji, po nie waż uzdro wi sko je mu pod -
le ga. Wo da uzdro wi sko wa jest w ge stii
le ka rza uzdro wi sko we go, a oka za ło się,
że in we stor nie prze pro wa dził sto sow -
nych uzgod nień. Tak że plan obar czo ny
wa dą to jed no, a pro test mi ni stra zdro -
wia, na któ ry bym mu siał za re ago wać
wstrzy ma niem in we sty cji, to dru gie.
Wszyst ko trze ba ro bić z gło wą i naj -
pierw do brze prze czy tać prze pi sy, po sie -
dzieć z go dzi nę, za sta no wić się, co jest
do zro bie nia, ko go trze ba włą czyć i do -
pie ro po tem dzia łać. Wie rzę, że by ła

pre sja: ro bić, ro bić!, tyl ko że ta kie po -
mi nię cie dys kwa li fi ku je rów nież ca łą
pra cę do tej po ry wy ko na ną, bo trze ba
te raz te uzgod nie nia zro bić od po cząt ku. 
Po dob na nie mi ła nie spo dzian ka
spo tka ła ostat nio ta kże wła dze
No we go Są cza. Ge ne ral ny dy rek -
tor ochro ny śro do wi ska uchy lił de -
cy zję śro do wi sko wą dla
ob wod ni cy pół noc nej, wy da -
ną przez wo je wo dę ma ło pol skie go
dwa i pół ro ku te mu. Do pie ro te raz
do pa trzo no się za sad no ści w pro -
te ście kil ku miesz kań ców i in we -

Lesistość kraju wzrosła
za ostatnie naście lat
o kolejne 3 proc., mamy
prawie 33 procent
lesistości, więc naprawdę
dziury w niebie by nie było,
gdyby wycięto kawałek
lasu na Górze Parkowej.
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sty cja, któ ra już mia ła ru szyć z ko -
py ta, sta nę ła w miej scu, a mó wi
się, że nie na mie sią ce, lecz la ta ca -
łe. Jak Pan to oce nia? 

Trud no mi jest się wy po wia dać za in -
sty tu cję, któ ra mi nie pod le ga.
Ko go tu wi nić, ów cze sne go wo je wo -
dę z re ko men da cji PiS, bo to on wy -
dał fe ral ną de cy zję śro do wi sko wą?

Mu sia ły za ist nieć prze słan ki do unie -
wa żnie nia tej de cy zji. Sma czek po le ga
na czym in nym, że prze cież nie wo je wo -
da przy go to wy wał i opi nio wał tę de cy -
zję, tyl ko dy rek tor Wertz, któ ry był
u wo je wo dy, wy szedł od wo je wo dy i jest
w tej chwi li dy rek to rem Re gio nal nej
Dy rek cji Ochro ny Śro do wi ska. To są fi -
zycz nie ci sa mi lu dzie.
Mó wi Pan o urzęd ni kach z No we go
Są cza i Kra ko wa, któ rzy wte dy pra -
co wa li w wy dzia le śro do wi ska Ma ło -
pol skie go Urzę du Wo je wódz kie go
i na po cząt ku te go ro ku prze szli
do Re gio nal nej Dy rek cji Ochro ny
Śro do wi ska?

Nie ste ty, tak to wy glą da. Ci urzęd ni -
cy zmie ni li pie cząt ki i za kwe stio no wa li
wła sną de cy zję. We dług mnie tu taj po -
win na mieć za sto so wa nie ja kaś za sa da
od po wie dzial no ści za błąd urzęd ni czy. 
Kto w tym kon kret nym przy pad ku
miał by po nieść od po wie dzial ność? 

Trze ba by się za sta no wić, w Re gio -
nal nej Dy rek cji Ochro ny Śro do wi ska
na le ża ło by przy naj mniej pod jąć de cy zje
ka dro we. Nie mo że być tak, że ktoś, nie
wiem kto, za sto po wał tak istot ną dla No -
we go Są cza in we sty cję. 
Ko men ta rze w Są czu są ta kie, że
zbli ża ją się wy bo ry i aby PiS-ow ski
pre zy dent nie mógł się po chwa lić
roz po czę ciem sztan da ro wej in we -
sty cji, to mu się na 8 mie się cy
przed wy bo ra mi, mó wiąc brzyd ko,
„uwa la” am bit ne przed się wzię cie
pod by le pre tek stem?

Ja nie wiem, jak to jest z tą są dec ką po -
li ty ką, bo pre zy dent Ry szard No wak jest
czło wie kiem kom pe tent nym i spo le gli -
wym, ta kie ro bi wra że nie. Ale z dru giej
stro ny „za ba wy”, ja kie się u was od by wa -
ły z wy ga sze niem man da tu rad ne mu Jó -
ze fo wi Hoj no rowi, uza sad nie nie, któ re
Ju rek Gwi żdż po da wał do te go, po sta wi -
ły wy dział praw ny wo je wo dy w sy tu acji

nie zwy kle nie zręcz nej. Po nie waż dwa ra -
zy by ła wy da wa na opi nia, że nie na le ży
od wo ły wać rad ne go Hoj no ra, ale sko ro
ra da pod ję ła uchwa łę, no to po wie dzia łem
na szym praw ni kom, że w tej sy tu acji oni
są wła śnie w ta kim po ło że niu, jak te pa -
nie z no wo są dec kich słu żb ochro ny śro -
do wi ska i po pro si łem MSWiA o opi nię
w tej spra wie. Do sta łem ją wy raź nie
wska zu ją cą na to, że tej uchwa ły są dec -
kiej uchy lić nie mo żna w roz strzy gnię ciu
nad zor czym. Za ska rżył ją sam rad ny Hoj -
nor. Niech mu sąd roz strzy ga, ja na szych
praw ni ków wy łą czy łem, bo oni sta nę li
w roz kro ku: naj pierw pi sa li, że nie mo żna
wy ga szać man da tu Hoj no ro wi, a te raz,
jak go od wo ła no, mó wi li z ko lei, że nie
mo żna uchy lić uchwa ły, któ ra go od wo -
łu je. Po wia dam, w Są czu jest ja kaś po li -
tycz na prze py chan ka. Nie wiem, jak się to
mia stu opła ci, bo my ślę, że się nie opła ci.
Nie któ rzy w Są czu li czy li, że Pan
uchy li uchwa łę ra dy w spra wie
rad ne go Hoj no ra? 

Na pod sta wie opi nii praw nej
z MSWiA nie mo głem te go zro bić.
Wiem, że nie któ rzy na to li czy li. By ły
u mnie ca łe de le ga cje w tej spra wie, ale
po wie dzia łem, że nie we zmę praw ni ka
za rę kę i nie po pro wa dzę mu rę ki, że by
się pod pi sał pod czymś, do cze go nie ma
prze ko na nia. Po nie waż tak nie do wie -
rza łem sta no wi sku na szych praw ni ków,
a rad ny Hoj nor był na praw dę zna ko mi -

cie przy go to wa ny praw nie, to zwró ci łem
się o opi nię do mi ni ster stwa. 
Rad ny Hoj nor oso bi ście przy je chał
do Kra ko wa?

On tu był ze swo ją praw nicz ką
i z kimś trze cim, i się skłó ci li z na szy mi
praw ni ka mi. Wte dy za dzwo ni łem
do mi ni stra Sie mo nia ka i za py ta łem, czy
ich praw ni cy mo gą przy jąć ca łą tę trój -
kę. Po je cha li do War sza wy, wró ci li ni by

z ni czym, ale ja po tem do sta łem z mi ni -
ster stwa wy czer pu ją cą od po wiedź, że
jed nak ta uchwa ła obro ni się w są dzie.
Mo gę po wie dzieć ty le, że Ju rek Gwi żdż
za grał spryt nie, wy bie ra jąc i mo ment,
i uza sad nie nie wy ga sze nia man da tu rad -
ne go Hoj no ra, i nie da ło się te go uchy -
lić. Nie wiem, co sąd po sta no wi ze
skar gi pry wat nej by łe go rad ne go, ale nie
mo głem nic zro bić. Ja się na praw dę
w po li tycz ne gier ki wda wać w Są czu ani
w oko li cy nie za mie rzam, nie jestem
człon kiem Plat for my Oby wa tel skiej.
Pan nie na le ży do Plat for my Oby -
wa tel skiej?!

Ja so bie wy mó wi łem, że tak po -
wiem, bez par tyj ność u pre mie ra Tu ska,
jak roz ma wia li śmy o po wo ła niu na sta -
no wi sko wo je wo dy. 
Ale ma Pan być kan dy da tem PO
na pre zy den ta Kra ko wa?

Nie, po pie ra nym przez Plat for mę,
a to co in ne go.
Nie daw no na spo tka niu w Mar -
cin ko wi cach z są dec ki mi sa mo -
rzą dow ca mi po seł Ja ro sław
Go win po wie dział, że przy szły
pre zy dent Kra ko wa po wi nien być
pre zy den tem Ma ło pol ski, w tym
zna cze niu, że to wspól ny or ga -
nizm, że Kra ków jest lo ko mo ty wą
roz wo ju re gio nu itd. Czy Pan się
pod pi su je pod tym stwier dze -
niem? 

Nie mo gę się zgo dzić, bo ustro jo wo
to jest nie tak. Ustro jo wo jest ja sne, kto
za co od po wia da w Ma ło pol sce, na to -
miast uwa żam, że roz wój Kra ko wa jest
mo żli wy w peł ni tyl ko wte dy, gdy wy -
ko rzy sta po ten cjał Ma ło pol ski, w tym
Tar no wa i Są cza, bo jest po trzeb na po -
li cen try za cja. Nikt Kra ko wo wi nie od -
bie rze ro li, ja ką od gry wa, z ra cji
hi sto rycz nej, kul tu ro wej, go spo dar -
czej. Tym cza sem po li ty ka, któ rą dzi -
siaj pro wa dzi mia sto, jest ta ka, że
Kra ków to miej sce, gdzie się przy wo -
zi śmie ci z ca łej aglo me ra cji na wy sy -
pi sko i oczysz cza się ście ki
z oko licz nych gmin i po wia tów. Z mo -
je go punk tu wi dze nia, to ten układ po -
wi nien być part ner ski. Trze ba
otwo rzyć Kra ków na aglo me ra cję,
a z dru giej stro ny – na le ży otwo rzyć
Ma ło pol skę na Kra ków i w tym sen sie

Jurek Gwiżdż zagrał
sprytnie, wybierając
i moment, i uzasadnienie
wygaszenia mandatu
radnego Hojnora, i nie dało
się tego uchylić.

OPINIE
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mo gę się zgo dzić z Go wi nem. Wy ko -
rzy stu jąc swo je sa mo rzą do we do -
świad cze nie, wpro wa dzi łem drob ne,
ale wy da je mi się istot ne zmia ny. Nie
ro bię spo tkań z sa mo rzą dow ca mi sam,
tyl ko ra zem z mar szał kiem, bo przed -
tem od by wa ły się one osob no. Umó wi -
li śmy się tu taj na Basz to wej (w jed nym
gma chu, na jed nym pię trze, tyl ko
w osob nych skrzy dłach urzę du je wo je -
wo da i mar sza łek Ma ło pol ski – przyp.
red.), że urzą dza my raz w mie sią cu

śnia da nie, na prze mian – u mar szał ka
i u mnie. Oczy wi ście nie cho dzi o śnia -
da nie, tyl ko o spo tka nie z za rzą dem
wo je wódz twa, na któ rym dys ku tu je my,
co jest do zro bie nie. Na przy kład te raz
po rząd ku je my nie ru cho mo ści. W No -
wym Są czu jed no pię tro w daw nym
Urzę dzie Wo je wódz kim sta ło pu ste,
dru gie by ło wy na ję te przez mia sto.
Mia sto wy co fu je się z naj mu te go pię -
tra, ale na mie ście ma my ku ra to rium,
na mie ście pła ci my czynsz za sa ne pid,

no to prze cież, że by być do brym go -
spo da rzem – trze ba to zmie nić. 
Wła śnie, ja ka przy szłość cze ka od -
dział za miej sco wy Ma ło pol skie go
Urzę du Wo je wódz kie go w No wym
Są czu, bo co rusz je go pra cow ni -
ków stra szy się li kwi da cją ośrod ka? 

Nie wcho dzi w ra chu bę, po wie dzia -
łem to wy raź nie. 
Po zo sta nie sta tus quo? 

Z drob ną zmia ną. Nie ma zgo dy
na to, aby utrzy my wać w te re nie słu żby,

z któ rych nie ko rzy sta ją miesz kań cy, na -
to miast nie wol no wy co fy wać tych, któ -
re słu żą lu dziom na miej scu.
Na przy kład geo de zja nie mo że być wy -
co fy wa na z Są cza i Tar no wa, bo jest po -
trzeb na lu dziom na miej scu. 
Co jesz cze oprócz „geo de zji” utrzy -
ma się w Są czu?

Jest np. kwe stia mie nia za bu rzań skie -
go, któ re dla Tar no wa też jest roz pa try -
wa ne w Są czu. Ana li zu je my, czy nie
le piej ze wzglę dów ko mu ni ka cyj nych,

prze nieść te słu żby do Kra ko wa. Po -
za tym mam po mysł, aby w Są czu,
przy urzę dzie wo je wódz kim za pew nić
lep sze miej sce do par ko wa nia, bo jest
kło pot. Stoi tam ba rak w po dwór ku, wy -
na ję ty na ja kiś sklep me dycz ny, ka za łem
prze ana li zo wać, ile bę dzie kosz to wać je -

go wy bu rze nie. Chciał bym po więk szyć
par king i wpro wa dzić do bu dyn ku urzę -
du wo je wódz kie go ku ra to rium i sa ne -
pid, że by go w peł ni wy ko rzy stać. 
Nie bę dzie zwol nień w No wym Są czu?

Do koń ca ro ku mu szą być zli kwi do -
wa ne go spo dar stwa po moc ni cze. To do -
ty czy m.in. sprzą ta nia, do zo ro wa nia
itd. I da łem No we mu Są czo wi ab so lut nie
wol ną rę kę, je że li pra cow ni cy zo sta ną
prze ję ci do wy dzia łu lo gi sty ki, to pro szę
bar dzo. W Są czu po ja wi ła się ini cja ty wa
za ło że nia spół ki pra cow ni czej – nie ma
prze szkód. Wszyst kie re mon ty po miesz -
czeń, któ re pro wa dzi my na Basz to wej,
wy ko nu je trzech dżen tel me nów z Są cza.
Ro bią za mu ra rzy, fli zia rzy i ma la rzy,
po pro stu zło te rącz ki, i to są na si pra cow -
ni cy z go spo dar stwa po moc ni cze go
w No wym Są czu. 

Roz ma wiał HEN RYK SZEW CZYK

Sta ni sław Kra cik

Ur. w1950 r. w Spyt ko wi cach, ab sol went elek -
tro ni ki i hut nic twa AGH; od 1990 do paź dzier -
ni ka 2010 r. nie prze rwa nie peł nił funk cję
bur mi strza Nie po ło mic. W tym cza sie, w 8-ty -
sięcz nym mia stecz ku zo sta ło za re je stro wa -
nych ok. 1,3 tys. pod mio tów go spo dar czych.
Był ta kże po słem na Sejm II ka den cji (z li sty
UD) i III ka den cji (z li sty UW).

Wszystkie remonty
pomieszczeń, które
prowadzimy na Basztowej,
wykonuje trzech
dżentelmenów z Sącza.
Robią za murarzy, fliziarzy
i malarzy, po prostu złote
rączki.
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B y le piej zro zu mieć isto tę pro -
ble mu, ja ki na po tka li po my sło -
daw cy re ak ty wa cji to ru
sa necz kar skie go w Kry ni cy,

ma ją ce go w swo jej hi sto rii or ga ni za cję
mi strzostw świa ta w 1958 i 1962 r., trze -
ba się cof nąć w cza sie do 2007 r. 

Wszyst ko roz po czę ło się ide al nie.
Mi ni ster stwo Spor tu go to we by ło po -
kryć część kosz tów bu do wy, po czym
roz po czę to pierw sze pra ce przy go to wu -
ją ce in fra struk tu rę pod no wo cze sny
obiekt. Po wstał no wy most nad po to -
kiem Pa le ni ca, umo żli wia ją cy do stęp

do me ty. Wio sną od da na do użyt ku ma
być dro ga na szczyt Gó ry Par ko wej
(na jej zbo czu ma do ce lo wo po wstać ca -
ły obiekt) po zwa la ją ca do je chać na tor.
Wy da wa ło się, że już w 2010 r. Ewe li -
na Sta szu lo nek przy go tu je się do igrzysk
w So czi rów nież na ro dzi mym obiek cie. 

Nic bar dziej myl ne go. Bu do wa to ru
zo sta ła za blo ko wa na przez pro te stu ją -
cych na ukow ców z Aka de mii Gór ni czo -
-Hut ni czej w po sta ci dr Lu cy ny Raj chel
oraz hy dro ge olo ga Ma riusza Czo pa,
wspie ra nych przez lo kal ne me dia. Ich
zda niem, jak pi sa ła kra kow ska „GW”,
„Gó ra Par ko wa le ży w sa mym cen trum
uzdro wi ska. To te ren za si la nia wód lecz -
ni czych sku pio nych wo kół niej, ale też
park uzdro wi sko wy”. 

Nie mia ło wów czas zna cze nia to, że
wcze śniej, in ni pro fe so ro wie z tej sa mej
uczel ni po zy tyw nie opi nio wa li po ło że -
nie to ru, a po zwo le nie na bu do wę uzy -
ska no na pod sta wie od po wied nich
ba dań. 

– Po de szli śmy do te go pro jek tu
z wiel ką ostro żno ścią. Nie by ło mó wie -
nia „hur ra” bu du je my, tyl ko prze pro wa -
dzi li śmy wie le ba dań, ana liz, wy wia dów
za gra nicz nych. Spo ty ka li śmy się z ad mi -
ni stra to ra mi to rów za chod nich, za nim
upew ni li śmy się, że ten tor bę dzie dzia -
łał bez a wa ryj nie i eko lo gicz nie w tym
miej scu – mó wi Mar cin Kul pa, re ali zu -
ją cy przed się wzię cie z ra mie nia fir my
Per bo Pro jekt. 

W me diach to czy ła się jed nak kam pa -
nia ma ją ca na ce lu zdys kre dy to wa nie bur -
mi strza i sa me go po my słu. – Je że li
na Gó rze Par ko wej po wsta nie tor, skoń -
czą się wo dy mi ne ral ne i lecz ni cze. A to
śmierć Kry ni cy ja ko uzdro wi ska – mó wi -
ła dr Lu cy na Raj chel z Ka te dry Geo lo gii
w AGH w roz mo wie z „Ga ze tą Kra ków”.
Bu do wa mo że za kłó cić obieg wo dy i po -
wsta wa nie wód lecz ni czych, ce ment z mi -
kro pa li – za nie czy ścić źró dła. Nie
mó wiąc o ry zy ku osu wa nia się grun tu. 

– Za nim utwier dzi li śmy się w tym
po my śle, za py ta li śmy Pol skie Ko le je
Li nio we, czy ma ją ja kie kol wiek ru chy
na to rach na Gó rze Par ko wej. Oka za -
ło się, że nie. Przez 60 lat jest mo wa
o 2-3 mi li me trach ko rek ty, co w cią gu
ta kie go cza su, to jest prak tycz nie nic.
Więc sko ro przed woj ną, z du żo gor szy -
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To może być przełom w budowie toru saneczkarskiego
w Krynicy-Zdroju! Inwestycja, zablokowana niedawno
przez grupkę protestujących, nie będzie mieć wpływu
na wody źródlane uzdrowiska – wynika z najnowszej
ekspertyzy, jaką dla projektantów obiektu wykonała
grupa naukowców.

Tor w Krynicy
przyjazny
środowisku!

GOSPODARKA
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mi me to da mi za bez pie cza nia osu wisk,
wy bu do wa li tę ko lej, któ ra do dziś stoi
bez żad ne go wpły wu na źró dła, cze mu
tor miał by prze szka dzać? – py ta Mar -
cin Kul pa. 

Pro te stu ją cy wy sto so wa li od po -
wied ni list pro te sta cyj ny (na fir mo -
wym pa pie rze AGH, co skry ty ko wał
rek tor, mó wiąc, że nie jest to ofi cjal -
ne sta no wi sko uczel ni), pod któ rym
pod pi sy wa ły się au to ry te ty. Wresz cie
na po moc ru szył też wo je wo da ma ło -
pol ski, któ ry, jak mó wi Emil Bo dzio -
ny, bur mistrz Kry ni cy -Zdroju, „sta rał
się zna leźć po wód czy ja kiś pre tekst,
że by za ska rżyć bu do wę do są du ad mi -
ni stra cyj ne go”. 

– Pre sja by ła ogrom na. Me diów
i tych na ukow ców. Wstrzy mać in we sty -
cję, bo zruj nu je Kry ni cę. Te za rzu ty, ja -
ko bez przed mio to we nie by ły
roz pa try wa ne. Na to miast przy czy ną
skar gi by ła tzw. for ma uzgod nie nia pla -
nu na eta pie po stę po wa nia o uchwa le -
nie pla nu za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go. Ale sąd od rzu cił przy -
czy nę skar gi. Za rzu cił jed nak zu peł nie
coś in ne go – opo wia da Bo dzio ny. 

Cho dzi o ren tę pla ni stycz ną, któ ra
we dług prze pi sów mo że wy no sić od 0
do 30 pro cent war to ści dział ki po jej
prze kształ ce niu. Sąd stwier dził, że sko -
ro trze ba uiścić opła tę to nie mo żna mó -
wić o staw ce ze ro pro cent jak by ło
w tym przy pad ku. Ko lej ny pa ra doks
pol skie go pra wa. 

– Sąd nie uznał jed nak ta kie go roz po -
rzą dze nia mi ni stra in fra struk tu ry
za zgod ny z pra wem, uznał to za na ru -
sze nie za sad i pod tym pre tek stem uchy -
lo no nam plan za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go, od cze go my się od wo -
łu je my – wy ja śnia Bo dzio ny. 

W mię dzy cza sie, la tem ubie głe go ro -
ku, fir ma Per bo Pro jekt za mó wi ła spe -
cja li stycz ne ba da nia prze pro wa dzo ne
przez trój kę na ukow ców: dr. Jó ze fa Fist -
ka, rze czo znaw cę Mi ni ster stwa Ochro -
ny Śro do wi ska okre śla ne go mia nem
„Oj ca Wód Mi ne ral nych w Kry ni cy”,
oraz mgr. inż. Ja na Far bi sza i dr Da nu ty
Reś ko. Wy ni ki ich ba dań, opra co wy wa -
nych do lu te go, są kom plet nie od mien -
ne od te go, co wcze śniej mó wi li kry ty cy
bu do wy to ru! 

– Zo sta ła utwo rzo na ma pa geo lo gicz -
na re jo nu Gó ry Par ko wej i te re nu wo kół,
w ska li do 2000, czy li bar dzo do kład na.
Mo żna na niej zro bić ha bi li ta cję. My
uzu peł ni li śmy bia łą pla mę ba dań Gó ry
Par ko wej od przed woj ny. Z usta leń wy -
ni ka, że wszel kie za si la nie wód mi ne ral -
nych nie od by wa się z Gó ry Par ko wej.
Za si la nie od by wa się za to z tej czę ści
Kry ni cy, któ ra jest te raz do kład nie za bu -
do wa na uzdro wi ska mi – prze ko nu je
Mar cin Kul pa i do da je, że ka żdy, kto tyl -
ko ma ocho tę, mo że za po znać się z tre -
ścią wy ni ków ba dań. Jan Far bisz
w roz mo wie z Eu ro sport.pl za pew niał,
że jest go to wy do me ry to rycz nej dys ku -
sji na ten te mat. 

Kry ty ko wa no też wy so kie kosz ty
utrzy ma nia to ru, nie zwra ca jąc uwa gi
na to, że ta kie obiek ty na le żą do naj -
szyb ciej zwra ca ją cych się in we sty cji
spor to wych. W tym mo men cie pol ska

ka dra mu si jeź dzić na Ło twę, że by za -
pła cić 12 eu ro za je den ślizg... 

Co da lej z to rem? 
Na ra zie bu do wa ryn ny nie ru szy, aż

swo je go fi na łu nie bę dzie mieć ape la cja
w na czel nym są dzie ad mi ni stra cyj nym.
Przed łu ża nie się re ali za cji ko lej nych
punk tów in we sty cji mo że z ko lei za gro -
zić dal sze mu fi nan so wa niu mi ni stra
spor tu. 

– Na przy go to wa nie się u nas do So -
czi nie ma my już co licyć. Mo że my my -
śleć o 2018 ro ku, je że li... bez te go
obiek tu prze ży je my z na szym sa necz kar -
stwem, bo jest nam bar dzo cię żko
– stwier dza Ma rek Skow roń ski, tre ner
pol skiej ka dry, i do da je, że tor w Whi -
stler jest po ło żo ny przy sa mym re zer wa -
cie nie dźwie dzi i nikt nie ro bił
pro ble mów, gdy go bu do wa no... 

PIOTR KWIAT KOW SKI (Eurosport)

Krytykowano też wysokie
koszty utrzymania toru, nie
zwracając uwagi na to, że
takie obiekty należą do
najszybciej zwracających
się inwestycji sportowych.
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Do syć dłu go trwa ją ne go cja cje
w spra wie prze ka za nia Pi jal ni
Głów nej no wej spół ce, któ ra ma
po wstać po to, by za pew nić fun du -
sze na re mont te go obiek tu. Bu -
dow la ma być wy łą czo na ze
struk tu ry spół ki Uzdro wi sko Kry -
ni ca -Że gie stów SA i wejść do spół -
ki stwo rzo nej przez wo je wódz two
ma ło pol skie i Skarb Pań stwa?

My ja ko wo je wódz two je ste śmy
w peł nej go to wo ści, cze ka my na de cy -
zję mi ni stra skar bu Alek san dra Gra da.
To mu si być roz po rzą dze nie sze fa re sor -
tu. Ko niecz ne jest do ko na nie zmia ny
praw nej, wła sno ścio wej. Trze ba bo wiem
wy dzie lić pi jal nię z ma jąt ku Uzdro wi -
ska, by ją po tem móc prze ka zać no we -

mu pod mio to wi. Je ste śmy przy go to wa -
ni do te go, że by z mi ni strem skar bu za -
ło żyć spół kę, któ ra we źmie się
za re mont te go obiek tu. Rok 2011
na prze pro wa dze nie nie zbęd nych ro bót,
na grun tow ną mo der ni za cję po łą czo ną
z roz sze rze niem funk cji tej bu dow li – to
jest nasz bar dzo am bit ny plan.
2011 – to ma być prze ję cie Pi jal ni,

roz po czę cie ro bót czy też ich za -
koń cze nie?

To ma być wszyst ko. Chcie li by śmy
tak to zro bić, że by w ogól e nie by ło eta -
pu przej ścio we go. Wia do mo, że pi jal -
nia, jak sa ma na zwa wska zu je, słu ży
głów nie ku ra cju szom. Ale też od lat peł -
ni funk cję cen trum kon gre so wo -kon cer -
to we go. W niej od by wa ją się sierp nio we
Fe sti wa le im. Ja na Kie pu ry i wrze śnio -
we Fo rum Eko no micz ne. Ma my ta ki
pro jekt, że by bez po śred nio po za koń cze -
niu kry nic kie go szczy tu go spo dar czo -
-po li tycz ne go roz po cząć re mont
obiek tu, a za koń czyć go rok póź niej,
przed ko lej ną kon fe ren cją.
To jest na der opty mi stycz ne za ło -
że nie. Czy są ta kie szan se?

Po noć dzi siaj wszyst ko za le ży od pie -
nię dzy. Bę dzie my więc mu sie li się „ści -
snąć”, zna leźć środ ki fi nan so we na ten
cel, spiąć się też or ga ni za cyj nie, zdą żyć
z od po wied nią do ku men ta cją i z do peł -
nie niem wszel kich pro ce dur bu dow la -

nych. Tech no lo gicz nie w dzi siej szych
cza sach to jest mo żli we!
Ko lej ne Za rzą dy Uzdro wi ska Kry -
ni ca -Że gie stów SA od wie lu la ty
pla no wa ły mo der ni za cję pi jal ni.
Bo ona nie speł nia już dzi siej szych
wy mo gów, za rów no je śli cho dzi
o szkło, któ rym wy peł nio ne są
ścia ny bocz ne, jak i nor my ener ge -

tycz ne, kon struk cję da chu, stan -
dard wnę trza. Po przed nie wła dze
spół ki, z pre ze sem Ja nu szem Ci -
skiem na cze le, mia ły przy go to wa -
ną wstęp ną kon cep cję. Sza co wa no
wte dy, że koszt re mon tu to ok. 15-
20 mln zł. Ile zło tó wek dzi siaj na to
po trze ba?

18 Sądeczanin KWIECIEŃ 2010 v www.sadeczanin.info

GOSPODARKA

Województwo
chętnie weźmie
Uzdrowisko
Krynica-Żegiestów

Z wicemarszałkiem Leszkiem Zegzdą
rozmawia Piotr Gryźlak

Wiadomo, że pijalnia, jak
sama nazwa wskazuje,
służy głównie kuracjuszom.
Ale też od lat pełni funkcję
centrum kongresowo-
koncertowego. W niej
odbywają się sierpniowe
Festiwale im. Jana Kiepury
i wrześniowe Forum
Ekonomiczne.
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Pre cy zyj ne wy li cza nie te raz by ło by
oczy wi ście przed wcze sne. Mo gę jed nak
po wie dzieć, że zna jąc te go ro dza ju bu -
dyn ki, z ta kim wy po sa że niem, ja kie jest
po trzeb ne, by po łą czyć funk cję pi jal ni
z cen trum kon gre so wym, 25 mln to mi -
ni mum, ale tak re al nie oce nia jąc, to
ok. 40 mln zł.
Jest przy chyl ność mi ni stra skar bu,
by po zbyć się czę ści ma jąt ku spół -
ki mu pod le głej?

Ze stro ny pa na mi ni stra do świad cza -
my nie ustan nej przy chyl no ści. To zresz -
tą jest znacz nie szer szy te mat,
wy ma ga ją cy roz wi nię cia. Mo im zda -
niem spół ki Skar bu Pań stwa po win ny
przejść w rę ce sa mo rzą dów re gio nal -
nych.
Na wet te spół ki uzdro wi sko we,
któ re nie któ rzy okre śla ją ja ko na -
sze do bra na ro do we?

Wszyst kie uzdro wi sko we. Uwa żam,
że zu peł nie nie po trzeb nie one są za rzą -
dza ne z po zio mu War sza wy. To jest naj -
więk sza szan sa dla tych firm.
Do świad cze nie już uczy, że prze ję te
przez nas spół ki, choć by PKS, po ka zu -
ją, iż wo je wódz two szyb ko so bie ra dzi
z pew ny mi pro ble ma mi, któ re w nie -
skoń czo ność trwa ją przy in nej struk tu -
rze or ga ni za cyj nej.
Czy w roz mo wach do ty czą cych
kry nic kie go cen trum kon gre so we -
go by ła też mo wa o Sta rym Do mu
Zdro jo wym? To jest jed na z naj -
pięk niej szych pe reł ar chi tek tu ry
ca łej Ma ło pol ski. Od po cząt ku słu -

ży ona or ga ni za to rom Fo rum Eko -
no micz ne go.

Na ra zie roz ma wia my wy łącz nie
o Pi jal ni Głów nej. Ta kie ne go cja cje od -
by wa ją się stop nio wo. Na przy szłość
– nie jest wy klu czo ne, że i o tym
bę dzie my mó wić. Gdy by spół ki uzdro -
wi sko we prze szły „pod mar szał ków”, to
wte dy by śmy się za sta na wia li, co z ni mi
zro bić, jak je da lej pro wa dzić. Na pew -
no wie le obiek tów, ta kich jak Sta ry Dom
Zdro jo wy, wy ma ga ge ne ral nych re mon -
tów. Na to są po trzeb ne ogrom ne na kła -

dy fi nan so we, któ rych pań stwo we spół -
ki nie ma ją.
Co z tzw. mo bil nym cen trum kon -
fe ren cyj nym, któ re na ja kiś czas
ma sta nąć w Kry ni cy i słu żyć Fo -
rum Eko no micz ne mu?

Trze ba zro bić wszyst ko, że by ta ka ha -
la na mio to wa tu taj po wsta ła. Mo wa jest
o lo ka li za cji przy No wym Do mu Zdro -
jo wym ewen tu al nie da lej ko ło Sta re go
Do mu Zdro jo we go, ale tam jest wie le

pro ble mów praw nych. Wo je wódz two
już za de kla ro wa ło w br. 1,5 mln zł dla
Fo rum. Li czę, że doj dzie do po ro zu mie -
nia ta kże w tej spra wie.

Gdyby spółki uzdrowiskowe
przeszły „pod marszałków”,
to wtedy byśmy się
zastanawiali, co z nimi
zrobić, jak je dalej
prowadzić. Na pewno
wiele obiektów, takich jak
Stary Dom Zdrojowy,
wymaga generalnych
remontów. 

FO
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O bec ny wła ści ciel Prze my -
sław Aj du kie wicz od da je za -
słu gi rze czy wi ste mu twór cy
fir my – oj cu Je rze mu, nie ste -

ty już nie ży ją ce mu od 2 lat. Je rzy Aj du -
kie wicz był kie dyś kie row ni kiem
no wo są dec kiej ba zy ma ga zy no wej
Gmin nych Spół dziel ni na Gorz ko wie,
tam, gdzie te raz znaj du je się Ha la Gorz -
kow ska. Ale rów no le gle za pra wiał się
w ini cja ty wie pry wat nej. Miał na Wól -
kach szklar nię, han dlo wał ob woź nie wa -

rzy wa mi, a w po ło wie lat 80. otwo rzył
sta cjo nar ny wa rzyw niak, do pie ro dru gi
pry wat ny w No wym Są czu, po pio nie -
rze – To i Owo w Ryn ku. Ten Aj du kie -
wi czów pro spe ru je do dzi siaj – to
spo żyw czy drew niak pro wa dzo ny przez
ma mę Prze my sła wa na ro gu ulic Su -
char skie go i We ster plat te.

Le gal nie na czar no
Obec ny 40-la tek Prze my sław Aj du -

kie wicz od naj młod szych lat gar nął się

do po mo cy oj cu. Gdy by ist niał film
z tych lat, to Prze mka zo ba czy li byśmy
naj czę ściej na sie dze niu obok kie row cy
w do staw czym żu ku. Al bo w spo żyw -
cza ku za la dą, bo przez pe wien czas
mie li ta kże dru gi sklep – przy Lwow -
skiej.

Jed nak po pod sta wów ce tra fił do No -
we go Tar gu, by uczyć się w tam tej szym
Tech ni kum We te ry na ryj nym. A jak
ukoń czył, to otwo rzy ły się gra ni ce i mo -
żna by ło ofi cjal nie wy je chać, więc on
nie po szedł na stu dia, lecz le gal nie od -
da lił się do nie le gal nej pra cy na bu do -
wach w Au strii. I na czar no za su wał np.
w Ban ku Au stria w sa mym cen trum
Wied nia. 

W 1991 r. Je rzy Aj du kie wicz do wie -
dział się o lo ka lu do wy na ję cia przy Tar -
now skiej 7, po przed nio ma ga zy nach
PSS, a ory gi nal nie zbu do wa nym
przed woj ną ja ko ma sar nia pa na Twar -
dow skie go. Za ło żył w nim hur tow nię
wa rzyw i owo ców. I za dzwo nił do sy na,
że by wra cał, bo pra cy jest huk.

A któ re goś po nie dział ku oj ciec przy -
szedł i bez uprze dze nia za rzą dził, że
dość te go prze rzu ca nia ton ja rzyn i owo -
ców, bo od wtor ku bę dą już dźwi ga li
me ble. Z wa rzy wa mi prze je żdżał bo -
wiem przez Śląsk i w Sie mia no wi cach
Śl. do znał ob ja wie nia – zo ba czył ko mis
me blo wy. A po nie waż me ble za wsze
trze ba przy wieźć, a po tem wy wieźć, tak
ja koś sa mo z sie bie wy szło, że aby usłu -
ga by ła kom ple men tar na, trze ba za jąć
się ta kże prze pro wadz ka mi.

Ta ta rzy czy Or mia nie?
Kie dyś Aj du kie wi czo wie sa mi mu -

sie li spro wa dzić się do No we go Są cza.
W ro dzi nie trwa ją go rą ce spo ry, skąd.
Żeń skie stron nic two upie ra się, że z Wi -
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GOSPODARKA

Rekordzistą nowosądeckiej firmy Przeprowadzki
Ajdukiewicz w liczbie przenosin jest obywatel, który ma
ich na koncie zaledwie 24. Zaledwie, bo autor niniejszego
artykułu zaliczył w życiu ich o 2 więcej i jako weteran
korzystania z usług tej branży kompetentnie może ją opisać

Ludzie z głową

Od fioletowych nosów
do senatorów

Prze my sław Aj du kie wicz na tle szyl du, na któ rym wi dać lo go fir my
– mrów kę prze no szą cą dom FOT. IRP

SĄDECZANIN kwiecień 2010_SADECZANIN  30-03-2010  00:24  Strona 20



KWIECIEŃ 2010 Sądeczanin 21

leńsz czy zny, czy li wy ni ka ło by z te go, że
po cho dzą z ta tar skiej li nii ro du. Ale mę -
ska mniej szość twier dzi, że ze Lwo wa,
a za tem z ga łę zi or miań skiej. I na do wód
przy ta cza opo wie ści ży ją ce go jesz cze
w Kry ni cy -Zdro ju dziad ka, któ ry wspo -
mi nał coś o po kre wień stwie ze lwow -
skim fi lo zo fem i lo gi kiem Ka zi mie rzem
Aj du kie wi czem oraz ma la rzem Ta de -
uszem Aj du kie wi czem, obu fi gu ru ją -
cych w en cy klo pe diach. 

Sam Prze my sław do wie dział się o tych
pa ran te lach w… po cze kal ni u le ka rza
w No wym Tar gu. Kie dy pie lę gniar ka
wy wo ła ła go po na zwi sku, wte dy star szy
pan sie dzą cy nie opo dal opo wie dział mu,
z ja kiej hi sto rycz nej ro dzi ny po cho dzi.
Bo mło dy Aj du kie wicz coś nie coś sły szał
do tąd tyl ko o dziad ku, tym na dal ży ją cym
w Kry ni cy. Ma on już 96 lat, a pod czas
oku pa cji, po słu gu jąc się pseu do ni ma mi
„Ogień” i „Or wid”, był do wód cą plu to -
nu w pod po rząd ko wa nej Ar mii Kra jo wej
kom pa nii „Zyn dram”, ope ru ją cej w oko -
li cach Łąc ka. Z po wo du te go pierw sze go
pseu do ni mu prze sie dział po woj nie 13
mie się cy w kra kow skim wię zie niu
przy ul. Mon te lu pich, gdyż nie słusz nie
wzię to go za te go sław niej sze go „Ognia”,
gra su ją ce go na Pod ha lu.

Nie si ła, lecz tech ni ka
W ce lu pod pa trze nia naj lep szych wzo -

rów, Prze my sław Aj du kie wicz udał się
na ob jazd Eu ro py. Nie by ło to szpie go -
stwo – no men omen – prze my sło we, lecz
ofi cjal ne mi nista że w fir mach prze pro -
wadz ko wych w Niem czech, Ho lan dii,
Fran cji, Bel gii. Po pro stu przy cho dził,
przed sta wiał się i pro sił, że by po ka za no
mu, co i jak. Za chod ni Eu ro pej czy cy
chęt nie dzie li li się do świad cze nia mi. 

Po po wro cie do kra ju wy dru ko wał
ulot ki i roz niósł je po klat kach scho do -
wych. Za czy nał sam z pra cow ni kiem
Zyg mun tem Sko cze niem. Był wte dy
bar dzo chu dy, a wła sno ręcz nie tar ga li
na wet pia ni na. Bo przy dźwi ga niu nie si -
ła się li czy, lecz tech ni ka. Na wszyst ko
są spo so by.

Tak jak ko mis me blo wy wy mu sił po -
wsta nie fir my prze pro wadz ko wej, tak
ope ro wa nie w bra nży prze pro wadz ko -
wej wy wo ła ło to, że za czę li pro du ko wać
me ble na wy miar. Bo w cza sie prze pro -

wa dzek klien ci do py ty wa li się np.
o szaf ki pod zle wo zmy wa ki. No i za czę li
mieć też do czy nie nia ze sta ry mi me bla -
mi, za ję li się więc ta kże re no wa cją an -
ty ków. W ten spo sób fir ma
Prze pro wadz ki Aj du kie wicz sta ła się
przed się bior stwem wie lo bra nżo wym
świad czą cym usłu gi kom plek so we.
Klient mo że od dać sta re me ble uży wa -
ne, a fir ma mu je od re stau ru je al bo zro -
bi no we na ob sta lu nek. Re kor do we
za trud nie nie w fir mie – oprócz ma my
Zo fii i żo ny Mo ni ki – wy no si ło 4 oso by. 

Kie dyś flo ta sa mo cho do wa li czy ła
rów no cze śnie 4 au ta, ale po nie waż by ły
ma łe, roz wią za nie to nie zda wa ło eg za -
mi nu. Tra sy prze wo zów bo wiem się wy -
dłu ża ły, no i w ma łych ba ga żów kach
trud niej jest za pew nić bez pie czeń stwo
trans por to wa ne mu do byt ko wi klien tów.
Prze my sław Aj du kie wicz, któ ry pra wo
jaz dy na cię ża rów ki ma od nie pa mięt -
nych cza sów, za wsze ma rzył o po sia da -
niu cię ża ro we go mer ce de sa. I kie dy go
w koń cu ku pił, rocz nik 1978 za 5000
do la rów, nie po sia dał się ze szczę ścia.
Bo wcze śniej z 6 żu ków za jeź dził
na śmierć tech nicz ną. Pierw szy, wy pro -
du ko wa ny w 1968 r., miał re so ry od sta -
ra 128, gdyż z wła sny mi ugi nał się
pod cię ża rem ma syw nych prze cież me -
bli. Jak je den żuk się roz sy py wał, to po -
śmiert nie słu żył jesz cze ja ko ma ga zyn
czę ści za pa so wych dla na stęp nych.

I w koń cu po ja wił się ten me blo wóz
z praw dzi we go zda rze nia, z ka bi ną sy -
pial ną na 5 osób. Od nie daw na fir ma ma
ta kże w le asin gu for da trans i ta do prze -
wo zu rze czy o mniej szych ga ba ry tach.

Se rial Prze pro wadz ki
– Usłu ga prze pro wadz ko wa nie jest

ta nia – po wia da Prze my sław Aj du kie -
wicz. – Je śli cho dzi o dwa po ko je z kuch -
nią na wy so ko ści do dru gie go pię tra, to
w grę wcho dzi 500 zł. Ale ce ny są umow -
ne i do ne go cja cji, bo ka żda prze pro -
wadz ka jest in na. Jak klient so bie ży czy,
to zaj mu je my się rów nież pa ko wa niem
rze czy. Je śli za cho dzi ko niecz ność prze -
miesz cze nia się z jed nej miej sco wo ści
do dru giej, to do cho dzi opła ta za ki lo -
me traż. 

Ow szem, oglą dał w te le wi zji se rial
Prze pro wadz ki, ale z wła snej dzia łal no -
ści nie umie przy to czyć hi sto rii, we dług
któ rej mo żna by ło by na krę cić na stęp ny
od ci nek. No, mo że jed ną, gdy pod czas
pew nej prze pro wadz ki wy su nę ła się
szu fla da, a w niej znaj do wa ły się pli ki
nie wa żnych już bank no tów z lat 70.,
jesz cze z ban de ro la mi. Ale co się za tym
kry ło, mo żna się tyl ko do my ślać, bo nikt
z do mow ni ków nie miał po ję cia o tych
pie nią dzach. 

Ja ko spon sor no wo są dec kie go Je sien -
ne go Fe sti wa lu Te atral ne go wy po ży czał
sta re me ble na de ko ra cje do sztuk. Dla

Specjalistyczny wóz do przeprowadzek FOT. JERZY LEŚNIAK
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Fun da cji im. dr. Ma sio ra trans por to wał
for te pian do War sza wy. Pa ko wał klien -
to wi kon te ner, któ ry po tem stat kiem po -
wę dro wał do USA. Prze pro wa dzał lu dzi
do Ne apo lu na czub ku wło skie go bu ta
i Aber de en w Szko cji. Ope ro wał w pra -
wie ca łej Eu ro pie z wy jąt kiem Skan dy -
na wii i kra jów na wschód od Pol ski,
gdzie trze ba mieć po zwo le nie. Prze pro -
wa dzał lu dzi od tzw. fio le to wych no sów,
jak ich na zy wa, do po słów i se na to rów. 

– Ale ka żde go – za pew nia – trak tu je -
my w ten sam spo sób: grzecz nie i ele -
ganc ko.

Naj więk szy kło pot jest za wsze wte -
dy, gdy w czy imś do mu znaj du je się
wiel ki kre dens, a po tem w cza sie re -
mon tu zwę ża ne są drzwi i okna. Aby
wy nieść ko lo sa, trze ba po tem roz bie rać
fu try ny i sku wać ło mem pu sta ki. W ta -
kich przy pad kach fir ma Prze pro wadz ki
Aj du kie wicz wy naj mu je też dźwig, ale
w pla nach ma za kup spe cja li stycz ne go
urzą dze nia do trans por tu przed mio tów
na wy so kość, czy li cze goś w ro dza ju
dra bi ny stra żac kiej z ko szem. Ma na to -
miast na wy po sa że niu wó zek kro czą cy
po scho dach do prze no sze nia kas pan -

cer nych o wa dze do pół to ny. Do ręcz -
ne go dźwi ga nia słu żą za mó wio ne
w Niem czech pa sy z re gu la cją ich dłu -
go ści. Nie wspo mi na jąc o ta kich rze -
czach, jak plat for my na kół kach, kar to ny

jed no ra zo we go użyt ku czy skrzy nie
do pa ko wa nia.

Pod kon wo jem wo ził na wet bez cen -
ne eks po na ty mu ze al ne: ko ro ny, in ku na -
bu ły… Ale Hoł du Pru skie go czy Bi twy
pod Grun wal dem nie pod jął by się prze -
wieźć, gdyż: – Nie mo że my po ry wać się
na wy zwa nia, prze kra cza ją ce na sze si ły
i kom pe ten cje. Chcę do brze ro bić to, co
umiem ro bić.

An ty kwa riat z pral ką Fra nią
Dzia łal no ścią ubocz ną ko mi su me -

blo we go jest han del sta ry mi ar ty ku ła mi
go spo dar stwa do mo we go, czy li pro wa -
dze nie cze goś w ro dza ju an ty kwa ria tu.
Aj du kie wicz ma ka ta lo gi przed wo jen -
nych skle pów wie deń skich i na ich pod -
sta wie roz po zna je war tość da ne go
obiek tu. Naj cie kaw szym bi be lo tem, któ -
ry prze szedł przez je go rę ce był XVIII -
-wiecz ny se kre ta rzyk dę bo wy z ozdob ną
sny cer ką z czar ne go dę bu. A tra fił
do nie go tak, że gdy kie dyś za wo ził
pew ne mu go spo da rzo wi me blo ścian kę,
to za uwa żył pięk ny me bel, po któ rym
cho dzi ły ku ry, a w prze gród kach trzy -
ma ne by ły gwoź dzie…

Obec nie w an ty kwa ria cie znaj du ją się
m.in. ko lek cje fa jek i stru gów (je den
z nich, wie deń ski, z da tą pro duk cji
z 1881 r.), no ży ce do cię cia bla chy mar -
ki Peu ge ot z 1913 r., was ser wa ga z 1934

r. oku wa na mo sią dzem, ory gi nal ny ter -
mos na lo dy, ży ran do le, lam py, świecz -
ni ki, roz ma ite ze ga ry, z ku kuł ką i bez,
z po zy tyw ką i bez, że laz ka z du szą i bez,
młyn ki do ka wy. By wa ją też pa te fo ny
z tu ba mi, sta re ma szy ny do pi sa nia, ka -
ła ma rze. Są szaf ki z ża lu zja mi, a kie dyś
był na wet kon fe sjo nał z wi kli ny. 

Na po dwó rzu pię trzą się sta re skrzy -
nie: i te wiej skie ni by sza fy do prze cho -
wy wa nia cen niej szych rze czy, jak i te
pod ró żne, za stę pu ją ce daw niej wa li zy
i ple ca ki. Jed na z nich ma na wet jesz cze
przed wo jen ną na lep kę z Park Ho te lu
w Wied niu.

Do strzec mo żna też słyn ną pral kę
Fra nię. – Wbrew po zo rom – mó wi Prze -
my sław Aj du kie wicz – to cał kiem cho -
dli wy to war. Lu dzie chęt nie ku pu ją je
na wieś czy do dom ków kem pin go wych. 

Han del przed mio ta mi uży wa ny mi
trak tu je oczy wi ście za rob ko wo, ale ta kże
ja ko cie ka we hob by, na któ rym trze ba się
znać, a więc ta kże wciąż do wia dy wać się
no wych rze czy, a za tem na dal się uczyć.
Dzię ki tej swo jej wie dzy słu ży klien tom
ra dą i po mo cą. Zja wia ją się w tym an ty -
kwa ria cie klien ci z Są dec czy zny, Pol ski
i za gra ni cy. Jed ni szu ka ją cze goś do swo -
ich miesz kań i do mów, in ni sta ro świec -
kie go wy po sa że nia dla na stro jo wych
re stau ra cji. Tak np. uczy ni li wła ści cie le
licz nych lo ka li z Kry ni cy -Zdro ju.

Wśród przed mio tów w an ty kwa ria cie
są ta kże licz ne ob ra zy. Ale w cza sie
prze pro wa dzek u żad ne go z klien tów
nie zo ba czył do tąd ob ra zu Ta de usza Aj -
du kie wi cza. 

– I tak to by ło – oce nia mi nio ne la ta
Aj du kie wicz. – Raz pod gó rę, to zno wu
z gór ki, bo pod wo zem to tak cał kiem
nie. Je stem bar dzo wdzięcz ny wie lu lu -
dziom, któ rzy przy czy ni li się do roz wo ju
fir my. Klien tom, któ rzy in for ma cję o na -
szych usłu gach prze ka zy wa li so bie pocz -
tą pan to flo wą. Mo im pra cow ni kom,
któ rzy uto żsa mia ją się z fir mą i do brze
ją re pre zen tu ją, a ta kże do ra dza ją mi, co
w niej po pra wić. Spe cjal nie fir ma ma
w na zwie na sze na zwi sko. Uwa żam, że
do da je jej to wia ry god no ści, gdy wła ści -
ciel nie ukry wa się pod ja kąś ano ni mo -
wą na zwą i za ja kość usług po rę cza
wła snym na zwi skiem. 

IRE NE USZ PAW LIK

GOSPODARKA

Ne go cja cje, uzgod nie nia i ko or dy na cja – oso bi ście i przez te le fon FOT. IRP
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P rzy go to wa nia do in we sty cji
trwa ją. Na uży tek no wej wiel -
kiej ga le rii, dla któ rej do ku -
men ta cję przy go to wa ła są dec ką

Agen cję Pro jek to wa A -4, po wsta ła stro -
na in ter ne to wa (www.go lab ko wi ce.pl),
na któ rej mo żna zna leźć mnó stwo in for -
ma cji. „Go łąb ko wi ce to no we cen trum
han dlo wo -roz ryw ko we po wsta ją ce
w No wym Są czu, w do god nej dla ka żde -
go lo ka li za cji przy ul. Pra żmow skie go.

Dba jąc o naj wy ższe wy ma ga nia Klien -
tów, no wo cze sne cen trum o za chwy ca -

ją cym pro jek cie za pew ni miesz kań com
mia sta oraz je go oko lic sze ro ką ga mę
pro duk tów i usług, sta ran nie wy se lek cjo -
no wa nych naj lep szych ma rek, a ta kże za -
dba o nie po wta rzal ne wy da rze nia
spo łecz no -roz ryw ko we” – czy ta my ta ką
oto za chę tę.

In we sto rzy za chwa la ją: do god ny do -
jazd ob wod ni cą No we go Są cza – ul.
Pra żmow skie go oraz ko rzyst ną lo ka li za -
cję w po bli żu osie dli: Go łąb ko wi ce,
Bar skie, Woj ska Pol skie go, Chru śli ce
i We ster plat te.

Cał ko wi ta po wierzch nia obiek tów
ma wy no sić 42,5 tys. m kw..
w tym: 17.9 tys. m kw. – po wierzch nia
han dlo wa i usłu go wa. Za pro jek to wa -
no 700 miejsc po sto jo wych (par king na -
ziem ny i pod ziem ny). Pla nu je się

Cen trum Go łąb ko wi ce
w cią gu ro ku
Przy ul. Prażmowskiego powstanie Centrum Handlowe
Gołąbkowice. Właściwie ono już w części jest, bowiem
od lat działają tam stacja BP, Nomi i Media-Expert. Jak się
dowiadujemy, budowa nowego obiektu ma się rozpocząć
w maju br., a otwarcie planowane jest w roku 2011.

Całkowita powierzchnia
obiektów ma wynosić 42,5
tys. m kw., w tym: 17,9 tys.
m kw – powierzchnia
handlowa i usługowa.
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otwar cie po nad 50 skle pów i punk tów
usłu go wych, bę dzie sta cja pa liw i myj -
nia oraz przy sta nek au to bu so wy. Na te -
re nie cen trum funk cjo no wać bę dą
No mi, Te sco, Me dia -Expert, BP i za -
pew ne wie le in nych ma łych i du żych
firm.

Pla ców ka ma ob słu gi wać No wy
Sącz, Są dec czy znę, Li ma now skie i Gor -
lic kie, oko li ce Kro ścien ka i Szczaw ni cy.
Bę dzie też ku sić Sło wa ków. Sza cu je się,
że ob szar ten za miesz ku je ok. 300 tys.
lu dzi. Już dziś przyj mo wa ne są zgło sze -
nia kon tra hen tów, któ rzy chcą wy na jąć
dla swo ich dzia łal no ści po wierzch nię.

Na dwóch kon dy gna cjach (oprócz pod -
ziem ne go par kin gu i ma ga zy nów) ma ja
się zna leźć skle py i punk ty usłu go we
naj ró żniej szych bra nż.

Na wspo mnia nej stro nie in ter ne to wej
in we sto rzy do da ją też: „No wy Sącz to
szyb ko roz wi ja ją ca się go spo dar ka, wy -
so ki od se tek pra cow ni ków sek to ra usług
oraz prę żnie roz wi ja ją ce się przed się -
bior stwa ta kie jak: FA KRO, WI ŚNIOW -
SKI czy KO RAL. O wa lo rach No we go
Są cza naj bar dziej prze ko nu ją co świad -
czą ran kin gi. W nich mia sto i je go po -
ten cjał lo ko wa ny jest zwy kle – w gru pie
miast do 100 tys. miesz kań ców

– w pierw szej dzie siąt ce. W ran kin gu
mie sięcz ni ka „For bes”, w ry wa li za cji
miast naja trak cyj niej szych dla biz ne su
No wy Sącz upla so wał się na siód mym
miej scu, „prze gry wa jąc” tyl ko z: So po -
tem, Pia secz nem, Je le nią Gó rą, Słup -
skiem, Sie dl ca mi, Ko ni nem. Z ko lei
„Po lish Mar ket” atu ty mia sta za warł
w „21 po wo dach, dla cze go war to in we -
sto wać w No wym Są czu”. Wśród nich
jest m. in.: od po wied nia wiel kość mia -
sta, do bra struk tu ra de mo gra ficz -
na i struk tu ra za trud nie nia,
sta bil na sy tu acja po li tycz na, wa lo ry tu -
ry stycz ne, do brze roz wi nię ta in fra struk -
tu ra tech nicz na istot na dla po ten cjal nych
przed się bior ców, do brze roz wi nię ta sieć
szkół, a w tym ta kże roz wi ja ją ce się
uczel nie wy ższe”.

***
Po wo dy, dla któ rych ma po wstać ko -

lej na ga le ria, zo sta ły moc no wy ar ty ku -
ło wa ne. Po dob ne zresz tą ar gu men ty
przed sta wia li bu dow ni czo wie cen trów
han dlo wych, któ re po wsta ły znacz nie
wcze śniej.

22 lu te go 1999 r. w dziel ni cy Gorz -
ków otwar ty zo stał Re al, któ ry wcho dził
w skład wiel kiej mię dzy na ro do wej sie -
ci. Za trud nie nie zna la zło kil ka set osób.
Od je de na stu lat ten hi per mar ket ścią ga
klien tów nie tyl ko z Są dec czy zny, ale też

Po tek ście za miesz czo nym 3 mar ca br. w por ta lu www.sa de cza nin.in fo
tra fi ły do nas ró żno rod ne ko men ta rze na ten te mat.

„Po co w Są czu na stęp na ga le ria han dlo wa, czy ktoś w ra tu szu nad tym pa nu je? Mia sto za mie nia
się w jed no wiel kie tar go wi sko, tyl ko miesz kań cy ma ją co raz mniej pie nię dzy” na pi sał Cze sław
z No we go Są cza. 
A na to „Pre zus so” od po wie dział:„A po co ma nad tym ktoś pa no wać. Wol ny ry nek, wi docz -
nie jest za po trze bo wa nie i bar dzo do brze przy da się kon ku ren cja dla re ala”.
Z tym gło sem zgo dził się „Pa blo: „Też tak uwa żam, że w ta kich spra wach ma de cy do wać wol -
ność go spo dar cza, żad ne tam de cy zje władz”.
Tę opi nie zaś umoc nił „Pe pe”:„Po co w Są czu na stęp na ga le ria han dlo wa, czy ktoś w ra tu szu
nad tym pa nu je? Mia sto za mie nia się w jed no wiel kie tar go wi sko, tyl ko miesz kań cy ma ją co raz
mniej pie nię dzy.” SĄCZ SIĘ MA ROZ WI JAĆ A NIE STAĆ W MIEJ SCU!!!! Naj le piej po co dla cze go i że by
nic nie by ło. I tak czy tak dla oso by co ma ta kie my śle nie, za wsze bę dzie źle”. 

GOSPODARKA
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Li ma now skie go, Gor lic kie go, a ta kże
licz nych Sło wa ków. Naj lep szy ruch
– oczy wi ście – pa nu je tu taj w week en -
dy i w okre sach przed świą tecz nych.

To był pierw szy ta ki obiekt w No -
wym Są czu. Ostat nim, któ ry po wstał,
jest otwar ta 28 paź dzier ni ka 2009 r. Ga -
le ria San de cja, re kla mu ją ca się ja ko
„naj więk sze cen trum han dlo wo -usłu go -
we w No wym Są czu”. Wznio sła je dzia -
ła ją ca od 1961 r. gru pa TK
De ve lop ment (z sie dzi bą w Aal bor gu),
po tę żna firm de we lo per ska z Da nii, ma -
ją ca swo je od dzia ły w Ko pen ha dze, Ber -
li nie, Pra dze, Sztok hol mie, Hel sin kach,
Wil nie, So fii i War sza wie. Pol ski od -
dział TK De ve lop ment (spół ka TK Pol -
ska Ope ra tions SA) funk cjo nu je
od 1994 ro ku. Do tych czas zre ali zo wał
w na szym kra ju kil ka du żych cen trów
han dlo wych i han dlo wo -roz ryw ko wych
w War sza wie, By to miu, So snow cu,

Byd gosz czy, To ru niu, Bia łym sto ku,
w No wym Są czu i Tar no wie.

War szaw ska spół ka w No wym Są czu
przy ul. Wę gier skiej wznio sła bu dow lę
o pow. 40 tys. m kw. po wierzch ni, z te -
go do wy naj mu prze zna czo nych
jest 17.2 tys. m kw. W wiel kim gma chu
funk cjo nu je ok. 100 skle pów ró żnych
bra nż. Tzw. ope ra to rem spo żyw czym
jest fran cu ska sieć hi per mar ke tów Car -
re fo ur, któ rej sklep zaj mu je po wierzch -
nię ok. 5 tys. m kw..

Au to ra mi pro jek tu „San de cji” by li ta -
kże ar chi tek ci z Agen cji Pro jek to wej A -
-4. Dwu po zio mo we cen trum
han dlo wo -usłu go we dla klien tów przy -
go to wa ło miej sca na ok. 850 sa mo cho -
dów, z cze go 540 – na par kin gu
pod ziem nym, a po zo sta łe – na ze wnątrz.

W No wym Są czu od wie lu lat funk -
cjo nu ją: Cen trum Han dlo we Eu ro -
pa II (wcze śniej mia ła tam być ha la
spor to wo -wi do wi sko wa), Ha la Gorz -
kow ska, Me dia Markt i kil ka na ście już
su per mar ke tów. Przy po mnij my, że pla -
no wa na jest też bu do wa jesz cze dwóch
in nych ga le rii: jed na ma po wstać na te -
re nie spół ki Ne wag (daw ne Za kła dy
Na pra wcze Ta bo ru Ko le jo we go), a dru -
ga – w miej scu zli kwi do wa nej spół -

dziel ni „Twór czość” i daw nej „sta rzy -
zny”, skąd wła dze mia sta wy pro wa dzi -
ły wie lu kup ców (są pro ble my ze
zby ciem ko mu nal nej dział ki).

Z cie ka wą kon cep cją ga le rii w cen -
trum gro du przy ul. Na rwi ku nie daw no
wy stę po wał są dec ki przed się bior ca bu -
dow la ny Ka zi mierz Groń, ale je go no -
wa tor ski pod wzglę dem roz wią zań
prze strzen nych pro jekt (pró ba kom pro -
mi su mię dzy tym co współ cze sne i hi -
sto rycz ne) nie zy skał uzna nia słu żb
kon ser wa tor skich.

PIOTR GRYŹ LAK
Wi zu ali za cja Cen trum Han dlo we go 

Go łab ko wi ce – Agen cja Pro jek to wa A4

Warszawska spółka
w Nowym Sączu przy
ul. Węgierskiej wzniosła
budowle o pow. 40 tys. 
m kw. powierzchni, 
z tego do wynajmu
przeznaczonych 
jest 17,2 tys. m kw.
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D a li te mu wy raz pod czas burz -
li we go ze bra nia w re mi zie
OSP, na któ re przy szło ok.
stu osób. Pa da ły ostre sło wa,

ta kże nie cen zu ral ne, spie ra no się na ar -
gu men ty i… zło śli wo ści.

Przy po mnij my, że kra kow ska fir ma
Klo to ida wy gra ła prze targ na opra co wa -
nie do ku men ta cji ob wod ni cy za chod -
niej, któ ra ma prze bie gać przez
miej sco wo ści gmi ny Po de gro dzie
i Cheł miec. Zle ce nio daw cą pro jek tu był
Za rząd Dróg Wo je wódz kich w Kra ko -
wie. Har mo no gram prac prze wi du je, że
ma te ria ły ma ją być go to we we wrze śniu
br. Zgod nie z obiet ni ca mi bu do wa dro -
gi bie gną cej od stro ny Po de gro dzia i łą -
czą cej się z „li ma now ską” kra jów ką
w re jo nie Ni sko wej i Bi czyc, ma być za -
koń czo na w ro ku 2012. Cza su jest więc
nie wie le.

In ży nie ro wie za bra li się do ro bo ty
i przy go to wa li trzy wa rian ty, któ re
na ma pach ozna czy li ró żny mi ko lo ra mi.
Tra sy się ró żnią prze bie giem, dłu go ścią,
ilo ścią ewen tu al nych przy szłych kom pli -
ka cji i ce ną. Trakt nie bie ski (błę kit ny)
ma mieć dłu gość 5,93 km i bę dzie kosz -
to wać 51,6 mln zł. Trze ba bę dzie wy bu -

rzyć 1 dom i 2 bu dyn ki go spo dar cze,
wy ku pić 262 dział ki. Pa ra me try do ty -
czą ce „żół te go to: 5,83 km, 52,8 mln
zł. 2 do my i 3 obiek ty go spo dar cze, 264
dział ki. „Gra na to wy” jest naj dłu ższy
i naj dro ższy: 6,56 km, 61,9 mln zł, 5 do -
mów, 7 go spo dar czych, 390 dzia łek.

Te za ło że nia sta ły się punk tem
do dys ku sji, któ ra jed nak mo men ta mi
przy po mi na ła jar marcz ną awan tu rę
(nie ob ra ża jąc lu dzi zaj mu ją cych się
han dlem na jar mar kach np. sta ro są -
dec kich). Sta no wi sko po drze czan jest

jed no znacz ne: ża den z tych trzech wa -
rian tów im zu peł nie nie od po wia da,
a już naj mniej – naj bar dziej pre fe ro -
wa na przez Za rząd Dróg Wo je wódz -
kich w Kra ko wie, sta ro stę
po wia to we go Ja na Go lon kę, wi ce mar -
szał ka wo je wódz twa Lesz ka Zegz dę,
wi ce prze wod ni czą ce go Sej mi ku Wo -
je wódz twa Ma ło pol skie go Wi tol da
Ko złow skie go, wój ta Sta ni sła wa Łat -
kę i in ne oso by uczest ni czą ce w ze bra -
niu ob wod ni ca „błę kit na”, któ ra
wpraw dzie w du żej czę ści ma prze bie -
gać pod li nią wy so kie go na pię cia, ale
prze ci na śro dek wsi, nie da le ko zresz -
tą re mi zy OSP. Ta kże dwie po zo sta łe
pro po zy cje nie wzbu dzi ły za chwy tu.

Soł tys Ka zi mierz Klim czak kil ka krot -
nie pod kre ślał, że jest szan sa, że Po drze -
cze bę dzie je dy ną w Pol sce
miej sco wo ścią, w któ rej te go ty pu dro ga
bę dzie wy ty czo na przez śro dek wsi, bo -
wiem za pro po no wa ne trzy tra sy ta ki
prze bieg ma ją. Soł ty so wi wtó ro wa li in ni.

– Dla cze go po rzu co no sta ry pro jekt
po pro wa dze nia ob wod ni cy za chod niej
No we go Są cza wzdłuż wa łów po wo -
dzio wych przy Du naj cu? – py tał Da -
riusz Ko wal czyk. – Wszak przez wie le
lat prze ko ny wa no nas, że to jest naj lep -
sze roz wią za nie, naj mniej ko li zyj ne.
Dro ga po pro wa dzo na by ła by z bo ku
wsi w kie run ku dziel ni cy He le na. Dla -
cze go w Po drze czu ma my po no sić skut -
ki te go, że wła dze wo je wódz kie
i po wia to we nie mo gły się po ro zu mieć
z wła dza mi No we go Są cza? 

Gmin ny rad ny uzy skał wspar cie wie -
lu po drze czan. Na to zde ner wo wa li się
wi ce mar sza łek Le szek Zegz da i sta ro sta
Jan Go lon ka, któ rzy po le mi zo wa li z tą
wy po wie dzią Da riu sza Ko wal czy ka,
trosz kę po uczniow sku go kar cąc, wy -
po mi na jąc m.in. że po wi nien się za -
trosz czyć o ZUS, gdzie jest rzecz ni kiem
pra so wym. Obaj pa no wie do da li, że
trze ba pa mię tać, że pro po no wa ne roz -
wią za nia ko mu ni ka cyj ne tak na praw dę
nie bę dą słu żyć No we mu Są czo wi, ale
ca łej Są dec czyź nie.

Przez do bre dwie go dzi ny ró żni
urzęd ni cy pró bo wa li wy tłu ma czyć, dla -
cze go dro ga nie mo że być za pro jek to wa -
na w po bli żu Du naj ca. Pa da ły ra cje
eko lo gicz ne, „Na tu ra 2000”, że to mo że

Mieszkańcy Podrzecza nie godzą się na
obwodni cę prze bie ga ją cą przez śro dek ich wsi 

Awantura
o kolorowe
obwodnice
Gra w ko lo ry: żół ty, błę kit ny czy gra na to wy? Miesz kań cy
Po drze cza od rzu ca ją wszyst kie trzy pro po zy cje prze bie gu
ob wod ni cy za chod niej No we go Są cza przez ich wio skę.

– Dlaczego porzucono stary
projekt poprowadzenia
obwodnicy zachodniej
Nowego Sącza wzdłuż
wałów powodziowych
przy Dunajcu? – pytał
Dariusz Kowalczyk.
– Wszak przez wiele lat
przekonywano nas, że to
jest najlepsze rozwiązanie,
najmniej kolizyjne.

GOSPODARKA
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być utrud nie nie w uzy ska niu de cy zji
śro do wi sko wej dla ta kiej in we sty cji
(a od te go m.in. za le ży do ta cja unij -
na w wy so ko ści 80-85 pro cent), że mo -
że prze paść 13 tys. eu ro. Jed nak te
ar gu men ty nie prze ko na ły wąt pią cych.
Kil ku z nich pod cho dzi ło ze wskaź ni -
kiem do ekra nu z ma pą i sta ra ło się po -
ka zać „swo je” naj lep sze kre ski
zdą ża ją ce z punk tu A do B. Fa chow cy
krę ci li jed nak gło wa mi, że tu się nie da,
tam nie mo żna. Ktoś pod po wie dział, że
pro jek tan ci po win ni się po słu gi wać nie
tyl ko pa pie ra mi, ale też wyjść w te ren.

Na to od po wie dział pre zes spół ki
Klo to ida Mi ro sław Ba jor, że je go pra -
cow ni cy oczy wi ście wi zje w te re nie ro -
bi li i kon fron to wa li ją z ma pa mi.
– Pro szę pań stwa, my śmy wy gra li prze -
targ na wy ko na nie do ku men ta cji pro jek -
to wej – wy ja śniał Mi ro sław Ba jor.
– W spe cy fi ka cji in we stor wy raź nie
ozna czył, co ma my zro bić: przed sta wić
prze bieg ob wod ni cy w trzech wa rian -
tach. I to ro bi my. Nie mo że my so bie
w spo sób do wol ny zmie niać za sad zle -
ce nia. Wa sze uwa gi do ty czą nie ty le nas,

co przy szłe go pla nu za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go.

Gra ży na Krok z Za rzą du Dróg Wo je -
wódz kich za pew nia ła, że wy bra no opty -
mal ne wa rian ty, że spo ra część dro gi
bę dzie bie gła pod li nia mi wy so kie go na -
pię cia, że więk sze są szan se na speł nie -
nie wa run ków ochro ny śro do wi ska
– a co za tym idzie – szyb ciej wszyst kie
pro ce du ry zo sta ną za ła twio ne i fun du -
sze z Unii Eu ro pej skiej nie prze pad ną.

Po ja wi ła się jesz cze jed na pro po zy -
cja prze bie gu ob wod ni cy: bez po śred nio
od Brze znej, w kie run ku Cho cho ro wic,
po noć naj krót sza i ko lej na naj lep sza
(w opi nii osób, któ re ją zgło si ły). Ta kże
ona zo sta ła przez fa chow ców uzna -
na za nie do brą.

Pod czas burz li wej dys ku sji wa żny był
głos Ze no na Szew czy ka. Po pierw sze
zwró cił on uwa gę, że to spo tka nie po win -
no się by ło od być pół ro ku wcze śniej,
przed ogło sze niem prze tar gu, bo wte dy
mo żna by się zo rien to wać, ja kie bę dą na -
stro je wśród miesz kań ców, czy wspo -
mnia ne trzy tra sy mo gą zy skać ak cep ta cję.
A po dru gie – po pro sił o upo rząd ko wa nie

wy mia ny po glą dów, nie obra ża nie się, wy -
słu cha nie wszyst kich „za i prze ciw”. I tak
też od tej chwi li by ło.

Uczest ni cy ze bra nia wiej skie go jed -
no gło śnie pod ję li uchwa łę, w któ rej
stwier dza ją, że po drze cza nie są za sad ni -
czo za bu do wą ob wod ni cy, ale nie go dzą
się na wa riant „błę kit ny” bie gną cy przez
śro dek ich wsi, pro po nu ją, by ten szlak

prze bie gał obrze żem ich wio ski od Brze -
znej w kie run ku Cho cho ro wic. Do ku -
ment za wie ra ją cy ta ką treść ma zo stać
do star czo ny in we sto rom i pro jek tan tom.

PIOTR GRYŹ LAK

Podczas burzliwej dyskusji
ważny był głos Zenona
Szewczyka. Zwrócił on
uwagę, że to spotkanie
powinno się było odbyć pół
roku wcześniej,
przed ogłoszeniem
przetargu.

FOT. PG
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W stycz niu i lu tym stę że nie
py łu za wie szo ne go PM10
w po wie trzu prze kro czy ło
w mie ście sied mio krot nie
po ziom alar mo wy. Z ana liz
wy ni ka, że naj więk sze stę -
że nie szko dli wych sub stan -
cji jest na sta rów ce. 

W y glą da na to, że No wy
Sącz do łą cza do miast
zma ga ją cych się z cza pą
„brud nych py łów”, utrzy -

mu ją cych się w at mos fe rze szcze gól nie
zi mą. Pod tym wzglę dem Ma ło pol ska
na le ży do naj bar dziej za nie czysz czo -
nych re gio nów kra ju. W Kra ko wie
na przy kład przez więk szą część ro ku
za py le nie po wie trza jest wy ższe, niż do -
pusz cza ją nor my. Zi mą – w se zo nie
grzew czym – czę sto prze kro czo ne są

na wet po zio my alar mo we ku mu la cji py -
łu za wie szo ne go. 

Naj go rzej na sta rów ce
Ni skie tem pe ra tu ry wy mu sza ją

wzmo żo ne ogrze wa nie miesz kań. A je śli
to wa rzy szy te mu do dat ko wo brak wia tru
i in wer sja – a więc sy tu acja, gdy tem pe -
ra tu ra w gó rach jest wy ższa niż w ko tli -
nach – to nad mia stem uno si się cię żka
cza pa chmur i py łów. Sprzy ja te mu rów -
nież du ża wil got ność po wie trza. Nie bez
zna cze nia jest ta kże sa mo usy tu owa nie
No we go Są cza, któ ry po ło żo ny jest
w niec ce, a w związ ku z tym je go prze -
wie trza nie jest utrud nio ne. Od czu wal ne
jest to szcze gól nie w dziel ni cach, le żą -
cych na jej dnie. Pod tym wzglę dem naj -
bar dziej nie ko rzyst ną lo ka li za cję ma ją:
Ry nek, a więc ści słe cen trum mia sta, oraz
osie dla Ko cha now skie go, Wól ki i He le -
na. Wszyst kie te czyn ni ki wpły wa ją na to,
że spa li ny wy do by wa ją ce się z ko mi nów,
rur wy de cho wych sa mo cho dów spły wa -

ją w dół, gro ma dząc się w ob ni że niach
te re nu mię dzy bu dyn ka mi. 

Od li sto pa da do mar ca oprócz prze -
kro cze nia py łu za wie szo ne go PM 10 od -

no to wu je się w No wym Są czu
spo ra dycz nie prze kro cze nia stę że nia
dwu tlen ku siar ki. Tyl ko w tym ro ku
w No wym Są czu stę że nie py łu za wie -
szo ne go PM10 osią gnę ło po ziom alar -
mo wy: 23, 24, 25, 26 i 27 stycz nia oraz 4
i 10 lu te go. 27 stycz nia stę że nie py łu
PM10 osią gnę ło war tość 403 µg/m3

Le ka rze bi ją na alarm

Dym z ko mi nów du si są de czan

W ra zie utrzy my wa nia się
prze kro cze nia stę żeń alar -
mo wych, mar sza łek wo je -
wódz twa mo że pod jąć
de cy zję o wy łą cze niu ru chu
sa mo cho do we go w czę ści
mia sta.

WOKÓŁ NAS

FO
T.

 J
EC
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/mi kro me trów w me trze sześc/., czy li
prze szło dwu krot ną war tość po zio mu
alar mo we go oraz ośmio krot ne prze kro -
cze nie po zio mu do pusz czal ne go (stę że -
nie do pusz czal ne dla py łu wy no si 50
mi kro me trów py łu w me trze sze ścien -
nym). 

Ze spo rzą dzo nych po mia rów wy ni ka,
że naj więk sze stę że nie szko dli wych sub -
stan cji jest na no wo są dec kiej sta rów ce.
Tam – w sta cji me te oro lo gicz nej przy ul.
Pi jar skiej – znaj du je się au to ma tycz -
na sta cja po mia ro wa, dru gi zaś mier nik
py łu PM10 pra cu je przy ul. Tar now skiej. 

– Na sta rów ce więk szość bu dyn ków
ogrze wa na jest w tra dy cyj ny spo sób.
Do mi nu ją pie ce ka flo we, ko tły wę glo we
opa la ne głów nie wę glem, kok sem, mia -
łem wę glo wym Co raz czę ściej zda rza się
jed nak, że do pie ców wę dru ją ró żne go
ro dza ju od pad ki i śmie ci np. pla sti ko we
pe ty, wor ki fo lio we, pam per sy. Dla te go
du że stę że nia py łu za wie szo ne go no to -
wa ne są w miej scach o ta kiej wła śnie za -
bu do wie, a znacz nie ni ższe wy stę pu ją
na przy kład na są dec kich osie dlach
– Gorz ków, Woj ska Pol skie go i in nych,

gdzie do mi nu je ogrze wa nie do star cza ne
cen tral nie – wy ja śnia Ewa Gon dek, dy -
rek tor no wo są dec kiej de le ga tu ry Wo je -
wódz kie go In spek to ra tu Ochro ny
Śro do wi ska w Kra ko wie. 

Po wie trze kla sy C
Prze kro cze nie po zio mu alar mo we go

py łu za wie szo ne go jest co praw da zja -
wi skiem przej ścio wym, ale po wta rzal -
nym. Je śli alar mo we war to ści py łu
utrzy mu ją się przez dłu ższy czas, mar -
sza łek wo je wódz twa zgod nie ze swo imi
kom pe ten cja mi po dej mu je dzia ła nia,
ma ją ce do pro wa dzić do zmniej sze nia
stę że nia nie bez piecz nych sub stan cji. Po -
nie waż nie mo że za bro nić miesz kań com
pa le nia w pie cach, naj praw do po dob niej
mu siał by wy móc ogra ni cze nie dzia łal -
no ści przez du że za kła dy prze my sło we.
Na mo cy obo wią zu ją cej usta wy Pra wo
Ochro ny Śro do wi ska mar sza łek in for -
mu je miesz kań ców o prze kro cze niach
po zio mów alar mo wych oraz po da je
przy czy ny ich wy stą pie nia.

– W ra zie utrzy my wa nia się prze kro -
cze nia stę żeń alar mo wych, mo że rów nież
pod jąć de cy zje o wy łą cze niu ru chu sa -
mo cho do we go w czę ści mia sta czy wy łą -
cze niu czę ści in sta la cji. Ty le teo ria.
Na szczę ście do tej po ry ta ka sy tu acja nie
mia ła miej sca – do da je Ewa Gon dek.

O po wa dze sy tu acji świad czą jed nak
da ne za war te w In for ma cji o sta nie śro -
do wi ska na te re nie mia sta No we go Są -
cza w ro ku 2008, przy go to wa nej przez
An nę Bry ję, Gra ży nę Cie ślę i Ewę Gon -
dek z są dec kiej de le ga tu ry WIOŚ
w Kra ko wie. Z opu bli ko wa ne go ra por -
tu wy ni ka, że po wie trze nad No wym Są -
czem fa chow cy za li czy li, w przy pad ku
py łu za wie szo ne go i ben zo pi re nu,
do naj gor szej kla sy – C. Ozna cza to, że
emi sja tych za nie czysz czeń (po wsta ją -
cych w pro ce sie spa la nia) do at mos fe ry
jest tu znacz nie więk sza od do pusz czal -
nych war to ści. 

Stra żni cy za glą da ją do pie ców 
Są de cza nie za czy na ją od cho dzić

od eko lo gicz ne go ogrze wa nia (np. ga -
zem czy ole jem) i wra ca ją do pa le nia
w pie cach. I spa la ją do słow nie wszyst -
ko, nie wy łą cza jąc sta rych opon, pla sty -
ków i śmie ci, nie zda jąc so bie spra wy,

że do at mos fe ry wy pusz cza ją przez ko -
mi ny ca łą ta bli cę Men de le je wa, któ ra
za tru wa nie tyl ko śro do wi sko, ale nie ko -
rzyst nie wpły wa na zdro wie lu dzi
i zwie rząt. Czu ją się przy tym zu peł nie
bez kar ni. Tym cza sem po ko mu ni ka tach

pra cow ni ków WIOŚ o alar mo wym stę -
że niu py łu za wie szo ne go nad No wym
Są czem bły ska wicz nie za re ago wa ły
wła dze mia sta. Do miesz kań ców za pu -
ka li stra żni cy miej scy, któ rzy spraw dza -
li, czym go spo da rze pa lą w pie cach.
W grud niu i stycz niu prze pro wa dzo no
łącz nie 84 kon tro le.

Od by wa ły się one w ca łym mie ście.
Te raz eko pa tro le spraw dza ją za war tość
pie ców, w sy tu acji, gdy miesz kań cy ma -
ją po dej rze nie, że w są siedz twie ktoś
spa la pla sti ki.

– Po ta kich zgło sze niach spraw dza my
wszyst kie po se sje w da nym re jo nie
– mó wi Ry szard Wa si luk, ko men dant
Stra ży Miej skiej w No wym Są czu.
– Kon tro la do ty czy ca łej go spo dar ki
śmie cio wej i ście ko wej (umo wy, ra chun -
ki za wy wóz nie czy sto ści). Za zgo dą wła -
ści cie la po se sji za glą da my też
do pa le nisk. 

W wy ni ku do tych czas prze pro wa -
dzo nych kon tro li nikt nie zo stał uka ra ny
man da tem kar nym. Nie któ re jed nak
koń czy ły się po ucze nia mi, bo jak się
oka za ło, nie wszy scy wła ści wie ob słu -
gu ją do mo we ko tłow nie. Pod czas kon -
tro li stra żni cy uczu la li miesz kań ców
na to, że za spa la nie od pa dów gro zi ka -
ra grzyw ny, mó wi li też o za gro że niach,
wy ni ka ją cych z ta kich nie do zwo lo nych
prak tyk. 

Mieszkańcy spalają
dosłownie wszystko, nie
zdając sobie sprawy, że
do atmosfery wypuszczają
przez kominy całą tablicę
Mendelejewa, która
zatruwa nie tylko
środowisko, ale
niekorzystnie wpływa
na zdrowie ludzi i zwierząt.

Ściana po pożarze w kominie 
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– Ta kie kon tro le są po trzeb ne – uwa -
ża Wa si luk. – Oso by, do któ rych do mów
za pu ka li śmy, nie ukry wa li przed na mi
pa le nisk i skła dzi ków z opa łem. Przyj -
mo wa no nas ze zro zu mie niem i życz li -
wo ścią. Na pod kre śle nie za słu gu je fakt

współ od po wie dzial no ści oby wa tel skiej
za ochro nę na sze go śro do wi ska. To dzię -
ki in ter wen cjom miesz kań ców mo że my
szyb ko za re ago wać. Do trzeć nie tyl ko
do dzi kich wy sy pisk śmie ci, ale i lu dzi,
któ rzy je tam wy rzu ca ją.

Błęd ne ko ło
Kon tro lu jąc do mo we pa le ni ska, straż

miej ska ko rzy sta z pra wa, ja kie da je jej
Usta wa o Ochro nie Śro do wi ska. W myśl
za pi su ko dek su kar ne go za pró bę uda -
rem nie nia czyn no ści słu żbo wych gro zi
na wet do trzech lat wie zie nia. W przy -
pad ku stwier dze nia, że w pie cu pa lo ne
są od pa dy, stra żni cy mo gą wy pi sać 500-
zło to wy man dat. W przy pad ku od mo wy
przy ję cia man da tu, wnio sek jest kie ro -
wa ny do są du. Wte dy, spraw cy gro zi na -
wet 5 tys. zł grzy wy. Czy ta kie kwo ty są
po stra chem?

– To błęd ne ko ło. Ka ry są tak ni skie,
że na wet je śli tru ci cie le za pła cą 500 zło -

tych grzyw ny, za dzień lub dwa znów pa -
lą śmie ci – twier dzi Ewa Gon dek. – Na -
wet je śli spra wa tra fia do są du,
orze cze nie kar ne jest sym bo licz ne, bo
za zwy czaj czyn uzna wa ny jest za ma ło
szko dli wy spo łecz nie. Je śli tru ci ciel
dzia ła po za No wym Są czem by wa za -
zwy czaj bez kar ny, bo na te re nach wiej -
skich pro ce der ten w ogó le wy my ka się
spod kon tro li. War to jed nak za zna czyć,
że w po wie cie no wo są dec kim nie od no -
to wa no do tych czas prze kro czeń stę żeń
do pusz czal nych za nie czysz czeń. Po wie -
trze na Są dec czyź nie za kwa li fi ko wa ne
zo sta ło do kla sy A. 

Nie mniej jed nak le ka rze pul mo no -
lo dzy i aler go lo dzy bi ją na alarm.
Dym, któ ry wy do by wa się z ko mi nów
pie ców, w któ rych spa la ne są two rzy -
wa sztucz ne, za wie ra ga mę tru cizn.
Spo ra część scho rzeń ukła du od de cho -
we go ma swo je przy czy ny wła śnie

w za nie czysz czo nym śro do wi sku na -
tu ral nym. 

Pa lisz pla stik, spa lisz dom 
Spa la nie od pa dów, mo że być rów nież

przy czy ną po wsta wa nia po ża rów ko mi -
no wych. W tem pe ra tu rze 300–400 stop -
ni C po wo du je, że prze wo dy ko mi no we
szyb ko prze sta ją być dro żne, wsku tek
na gro ma dze nia się sa dzy.

– Sta ty sty ki stra ży po żar nej w No -
wym Są czu wska zu ją, że z ka żdym ro -
kiem ro śnie licz ba po ża rów
ko mi no wych – mó wi Ka zi mierz Mę doń,
spe cja li sta ds. usta la nia przy czyn i skut -
ków m.in. po ża rów, dzia ła ją cy na rzecz

to wa rzystw ubez pie cze nio wych. – Po -
wsta ją one wła śnie w okre sie grzew -
czym. Ich przy czy ną jest naj czę ściej
za pa le nie się w ko mi nie tzw. sa dzy mo -
krej. To osad od kła da ją cy się na ścia -
nach ko mi na, po wsta ły z czą stek sa dzy
skle jo nej sub stan cja mi smo li sty mi i two -
rzy wa mi sztucz ny mi. Jest on prak tycz -
nie nie usu wal ny pod czas czysz cze nia
prze wo dów ko mi no wych. Sa dza mo kra
mo że osa dzać się w ko mi nie la ta mi,
a jej war stwa osią gnąć od 2 do 3 cm
gru bo ści.

Gdy do cho dzi do za pa le nia się sa dzy
syp kiej w ko mi nie, pod wpły wem na głe -
go wzro stu tem pe ra tu ry jest ona wy rzu -
ca na na ze wnątrz i nie po wo du je
prze grza nia się ścian ko mi na. Kie dy za -
pa la się sa dza mo kra, nie wy la tu je z nie -
go, ale się ża rzy. W efek cie tem pe ra tu ra
sta je się tak wy so ka, że do cho dzi do pęk -
nię cia ścian ko mi na, a nie jed no krot nie
ogień wy do sta je się na ze wnątrz. Je że li
zda rzy się to w no cy, przy za mknię tych
oknach w po miesz cze niach bez wen ty -
la cji, to przy ogra ni czo nym do pły wie po -
wie trza do cho dzi do za cza dze nia. 

IGA MI CHA LEC

Warto wiedzieć

Poziomy alarmowe stężenia pyłu
zawieszonego PM10 w Nowym Sączu
Sty czeń 2010 – prze kro cze nie po zio mu alar -
mo we go 5 ra zy
dni: 23 – 221 mi kro gra mów w me trze sze -
ścien nym (μg/m3); 24 – 370; 25 – 365; 
26 – 362; 27 – 403
Lu ty 2010 – prze kro cze nie po zio mu alar mo -
we go 2 ra zy
dni: 4 – 204; 10 – 291
Prze kro cze nia war to ści do pusz czal nej py łu
PM10 tj. 50μg/m3:
sty czeń – 25; lu ty – 23; ma rzec – do 10
mar ca 7 ra zy

***
Pył za wie szo ny PM10 – jest to za nie czysz -
cze nie po wie trza skła da ją ce się z mie sza ni ny
czą stek sta łych i cie kłych za wie szo nych
w po wie trzu i bę dą cych mie sza ni ną sub -
stan cji or ga nicz nych i nie orga nicz nych, ró -
żnią cych się mię dzy so bą wiel ko ścią,
skła dem i po cho dze niem.

Spora część schorzeń
układu oddechowego ma
swoje przyczyny
w zanieczyszczonym
środowisku naturalnym.
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Mia ła 12 lat, gdy wró ciw -
szy ze szko ły, oświad czy ła,
że na ko la cję zje tyl ko pół
buł ki. Z cza sem ogra ni czy -
ła ta kże obia dy i śnia da nia.
W koń cu nie ja dła nic.

D ziś bli sko czter dzie sto let nia
Da ria nie lu bi wra cać
do tam tych lat. Do te go te -
ma tu. Na ano rek sję cho ro wa -

ła po nad 15 lat. A za czę ło się nie win nie.
Był 1986 rok. Ma ło kto wte dy wie dział,
czym jest i jak le czyć tę cho ro bę. Nie
by ło spe cja li stycz nych ośrod ków, ani też
prze szko lo nych w tej dzie dzi nie te ra peu -
tów. 

Ca ły ko tlet, pół i nic
Mia ła 12 lat, gdy wró ciw szy ze szko -

ły, oświad czy ła, że na ko la cję zje tyl ko
pół buł ki. Swo je od chu dza nie za czę ła
od ogra ni cza nia ko la cji. Przez pół ro ku
ja dła te pół buł ki, po tem zre zy gno wa ła
i z niej. Buł kę za stą pi ła kub kiem ser ka
ho mo ge ni zo wa ne go. Z po cząt ku ja dła
ca ły, po tem pół, aż w koń cu i z ser ka
zre zy gno wa ła. Pi ła sa mą her ba tę. Naj -
pierw z cu krem, a po tem bez. Z cza sem
za czę ła ogra ni czać obia dy, naj pierw ja -
dła dwa da nia, po tem jed no. Dwa ziem -
nia ki, je den. Wca le. Ca ły ko tlet, pół
i nic. Śnia da nie też ogra ni czy ła.
Do szklan ki mle ka.

Tak za czął się wie lo let ni kosz mar jej
i ro dzi ny.

„Da ria za wsze by ła bar dzo am bit -
na i wra żli wa – pi sze w pa mięt ni kach jej
sio stra, są de czan ka. – Wzo ro wa uczen ni -
ca, aż do bó lu obo wiąz ko wa i su mien na.
Przy po mi na ła w tej obo wiąz ko wo ści oj -
ca, z któ rym od dziec ka by ła bar dzo emo -

cjo nal nie zwią za na. Jej od mo wa je dze nia
by ła nie tyl ko chę cią zrzu ce nia ki lo gra -
mów i upodob nie nia się do mo de lek. Nie
ja dła, bo bun to wa ła się prze ciw ko pod -
po rząd ko wa niu się do mi nu ją cej po zy cji
w ro dzi nie mat ki, swo jej bier no ści, bez -
rad no ści i bra ku po czu cia wła snej au to -
no mii. Przez od mo wę spo ży wa nia
po kar mu i sa mo za gła dę ma ni fe sto wa ła
swo ją od ręb ność. Wresz cie mo gła sa ma
o czymś de cy do wać. O swo im cie le.”

29 kg przy 164 cm wzro stu
Pulch na, zdro wa blon dyn ka z dłu gi -

mi wło sa mi upię ty mi w dwa war ko cze
– tak wy glą da na zdję ciach 11-let nia
Da ria. Na in nej fo to gra fii ma 15 lat i wa -
ży za le d wie 29 kg przy 164 cm wzro stu.
Ma smu tek w oczach. Za pad nię te po -
licz ki. To zdję cie Da ria cho wa na dnie
szu fla dy. Aby za po mnieć. Roz pra wić się
z prze szło ścią.

Nie po ma ga ły proś by, za klę cia i łzy.
Kła dła się na pod ło dze, za ci ska ła zę by
i nie ja dła nic. My śli o je dze niu sta ły się
jej ob se sją. Kon cen tro wa ła się wy łącz -
nie na uni ka niu sy tu acji, w któ rych mu -
sia ła by jeść. Lu bi ła mó wić o go to wa niu,

zbie ra ła prze pi sy, ale ni gdy nie pró bo -
wa ła te go, co przy go to wa ła. Od wra ca ła
w ten spo sób uwa gę od isto ty pro ble mu.
Tym cza sem nie wa ży ła na wet 30 kg,
a twier dzi ła, że jest zbyt gru ba. Mia ła
za bu rzo ne po strze ga nie wła snej syl wet -
ki i wa gi swe go cia ła. 

Me szek gło do wy 
Mi mo dra stycz ne go ogra ni cza nia je -

dze nia, po tra fi ła osią gać bar dzo do bre
wy ni ki w na uce. Do po ło wy grud -
nia 1988 r. uczy ła się w szko le, na stęp nie
w szpi ta lu i sa na to rium, a po po wro cie,
od kwiet nia 1989 r., do sta ła in dy wi du al -
ne na ucza nie w do mu. Z eg za mi nów

Anoreksja,
czyli rzecz
o kulcie ciała

Przez odmowę spożywania
pokarmu i samozagładę
manifestowała swoją
odrębność. Wreszcie mogła
sama o czymś decydować.
O swoim ciele.
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wstęp nych do li ceum zo sta ła zwol nio na.
W tym sa mym też cza sie przy stę po wa ła
do bierz mo wa nia.

Do szpi ta la, na od dział cho rób dzie -
cię cych, tra fi ła 13 grud nia 1988 r., bo nie
mo żna już by ło z nią w do mu wy trzy -
mać. W szpi ta lu kar mio no ją glu ko zą
przez kro plów kę. Wy ry wa ła wbi tą w ży -
łę igłę. Z resz tą trud no by ło zna leźć miej -
sce do jej wbi cia. Rę ce mia ła lo do wa to
zim ne i prze zro czy ste, po kry te mesz -
kiem gło do wym, a ży ły na wierz chu.

Jabł ka w szla fro ku 
„Wy cho dzi łam z do mu ra no, wra ca -

łam wie czo rem, aby nie sły szeć awan tur
przed ka żdym po sił kiem – wspo mi -
na sio stra Da rii. – Kosz mar ne by ły ka -
żde świę ta, zwłasz cza Bo że go
Na ro dze nia, pod czas któ rych ce le bru je
się je dze nie. Kie dy wró ci łam za wcze -
śnie, przed ko la cją, wkra cza łam w śro -
dek awan tu ry. Wza jem ne oska rże nia.
Krzy ki. Płacz mat ki. Łzy. Nie mo głam
się sku pić na na uce, ca łe ży cie kon cen -

tro wa ło się na Da rii. Nikt nie po tra fił po -
móc, nie by ło ośrod ków ani te ra peu tów.
Tra fi ła na od dział zu peł nie nie przy sto -
so wa ny do le cze nia ano rek sji. Prze by -
wa ła z dzieć mi cho ry mi na cu krzy cę,
z za bu rze nia mi wzro stu. Z ano rek sją by -
ła tyl ko ona. Co dzien nie ją wa żo no.
Przy wzro ście 164 cm wa ży ła 29 ki lo -
gra mów. I to w cię żkim szla fro ku,
do któ re go wkła da ła jabł ka. Aby wię cej
wa żyć. By ła bar dzo spryt na. Do sta ła
zgo dę na spę dze nie Bo że go Na ro dze nia
w do mu, pod wa run kiem przy ty cia o pa -
rę de ka gra mów. Dla te go wa ży ła się z ty -
mi jabł ka mi. Nie cier pia ła szpi tal nej
pa ni psy cho log, któ ra z nią pró bo wa ła
roz ma wiać. Na od dzia le dzie cię cym
prak ty ki mie li stu den ci. Da ria po lu bi ła
jed ną stu dent kę. Ta za pro si ła mnie
do sie bie na roz mo wę i po wie dzia ła, że
ży cie Da rii jest za gro żo ne. Że ma uszko -
dzo ną wą tro bę i in ne na rzą dy. Szu ka łam
po mo cy już tyl ko u Bo ga. Tra fi łam
na jed ne go sym pa tycz ne go księ dza, któ -
ry od wie dził Da rię w szpi ta lu, a mnie
do dał otu chy. Ja tym cza sem za wa li łam
stu dia, bo za miast uczyć się, bie ga łam
po ca łym mie ście, szu ka jąc te go do zje -
dze nia, cze go ży czy ła so bie Da ria.
A wszyst ko by ło trud ne do zdo by cia.

Przy no si łam jej cu dem ku pio ne ba -
na ny czy cze ko la dę, a ona to wszyst ko
cho mi ko wa ła. 

Wię cej cza su spę dza łam u niej
w szpi ta lu, niż na wy kła dach. Bo te go
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Ano rek sja, czy li ja dło wstręt psy chicz ny, jest – po dob nie jak al ko ho lizm
– uza le żnie niem. Od nie je dze nia. To cho ro ba za prze czeń i ilu zji do ty -
ka ją ca du szę i cia ło. Naj więk sze ry zy ko za cho ro wa nia przy pa da
na okres doj rze wa nia, choć i star sze ko bie ty ta cho ro ba do ty ka.
Ostat ni wzrost za cho ro wań na ano rek sję wie le osób przy pi su je m.in.
ko lo ro wym ma ga zy nom ko bie cym i pro gra mom te le wi zyj nym, któ re
lan su ją co raz młod sze i szczu plej sze mo del ki. Pod ło że ano rek sji jest
jed nak znacz nie głęb sze niż tyl ko chęć na śla do wa nia re kla mo wa nych
wzo rów pięk na. Pro blem za czy na się już w ro dzi nie. Czę sto tok sycz ne
re la cje ro dzin ne, na do pie kuń czość, zbyt du że ocze ki wa nia i wy ma ga -
nia utrud nia ją mło de mu czło wie ko wi pra wi dło wy roz wój i osią gnię cie
au to no mii. Na za ist nie nie ano rek sji wpływ ma ją ta kże in dy wi du al ne
pre dys po zy cje dziew czy ny. W tym ogól ne nie za do wo le nie z ży cia
i z sie bie, a ta kże ta kie ce chy cha rak te ru, jak zbyt nia am bi cja, nad wra -
żli wość, per fek cjo nizm. 

Po czą tek cho ro by by wa trud ny do usta le nia, gdyż ogra ni cza nie ilo ści
i ja ko ści po kar mów od by wa się stop nio wo. Czę sto po prze dza ny jest
nad wa gą, a kry tycz ne uwa gi oto cze nia i nie ak cep ta cja swe go wy glą du
są po wo dem od chu dza nia. Po cząt ko wo cho re po dej mu ją die ty, w któ -
rych prze sta ją jeść sło dy cze, pro duk ty wy so ko ka lo rycz ne. Z cza sem
ogra ni cza nie je dze nia przy bie ra co raz więk sze roz mia ry, je dzą rzad ko
i w bar dzo nie wiel kich ilo ściach. 
Ano rek tycz ka ma ni skie ci śnie nie krwi, jej or ga nizm jest od wod nio ny,
po ja wia ją się u niej obrzę ki i do le gli wo ści żo łąd ko wo -je li to we. Cho ro -
bie to wa rzy szą za bu rze nia lub brak mie siącz ki. 
U ano rek ty ków z kil ku let nim prze bie giem cho ro by stwier dza się nie -
do krwi stość z nie do bo ru że la za. Prze bieg scho rze nia jest prze wle kły
z ten den cją do na wro tów. Trwa łe wy le cze nie, bez na wro tów, spo ty ka
się u oko ło 15% cho rych. Oko ło 44 % osią ga ma sę z po gra ni cza nor my,
a mie siącz ka ma cha rak ter nie re gu lar ny. 

War to wie dzieć

FO
T.

 A
RC

H
.

WOKÓŁ NAS

SĄDECZANIN kwiecień 2010_SADECZANIN  30-03-2010  00:25  Strona 32



KWIECIEŃ 2010 Sądeczanin 33

chcia ła. Bo czu ła się sa mot nie. Bo ro -
dzi ce by li da le ko. My łam ją i jej dłu gie,
wy pa da ją ce wło sy. Pew ne go ra zu chcia -
ła wy sko czyć przez okno. W szpi ta lu
by ła do koń ca lu te go 1989 ro ku. Nikt
z nią nie mógł so bie tam dać ra dy. Do -
sta ła skie ro wa nie do sa na to rium dzie cię -
ce go nad mo rze, na dru gi ko niec Pol ski.

Da le ko od do mu. To by ła ka ta stro fa, to
sa na to rium. Nad cho dzi ła Wiel ka noc”.

Na wrót cho ro by 
Zo sta ła za bra na z sa na to rium nad mo -

rzem tuż po świę tach Wiel kiej No cy. Po -
tem za jął się nią le karz dzie cię cy. Za brał
do szpi ta la na ogól ne ba da nia. Co pe -
wien czas cho dzi ła na kon sul ta cje do nie -
go i na roz mo wy. Choć nie był spe cja li stą
w dzie dzi nie psy chia trii czy psy cho lo gii,
swo ją mą dro ścią wy pro wa dził ją z ano -
rek sji. Stop nio wo za czę ła przy bie rać
na wa dze. Ka żdy de ka gram wię cej był
oka zją do ra do ści. W trze ciej kla sie li -
ceum do szła do nor mal nej wa gi. Po tem

w okre sie eg za mi nów ma tu ral nych
i na stu dia na stą pił na wrót cho ro by. 

Osta tecz nie upo ra ła się z ano rek sją, bę -
dąc na stu diach, ale jej kon se kwen cją sta ło
się wie lo let nie le cze nie za bu rzeń men stru -
acji i po wa żnych cho rób ko bie cych. Mia ła
lat dwa dzie ścia i cho ro by okre su prze kwi -
ta nia, jak oste opo ro za ko ści. W od zy ska -
niu peł ne go zdro wia po mo gły jej mię dzy
in ny mi za bie gi bo ro wi no we, któ rym pod -
da wa ła się w Kry ni cy. 

Dziś ma ok. 40 lat, pro wa dzi wła sną
fir mę. Jest ma mą dwóch chłop ców.
Chce za cho wać ano ni mo wość, bo nie -

wa żne, jak się na zy wa i gdzie dziś
miesz ka. Wa żne jest prze sła nie. Aby nie
dać się zwa rio wać ko lo ro wym re kla -
mom i tren dom mo dy. Bo ano rek sja jest
za bu rze niem psy chicz nym, któ re mo że
do pro wa dzić do śmier ci. 

MAŁ GO RZA TA KA REŃ SKA
Imię bo ha ter ki zo sta ło zmie nio ne

Gdzie szu kać po mo cy? 

Le cze niem ano rek sji zaj mu ją się po rad nie
zdro wia psy chicz ne go dla dzie ci i do ro słych,
am bu la to ryj ne ośrod ki psy cho te ra peu tycz -
ne, od dzia ły psy chia trycz ne dla dzie ci i mło -
dzie ży, od dzia ły le cze nia ner wic dla
do ro słych oraz pry wat ne ga bi ne ty psy chia -
trycz ne i psy cho te ra peu tycz ne. Le cze nie po -
le ga na psy cho te ra pii in dy wi du al nej oraz
ro dzin nej (zmia na dys funk cjo nal nych ele -
men tów struk tu ry ro dzin nej), na to miast
me dycz ne obej mu je przy wra ca nie nor mal -
nej wa gi cia ła, wy rów ny wa nie nie do bo ru
wo dy w or ga ni zmie, kon tro lę przy ro stów
wa gi, ilo ści przyj mo wa ne go po ży wie nia. Po -
moc cho rym po le ga na uświa do mie niu, że
po trze bu ją le cze nia, oraz bu do wa niu i utrzy -
my wa niu ich mo ty wa cji do te ra pii. 
In for ma cje na te mat le cze nia ano rek sji mo -
żna uzy skać w No wym Są czu w:
Ma ło pol skim Ośrod ku Te ra pii i Pro fi lak ty ki
Uza le żnień 
ul. Wa ryń skie go1 018 tel. 018/ 44-07-131
Cen trum Psy chia trii, ul. Dłu go sza 22.

Codziennie ją ważono.
Przy wzroście 164 cm
ważyła 29 kilogramów.
I to w ciężkim szlafroku,
do którego wkładała
jabłka. Aby więcej ważyć.
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Dy rek tor szpi ta la Ar tur Pusz ko
pla nu je roz bu do wę od dzia łu psy -
chia trycz ne go, a na wet mó wi o ko -
niecz no ści bu do wy cen trum
psy chia trycz ne go, czy to ozna cza,
że licz ba cho rych w na szym re gio -
nie ro śnie? 

Kon cep cja roz bu do wy od dzia łu nie
jest no wa. O ta kich pla nach mó wi ło się
już kil ka lat te mu. Obec nie dys po nu je -
my 25 łó żka mi, a za po trze bo wa nie jest
o wie le więk sze – w gra ni cach 70-
80. I mo żna się spo dzie wać, że te raz
jesz cze wzro śnie z uwa gi na to, że Szpi -
tal im. Ba biń skie go w Kra ko wie jest
w trak cie re struk tu ry za cji – nie wy klu -
czo ne, że część cho rych z na sze go re jo -
nu i ościen nych po wia tów tra fi
na le cze nie do No we go Są cza. 

Je śli cho dzi na to miast o za cho ro wal -
ność na cho ro by psy chicz ne, w mie ście
i re gio nie utrzy mu je się ona od kil ku lat
na po dob nym po zio mie. Śred nio na od -
dzia le le czy my rocz nie 330 osób. Licz ba
cho rych jest jed nak znacz nie więk sza, bo
pa cjen ci z re gio nu tra fia ją też do szpi ta li
w Gor li cach, No wym Tar gu czy Kra ko wie
(ale i my przyj mu jemy cho rych z in nych
po wia tów). Pa cjen ci jed nak znacz nie czę -
ściej zgła sza ją się do le cze nia am bu la to -

ryj ne go (przy chod ni spe cja li stycz nych,
pry wat nych ga bi ne tów le kar skich). Wie -
dzą, gdzie szu kać po mo cy. Cho ro by psy -
chicz ne prze sta ły – ca łe szczę ście – być
te ma tem ta bu, czymś wsty dli wym.
W lecz nic twie am bu la to ryj nym ob ser wu -
je my więc wzrost licz by pa cjen tów, któ -
rzy do psy chia try zgła sza ją się po raz
pierw szy i po dej mu ją le cze nie. Do mi nu ją
oso by z ner wi ca mi, w szcze gól no ści za -
bu rze nia mi de pre syj ny mi i lę ko wy mi.
Po mysł roz bu do wy od dzia łu wpi -
su je się w pla ny za war te w Ma ło -
pol skim Pro gra mie Ochro ny
Zdro wia Psy chicz ne go…

Pro gram za kła da re or ga ni za cję du -
żych szpi ta li psy chia trycz nych i otwie -
ra nie mniej szych od dzia łów w te re nie.
Po wsta wać więc bę dą mniej sze pla ców -
ki, funk cjo nu ją ce bli żej miej sca za -
miesz ka nia cho rych. Pa cjen ci i ich
ro dzi ny nie bę dą na ra że ni na po no sze -
nie do dat ko wych kosz tów, zwią za nych
cho cia żby z do jaz da mi do szpi ta li i spe -
cja li stów. Pro gram za kła da też po wsta -
nie sys te mu psy chia trycz ne go
lecz nic twa śro do wi sko we go. Kon cep cja
jest ta ka, by ze spo ły, skła da ją ce się z le -
ka rza psy chia try, psy cho lo ga i pie lę -
gniar ki, od wie dza ły pa cjen tów

34 Sądeczanin KWIECIEŃ 2010 v www.sadeczanin.info

Choroby psychiczne 
będą leczyć w Dąbrowie? 

ROZMOWA z lek. med. Pawłem Sową, ordynatorem oddziału
psychiatrycznego w nowosądeckim szpitalu

W Ma ło pol sce w 2007 r. le czo ne by ły 127 333 oso by z za bu rze nia mi
psy chicz ny mi tj. 3,9 proc. miesz kań ców wo je wódz twa, w tym do le ka -
rza po raz pierw szy zgło si ło się 28 497 pa cjen tów. Wśród le czo nych
ogó łem by ło 16 970 pa cjen tów do 18. ro ku ży cia. W po rów na niu
z 2006 r. licz ba le czo nych zwięk szy ła się o 9393 oso by. Naj wię cej pa -
cjen tów cho ro wa ło na za bu rze nia ner wi co we, zwią za ne ze stre sem

i so ma to for micz ne. Z ana li zy da nych wy ni ka, że w 2007 r. w Ma ło pol -
sce po now nie wzro sła licz ba le czo nych z za bu rze nia mi psy chicz ny mi
spo wo do wa ny mi uży wa niem al ko ho lu. Z ka żdym ro kiem wzra sta też
licz ba osób le czo nych z po wo du za bu rzeń psy chicz nych spo wo do wa -
nych uży wa niem sub stan cji psy cho ak tyw nych, w 2007 r. by ło ich 2056
w wo je wódz twie. Źró dło – Ma ło pol skie Cen trum Zdro wia Psy chicz ne go

Statystyka
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w do mach. Część osób nie chce się le -
czyć bądź nie mo że z ró żnych przy czyn
zgło sić się do spe cja li sty w przy chod ni.
Ta ki ze spół, oczy wi ście za przy zwo le -
niem cho re go, mo ni to ro wał by stan je go
zdro wia na bie żą co. 
Czy no we cen trum psy chia trycz ne,
je śli po wsta nie, nie bę dzie się bo -
ry kać z bra kiem spe cja li stycz nej
ka dry?

Nie są dzę. Ma my dwóch psy chia -
trów, a czte rech ko le gów jest w trak cie
ro bie nia spe cja li za cji z psy chia trii.
A kon trakt z NFZ po kry wa za po -
trze bo wa nie od dzia łu?

Co ro ku wy peł nia my go w stu pro -
cen tach, ale nas nie sa tys fak cjo nu je.
Mógł by być więk szy.
Li sta scho rzeń psy chicz nych, wy -
stę pu ją cych we współ cze snej psy -
chia trii, jest dłu ga. Na ja kie cier pią
pa cjen ci z na sze go re gio nu?

Le czy my tu taj wszyst kie ro dza je za bu -
rzeń psy chicz nych, po cząw szy od ró żne -
go ro dza ju psy choz, po za bu rze nia
afek tyw ne, na stro ju, ner wi co we i or ga -
nicz ne, jak rów nież de pre sje. Opie ką me -
dycz ną obej mu je my też pa cjen tów
z ob ja wa mi psy choz al ko ho lo wych. Cho -
rzy prze by wa ją na na szym od dzia le po -
nad trzy ty go dnie – to znacz nie kró cej niż
wy no si śred nia ma ło pol ska czy na wet
kra jo wa. Wie lu z nich ma za so bą dwa,
trzy, a na wet wię cej po by tów w szpi ta lu.
Póź niej znaj du ją się pod opie ką spe cja li -
stów w tzw. lecz nic twie am bu la to ryj nym
i otwar tym. Są w mia rę do brze wy edu ko -
wa ni, gdzie szu kać po mo cy na wy pa dek,
gdy cho ro ba znów da znać o so bie. 
W ja kim wie ku są cho rzy?

Na od dział przyj mo wa ne są oso by
do ro słe, a więc od 18. ro ku ży cia. Naj -
młod si pa cjen ci ma ją wła śnie ty le lat
– cho ro by psy chicz ne za czy na ją się
bo wiem już w okre sie doj rze wa nia lub
wcze snej do ro sło ści. U pa cjen tów od 18.
do 35. ro ku ży cia od no to wu je my pierw -
sze ob ja wy psy choz (schi zo fre nie), cho -
rób afek tyw nych. Ta kich przy pad ków
jest spo ro. Ma my też pa cjen tów w doj -
rza łym i po de szłym wie ku, cier pią cych
na za bu rze nia psy chicz ne.
W No wym Są czu, oprócz sta cjo -
nar ne go, ca ło do bo we go od dzia łu
psy chia trycz ne go w szpi ta lu, dzia -

ła rów nież od dział dzien ny. Kto
tam tra fia?

Od dział po by tu dzien ne go mie ści się
w bu dyn ku przy chod ni spe cja li stycz -
nych przy al. Wol no ści. Pa cjen ci prze -
by wa ją w nim kil ka go dzin. Są to oso by,
u któ rych, w wy ni ku pro wa dzo ne go
na od dzia le sta cjo nar nym le cze nia, na -
stą pi ła po pra wa sta nu zdro wia na ty le,
że dal sze le cze nie mo żna kon ty nu ować
na od dzia le dzien nym. Cho rzy le czą się
rów nież w spe cja li stycz nych po rad niach
zdro wia psy chicz ne go w No wym Są czu
i po wie cie.
Gdzie na le ży upa try wać przy czyn
cho rób psy chicz nych?

Cho ro by psy chicz ne, w ro zu mie niu
psy cho zy, są uwa run ko wa ne za zwy czaj
czyn ni ka mi ge ne tycz ny mi. Na to miast
przy czyn za bu rzeń lę ko wo -de pre syj -
nych, któ rych psy chia trzy od no to wu ją
wię cej, na le ży szu kać w co dzien nym ży -
ciu. Na sze oto cze nie sta le się zmie nia.
Ży je my w cza sach wy ści gu szczu rów.
Lu dzie tra cą pra ce, ma ją pro ble my fi -
nan so we. Część z nich nie po tra fi do sto -
so wać się do no wej sy tu acji, stre su je się,
a to od bi ja się na zdro wiu.
Czy huś taw ki po go do we ma ją
wpływ na za ostrze nie się ob ja wów
cho rób psy chicz nych czy za bu -
rzeń?

Zmia ny kli ma tycz ne nie ma ją wpły -
wu na wy stę po wa nie za bu rzeń. Ob ser -
wu je my jed nak, że me te opa ci, któ rzy
le czy li się psy chia trycz nie, w cza sie
zmian po go do wych – np. wia tru hal ne -
go – czu ją się go rzej. 

Roz ma wia ła IGA MI CHA LEC

Ar tur Pusz ko, dy rek tor szpi ta la
im. Ję drze ja Śnia dec kie go 
w No wym Są czu:

Mó wiąc o roz bu do wie od dzia łu psy -
chia trycz ne go, mam na my śli zwięk sze -
nie licz by łó żek z 25 na wet do stu.
Ko niecz nym by ło by wy bu do wa nie cen -
trum od pod staw. Naj bar dziej opty mal -
nym miej scem by ła by Dą bro wa ko ło
No we go Są cza, gdzie szpi tal ma 3,5-ha
dział kę oraz za byt ko wy bu dy nek, w któ -
rym obec nie funk cjo nu je od dział za kaź -
ny. Ten te ren po zwa lał by na re ali za cję
wspo mnia nej in we sty cji, jak i pro wa dze -
nie z cho ry mi te ra pii za ję cio wej. Od -

dział za kaź ny wró cił by do jed ne go z bu -
dyn ków, znaj du ją cych się na te re nie
szpi ta la przy ul. Młyń skiej – czy li
na swo je daw ne miej sce. Lecz nic two
psy chia trycz ne nie wy ma ga sal ope ra -
cyj nych, za bie go wych itp. Koszt in we sty -
cji bę dzie za pew nie ni ższy od bu do wy
np. cen trum on ko lo gicz ne go i szyb ciej
bę dzie ją mo żna od dać do użyt ku. Re ali -
za cję przed się wzię cia, je śli uda ło by się
po zy skać środ ki unij ne i do fi nan so wa nie
z bu dże tu wo je wódz twa, mo żna by ło by
za cząć w tym al bo przy szłym ro ku.

Pa weł So wa

Lek. med, ab sol went Aka de mii Me dycz nej
w Kra ko wie. Spe cja li za cję pierw sze go stop -
nia z psy chia trii ukoń czył w 1993 r., a dwa
la ta póź niej – sto pień dru gi. W la tach 1993-
2005 pra co wał w szpi ta lu im. Jó ze fa Ba biń -
skie go w Kra ko wie. Peł nił obo wiąz ki
or dy na to ra od dzia łu dzien ne go i był kie row -
ni kiem Cen trum Po mo cy Psy chia trycz nej
w No wej Hu cie. W 1995 r. uru cho mił Po rad -
nię Zdro wia Psy chicz ne go w Wie licz ce (pra -
co wał tam do stycz nia 2007 r.).
W la tach 2002-2005 pra co wał w Po rad ni
Zdro wia Psy chicz ne go w No wym Są czu. Od 1
mar ca 2007 r. jest or dy na to rem od dzia łu
psy chia trycz ne go w szpi ta lu w No wym Są -
czu. Pra cu je rów nież, pro wa dząc pry wat ną
prak ty kę le kar ską, w Cen trum Psy chia trii
w No wym Są czu ul. Dłu go sza 22 oraz w Li -
ma no wej przy ul. Ja na Paw ła II 40.
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C hcąc uła twić po dat ni kom za -
da nie, pre zen tu je my wy bra ne
sto wa rzy sze nia i fun da cje,
dzia ła ją ce na te re nie Są dec -

czy zny na rzecz cho rych, roz wo ju dzie -
ci czy kul tu ry. 

FUNDACJA POMOCY OSOBOM
Z AUTYZMEM „MADA”
33-300 Nowy Sącz, Al. Wolności 19, 
tel. (0-18) 449-05-10, (0-18) 440-00-75

e-mail fundacja@mada.org.pl, bozena.fryc@
mada.org.pl, zyczkowski@mada.org.pl,
www.mada.org.pl
Rok rejestracji: 1996
KRS: 0000006079

Fun da cja nie sie po moc oso bom do -
tknię tym au ty zmem i ich ro dzi nom, pla -
ców kom oświa to wym i me dycz nym,
po pu la ry zu je wie dzę o au ty zmie. Fi nan -
su je i współ or ga ni zu je tur nu sy re ha bi li -
ta cyj ne, wy po czyn ko we dla dzie ci

au ty stycz nych oraz ró żne go ty pu spo tka -
nia in te gra cyj ne. Obec nie czy ni sta ra nia
o uru cho mie nie warsz ta tów te ra pii za ję -
cio wej. Dal sze pla ny to bu do wa Ośrod -
ka Ca ło do bo we go w Ry trze („Wio ski
ży cia”) dla osób au ty stycz nych. 

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I
PRZYJACIÓŁ DZIECI
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
RUCHOWO I UMYSŁOWO „NADZIEJA”
33-300 Nowy Sącz, ul. Freislera 10, 
tel. (0-18) 442-70-31, fax. (0-18) 440-88-66;
e-mail: nadziejans@ poczta.onet.pl, 
www.nadzieja.sacz.pl
Rok re je stra cji: 1990
KRS: 0000016044

Za da niem sto wa rzy sze nia jest za pew -
nie nie oso bom nie peł no spraw nym,
szcze gól nie dzie ciom, jak naj lep szych
wa run ków roz wo ju i do sa mo dziel ne go
ży cia. „Na dzie ja” pro wa dzi Dzien ny
Ośro dek Re ha bi li ta cyj ny dla dzie ci i mło -
dzie ży nie peł no spraw nej z dys funk cja mi
na rzą du ru chu oraz nie spraw no ścią in te -
lek tu al ną, jak rów nież świe tli cę te ra peu -
tycz ną i warsz ta ty te ra pii za ję cio wej.

STOWARZYSZENIE KOBIET PO
MASTEKTOMII „KLUB SĄDECKICH
AMAZONEK” IM. HELENY WŁODARCZYK
W NOWYM SĄCZU
33-300 Nowy Sącz, Al. Wolności 49, 
tel/fax.: (0-18) 443-72-72; 
e-mail: annahorska@ wp. pl,
www.sadeckieamazonki. org
Rok rejestracji: 1996
KRS: 0000017921

Sto wa rzy sze nie nie sie nie po moc ko -
bie tom przed i po ma stek to mii, pro wa -
dzi te le fon za ufa nia, uczest ni czy
w ak cjach wcze sne go wy kry wa nia no -
wo two rów pier si, pro wa dzi re ha bi li ta cję
spo łecz ną i lecz ni czą uła twia ją cą po -
wrót do zdro wia, edu ku je mło dzież
w za kre sie pro fi lak ty ki cho rób no wo -
two ro wych. 

STO WAR ZYS ZE NIE „SUR SUM COR DA”
33-330 No wy Sącz, ul. Lwow ska 11, 
tel. (0-18) (0-18) 540-40-40,
0-692 -115- 724, fax. (0-18) 441-19-94; 
e -ma il: biu ro@sc.org.pl, www.sc.org.pl
Rok re je stra cji: 2000
KRS: 0000020382
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Zostaw 
1% podatku
w swoim mieście
Składasz właśnie zeznanie podatkowe, nie zapomnij
uzupełnić rubryki „Wniosek o przekazanie 1% podatku
należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego”. Twój
niewielki wysiłek, może przynieść wiele dobrego innym.

SPOŁECZEŃSTWO
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Sto wa rzy sze nie pro mu je i roz wi ja ideę
wo lon ta ria tu. Wspie ra dzie ci i mło dzież
w trud nych sy tu acjach ży cio wych. Pro -
wa dzi: Mło dzie żo we Cen trum Wo lon ta -
ria tu oraz Klu by Wo lon ta ria tu,
Nie pu blicz ną Po rad nię Psy cho lo gicz no -
-Pe da go gicz ną „Tę cza”, „Szko łę dla Ro -
dzi ców i Wy cho waw ców”. Re ali zu je
pro gra my: „Star szy Brat – Star sza Sio -
stra” dla dzie ci w trud nej sy tu acji ży cio -
wej; pro gram wspar cia dla
Mło dzie żo we go Ośrod ka Wy cho waw -
cze go w Msza nie Dol nej oraz spo tka nia
dusz pa ster skie dla więź niów ZK w No -
wym Są czu i Wi śni czu, jak rów nież
„Cha tę” – dom dla mło dzie ży opusz cza -
ją cej pla ców ki opie kuń czo -wy cho waw -
cze. An ga żu je się ta kże w kam pa nię
„Świą tecz ne Kart ki Do bro czyn ne” i pro -
gram „Na ra tu nek” – po moc dzie ciom
cho rym.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZTUK
PIĘKNYCH
33–300 Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 48,
tel. (0-18) 443 -72- 21.
Rok rejestracji: 1978
KRS: 0000026560

Za da niem to wa rzy stwa jest pro pa go -
wa nie kul tu ry, krze wie nie i po pu la ry za -
cja sztuk pięk nych, jak rów nież
gro ma dze nie i kon ser wa cja dzieł sztu ki.
Sto wa rzy sze nie or ga ni zu je do rocz ne
kon kur sy, ple ne ry, wy sta wy i spo tka nia
z ar ty sta mi z ca łej Pol ski. Dzia łal ność
cha ry ta tyw na – to au kcje na rzecz bez -

dom nych, dzie ci z do mów dziec ka, nie -
peł no spraw nych czy po wo dzian. 

TO WAR ZY STWO MI ŁO ŚNI KÓW PIW NICZ -
NEJ W PIW NICZ NEJ -ZDRO JU
33-350 Piw nicz na -Zdrój 11, 
tel/fax. (0-18) 446-44-33.
Rok re je stra cji: 1978
KRS: 0000029145

Mi sją to wa rzy stwa jest oca le nie
od za po mnie nia hi sto rii Piw nicz nej,

dzia ła nie na rzecz roz wo ju re gio nu
i ochro na daw nych tra dy cji. To wa rzy -
stwo współ pra cu je z: Re gio nal nym Ze -
spo łem Do li na Po pra du, Ze spo łem
Man do li ni stów „Echo”, Or kie strą Dę tą
OSP, twór ca mi lu do wy mi i po eta mi. Or -
ga ni zu je „Po sia dy Piw ni czań skie”, na -
da je Ty tuł Ho no ro we go Let ni ka
Piw nicz nej, przy go to wu je wy sta wy
w Izbie Mu ze al nej, zbie ra, in wen ta ry zu -
je i kon ser wu je eks po na ty.

Przed sta wia my Czy tel ni kom
ob szer ny re jestr są dec kich
sto wa rzy szeń po żyt ku pu -
blicz ne go, na któ re war to

prze ka zać 1 proc. od pi su po dat ko we -
go. W tych sto wa rzy sze niach dzia ła ją
po rząd ni Są de cza nie, któ rzy na pew -
no nie zmar nu ją na szych pie nię dzy. 

Z te go po wo du mam pre ten sje
do Ar ka diu sza Mu lar czy ka. Po seł
PiS -u ostat nio se ryj nie wy gry wa pro -
ce sy o na ru sze nie dóbr oso bi stych
z ró żny mi oso bi sto ścia mi w kra ju.
W ko rzyst nych dla są de cza ni na wy ro -
kach są dy za są dza ją ka ry pie nię żne
na wska za ny przez po sła cel spo łecz -
ny, a są to prze wa żnie war szaw skie
or ga ni za cje cha ry ta tyw ne. A cze mu
nie są dec kie, pa nie po śle, wte dy za -
cznie my pa nu ki bi co wać w są dach. 

Ta uwa ga ty czy się zresz tą po li ty -
ków wszyst kich opcji. Kam pa nia pre zy -
denc ka i sa mo rzą do wa na bie ra
ru mień ców. W sa mym No wym Są czu
kroi się kil ka burz li wych pro ce si ków
cy wil nych i kar nych, a je śli wej dzie tryb
wy bor czy – dziś oszczer stwo, ju tro wy -
rok – mo gło by to być ka pi tal ne źró dło
wspar cia dla wo lon ta riu szy dzia ła ją -
cych na rzecz cho rych dzie ci lub pra -
cu ją cych na ni wie oświa to wej czy

kul tu ral nej. Li czę na przy kład na bry -
lu ją ce go w me diach i z te go wzglę du
na ra żo ne go na śmia łe ata ki po sła An -
drze ja Czer wiń skie go, choć za wie le
so bie po nim nie obie cu ję. Par la men -
ta rzy sta PO wo li bo wiem po ka zać
oszczer cy gar ni tur śnie żno bia łych zę -
bów niż go za pro sić do są du, ta ki już
nie ste ty ma cha rak ter. Na szczę ście
w oto cze niu po sła Czer wiń skie go jest
pa ru uro dzo nych pie nia czy -wo jow ni -
ków, któ rzy pod wzglę dem zna jo mo ści
ko dek sów wca le nie ustę pu ją po sło wi
Mu lar czy ko wi. 

Sko ro za tem woj na ple mien -
na PiS -u z PO jest nie unik nio na, to
prze kuj my ją we wspól ny suk ces.
Wręcz za ka zał bym pre ze so wi Są du
Okrę go we go w No wym Są czu Zbi -
gnie wo wi Kru pie przyj mo wa nia po -
zwów i pry wat nych ak tów oska rże nia,
je śli po wód lub oska rży ciel nie do ma -
ga się za pła ty przez prze ciw ni ka pro -
ce so we go 5, 10, 15 ty się cy zło tych
na dzia ła ją ce na są dec kim po dwór ku
sto wa rzy sze nie po żyt ku pu blicz ne go.
Bez wzglę du na to kto z kim i o co się
pro ce su je. Ma ją być pie nią żki na or -
ga ni za cję z No we go Są cza i oko li cy,
i już. 

HEN RYK SZEWC ZYK

Mo im zda niem 

Do są du 
dla bied nych dzie ci
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SĄDECKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE
33-300 Nowy Sącz, ul. Narutowicza 6, 
tel. (0-18) 443-40-70, fax. (0-18) 443-40-70,
e-mail: stm@ nowysacz. pl,
www.stm.nowysacz.pl
Rok rejestracji: 1986
KRS: 0000030181

Głów nym ce lem to wa rzy stwa jest
roz wój i upo wszech nia nie kul tu ry mu -
zycz nej. Pro wa dzi ono spo łecz ne ogni -
ska mu zycz ne, spo łecz ne szko ły
mu zycz ne oraz ze spo ły. Or ga ni zu je
m.in. Mię dzy na ro do wy Kon kurs Gi ta -
ro wy im. Cze sła wa Droź dzie wi cza.

STO WAR ZYS ZE NIE NA RZECZ OSÓB
PRZEW LE KLE CHO RYCH I DZIE CI NIE PEŁ -
NO SPRAW NYCH „NASZ DOM”
33–350 Piwniczna–Zdrój, ul. Krakowska 7,
tel. 0-696 410 472, fax. (0-18) 446-40-19,
e-mail: stow.naszdom@gazeta.pl
Rok rejestracji: 2001
KRS: 0000030392

„Nasz Dom” po ma ga lu dziom star -
szym, nie peł no spraw nym, sa mot nym,
uczy ich, jak żyć i ra dzić so bie z pro ble -
ma mi. Za pew nia im za kwa te ro wa nie,
wy ży wie nie i opie kę pie lę gniar ską.

STOWARZYSZENIE RODZICÓW
PRZYJACIÓŁ DZIECI I OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH „PROMYK”
33-386 Podegrodzie 200a, tel. (0-18) 445-
96- 49; e-mail: wtzgost@ poczta.onet.pl,
www.promyk.org
Rok rejestracji: 2000
KRS: 0000031930

Sto wa rzy sze nie nie sie po moc dzie -
ciom i oso bom nie peł no spraw nym z te -
re nu czte rech gmin. 

Pro wa dzi dla nich Warsz ta ty Te ra pii
Za ję cio wej. 26 uczest ni ków przy go to wu -
je się w pię ciu pra cow niach do sa mo -
dziel ne go ży cia po przez re ha bi li ta cję
spo łecz ną i za wo do wą. WTZ pro wa dzi -
ły w 2007 r. pro jekt „Za ję cia re kre acyj -
no -re ha bi li ta cyj ne na ba se nie”. Oso by
nie peł no spraw ne wspól nie z mło dzie żą
z Gmin nym Ośrod kiem Kul tu ry w Po de -
gro dziu re ali zo wa ły też pro jekt „Re gio -
nal na Szop ka Bo żo na ro dze nio wa 2007”.

STOWARZYSZENIE CHÓRU „SCHERZO”
33–300 Nowy Sącz, ul. Długosza 5, 

tel. 0-503 102 420; e-mail:
scs@scherzo.nsnet. pl, www.scherzo.art.pl
Adres do korespondencji: Nowy Sącz, 
ul. Sikorskiego 8/2
Rok rejestracji: 1996
KRS: 0000032935

Za da niem sto wa rzy sze nia jest krze -
wie nie kul tu ry mu zycz nej wśród mło -
dzie ży szkol nej, pro pa go wa nie jej
w kra ju i za gra ni cą. Or ga ni za cja roz wi -
ja za in te re so wa nia mu zycz ne i pod no si
po ziom ar ty stycz ny człon ków Mło dzie -
żo we go Chó ru „Sche rzo”, po ma ga or ga -
ni za cyj nie i fi nan so wo chó ro wi
i pro mu je je go dzia łal ność. 

TO WAR ZY STWO PRZY JA CIÓŁ CHO RYCH
„SĄ DEC KIE HO SPI CJUM”
33 -330 Nowy Sącz, ul. Kościuszki 24, 
tel/fax. (0-18) 442-31-71; 
e-mail: rporebski@nowysacz.pl
Rok rejestracji: 1999
KRS: 0000039177

„Są dec kie Ho spi cjum” za pew nia
opie kę do mo wą cier pią cym na cho ro by
no wo two ro we i ob ło żnie cho rym. Pro -
wa dzi punkt nie od płat ne go wy da wa nia
le ków oraz środ ków opa trun ko wych,
a ta kże wy po ży czal nię sprzę tu dla pod -
opiecz nych. Or ga ni zu je szko le nia dla
wo lon ta riu szy.

STOWARZYSZENIE OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH
OPIEKUNÓW „SPOKOJNE JUTRO”
Z SIEDZIBĄ W NOWYM SĄCZU
33-300 Nowy Sącz, ul. Barbackiego 42 lok. 1,

tel. (0-18) 442-31-51, fax. (0-18) 442-31-64.
Rok rejestracji: 1997
KRS: 0000045565

Sto wa rzy sze nie nie sie po moc oso -
bom nie peł no spraw nym, or ga ni zu je tur -
nu sy re ha bi li ta cyj ne.

KRYNICKIE TOWARZYSTWO
KULTURALNE IM. JANA KIEPURY
W KRYNICY-ZDROJU
33-380 Krynica, ul. Pułaskiego 35, 
tel./fax. (0-18) 471-54-87
Rok rejestracji: 1997
KRS: 0000052706

Mi sją to wa rzy stwa jest roz wi ja nie ży -
cia i kul ty wo wa nie tra dy cji kul tu ral nych
w Kry ni cy, upo wszech nia nie mu zy ki
po wa żnej i sztu ki śpie wa czej. Sto wa rzy -
sze nie bie rze udział w or ga ni za cji Fe sti -
wa lu im. J. Kie pu ry.

NOWOSĄDECKIE TOWARZYSTWO
POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA
W NOWYM SĄCZU
33-300 No wy Sącz, ul. Szwedz ka 18, 
tel. (0-18) 443-89-80, fax. (0-18) 444-48-11;
e -ma il: al bert@ cst net. pl, www.em maus.pl
Rok re je stra cji: 1994
KRS: 0000059484

To wa rzy stwo nie sie po moc oso bom
bez dom nym i ubo gim ro dzi nom, prze -
ciw dzia ła wy klu cze niu spo łecz ne mu
bez dom nych, kła dzie na cisk na ich ak -
ty wi za cję za wo do wą i spo łecz ną. To wa -
rzy stwo pro wa dzi Wspól no tę Emaus
w No wym Są czu i Kra ko wie, Cen trum
Za kwa te ro wa nia dla Bez dom nych Mę -

Nowosądeckie Świętowanie Organizacji Obywatelskich, czerwiec 2009

SPOŁECZEŃSTWO
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żczyzn w No wym Są czu, sto łów kę dla
ubo gich, or ga ni zu je ko lo nie z pro gra -
mem pro fi lak tycz nym dla dzie ci z ro -
dzin nie za mo żnych i bank żyw no ści.

FUNDACJA ROZWOJU SZPITALA
MIEJSKIEGO IM. DR. JÓZEFA DIETLA
W KRYNICY-ZDROJU
33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142
pok. 120, tel. (0-18) 473-24-00, 
fax. (0-18) 473-27-00.
Rok rejestracji: 1999
KRS: 0000076480

Fun da cja dzia ła na rzecz szpi ta la, ku -
pu je sprzęt me dycz ny. Or ga ni za cja
upraw nio na jest do otrzy my wa nia na -
wią zek. Środ ki są prze zna cza ne na wy -
po sa ża nie szpi ta la w no wo cze sną
apa ra tu rę me dycz ną i pod no sze nie kwa -
li fi ka cji per so ne lu me dycz ne go.

STOWARZYSZENIE KOBIET DO WALKI
Z RAKIEM PIERSI EUROPA DONNA
W NOWYM SĄCZU
33 – 300 Nowy Sącz, ul. Narutowicza 2
lok. 7, tel. (0-18) 442-21-43, 442-21-43, 
fax. (0-18) 442-21-43, 442-21-43; e-mail:
edonnans@ op. pl
Rok rejestracji: 1997
KRS: 0000089251

„Eu ro pa Don na” pro pa gu je wie dzę
o ra ku pier si, uświa da mia ko bie ty o za -
gro że niu, ja kie nie sie ta cho ro ba i za chę -
ca do re gu lar nej kon tro li pier si.
Od 1997r. or ga ni zu je bez płat ne pro fi -
lak tycz ne ba da nia mam mo gra ficz ne.

TO WAR ZY STWO MI ŁO ŚNI KÓW ZIE MI
MUS ZYŃ SKIEJ W MUS ZY NIE
33 – 370 Mu szy na, ul. An to nie go Ki ty 26,
tel. (0-18) 47-41-54, fax. (0-18) 47-48-59; 
e -ma il: re dak cja@ al ma nach mu szy ny. pl,
www.tmzm.mu szy na.pl
Rok re je stra cji: 1991
KRS: 0000103399

Ce lem or ga ni za cji jest ochro na śro do -
wi ska na tu ral ne go, za byt ków ar chi tek tu -
ry i sztu ki lu do wej, ini cjo wa nie
i po pie ra nie ba dań nad hi sto rią zie mi mu -
szyń skiej. To wa rzy stwo pa tro nu je rocz ni -
ko wi „Al ma nach Mu szy ny”. Or ga ni zu je
wy sta wy, im pre zy tu ry stycz ne. Pro wa dzi
pro gram sty pen dial ny, któ rym ob ję tych
zo sta ło już 150 uzdol nio nych uczniów
z te re nu gmin Mu szy na i Kry ni ca.

FUNDACJA STYPENDIALNA „DZIEŁO 
ŚW. KINGI”
33-390 Łącko 677, tel. (0-18) 444-63-80, 0-
691 838 447, fax. (0-18) 444-60-23; e-mail:
fundacja@ kinga. org. pl, www.kinga.org.pl
Rok rejestracji: 2003
KRS: 0000150277

Fun da cja sprze da je „ce gieł ki” i zbie -
ra fun du sze na sty pen dia stu denc kie dla
ab sol wen tów Ze spo łu Szkół im. św.
Kin gi w Łąc ku.

RA ZEM W ŚWIE CIE – FUN DA CJA
33-300 Nowy Sącz, ul. Kościuszki 28, 
tel/fax. (0-18) 547-24-56, 0-698 740 400,
www.dogoterapia. com. pl
Rok re je stra cji: 2003
KRS: 0000153763

Fun da cja po ma ga oso bom nie peł no -
spraw nym, zaj mu je się też szko le niem
psów prze wod ni ków i asy stu ją cych dla
osób nie peł no spraw nych i nie wi do mych.
Pro wa dzi do go te ra pię.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH „PRZYSTAŃ” 
38-330 Krynica-Zdrój, ul. Tysiąclecia 43,
tel. 0-664 735 977; e-mail: krkem@vp.pl,
www.przystan.krynica.com.pl
Adres do korespondencji: Ropica Polska 76
38-300 Gorlice
Rok rejestracji: 2003
KRS: 0000154439

Sto wa rzy sze nie po ma ga oso bom
z nie peł no spraw no ścią in te lek tu al ną i ru -
cho wą oraz ich ro dzi nom lub opie ku nom.
Pro wa dzi gru py te ra pii za ję cio wej, or ga -
ni zu je im pre zy kul tu ral ne, spo tka nia z ar -
ty sta mi, jak rów nież wy ciecz ki, raj dy,
za wo dy spor to we. Pro wa dzi punkt kon -
sul ta cyj ny – do radz two praw ne. Szko li
ka dry oraz ro dzi ny nie peł no spraw nych. 

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW
ODDZIAŁ POWIATOWY W NOWYM SĄCZU
33-300 No wy Sącz, ul. Je zio rań skie go 3a, 
tel. (0-18) 442-21-73
Rok re je stra cji: 1988
KRS: 0000155175

Sto wa rzy sze nie po ma ga i wspie ra
oso by cho ru ją ce na cu krzy cę, współ pra -
cu je z Mi ni ster stwem Zdro wia w ce lu
wy pra co wa nia naj lep sze go mo de lu lecz -
nic twa dia be to lo gicz ne go, po zio mu
świad czeń, cen le ków i urzą dzeń nie -

zbęd nych dia be ty kom. Pro wa dzi edu ka -
cję dia be to lo gicz ną.

STOWARZYSZENIE „PRZYJACIELE
SERCA I ŻYCIA”
33-300 Nowy Sącz, ul. Broniewskiego 5, 
tel. (0-18) 441-56-24; 
e-mail: przyjaciele_serca@ vp. pl, 
www. przyjaciele_serca. republika. pl
Rok rejestracji: 1994
KRS: 0000163313

Sto wa rzy sze nie dzia ła na rzecz za po -
bie ga nia cho ro bom ukła du krą że nia i ich
ne ga tyw nym skut kom psy cho fi zycz nym,
spo łecz nym i eko no micz nym. Or ga ni za -
cja zrze sza oso by nie peł no spraw ne,
po prze by tych cho ro bach ser ca. Or ga ni -
zu je za ję cia pro fi lak tycz no -re ha bi li ta cyj -
ne w sa li gim na stycz nej i ba se nie oraz
te ra pię za ję cio wą, tur nu sy re ha bi li ta cyj -
ne, ak cje pro mu ją ce zdro wie, pre lek cje,
szko le nia, ba da nia pro fi lak tycz ne.

STOWARZYSZENIE SĄDECKIE FORUM
KOBIET
33-300 Nowy Sącz, ul. Narutowicza 2, 
tel. (0-18) 442-27-94; 
e-mail: lucjai@poczta. onet.pl
Rok rejestracji: 2003
KRS: 0000170160

Sto wa rzy sze nie od 2003 r. pro wa dzi
dzia łal ność zwią za ną z pro fi lak ty ką
i pro mo cją zdro wia ko biet.

FUNDACJA ROZWOJU
DIALIZOTERAPII I NEFROLOGII
33 – 300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5,
tel./fax. (0-18) 442-59-47; 
e-mail: dializy@ mp. pl, www.frdin.nrs.pl
Rok rejestracji: 1993
KRS: 0000196567

Fun da cja wspie ra dzia łal ność sta cji
dia liz od dzia łu ne fro lo gii, zbie ra fun du -
sze na sprzęt me dycz ny. Pro wa dzi też
pro gram „Cy ber ne fron” – klub in ter ne -
to wy dla le ka rzy.

FUN DA CJA IM. DRA JER ZE GO MA SIO RA
W NO WYM SĄC ZU
33-No wy Sącz, ul. Tar now ska 25,
tel. (0-18) 441-44-88, fax. (0-18) 444-32-21;
e -ma il: fun da cja.jm@ neo stra da. pl,
www.fun da cja.neo stra da.pl
Rok re je stra cji: 2004
KRS: 0000211174

FO
T.

 S
ŁA

W
O

M
IR

 S
IK

O
RA

SĄDECZANIN kwiecień 2010_SADECZANIN  30-03-2010  00:25  Strona 39



40 Sądeczanin KWIECIEŃ 2010 v www.sadeczanin.info

Fun da cja two rzy pro gra my sty pen -
dial ne dla nie za mo żnych, uzdol nio -
nych dzie ci i mło dzie ży, wspie ra
ma te rial nie uczniów, by wy rów ny wać
ich szan se edu ka cyj ne, pro mu je ta len -
ty. Or ga ni zu je wy sta wy, kon fe ren cje
i se mi na ria po świę co ne twór czo ści ar -
ty stycz nej Je rze go Ma sio ra. Sto wa rzy -
sze nie co ro ku fun du je na gro dę im. dr.
Je rze go Ma sio ra dla mło dych ar ty stów.

STOWARZYSZENIE „TĘCZA” PRZY
SPECJALNYM OŚRODKU
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM 
W NOWYM SĄCZU
33 – 300 No wy Sącz, ul. Bro niew skie go 1,
tel/fax. (0-18) 441 58 20; e -ma il: roz maj@
onet.eu, www.stsosw.prv.pl
Rok re je stra cji: 2004
KRS: 0000213810

Or ga ni za cja obej mu je po mo cą
i wspar ciem dzie ci o ró żnych stop niach
nie peł no spraw no ści umy sło wej oraz
ich ro dzi ny. Gro ma dzi fun du sze na za -
kup sprzę tu oraz po mo cy re ha bi li ta cyj -
nych, or ga ni zu je wy ciecz ki i tur nu sy
re ha bi li ta cyj ne.

FUN DA CJA MŁO DZIEŻ – EDU KA CJA
– PRZYSZ ŁOŚĆ
33-300 No wy Sącz, ul. Zie lo na 27, 
tel. 449-91-18, fax. 449 91 21; 
e -ma il: fun da cja mep@ wsb -nlu.edu.pl,
www.fun da cja mep.pl
Rok re je stra cji: 2005
KRS: 0000238898

Fun da cja re ali zu je swo je ce le sta tu to -
we m.in. po przez two rze nie fun du szy
sty pen dial nych dla uzdol nio nej mło dzie -
ży znaj du ją cej się w trud nej sy tu acji ma -
te rial nej, wspie ra i ini cju je pro jek ty
edu ka cyj ne, szcze gól nie w ma łych spo -
łecz no ściach lo kal nych.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ
ŻEGIESTOWA
33-360 Że gie stów 42, tel. (0-18) 471-71-11;
e -ma il: to wa rzy stwo@ ze gie stow. pl,
www.to wa rzy stwo.ze gie stow.pl
Rok re je stra cji: 1999
KRS: 0000239042

To wa rzy stwo Przy ja ciół Że gie sto -
wa dzia ła na rzecz roz wo ju miej sco -
wo ści, za cho wa nia jej dzie dzic twa
kul tu ro we go.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH „GNIAZDO”
33-340 Sta ry Sącz, ul. Ry nek 5, 
tel. 0-505- 444 – 672
Rok re je stra cji: 2006
KRS: 0000254637

Ce lem sto wa rzy sze nia jest utwo rze -
nie warsz ta tów te ra pii za ję cio wej lub
śro do wi sko we go do mu sa mo po mo cy
dla osób mniej spraw nych in te lek tu al nie,
in te gra cja nie peł no spraw nych ze śro do -
wi skiem. „Gniaz do” pro wa dzi za ję cia
gry w boc cię, współ pra cu je z wo lon ta -
ria tem.

STO WAR ZYS ZE NIE „PO GÓR ZA NIE”
33-322 Ko rzen na 117, tel. (0-18) 440-63-88
Rok re je stra cji: 2006
KRS: 0000257519

Ce lem sto wa rzy sze nia jest ochro -
na dzie dzic twa na ro do we go. Or ga ni zu -
je kon kurs palm wiel ka noc nych, szo pek
bo żo na ro dze nio wych, ja seł ka, pro pa gu -
je sztu kę lu do wą – szkół ki rzeź biar skie,
pla stycz ne, garn car skie, ko wal stwo ar ty -
stycz ne, haft ar ty stycz ny.

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD
ZWIERZĘTAMI ODDZIAŁ W NOWYM SĄCZU
33 – 300 No wy Sącz, ul. So bie skie go 16,
tel. (0-18) 443-42-27; 
e -ma il: no wy sacz.toz@vp.pl
Rok re je stra cji: 2003
KRS: 0000154454

To wa rzy stwo dzia ła na rzecz obro ny
praw i po pra wy lo su zwie rząt bez dom -

nych. Re ali zu je ad op cje psów i ko tów.
Od dział sta ra się o uru cho mie nie w mie -
ście przy tu li ska dla bez dom nych zwie rząt.

STO WAR ZYS ZE NIE „NA SZE ZDRO WIE”
33 – 300 No wy Sącz, ul. Al. Ba to re go 77,
tel/fax. (0-18) 547-49-21
Rok re je stra cji: 2003
KRS: 0000153178

STO WAR ZYS ZE NIE „KLUCZ MUS ZYŃ SKI”
33-370 Mu szy na, ul. Ry nek 31, 
tel. (0-18) 471-40-09, fax. (0-18) 477-79-21
Rok re je stra cji: 2004
KRS: 0000215668

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY
ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY
W NOWYM SĄCZU „JESTEŚMY”
33–300 No wy Sącz, ul. Na wo jow ska 159 a,
tel. (0-18) 442-27-94
Rok re je stra cji: 2006
KRS: 0000265991

CA RI TAS DIE CEZ JI TAR NOW SKIEJ 
33-100 Tarnów, ul. Legionów 30,
tel. 14/6317320, fax 14/6317329, 
e-mail: caritas@diecezja.tarnow.pl,
www.caritas.diecezja.tarnow.pl 
Rok za ło że nia: 1937
KRS: 0000211791

Oprac. (MI GA)
Informacje zaczerpnięte z internetowej bazy

organizacji pożytku publicznego w Małopolsce
uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku w 2010 r.

SPOŁECZEŃSTWO

FOT. SURSUM CORDA
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P an Ja cek po ka zał licz nie przy -
by łym go ściom część li czą cej
kil ka set sztuk ko lek cji cza pek.
W za sa dzie bra ko wa ło tyl ko

dwóch po pu lar nych na kryć gło wy: ko -
ro ny kró lew skiej (to prze cież też swo je -
go ro dza ju czap ka) i pa pie skiej piu ski.

Zwie dza ją cy na po cząt ku sta wa li jak
wry ci, na bacz ność, mi mo wol nie się ga -
jąc po pasz port, a to z po wo du ze sta wu
ra dziec kich i ro syj skich cza pek woj sko -
wych i cel ni ków, en ka wu dzi stów i in -
nych słu żb so wiec kich, wszyst kie
z cha rak te ry stycz ny mi sze ro ki mi ron da -

mi i zło ci sty mi em ble ma ta mi. Szok ła -
go dzi do pie ro czap ka Bob by’ego, po li -
cjan ta bry tyj skie go.

Obok są sia do wa ły czap ki lu do we:
kra ku ska (bo ma ma Jac ka by ła kra ko -
wian ką) i la chow ska (bo ta ta był La -
chem, a żo na jest Lasz ką).
Na ho no ro wym miej scu wid nia ły: mek -
sy kań skie som bre ro i bia ły, dość sfa ty -
go wa ny hełm jed ne go z no wo są dec kich
stra ża ków, któ ry uczest ni czył w ak cji ra -
tow ni czej po trzę sie niu zie mi w Tur cji.

– Ka żda czap ka ma swo ją nie po wta -
rzal ną hi sto rię, swo je go wła ści cie la

i oko licz no ści, w któ rych ją po zy ska łem.
Pierw szą w zbio rze by ła czap ka mo je go
ko le gi, obec nie ko man do ra Ma ria -
na Mich na. Obaj ja ko mło dzień cy ma -
rzy li śmy o za wo dzie ma ry na rza. Mnie,
nie ste ty, nie przy ję li do szko ły mor skiej,
bo by łem oku lar ni kiem. U źró deł czap -
ko wej ko lek cji tkwi więc nie speł nio ne
ma rze nie: chcia łem być ma ry na rzem,
a zo sta łem pszcze la rzem, jak oj ciec
i dzia dek – po wie dział Ja cek No wak.

Cze góż tu nie ma!
Wra że nie ro bią np. ka pe lu sze kow -

boj skie z Ari zo ny, jak by żyw cem zdję te
z gło wy Joh na Way ne’a. Tym cza sem
nie spo dzian ka.

– Pierw szy ka pe lusz kow boj ski ku pi -
łem wie le lat te mu pod czas prak ty ki rol -
ni czej w Sta nach Zjed no czo nych,

wy da jąc na nie go po kaź ną dla mnie
wów czas su mę 15 do la rów. Wy cho wa ny
na we ster nach nie po sia da łem się ze
szczę ścia. Ileż ja ra zy przy mie rza łem go
na gło wę do lu stra. Po po wro cie do do -
mu od kle iłem we wnętrz ną stro nę met ki
i zo ba czy łem na pis: „ma de in Sko czów,
Po land”. Praw dzi wi kow bo je spro wa -
dza li do Ame ry ki ka pe lu sze z Be ski du
Ślą skie go.

Te raz pan Ja cek wy bie ra się do Ru -
mu nii, gdzie zna jo my pop obie cał mu
rzad kie oka zy z ob rząd ku wschod nie go.
Gdy by jesz cze mieć piu skę uko cha ne go
pa pie ża -Po la ka…

– Nie wie le bra ko wa ło, ale nie mia łem
śmia ło ści. Po cho dzę z Nie go wi ci, gdzie
mło dy ksiądz Ka rol Woj ty ła był przez
osiem mie się cy wi ka rym. Tam miesz ka li
moi dziad ko wie, Woj ty ła by wał w ich
do mu, a ja pod czas stu diów w Kra ko wie
mia łem za szczyt być mi ni stran tem przy -
szłe go pa pie ża. A po tem już w Ka mian -

Czap ki z głów!
Niecodzienną wystawę przygotował w piwnicach
Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego
(dawnej rezydencji starostów Lubomirskich) Jacek
Nowak, znany pszczelarz z Kamiannej, właściciel – wraz
z żoną Emilią – Pasieki Barć im. Ks. Henryka Ostacha.

Zwiedzający na początku
stawali jak wryci,
na baczność, mimowolnie
sięgając po paszport, a to
z powodu zestawu
radzieckich i rosyjskich
czapek wojskowych
i celników.

Red. Jan Stępień (Radio Kraków) i właściciel kolekcji, Jacek Nowak FOT. LEŚ

PASJE
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nej, od 1978 do 2004 ro ku co rocz nie
po zbio rach, czę sto z księ dzem Hen ry -
kiem Sta chem, za wo zi łem nasz miód
do Wa ty ka nu. By li śmy w Wa ty ka nie roz -
po zna wal ny mi piel grzy ma mi. Roz ma -
wia łem z Ja nem Paw łem II i mo głem
po pro sić o ten ma ły, bia ły pre zent. Chy -
ba by nie od mó wił…

Po czet cza pek jest im po nu ją cy: pro -
bosz czow skie bi re ty, mi try i in fu ły, jar -
muł ki i ke pi Le gii Cu dzo ziem skiej,
cha pli now skie me lo ni ki, pa ry skie cy lin -
dry i sza po kla ki, fu ra żer ki arab skie i be -

re ty al pej skie, cza py szla chec kie
i chłop skie, wie czo ro we i noc ne (du -
chen ki).

Per łą w ko lek cji jest czap ka ko lęd ni -
cza po da ro wa na i wy ko na na wła sno ręcz -
nie przez Ire nę Sty czyń ską, ho no ro wą
oby wa tel kę No we go Są cza, przy na le żną
przez wie le lat – po dob nie jak Ja cek
– do bra ci prze wod nic kiej PTTK.

Idą da lej: czap ki stra żac kie i ko le jar -
skie, gór ni cze (ró żne od mia ny: ko pal ni
wę gla ka mien ne go na Ślą sku i ko pal ni
wa pie nia z Kie lec kie go) i pocz to we, stu -
denc kie i har cer skie, po li cyj ne i heł my
OR MO, pi lot ki i heł mo fo ny, ro ga tyw ki
i hu za rów ki, sa fa ri, tju be tej ki i ta li ban -
ki. Na kry cia głów ofi ce rów i żoł nie rzy
ar mii NA TO i d. Ukła du War szaw skie -
go. Spo ro eg zo ty ki: ka pe lu sze z za chod -
niej Afry ki i Uz be ki sta nu, Mek sy ku
i Wiet na mu, bam bu so we i bo ga to in kru -
sto wa ne, fu trza ne i ba ra nie. 

War to zo ba czyć, a na wet przy mie rzyć! 
Cha pe au bas!

Miod ne ży cie
Ja cek No wak za miast do szko ły mor -

skiej, tra fił do tech ni kum w Pszcze lej
Wo li. W 1986 r. przy wę dro wał do Ka -
mian nej, gdzie los ze tknął go z księ -
dzem Hen ry kiem Osta chem, jed ną
z bar dziej wie lo barw nych po sta ci pol -
skie go pszcze lar stwa. Ksiądz Ostach
w Ka mian nej two rzył cen trum api te ra -
pii. Ja ko pre zes pszcze la rzy pol skich
jeź dził po świe cie od To kio po Mo skwę.
Po 1990 r. po padł w kło po ty fi nan so we,
in we sty cje utknę ły. Ale, choć te raz
miesz ka z do mu spo koj nej sta ro ści po -
za Ka mian ną, na dal jest czę stym go -

ściem u No wa ków, któ rzy kon ty nu ują
je go dzia ła nia i pa sję. 

Ja cek ra zem z żo ną Emi lią, zoo tech -
ni kiem, pro wa dzi pa sie kę Barć im. ks.
Hen ry ka Osta cha, ze skle pem i la bo ra -
to rium, ho dow lą ma tek pszcze lich, prze -
twór nią api te ra peu ty ków. Da je pra cę
u sie bie pra wie wie lu lu dziom ze wsi.
Sprze da je miód (na wet do Emi ra tów

Arab skich), spe cy fi ki do api te ra pii, go -
ści pszcze la rzy z ca łe go świa ta, od Bra -
zy lii, po Ja po nię. Wpadł tu do nie go
kie dyś na wet am ba sa dor Chin i b. pre -
zy dent Ukra iny Wik tor Jusz czen ko, też
pszcze la rze.

Przed pa sie ką No wa ków rzu ca się
w oczy ta bli ca:

Tu drzwi przed ludź mi nie za my ka ją, 
Tu dłoń przy ja zną ro dak ci po da,
A od je żdża jąc po my ślisz – szko da,
Że ma my tyl ko jed ną Ka mian ną...
Tra dy cja Osta cho wej, a te raz No wa -

ko wej pa sie ki się ga pra daw nej prze po -
wied ni Łem ków, któ ra mó wi ła, że na tej
zie mi zło to bę dzie się ro dzić na ka mie -
niu. Tym zło tem to, oczy wi ście, miód
spa dzio wy, któ ry w Ka mian nej po wsta -
je głów nie z drzew jo dły.

Na wi zy tów ce Ja cek No wak ma wy -
pi sa ne po zdro wie nie: mio du w ży ciu,
mio du w pa sie ce. 

Wrę cza jąc wi zy tów kę przy po mi -
na od no szą ce się wprost do mio du sło -
wa oj ca me dy cy ny Hi po kra te sa:
„Do brze jest, gdy le kar stwo jest po kar -
mem, a po karm le kar stwem”.

JE RZY LE ŚNIAK

Warto wiedzieć

Zdję ciem czap ki na le żną cześć wy rzą dza no,
stąd po wsta ły przy sło wia „czap ką, chle bem
i so lą, lu dzie lu dzi nie wo lą”. Je śli ktoś nie -
bacz ny tej czci star sze mu i po wa żniej sze mu
nie oka zał, od zy wa no się: „Przy ro słaż (przy -
mar z łaż) ta czap ka do gło wy?”. Ugrzecz nio ny
Po lak, ma jąc po ca ło wać rę kę da my, kładł
na dło ni czap kę, na któ rej do pie ro po ło żo -
na rącz ka od bie ra ła je go po ca ło wa nie (…)
Po la cy nie sia da li ni gdy do je dze nia, ma jąc
czap ki na gło wie. Na wet w mróz, gdy sie dli
do po sił ku, że gna jąc się, zdej mo wa li czap kę
z gło wy, a przy wdzie wa li do pie ro po spo ży -
ciu śnia da nie, obia du, wie cze rzy (…) Co in -
ne go zna czy ło „czap kę na sto le po ło żyć”.
Czy ni li to tyl ko go ście har dzi lub wiel mo żni:
„kto ma 6 ko ni w wo zie, ty siąc zło tych
w szka tu le, a pan nę we dwu mi lach, ten
mógł czap kę na sto le po ło żyć”.

Zyg munt Glo ger
En cy klo pe dia Sta ro pol ska

Lipsk 1900, t. I A -D

SPOŁECZEŃSTWO

Krystynie Uczkiewicz do twarzy
w górniczej czapce FOT. LEŚ
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Mó wią o nich gra bie żcy,
nisz czy cie le. Sa mi nie ma ją
jed nak so bie nic do za rzu ce -
nia. Wy po sa że ni w wy kry -
wa cze me ta lu, wy do by wa ją
z zie mi śla dy hi sto rii.

S ą dec cy po szu ki wa cze nie chcą
wcho dzić w kon flikt z pra wem,
nie chcą też dzia łać na szko dę
za byt ków. Ma ją swo je za sa dy

i do ma ga ją się od in sty tu cji dba ją cych
o do bro kul tu ry, by usza no wały ich pra -
cę. W tym ce lu, w mar cu ub.r., po wo ła li
do ży cia Sto wa rzy sze nie Mi ło śni ków
Hi sto rii i Eks plo ra cji. 

Hob by i mi sja 
Oj cem po my słu był Zbi gniew Cie -

kań ski, by ły funk cjo na riusz Kar pac kie -

go Od dzia łu Stra ży Gra nicz nej w No -
wym Są czu, któ ry nie daw no prze szedł
na eme ry tu rę. Pa sjo na tów z wy kry wa -
cza mi me ta lu skrzyk nął przez in ter net.
Obec nie gru pa li czy trzy na ście osób,
naj młod szy z człon ków, Ni ko dem,
ma 9 lat, po zo sta li są do ro śli i na co
dzień nie ma ją nic wspól ne go z hi sto -
rią czy ar che olo gią. Po szu ki wa nie to
ich hob by i mi sja, bo wiem – ich zda -
niem – ra tu ją od znisz cze nia przed mio -
ty mi nio nych epok. 

– Gdy by nie my, wie le skar bów ni gdy
nie uj rza ło by świa tła dzien ne go i roz pa -
dło by się ze sta ro ści – twier dzą. 

Pra wo wła sno ści 
Nie któ re jed nak oso by, zaj mu ją ce się

ochro ną za byt ków i dóbr kul tu ry, ma ją
na ten te mat od mien ne zda nie. Uwa ża -
ją, że wy pra wy w te ren osób wy po sa żo -
nych w wy kry wa cze me ta lu przy no szą

wię cej strat, niż po żyt ku, a wy cią ga nie
z zie mi za rdze wia łych przed mio tów to

dla nich po spo li ta gra bież. Zgod nie
z pra wem wszyst kie przed mio ty, któ re
w wy ni ku eks plo ra cji zna la zły się w rę -
kach po szu ki wa czy, sta no wią wła sność
Skar bu Pań stwa. 

– W tej kwe stii ma my in ne zda nie
– mó wi Cie kań ski. – Uwa ża my, że są
one na szą wła sno ścią, z te go wzglę du, że
je pod no si my, a nie wy ko pu je my, jak ar -

Sto wa rzy sze nie Mi ło śni ków Hi sto rii i Eks plo ra cji

Po szu ki wa cze skar bów

Sto wa rzy sze nie Mi ło śni ków Hi sto rii i Eks plo ra cji za pre zen to wa ło nie daw no w Są dec kiej Bi blio te ce Pu blicz nej
wy sta wę Hi sto ria woj na mi pi sa na. Gru pa chce krze wić hi sto rię rów nież przez or ga ni zo wa nie pre lek cji dla
uczniów, chwa lić się wie dzą ta kże z za kre su obro ny cy wil nej kra ju – bo wiem człon ko wie sto wa rzy sze nia na le żą
do Sa mo dziel nej Kom pa nii Ra tow nic twa Ogól ne go Mia sta No we go Są cza. Ma rzy im się też po wo ła nie gru py re -
kon struk cyj nej, wzo ro wa nej na I Puł ku Strzel ców Pod ha lań skich z 1939 r., oraz utwo rze nie sek cji mo de lar skiej.

Zgodnie z prawem
wszystkie przedmioty,
które w wyniku eksploracji
znalazły się w rękach
poszukiwaczy, stanowią
własność Skarbu Państwa.

PASJE
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che olo dzy. Czy 5-zło to wa mo ne ta, od na -
le zio na po kil ku la tach w przy do mo wym
ogro dzie, też sta no wi wła sność Skar bu
Pań stwa? Zgod nie z pra wem nie po win -
no się tych przed mio tów ko lek cjo no wać,

tyl ko prze ka zać in sty tu cjom zaj mu ją cym
się ochro ną za byt ków. 

In ny z są dec kich po szu ki wa czy, Ar -
tur An dru szew ski, do da je: – To praw da,
ta ki jest obo wią zek, ale w prak ty ce wie -
lu po szu ki wa czy z ró żnych stron kra ju,
kie dy chce od dać zna le zi sko, jest lek ce -
wa żo nych przez urzęd ni ków. Li czy my
na to, że współ pra ca mię dzy na szym sto -
wa rzy sze niem, a lo kal ny mi in sty tu cja mi,
chro nią cy mi do bra kul tu ry, bę dzie ukła -
dać się do brze.

Po szu ki wa cze zwra ca ją uwa gę, że prze -
pi sy pra wa ich do ty czą ce nie są ja sno spre -
cy zo wa ne i po win ny być zmie nio ne w ta ki
spo sób, by chro nić za byt ki, ale ta kże sza no -
wać i wspie rać po szu ki wa nia pro wa dzo ne
przez oso by pry wat ne.

– Czy ta my ar ty ku ły, w któ rych pi sze
się o po szu ki wa czach, uży wa jąc ta kich
okre śleń jak: gra bie żcy, nisz czy cie le,
dzia ła ją cy nie zgod nie z pra wem. A to nie
jest tak. Bo li nas, że w na szym kra ju po -
szu ki wa cze na dal na tra fia ją na opór in -
sty tu cji zaj mu ją cych się ochro ną
za byt ków, gdy w grę wcho dzi na wią za -
nie z ni mi współ pra cy. Nie chciał bym ge -
ne ra li zo wać te go pro ble mu, bo zda rza ją
się wy jąt ki od re gu ły. Śro do wi sko po szu -

ki wa czy też prze cież nie jest krysz ta ło -
we. Ta kże w nim zda rza ją się czar ne
owce – przy zna je Zbi gniew Cie kań ski.

Ko deks po szu ki wa cza 
Praw dzi wi po szu ki wa cze ma ją wła -

sny ko deks, okre śla ją cy, jak ka żdy
z nich po wi nien się za cho wy wać i ja kich
za sad prze strze gać. Jed na z nich mó wi,
że nie wcho dzą na te ren, gdzie znaj du ją
się sta no wi ska ar che olo gicz ne. Chy ba,

że na obec ność w nich ma ją ze zwo le nie
kon ser wa to ra za byt ków al bo współ pra -
cu ją za je go zgo dą z ar che olo ga mi
i pod ich nad zo rem. 

– Wy ją tek zro bi li śmy na przy kład
w ubie głym ro ku, bio rąc udział w pra -
cach son da żo wych pod czas ba dań ar -
che olo gicz nych w ob rę bie ru in
są dec kie go zam ku. W tym przy pad ku są -
dec cy po szu ki wa cze wska zy wa li, po słu -
gu jąc się wy kry wa cza mi me ta lu,
miej sca, w któ rych coś znaj do wa ło się
pod zie mią. Wy do by ciem zaj mo wa li się
już sa mi ar che olo dzy. Je ste śmy go to wi
za wsze po móc słu żbom ar che olo gicz -
nym, choć by udo stęp nia jąc nasz sprzęt
– de kla ru je pre zes Sto wa rzy sze nia. 

Praw dzi wych po szu ki wa czy nie in te -
re su ją głęb sze war stwy zie mi. Do tar cie
do nich unie mo żli wia zresz tą za sięg
wy kry wa czy me ta lu. Sku pia ją się
na wierzch niej war stwie – tzw. hu mu su
(do 40 cm głę bo ko ści), skła da ją cej się
z prze gni łych li ści, igli wia, roz ło żo nych
śmie ci, na któ rej nie kon cen tru ją się ar -
che olo dzy.

– Gdy się na coś na tknie my, de li kat -
nie dłoń mi i ma ły mi ło pat ka mi roz grze -
bu je my miej sce i pod no si my z nie go
przed miot – wy ja śnia Cie kań ski. – Po -
tem miej sce za sy pu je my. To pod sta wo -
wa za sa da po szu ki wa cza, któ rej sta ra my
się prze strze gać. Chęt nie prze ka zy wa li -
by śmy przed mio ty, któ re przy wo zi my
z wy praw, in sty tu cjom zaj mu ją cym się
ochro ną za byt ków, czy ta kim, któ re ma -
ją do bra kul tu ro we chro nić, ale od no si -
my wra że nie, jak by nie by ło wo li, by
z na mi współ pra co wać. 

Opinie

Kry sty na Me nio, kie row nik są dec kiej
De le ga tu ry Wo je wódz kie go Urzę du
Ochro ny Za byt ków w Kra ko wie:
– Oso by, sta ra ją ce się o zgo dę na po szu ki wa -
nia, mu szą wy peł nić sto sow ny wnio sek za -
wie ra ją cy wska za nie miej sca po szu ki wań
wraz z po da niem współ rzęd nych geo de zyj -
nych, zgo dę wła ści cie la te re nu (do ku ment
po twier dza ją cy, że da na oso ba jest wła ści cie -
lem te re nu), pro gram pla no wa nych prac,
wska za nie ter mi nu roz po czę cia i za koń cze nia
po szu ki wań i uza sad nie nie, w ja kim ce lu pro -
wa dzi się te czyn no ści. Do brze by ło by, by gru -
pa za bez pie czy ła so bie nad zór
ar che olo gicz ny. Ba dań, o któ rych mo wa, ta ka
gru pa nie mo że z pew no ścią pro wa dzić na już
od kry tych sta no wi skach ar che olo gicz nych.
Przed mio ty, ja kie znaj dą w zie mi, są w myśl
usta wy wła sno ścią Skar bu Pań stwa. Nie wa -
żnym więc jest, czy czyn ność tę na zwie my
pod nie sie niem, wy do by ciem czy wy ko pa -
niem. Je śli są to przed mio ty za byt ko we, win -
ny tra fić do mu zeum. My, przy wy da wa niu
zgo dy na po szu ki wa nia, win ni śmy więc za żą -
dać do dat ko wo zgo dy mu zeum re gio nal ne go
na przy ję cie zna le zisk w de po zyt. Na sze pra -
wo jed nak nie pre cy zu je, co zro bić, je śli ta ka
pla ców ka nie wy ra zi na to ak cep ta cji. Mo że
po szu ki wa cze ma ją więc w ja kiejś czę ści ra -
cję, że ta usta wa w nie któ rych miej scach win -
na być zmie nio na i do pre cy zo wa na.

Robert Ślusarek, dyrektor Muzeum
Okręgowego w Nowym Sączu:
– Je ste śmy otwar ci na ka żdą współ pra cę,
ka żdy dar, co nie zna czy, że nie zo sta nie on
przez nas zwe ry fi ko wa ny. Za le ży, co się prze -
ka zu je i w ja kim try bie. Cho dzi o to, jak zna -
le zi sko zo sta ło udo ku men to wa ne. Po win no
mieć opis, w ja kim miej scu zo sta ło zna le zio -
ne i na ja kiej głę bo ko ści. Hi sto ria jest na uką
roz wi ja ją cą pa sje wie lu lu dzi, więc gdy by nie
pa sjo na ci nie by ło by hi sto rii. Trze ba jed nak
– co chciał bym pod kre ślić – mo ni to ro wać to,
co dzie je się za ich po śred nic twem.

Prawdziwi poszukiwacze
mają własny kodeks,
określający, jak każdy z nich
powinien się zachowywać
i jakich zasad przestrzegać.
Jedna z nich mówi, że nie
wchodzą na teren, gdzie
znajdują się stanowiska
archeologiczne.

PASJE
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Po szu ki wa nia pro wa dzo ne na ob sza -
rach nie ob ję tych prze pi sa mi usta wy
o ochro nie dóbr kul tu ry lub prze pi sa mi
pra wa miej sco we go nie są trak to wa ne
ja ko nie le gal ne pra ce ar che olo gicz ne
i wy ko pa li sko we, je że li za re je stro wa ne
sto wa rzy sze nie do ko na pi sem ne go
zgło sze nia za mia ru pod ję cia ta kich po -
szu ki wań do wo je wódz kie go kon ser -
wa to ra za byt ków. 

– Przede wszyst kim z te go wzglę du
po sta no wi li śmy po wo łać do ży cia i za -
re je stro wać na sze sto wa rzy sze nie – wy -
ja śnia Cie kań ski. 

Te ren na mie rzo ny 
Są dec cy pa sjo na ci są nie źle zo rien to -

wa ni, ja kie re jo ny na Są dec czyź nie mo -
gą ob fi to wać w to, co ich naj bar dziej
in te re su je – czy li ele men ty żoł nier skich
mun du rów, uzbro je nia i wy po sa że nia
z I i II woj ny świa to wej. Do brze są im
zna ne spe ne tro wa ne już oko li ce No we go
Są cza, te re ny wzdłuż Du naj ca, nad Ka -
mie ni cą, re jo ny Mar cin ko wic czy wresz -
cie Wy so kie go ko ło Li ma no wej, gdzie
znaj do wa ły się po zy cje nie miec kie. Nie
prze bi ją one jed nak tych pod Gor li ca mi,
gdzie pod czas I woj ny świa to wej roz gry -
wa ły się krwa we dzia ła nia wo jen ne (Ope -
ra cja Gor lic ka). Po szu ki wa cze nie
pe ne tru ją te re nu w ciem no. Jest on – jak
to mó wią – na mie rzo ny.

– Ba zu je my na in for ma cjach po zy ski -
wa nych od rdzen nych miesz kań ców,
osób, któ re wal czy ły w in te re su ją cym
nas re jo nie, al bo by ły pod czas woj ny
świad ka mi ró żnych zda rzeń – mó wi po -
szu ki wacz Mar cin La ciu ga. 

Do ka żdej eks plo ra cji mu szą się przy -
go to wać. Za nim wej dą w te ren, spę dza -
ją wie le go dzin w bi blio te ce
na wer to wa niu opra co wań, źró deł hi sto -
rycz nych i map, po zwa la ją cych im le piej
go po znać. Ba zu ją rów nież na in for ma -
cjach wy szu ka nych w in ter ne cie, zwłasz -
cza na fo rach dla po szu ki wa czy. 

Dresz czyk emo cji 
O na rzę dzia pra cy mu szą za trosz czyć

się sa mi. Ta kie hob by tro chę kosz tu je.
Ce ny wy kry wa czy me ta lu (o przy zwo -
itych pa ra me trach) wa ha ją się od 1–2
tys. zł. Do te go wy dat ku do li czyć na le -
ży odzież i bu ty, naj le piej nie prze ma kal -
ne, środ ki do czysz cze nia i kon ser wa cji
przed mio tów. Dla swo jej pa sji są jed nak
w sta nie po nieść te kosz ty. 

– Lu bię ten dresz czyk emo cji, kie dy
wy kry wacz da je znać, że coś jest
pod zie mią. Ni gdy nie wia do mo na co
się tra fi – mó wi Mał go rza ta Cie kań ska.
Tym hob by za ra ził ją mąż, da jąc
na chwi lę do rę ki sprzęt. A że w szko le
na le ża ła do har cer stwa i lu bi ła wy pa dy
w te ren, wcią gnę ła się. 

– Mnie w gro no po szu ki wa czy wcią -
gnął z ko lei ko le ga ze stu diów – do da je
Mar cin Po cie cha. – Wła śnie z nim po raz
pierw szy po je cha łem w te ren. Zna leź li -
śmy wów czas ma leń kie bu te lecz ki au -
striac kie. 

Pię cio let ni staż cho dze nia z wy kry -
wa czem me ta lu ma za ło ży ciel sto wa rzy -
sze nia.

– Po cho dzę z Kro sna Od rzań skie go.
Pa mię tam, że z ko le ga mi pe ne tro wa li -
śmy bun kry, któ rych w tych re jo nach nie
bra ko wa ło i ru iny zam ku – opo wia da
Zbi gniew Cie kań ski. – Dzię ki tej pa sji,
wspól nie z żo ną, od wie dzi li śmy w Pol -
sce nie mal wszyst kie miej sca znaj du ją ce
się w „ka len da rzu po szu ki wa cza skar -
bów”: Bo ry Tu chol skie, Wał Po mor ski,
li nie umoc nień z 1939 r., Biesz cza dy
i oczy wi ście naj bli ższe oko li ce. Z ka -
żdym eks po na tem, któ ry uda ło mi się
ura to wać od znisz cze nia, wią żą się nie -
za po mnia ne wspo mnie nia. 

Naj dłu ższym sta żem cho dze nia z wy -
kry wa czem, spo śród są dec kich po szu ki -
wa czy, bo 9-let nim, le gi ty mu je się Ar tur
An dru szew ski.

– Po dob nie, jak wie lu ko le gów, ja
rów nież sam zro bi łem so bie pierw szy
wy kry wacz. Nie był to jed nak tzw. „klo -
ze ciak”. Po szu ki wa cze wie dzą, o co cho -
dzi. Je go kon struk cja wy ko na na by ła ze

zwy kłych ru rek PCV – ta kich, ja kie uży -
wa się w do mo wej ka na li za cji. Od dziec -
ka in te re so wa łem się nu mi zma ty ką.
Zbie ra łem mo ne ty. Pa mię tam, że z zie mi
z przy do mo we go ogród ka, kie dy trze ba
by ło coś w nim zro bić, wy cią ga ło się, a to
gu zi ki od mun du rów nie miec kich, a to ja -
kąś mo ne tę z okre su I woj ny świa to wej.

IGA MI CHA LEC

Do każdej eksploracji muszą
się przygotować. Zanim
wejdą w teren, spędzają
wiele godzin w bibliotece
na wertowaniu opracowań,
źródeł historycznych i map,
pozwalających im lepiej 
go poznać.
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Mó wi o so bie: zdy scy pli -
no wa na, zor ga ni zo wa -
na i od po wie dzial na. Nie
cier pi mo no to nii, za to lu bi
ry wa li za cję. Od kąd pa mię -
ta, peł ni ła funk cje kie row -
ni cze, choć spe cjal nie się
o to nie sta ra ła. 

O szkol nych am bi cjach, za wo -
do wych do świad cze niach
i mi ło ści do gór roz ma wia -
my z Ali cją Ja ro siń ską, dy -

rek to rem Sa mo dziel ne go Pu blicz ne go
Za kła du Opie ki Zdro wot nej Szpi tal im.
dr. J. Die tla w Kry ni cy -Zdro ju.

Pa ni wspo mnie nia z dzie ciń stwa? 
Po cho dzę z wie lo dziet nej ro dzi ny,

mam czwo ro ro dzeń stwa. Ro dzi ce są
z No we go Są cza, ma ma by ła go spo dy -
nią do mo wą, a ta to – ko le ja rzem. By łam
bar dzo do brą, am bit ną i obo wiąz ko wą
uczen ni cą. W szko le pod sta wo wej bra -
łam udział w olim pia dzie bio lo gicz nej,
na szcze blu wo je wódz kim za ję -
łam V miej sce. Od kie dy się gam pa mię -
cią, peł ni łam ro le kie row ni cze, cho ciaż
o to spe cjal nie nie za bie ga łam. By łam
prze wod ni czą cą kla sy i szko ły. La ta
dzie ciń stwa, oprócz szko ły, wy peł niał
mi sport. Po lek cjach upra wia łam bie gi
prze ła jo we i lek ko atle ty kę. Zi mą jeź dzi -

łam na nar tach na po bli skich pa gór kach.
Mo ją ulu bio ną gór ką by ła ta po ło żo -
na wśród la sów nad rze ką Jam nicz ką.
Zje żdża nie z niej wy ma ga ło szcze gól nej
od wa gi, bo gdy ktoś nie wy ha mo wał, to
wpa dał do rzecz ki. Na le ża łam do Szkol -
ne go Klu bu Spor to we go, któ ry prę żnie
pro wa dził na uczy ciel wf. Czę sto by ły
or ga ni zo wa ne dwu ty go dnio we obo zy

spor to we w Tę go bo rzu czy No wym Tar -
gu. Bra łam też udział w im pre zach cha -
ry ta tyw nych. W okre sie Świąt Bo że go
Na ro dze nia roz da wa łam w szpi ta lu pre -
zen ty cho rym dzie ciom. Zaw sze prze -
bra na by łam za anioł ka, to dla te go, że
na tu ra ob da rzy ła mnie sło wiań skim ty -
pem uro dy. Kie dyś ko le ga szkol ny chciał
spraw dzić, czy mo je wło sy są praw dzi -
we, i pod pa lił mi je świecz ką. W kon se -
kwen cji te go mu sia łam spo ro je skró cić,
z dłu go ści po bio dra do po ło wy ple ców. 
Dla cze go wy bra ła Pa ni za wód pie -
lę gniar ki? 

Od wcze sne go dzie ciń stwa ma rzy łam
o wy ko ny wa niu te go za wo du, dla te go
po szko le pod sta wo wej wy bra łam Li -
ceum Me dycz ne. Ni gdy nie my śla łam
o stu dio wa niu me dy cy ny, więc wy bra łam
Wy dział Pie lę gniar stwa na Ślą skiej Aka -
de mii Me dycz nej. Ży cie jed nak szyb ko
zwe ry fi ko wa ło mo je pla ny i ma rze nia. Ja -
ko pie lę gniar ka pra co wa łam tyl ko pół to -
ra ro ku w Cen trum Zdro wia Dziec ka
w pod war szaw skim Mię dzy le siu.
Jak tam Pa ni tra fi ła?

Do War sza wy prze pro wa dzi łam się
z mę żem, bo fa scy no wa ło mnie wte dy
wiel kie mia sto. Cen trum Zdro wia
Dziec ka by ło zu peł nie in nym ty pem
szpi ta la niż ten w No wym Są czu. To ol -
brzy mi kom pleks, z mnó stwem od dzia -
łów i roz bu do wa ną re ha bi li ta cją,
z ba se na mi w pod zie miach bu dyn ku.
Szpi tal był na sta wio ny na kształ ce nie
za wo do we per so ne lu i miał bar dzo do -
brze roz bu do wa ny sys tem opie ki so cjal -
nej. Był bar dzo przy ja zny dla pa cjen tów
i per so ne lu. Pra ca na od dzia le neu ro chi -
rur gii dzie cię cej da wa ła mi ol brzy mie
mo żli wo ści za po zna nia się z no wo cze -
snym sprzę tem, ale ta kże z przy pad ka -
mi cho ro bo wy mi, z ja ki mi się do tąd nie
spo tka łam. By ły tam dzie ci na gra ni cy
ży cia i śmier ci z ca łej Pol ski, Eu ro py
i świa ta, w tym z Ira ku. W Cen trum
zdo by łam wie le do świad czeń za wo do -
wych, więc gdy opu ści łam je, nic nie by -
ło mnie w sta nie za sko czyć. Ani
no wo cze sne me to dy ba daw cze, ani naj -
cię ższe cho ro by. 
Ła two się by ło Pa ni za akli ma ty zo -
wać w War sza wie? 

Nie by ło ła two, cho ciaż ła two wcho -
dzę w re la cje ko le żeń skie. War sza wia cy

46 Sądeczanin KWIECIEŃ 2010 v www.sadeczanin.info

POR TRET KO BIE TY. Alicja Jarosińska

Ni gdy wię cej
nie wy ja dę
z Są cza
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prze ja wia ją ce chy ego cen trycz ne. Wy -
da je się im, że po za War sza wą nic nie
ist nie je. Choć przy znać trze ba, że
po pię ciu la tach miesz ka nia w sto li cy ja
sa ma też za czy na łam mieć ta kie wra że -
nie. Po za tym cią gle tę sk ni łam za Są dec -
czy zną. Ja dąc do ro dzi ców
w od wie dzi ny, ser ce szyb ciej mi bi ło,
gdy wi dzia łam pierw sze za ry sy tu tej -
szych gór. 
Pa mię ta Pa ni szcze gól ny dy żur?

W Cen trum Zdro wia Dziec ka obo -
wią zy wał bar dzo mę czą cy, trzy zmia no -
wy sys tem pra cy. Zda rza ło się, że
mia łam czte ry noc ne dy żu ry pod rząd.
Ni gdy nie za po mnę jed ne go z nich,
w cza sie trze ciej z ko lei noc ki. Dy żu ro -
wa łam z ko le żan ką, mia ły śmy 30 dzie ci
pod opie ką. Oko ło czwar tej nad ra nem
ko le żan ka za pro po no wa ła, abym się
prze spa ła pół go dzi ny, pod czas gdy ona
bę dzie czu wać. Obu dzi łam się po 20 mi -
nu tach, bo na od dzia le nie mo żna by ło
za snąć. Cią gle pi ka ły re spi ra to ry, któ -
rych dźwięk mam w uszach do dziś.
Z prze ra że niem spo strze głam, że ko le -
żan ka śpi, choć mia ła czu wać. Po bie -
głam spraw dzić, czy na sa lach wszyst ko
jest w po rząd ku. Nie ste ty, jed no łó żko
by ło pu ste! Zaj mo wa ła je wcze śniej
dziew czyn ka, któ ra zo sta ła przy wie zio -
na z za bu rze nia mi neu ro lo gicz ny mi,
pro sto z obo zu zi mo we go. Po tym, jak
spa dła z sa nek i ude rzy ła się w tył gło -
wy, nie mia ła orien ta cji co do miej sca

i cza su. Nie wie dzia ła, jak się na zy wa,
gdzie jest i co ro bi. Cho dzi łam i szu ka -
łam jej po od dzia łach, ob dzwo ni łam
wszyst kie mo żli we dy żur ki, ale ni gdzie
jej nie by ło. Wie dzia łam, ja kie za rzu ty
na mnie cią żą. Oko ło ósmej ra no dziec -
ko się zna la zło. Pod da łam się re gu la mi -
no wej ka rze, a wy da rze nie to

za pa mię ta łam na ca łe ży cie. Ni gdy po -
tem już nikt mnie nie na mó wił na krót -
ką na wet drzem kę. Za wi ni ły też
i pro ce du ry, bo po tym zda rze niu zmie -
nio no sys tem pra cy, na 12–go dzin ny
(dzień, noc, i dwa dni wol ne). Uwa żam
go za naj bar dziej opty mal ny dla pra cy
pie lę gnia rek. Mo je pod wład ne uczu lam
na to, że ich pra ca po le ga na za pew nie -
niu opie ki pa cjen tom. Spa nie pie lę gnia -
rek pod czas dy żu rów ab so lut nie nie jest
i nie bę dzie prze ze mnie to le ro wa ne.
A in ny? 

Dru gi ta ki dy żur, któ ry pa mię tam,
prze ży łam w noc syl we stro wą 1988/89.
Re ani mo wa ły śmy dziec ko i ura to wa ły -
śmy wte dy je go ży cie. Wcho dzi łam
w no wy rok pod bu do wa na. Cho ciaż
po kil ku mie sią cach to dziec ko jed nak
zmar ło. 

Od no si ła tam Pa ni suk ce sy za wo -
do we?

W Cen trum Zdro wia Dziec ka nie od -
no si ło się suk ce sów, co bar dzo mnie de -
pry mo wa ło. Spo ty ka łam się wy łącz nie
z naj cię ższy mi scho rze nia mi. Ja ko mło -
da pie lę gniar ka bar dzo prze ży wa łam ka -
żdą śmierć dziec ka. Na wet dzi siaj, gdy

wspo mi nam tam te dni, głos mi się ła -
mie, bo nie mo żna bez emo cji i łez prze -
cho dzić obok ta kie go nie szczę ścia.
Tym cza sem czło wiek, pra cu jąc tam,
wcze śniej czy póź niej wy zby wał się
emo cji, bo nie mo żna prze ży wać ka żdej
śmier ci dziec ka. Nie wy trzy my wa łam
te go ob cią że nia psy chicz ne go. 
Czym się Pa ni zaj mo wa ła po za -
koń cze niu pra cy w Cen trum? 

Uro dzi łam dziec ko i za ję łam się je go
wy cho wa niem, a jed no cze śnie za czę łam
za ocz ne stu dia pie lę gniar skie. Do je -
żdża łam do Ka to wic, bo w War sza wie
te go wy dzia łu, któ ry wy bra łam, nie by -
ło. W tym też cza sie po sta no wi łam wraz
z mę żem prze nieść się do No we go Są -
cza. Po pię ciu la tach, gdy skoń czy łam
stu dia, za czę ło się bez ro bo cie. Ma gi stro -
wie pie lę gniar stwa nie by li już po szu ki -
wa ni na ryn ku pra cy. Uro dzi łam dru gie
dziec ko, roz po czę łam ko lej ne stu dia.
Po ich ukoń cze niu przez rok pra co wa -
łam w ZOZ ja ko spe cja li sta pro mo cji
i re kla my. Był to bar dzo burz li wy etap
w mo im ży ciu. 
Po tem pra co wa ła Pa ni w Bie go ni -
cach?

Tak, naj pierw ja ko dy rek tor do spraw
ad mi ni stra cyj nych, a po tem zo sta łam
pre ze sem Za rzą du Przy chod ni Cen trum
Me dycz ne go Bie go ni ce, któ re bu do wa -
łam i roz wi ja łam od pod staw. Przez te
pięć lat, gdy tam pra co wa łam, po czu łam
się pew nie w za rzą dza niu i zro zu mia -
łam, że mam ku te mu pre dys po zy cje.
Póź niej kie ro wa łam re or ga ni za cją przy -
chod ni le kar skich szpi ta la w Gor li cach,
aż wresz cie zło żo no mi pro po zy cję za -
rzą dza nia kry nic kim szpi ta lem. 

Pracę zawodową rozpoczęła w 1988 r. jako pielęgniarka
w Centrum Zdrowia Dziecka na oddziale neurochirurgii
dziecięcej w Międzylesiu pod Warszawą. Dwukrotnie
została uhonorowana przez personel, dzieci i ich
rodziców tytułem „Najsympatyczniejszej pielęgniarki
oddziału”. W nagrodę otrzymała chińskie filiżanki oraz
rosyjski zegarek, który bezbłędnie chodzi do dziś.
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Mi ja rok od kie dy zo sta ła Pa ni mia -
no wa na na to sta no wi sko. Jak
pod su mo wa ła by Pa ni ten czas? 

Śmie ję się, że w ba ga żni ku mo je go sa -
mo cho du wraz z no mi na cją na dy rek to -
ra, przy wio złam kry zys w NFZ.
Co dzien nie wal czę o ka żdy grosz na wy -
pła ty i o to, aby pa cjen tom ni cze go nie
bra ko wa ło. W ubie głym ro ku mu sia łam
prze pro wa dzić re or ga ni za cję, z pla ców -
ką po że gna ło się ok. 30 osób, bo za czę ła
ona tra cić płyn ność fi nan so wą. Obec nie
naj więk szym pro ble mem jest dla mnie

mo der ni za cja, roz bu do wa i re mont szpi -
ta la. Po przed ni prze targ wy grał wy ko -
naw ca, któ ry w trak cie pro wa dze nia prac
bu dow la nych in sta lo wał w re mon to wa -
nym bu dyn ku in ne, gor sze i tań sze ma te -
ria ły bu dow la ne niż prze wi dzia ne
w pro jek cie bu dow la nym, co oczy wi ście
jest nie zgod ne z pra wem. Szpi tal mu siał
ze rwać z nim umo wę, wkrót ce zo sta nie
roz pi sa ny no wy prze targ. 
Jak bę dzie wy glą dać szpi tal po re -
mon cie?

Szpi tal mu si do sto so wać swo ją struk -
tu rę do wy mo gów roz po rzą dze nia Mi -
ni ster stwa Zdro wia z 2006 ro ku, któ re

do kład nie okre śla, jak ma on wy glą dać.
A więc trze ba np. roz bu do wać wę zły sa -
ni tar ne czy wy go spo da ro wać po miesz -
cze nia na izo lat ki. Na te ren szpi ta la
zo sta ną prze nie sio ne przy chod nie spe -
cja li stycz ne z uli cy Kra szew skie go. Za -
koń cze nie ca łej in we sty cji pla nu ję
na ko niec li sto pa da. 
Nie mę czą Pa nią co dzien ne do jaz dy?

Nie wy obra żam so bie miesz ka nia
w bez po śred nim są siedz twie miej sca
pra cy! Tra sa z No we go Są cza do Kry ni -
cy jest bar dzo ład na, pod czas jej po ko -
ny wa nia re lak su ję się, na bie ram dy stan su
do wie lu spraw, ob my ślam wy stą pie nia
na na stęp ny dzień. Naj lep sze po my sły
przy cho dzą mi do gło wy pod czas jaz dy.
Zaw sze mó wię, że je śli ktoś chce na rze -
kać, to znaj dzie ku te mu po wód. 
Co jest naj wa żniej sze w za rzą dza niu?

Przede wszyst kim umie jęt ność ra dze -
nia so bie ze stre sem. Przy znam, że
w Bie go ni cach go rzej so bie z nim ra dzi -
łam. Cho ciaż i tu taj mi on to wa rzy szy,
ale mniej się de ner wu ję i po tra fię roz ła -
do wać na pię cie. Gdy bym nie za rzą dza -
ła wcze śniej in ną pla ców ką, pew nie
wy koń czy ła bym się na tło kiem spraw.
Tu taj sta łam się doj rzal szym me ne dże -
rem. Za rzą dza nie to nie tyl ko prze pi sy,
ale ta kże umie jęt ność ko mu ni ka cji
z pod wład ny mi i pa cjen ta mi. Nie po -
wiem, że po po wro cie do do mu je stem
cał kiem wy lu zo wa na, bo cza sem są ta -
kie dni, że stres to wa rzy szy mi do póź -
nej no cy. Ale sta ram się wal czyć z nim
– zi mą je żdżąc na nar tach, a la tem ro -
biąc wy ciecz ki ro we ro we, czy cho dząc
na ba sen. Wy si łek fi zycz ny po le cam ka -
żde mu, bo sie dze nie przed kom pu te rem
czy te le wi zo rem i ob ja da nie się, nie po -
ma ga w wal ce z pro ble ma mi. 
Czym się Pa ni zaj mu je po pra cy?

Wra cam do do mu o 17. i nie wie le
mam cza su wy łącz nie dla sie bie. Je stem
tra dy cjo na list ką, więc przy go to wu ję
wspól ny, ro dzin ny obiad. Po tem z dziec -
kiem bie gnę na an giel ski lub na ba sen.
Do pie ro w week end mam wię cej cza su
na roz wi ja nie wła snych za in te re so wań.
Jest to też czas, któ ry po świę cam ro dzi -
nie. Po 25 la tach prze rwy wró ci łam
do jaz dy na nar tach, lecz już na zu peł -
nie in nym sprzę cie i in ną tech ni ką. Mąż
nie jeź dzi na nar tach, więc za bie ram

na nie sy nów. Lu bię te atr, cza sem uda
mi się zo ba czyć spek takl pod czas paź -
dzier ni ko we go Prze glą du Te atrów
w No wym Są czu. Nie oglą dam fil mów
fan ta stycz nych, ki na ak cji czy se ria li.
Mo ją pa sją są gó ry, a ma rze niem jest
wej ście na Ry sy od pol skiej stro ny, któ -
re od lat od kła da łam, ale w koń cu mu -
szę to zro bić. Urlop naj chęt niej spę dzam
w Ta trach, bo uwiel biam otwar tą prze -
strzeń. W gó rach czu ję się na ła do wa -
na po zy tyw ną ener gią. W paź dzier ni ku
ubie głe go ro ku by łam z ro dzi ną na Ba -
biej Gó rze. 
Ulu bio ne Pa ni miej sca w No wym
Są czu? 

Je stem lo kal ną pa triot ką i po do ba mi
się ca ły Sącz, a szcze gól nie oko li ce uli -
cy Fal ko wej, gdzie miesz kam. Są tu gór -
ki i skan sen oraz mo ja tra sa ro we ro wa:
Fal ko wa – Ka mion ka – Ka mie ni ca
i z po wro tem. 
Pa ni pla ny na bli ższą i dal szą przy -
szłość? 

Naj bli ższe to na uka ję zy ka an giel -
skie go, bo je go zna jo mość jest nie zbęd -
na na sta no wi sku me ne dżer skim.
Na wie le rze czy, któ re lu bię ro bić, mam
te raz ma ło cza su, więc od kła dam je
do eme ry tu ry. Bę dę wte dy pod ró żo wać,
od wie dzać czę ściej wy sta wy i te atr. Pla -
ny na eme ry tu rę mam, ale do eme ry tu -
ry da le ko. Jed no wiem, nie wy ja dę już
ni gdy wię cej z Są cza, bo tu jest mo je
miej sce na zie mi. 

Roz ma wia ła
MAŁ GO RZA TA KA REŃ SKA

Ali cja Ja ro siń ska 

Uro dzi ła się w No wym Są czu, a wy cho wa ła
w Jam ni cy. Tu taj ukoń czy ła szko łę pod sta -
wo wą, a w No wym Są czu Li ceum Me dycz ne.
Jest ab sol went ką Wy dzia łu Pie lę gniar stwa
Ślą skiej Aka de mii Me dycz nej w Ka to wi cach.
Skoń czy ła rów nież stu dia po dy plo mo we:
w no wo są dec kiej Wy ższej Szko le Biz ne su
na kie run ku or ga ni za cja i za rzą dza nie w słu -
żbie zdro wia oraz na Uni wer sy te cie Eko no -
micz nym w Kra ko wie – au dyt w fi nan sach
pu blicz nych. W pra cy dy plo mo wej po rów ny -
wa ła spo sób za rzą dza nia w pu blicz nej i nie -
pu blicz nej słu żbie zdro wia. 
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A wszyst ko za czę ło się od...
…warsz ta tów z te atru nõ , któ ry jest

tra dy cyj nym te atrem ja poń skim. Po tych
warsz ta tach na bra łam nie sa mo wi tej
pew no ści sie bie. Z oka zji 90. rocz ni cy
na wią za nia sto sun ków po mię dzy Pol ską
a Ja po nią, z kra ju kwit ną cej wi śni
do War sza wy przy był mistrz Aki ra Mat -
sui. Uczył nas tań ca, śpie wu, cho re ogra -
fii. Jed nak na te warsz ta ty nie cho dzi łam
ze wzglę du na ak tor stwo, lecz na mo je
obec ne stu dia. I tak pew ne go dnia, kie -
dy pod je cha li śmy z mę żem i syn kiem
pod cen trum han dlo we w War sza wie,
zo ba czy li śmy wiel ki na miot przed wej -
ściem z na pi sem „Ca stin gi do fil mu
i TV”. Mło dy chło pak wrę czył mi for -
mu larz i za pro sił do środ ka na roz mo -
wę. Po my śla łam: raz ko zie śmierć!
Zdo by łam się na od wa gę, co nie by ło ła -
twe. W na mio cie znaj do wa li się ko lej no
ope ra tor ka me ry, fo to graf i ko bie ta,
z któ rą mia łam ode grać ja kąś scen kę.
Ona by ła ko chan ką, ja na to miast za zdro -
sną żo ną. Na po czą tek zro bi łam jej więc
kar czem ną awan tu rę, by po tem przejść
w stan de pre sji i pła czu. W ta ki wła śnie
spo sób zwią za łam się z jed ną z naj więk -
szych agen cji.
Na czym po le ga pra ca agen cji?

Agen cja dzwo ni, za pra sza jąc na ca -
stin gi do ró żnych pro duk cji – ta aku rat
współ pra cu je z TVN. Naj pierw przy sy -
ła sce na riusz, z któ rym trze ba się za po -
znać, po tem idzie się na ca sting. Je śli

da na oso ba jest do bra i spodo ba się re -
ży se ro wi, ma ro lę. Cza sa mi zda rza się,
że wi zja re ży se ra, co do ro li sta ty sty
bądź epi zo dy sty, jest zu peł nie in na niż

so bie wy obra ża my, czy ta jąc sce na riusz.
Jed na oso ba jest za wy so ka, in na nie pa -
su je do wy bra ne go już głów ne go bo ha -
te ra. Kie dy już do sta nę ro lę, kon tak tu je
się ze mną opie kun od po wie dzial ny
za mo je do niej przy go to wa nie. Wszyst -
kie wy tycz ne, jak się uczyć, po da je
przez te le fon. Cza sa mi kom plet nie ina -
czej wi dzisz swo ją po stać, ale mu sisz się
do sto so wać.
Jak wy glą da dzień na pla nie?

Zdję cia za zwy czaj trwa ją od ra -
na do wie czo ra, ale zda rza się też, że tyl -
ko kil ka go dzin. Wsta ję o 5., bo o 6.
trze ba być już na umó wio nym miej scu.
Póź niej wszy scy je dzie my na plan. Ostat -
nio był to Dom Wiel kie go Bra ta. Na stęp -

nie od by wa się pró ba ge ne ral na,
śnia da nie, po tem gar de ro ba. Epi zo dy -
stów i ak to rów ubie ra ją sty li ści, na to -
miast sta ty ści przy cho dzą na plan
w swo ich ubra niach, w któ rych wy szli
z do mu. Na koń cu jest ma ki jaż,
a przed wyj ściem na plan od by wa się roz -
mo wa z re ży se rem, któ ry za wsze tłu ma -
czy, co, gdzie, kie dy i dla cze go. Ma on
ta kże pra wo do na ka za nia in ne go stro ju.
Na pla nie zdję cia prze ry wa się z ró żnych
po wo dów – na przy kład trze ba po pra wić
świa tło czy po wtó rzyć kwe stie. Cza sa mi
jed ną, kil ku se kun do wą sce nę trze ba na -
gry wać go dzi nę. Z ró żnych per spek tyw
i w ró żnych od sło nach. Do pie ro póź niej

Ka ta rzy na Haj duk–Pi wo war czyk

Hob by: sta ty sta

Wszystko, co robisz jako
statysta, robisz
w absolutnej ciszy. To
bardzo trudne udawać
emocje czy śmiać się
i rozmawiać z przyjaciółmi,
nie wydając dźwięku. Jak
w pantomimie.

Ka ta rzy na Haj duk–Pi wo war czyk, 24-let nia no wo są de -
czan ka, od po nad trzech lat miesz ka w War sza wie. Tu
pra cu je, stu diu je, wy cho wu je swo je go syn ka, a w wol -
nych chwi lach wy ska ku je na plan, by sta ty sto wać, a to
w Klu bie sza lo nych dzie wic, a to w Na Wspól nej.
Na swo im przy kła dzie udo wad nia, że dro ga do te le wi zji
wca le nie jest trud na.

Z prezydentem
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wszyst ko jest mon to wa ne. Je że li eki pa
jest już zmę czo na, ogła sza się prze rwę,
zwy kle na obiad. 
Sta ty sta? Epi zo dy sta? 

Ja ko epi zo dy sta lub ak tor grasz ro lę.
Sta ty sta ro bi za tłum, jest tłem dla ak to -
rów. Wszyst ko, co ro bisz ja ko sta ty sta,
ro bisz w ab so lut nej ci szy. To bar dzo
trud ne uda wać emo cje czy śmiać się
i roz ma wiać z przy ja ciół mi, nie wy da -
jąc dźwię ku. Jak w pan to mi mie. Trze ba
pa mię tać, że naj wa żniej si są ak to rzy
i ich ro le. Gra łam tak ostat nio za ple ca -
mi słyn nej Kor by z Lej dis, An ny De re -
szow skiej.
W ja kich pro duk cjach wy stą pi łaś?

Za gra łam w kil ku sce nach po pu lar -
ne go se ria lu Na Wspól nej. Gra łam rów -
nież 20-let nią mo del kę w se ria lu Sąd
ro dzin ny, a w Klu bie sza lo nych dzie wic
dziew czy nę, któ ra świę tu je swo je 18.
uro dzi ny, i kil ka in nych scen. Wie le pro -
po zy cji zmu szo na by łam od rzu cić z po -
wo du bra ku cza su. Ale tym, któ rzy ma ją
go w nad mia rze i chcą spró bo wać tej
pra cy, go rą co po le cam. Nie bój my się
zro bić te go naj trud niej sze go, pierw sze -

go kro ku. Mo żna zgło sić się do kil ku
agen cji na raz. Pra ca na pal nie to nor mal -
ne za ję cie, tyl ko nie zna ne, dla te go
na po cząt ku tak eks cy tu ją ce. 
Jak go dzisz obo wiąz ki mat ki, żo ny
i stu dent ki z wy stę po wa niem
na pla nie?

Na przy go to wa nie się do ro li za wsze
trze ba mieć czas, a mnie go, jak wspo -
mnia łam, jed nak bra ku je. Dla te go ła -
twiej być sta ty stą – mo żna
im pro wi zo wać. Ostat nio od rzu cam pro -
po zy cje, po nie waż je stem sa ma w War -
sza wie. Mąż ma wła sną fir mę
bu dow la ną i wy je chał do Ło dzi na kil ka
ty go dni. Nie mam z kim zo sta wić syn -
ka. Nie mo gę so bie po zwo lić na spę dze -
nie ca łe go dnia na pla nie. Po za tym jest
jesz cze pra ca. Wcze śniej by łam ho stes -
są na She ra to nie i po szłam na wy ma rzo -
ne stu dia – kul tu ra Ja po nii – a po tem
by ła pra ca w naj więk szym Em pi ku
w Pol sce, któ ra za koń czy ła się
przed mo imi eg za mi na mi. W ży ciu są
pew ne prio ry te ty. Za le ży mi bar dzo
na ukoń cze niu stu diów, o któ rych ma -
rzy łam już w li ceum. Wy stę po wa nie

na pla nie trak tu ję ja ko hob by. Choć nie
ukry wam, że je śli na dal bę dę otrzy my -
wać pro po zy cje, to w mia rę mo żli wo ści
bę dę na nie od po wia dać. 
Twój sy nek chy ba po lu bił Two je
hob by. Sam też lu bi ro bić Ci zdję cia?

Tak, mój sy nek wprost uwiel bia mnie
fo to gra fo wać. Lu bi też mnie do zdjęć
ubie rać. Wy bie ra do dat ki i mi je za kła -
da. Jest w tym cu dow ny! A ca ła na sza
se sja jest świet ną za ba wą.
Po cho dzisz z ar ty stycz nej ro dzi ny.
Czy żbyś odzie dzi czy ła ta lent?

Nie wąt pli wie mo ja ro dzi na jest
uzdol nio na ar ty stycz nie i wiel ce praw -
do po dob ne jest to, że co nie co mo głam
odzie dzi czyć. Moi dziad ko wie, od stro -
ny ma my, są ar ty sta mi pla sty ka mi. Ma -
lo wa li ob ra zy i wy da wa li swo je wier sze,
dzia dek rzeź bił, a bab cia re cy to wa ła
w szko łach. Czę sto wy stę po wa li na wer -
ni sa żach i sce nach. Uczy li w szko łach
swo ich pro fe sji. Są ho no ro wy mi człon -
ka mi to wa rzy stwa Przy ja ciół Sztuk
Pięk nych w No wym Są czu. 

Je śli cho dzi o dziad ków od stro ny ta -
ty, to bab cia re ży se ro wa ła przed sta wie -
nia te atral ne, dzia dek na to miast pi sał
opo wia da nia i wy dał ksią żkę, któ ra do -
sta ła wspa nia łą re cen zję pro fe so ra
Miod ka. Mój ta ta grał na gi ta rze

w szkol nym ze spo le, ma ma za wsze by -
ła je go mu zą. Da rek, mój brat, grał
w zna nym są dec kim ze spo le An ti do tum,
po tem w Es ga roth, obec nie jest w Szko -
cji, pra cu je w fa bry ce whi sky. 
Nie tę sk nisz za No wym Są czem?

Oczy wi ście, że tę sk nię. Tę sk nię
za ro dzi ną, za zna jo my mi stąd. Od wie -
dzam więc mo je mia sto nie tyl ko
od świę ta. Chcia ła bym ser decz nie po -
zdro wić ca łe Wól ki, no i oczy wi ście
czy tel ni ków „Są de cza ni na”. 

Roz ma wia ła AN NA MI KA

Na przygotowanie się
do roli zawsze trzeba mieć
czas, a mnie go jednak
brakuje. Dlatego łatwiej
być statystą – można
improwizować.

Jako operator
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K oń czy stu dia i pro wa dzi szko -
le nia eko no micz ne dla Ame ry -
ka nów, ucząc ich, jak ra dzić
so bie z… kry zy sem go spo dar -

czym, uchro nić się przed ban kruc twem
i eks por to wać to wa ry za gra ni cę.

Stan Il li no is li czy 12 mln miesz kań -
ców (wię cej niż np. Gre cja, Por tu ga lia
czy Cze chy) i jest naj więk szym sku pi -
skiem Po lo nii w Ame ry ce. Urząd gu ber -
na to ra ma dwie sie dzi by: w for mal nej
sto li cy sta nu – Spring field (mie ście
o po rów ny wal nej wiel ko ści do No we go
Są cza) oraz w Chi ca go.

Ka sia pra cu je w Chi ca go, w ser cu
mia sta, na 16. pię trze dra pa cza chmur

Ja mes Thomp son Cen ter przy Ran dolph
Stre et, w dzia le han dlu i roz wo ju eko no -
micz ne go (De part ment of Com mer ce
and Eco no mic Op por tu ni ty). Do pra cy

do je żdża au to bu sem w cią gu 25 mi nut
ma low ni czą tra są wzdłuż wiel kie go je -
zio ra Mi chi gan. Za czy na o 8.30, koń czy
o 17. Week en dy ma wol ne, chy ba, że
trze ba to wa rzy szyć w ze spo le ob słu gi
gu ber na to ra w ofi cjal nym spo tka niu lub
pod ró ży. Pro wa dzi zwy czaj ne ży cie, tę -
sk ni jak więk szość emi gran tów za oj -
czy zną, naj bar dziej jej bra ku je
pol skie go, do mo we go je dze nia, choć te
bra ki re kom pen su ją otwie ra ne przez Po -
lo nu sów re stau ra cje np. „Gro ta”
na „Jac ko wie” (przy Mil wau kee Stre et),
gdzie głów ną atrak cją są pie ro gi i zna -
ko mi ta ka pu sta.

W wol nych chwi lach (nie ma ich
za wie le) wpa da z ko le żeń stwem do pu -
bów, cho dzi na kon cer ty i do ga le rii, ro bi
za ku py (ame ry kań skie ce ny, zwłasz cza
do ty czą ce odzie ży czy elek tro ni ki, są
o po ło wę tań sze niż w Pol sce!). Je dy ną
eks tra wa gan cją był udział w ba lu syl we -
stro wym w ho te lu Hil ton (wej ściów kę
otrzy ma ła z biu ra gu ber na to ra).

W pew nym sen sie Ka sia po wró ci ła
do ro dzin ne go mia sta. Uro dzi ła się bo -
wiem w Chi ca go, gdy jej ro dzi ce wy je -
cha li na kil ka lat z No we go Są cza
za Wiel ką Wo dę do pra cy. Ma więc
od uro dze nia po dwój ne oby wa tel stwo:
pol skie i ame ry kań skie.

– Do kra ju wró ci łam ja ko pół to ra -
rocz ny bo bas, Ame ry ka jed nak by ła
obec na bez prze rwy w mo im do mu dzię -
ki wspo mnie niom ro dzi ców. Mu sia ło
upły nąć bli sko 20 lat, że bym od wie dzi ła
swo je „ro dzin ne” mia sto po now nie.

***
Za pro sze nie do Ame ry ki, naj pierw

do od by cia sta żu w Wa szyng to nie (i to
aku rat w po bli żu Bia łe go Do mu), a po -
tem na po sa dę rzą do wą w Chi ca go, Ka -
sia otrzy ma ła... w No wym Są czu. Sta ło
się to trzy la ta te mu pod czas po by tu ów -
cze sne go wi ce gu ber na to ra sta nu Il li no -
is Pa ta Qu in na z de le ga cją
chi ca gow skiej uczel ni Na tio nal Lo uis
Uni ver si ty. 

Ka sia i gu ber na tor

23-letnia sądeczanka Katarzyna Puchała, absolwentka
Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University,
a wcześniej Akademickiego Liceum im. Króla Bolesława
Chrobrego w Nowym Sączu, pracuje w biurze
gubernatora (Pata Quinna) stanu Illinois w Chicago.

W pewnym sensie Kasia
powróciła do rodzinnego
miasta. Urodziła się
bowiem w Chicago, gdzie
jej rodzice wyjechali
na kilka lat z Nowego Sącza
za Wielką Wodę do pracy.
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– By łam od po wie dzial na za spo tka -
nia Ame ry ka nów z na szy mi stu den ta mi,
opro wa dza łam go ści po wszyst kich za -
ka mar kach na szej uczel ni. Wi docz nie
wy wią za łam się nie źle ze swo ich obo -
wiąz ków, sko ro rek tor Krzysz tof Paw -
łow ski w na gro dę skie ro wał mnie na staż
do Sta nów, a pan gu ber na tor wrę czył mi

swo ją wi zy tów kę z ad no ta cją: „Pro szę
za dzwo nić, jak pa ni bę dzie w Wietrz nym
Mie ście”. I tak się sta ło, przy jął mnie
bez zbęd nych ce re gie li, w cią gu go dzi ny
od te le fo nu, któ ry wy ko na łam z ulicz nej
bud ki. Hi sto ria jak z baj ki o Kop ciusz -
ku. Oka za ło się, że do gub ner na to ra
wiel kie go sta nu szyb ciej i ła twiej się do -
stać niż w Są czu do sta ro sty czy pre zy -
den ta. Za sko czy ło mnie je go ży we
za in te re so wa nie spra wa mi No we go Są -
cza, np. py ta nia o za mie rzenia in we sty -
cyj ne władz są dec kich i o... zdro wie
„Chic ken Kin ga”, czy li pre ze sa Kon spo -
lu Ka zi mie rza Pa zga na. Po wy bo rach
„mój” wi ce gu ber na tor zo stał gu ber na -
to rem.

„Ame ri can dre am” Ka si roz po czął
się od pię cio ty go dnio we go sta żu w am -
ba sa dzie RP w Wa szyng to nie:

– Pra co wa łam głów nie w trzech dzia -
łach: in for ma cyj nym, kul tu ral nym i na -
uko wym. Do mo ich obo wiąz ków
na le ża ła po moc w przy go to wy wa niu ró -
żnych ban kie tów, kon fe ren cji i spo tkań
z go ść mi, któ re or ga ni zo wał am ba sa dor
Ja nusz Re iter al bo je go żo na Han na.
Mia łam rów nież oka zję od wie dzić ar chi -

wa mu zeum Smi th so nian In sti tu tion,
gdzie przy go to wy wa li śmy zbio ry do ku -
men tów do ty czą cych Po la ków, wy sta -
wio ne po tem w kon su la cie RP w No wym
Jor ku pod czas wi zy ty pre zy den ta Le cha
Ka czyń skie go. Przy pa dła mi też
w udzia le po moc w or ga ni za cji spo tka -
nia z ak to ra mi z Pol ski i śpie wa ka mi

ope ro wy mi z Włoch wy stę pu ją cy mi
w Cy ga ne rii w Ope rze Na ro do wej
w Wa szyng to nie. Nie kry łam tre my, gdy
na wie czor nym ban kie cie przy szło mi
ba wić roz mo wą słyn ne go śpie wa ka Pla -
ci do Do min go, któ ry oka zał się bez po -
śred nim, szcze rym roz mów cą.
Do wie dzia łam się, że słyn ny te nor przy -
cho dzi na rau ty do pol skiej am ba sa dy
od po nad dwu dzie stu lat, czy li ty le, ile ja
mam. Oka zu je się, że lu dzie z tzw. wiel -
kie go świa ta by wa ją skrom ni, bez po -

śred ni, za cie ka wie ni roz mów cą, choć by
go wi dzie li po raz pierw szy.

Ka sia – nie ja ko z obo wiąz ku – po -
zna ła na wy lot sto li cę Sta nów Zjed no -
czo nych. Od wie dzi ła Bia ły Dom,
któ re go część jest udo stęp nia na dla
zwie dza ją cych, Mau zo leum Lin col na,
cmen tarz Ar ling ton, gdzie spo czy wa ją
żoł nie rze ame ry kań scy po le gli na woj -
nach (od se ce syj nej po dzi siej szą w Ira -
ku), a ta kże bra cia John i Ro bert
Ken n dy.

Po tem za mie ni ła Wa szyng ton na Chi -
ca go, gdzie – nie za le żnie od obo wiąz -
ków słu żbo wych – sta ra się peł nić,
na wła sną re kę, ro lę am ba sa do ra Pol ski.

– Ame ry ka nie, zwłasz cza mło de po -
ko le nie, są otwar ci na świat, chłon ni no -
wi nek, ale wciąż ma ło wie dzą o Pol sce.
Są zdzi wie ni np. wy so kim po zio mem
kształ ce nia w Pol sce. Z po dzi wem pa trzą
na mnie, gdy roz ma wiam swo bod nie
w kil ku ję zy kach, oprócz an giel skie go,
ta kże po nie miec ku, fran cu sku i hisz pań -
sku. Pro wa dzę dzie siąt ki roz mów, opo -
wia da jąc mo im ame ry kań skim
przy ja cio łom o pol skiej współ cze sno ści,
wy zwa niach, hi sto rii.

***
Cel na naj bli ższe mie sią ce: do koń -

cze nie stu diów ma gi ster skich na pre sti -
żo wej uczel ni ESCP Eu ro pe – Eu ro pe an
Scho ol of Ma na ge ment (na se mi na ria
trze ba do je żdżać, a ra czej do la ty wać
do Lon dy nu i Pa ry ża), któ ra w ran kin gu
„Fi nan cial Ti mes” kla sy fi ku je się
na trze ciej po zy cji wśród wszyst kich
szkół biz ne su i za rzą dza nia w Eu ro pie.
A po tem?

– Pro jekt na ży cie (edu ka cję i pra cę),
któ ry so bie ob my śla łam, jest zre ali zo wa -
ny do pie ro w po cząt ko wej fa zie. Do pie -
ro się roz pę dzam...

PS. Ka ta rzy na Pu cha ła dy plom ma -
gi stra (Ma ster in Eu ro pe an Bu si ness)
ode bra ła pod czas uro czy stej gra du -
acji 26 mar ca w Pa ry żu. (LEŚ)

W siedzibie NLU w Chicago FOT. LEŚ
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M i mo wie lo let niej zna jo mo -
ści, nie po zna łam jej do -
kład ne go ży cio ry su. Kry ła
się ze swo imi zwie rze nia -

mi na wet wo bec osób, do któ rych zwra -
ca ła się z wie lo ma bo lącz ka mi dnia
co dzien ne go. Nie uf na wo bec lu dzi, wio -
dła ar cy skrom ną eg zy sten cję w swym
dom ku na He le nie, sta ra jąc się ni ko go
o nic nie pro sić. Co praw da ocze ki wa ła
od lu dzi do bro ci, ale w od po wie dzi
na py ta nie: „Jak pa ni po móc?”, za my ka -
ła się jak śli mak w sko ru pie. Na wet
po la tach, gdy dzię ki swe mu ma lar stwu,
by ła już zna ną po sta cią, rzad ko po ru sza -
ła spra wy oso bi ste.

Po raz pierw szy spo tka łam ją wio -
sną 1992 ro ku na jed nej z nie dziel nych
wy cie czek ogła sza nych dla miesz kań -
ców mia sta spe cjal ny mi pla ka ta mi, któ -
rej prze wo dzi łam, a wio dła ona
do Sło wac kie go Ra ju na Sło wa cji. Szła
na sa mym koń cu gru py, więc pod cho -
dzi łam do niej i py ta łam, czy wszyst ko
w po rząd ku, ale za któ rymś ra zem wy -
ja śni ła, że nic jej nie jest, że ona po raz
pierw szy jest „w tak pięk nej przy ro -
dzie”, de lek tu je się nią i chce wszyst ko
w pa mię ci utrwa lić. By ła kil ka krot nie
na ta kich wy ciecz kach, w Pie ni nach, Ta -
trach, Biesz cza dach i jej re ak cja za wsze
by ła ta ka sa ma. Zro zu mia łam jej na sta -
wie nie do po zna wa nia nie zna nych te re -
nów, gdy jej ob ra zecz ki (prze wa żnie

ma łe pa ste le) oglą da łam na wy sta wach
są dec kie go od dzia łu To wa rzy stwa Przy -
ja ciół Sztuk Pięk nych. 

***
Do udzia łu w pierw szej wy sta wie na -

mó wił ją w 1953 ro ku prof. Hen ryk Sta -
mir ski, a or ga ni za to rem eks po zy cji był
ów cze sny dy rek tor mu zeum, zna ny
rzeź biarz Zbi gniew Bo row ski. To on za -
trud nił ją w mu zeum, w któ rym pra co -
wa ła przez 11 lat. Do ma lo wa nia
na ma wia ła ją też Ewa Hars dorf, ale za -
wsze two rzy ła to, co wi dzia ła w głę bi
swo jej du szy, by ła w swej twór czo ści
nie zwy kle sa mo dziel na. Gdy póź niej
po zna łam się z nią le piej, ża li ła się, że

po rów nu ją ją do in nych pry mi ty wi stów,
„a to był mój wy bór i mo je wi dze nie
świa ta”. Gdy zo sta ła człon kiem po wsta -
łe go w 1956 ro ku TPSP, bra ła udział
pra wie w ka żdej wy sta wie. Na sa mym
po cząt ku ma lo wa ła tyl ko kwia ty i to al -

bo ró żo wiut kie, al bo bar dzo po nu re,
o dziw nych kształ tach, a gdzieś tam
w od da li po je dyn cze drzew ka i dom ki.
Wła śnie te dom ki, jak z baj ki o Ba bie Ja -
dze, o da chach przy po mi na ją cych ka pe -
lusz grzy ba, naj bar dziej mnie
in te re so wa ły. Za dom kiem strze li ste gó -
ry, a do dom ku nie pro wa dzą żad ne
drzwi.

W dom ku na He le nie śp. Wła dy sła wy Iwań skiej 
po wsta nie mu zeum twór czo ści ma lar ki 

Za czę łam ma lo wać, 
aby za po mnieć o kło po tach...
W tym ro ku mi ja pięć lat, gdy ode szła od nas „jed na z naj -
wy bit niej szych re pre zen tan tek współ cze sne go ma lar stwa
in tu icyj ne go w Pol sce” – Wła dy sła wa Iwań ska. Tak na -
zwał ją Zbi gniew Wo la nin z Mu zeum Okrę go we go w No -
wym Są czu, ku ra tor jed nej z wy staw jej twór czo ści.

Na samym początku
malowała tylko kwiaty i to
albo różowiutkie, albo
bardzo ponure, o dziwnych
kształtach, a gdzieś tam
w oddali pojedyncze
drzewka i domki.

Wła dy sła wa Iwań ska FOT. LEŚ
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W paź dzier ni ku w 2000 ro ku by łam
na wy sta wie zbio ro wej w Ci vi tas Chri -
stia na, gdzie wrę cza no jej Grand Prix
za ca ło kształt pra cy twór czej. Mia ła
wte dy 70 lat i wi dzia łam jej ogrom ne
wzru sze nie, a za ra zem usły sza łam
od niej ta kie zda nie: „Chy ba się po do -
ba ło”. Wresz cie na in dy wi du al nej wy -
sta wie w grud niu te go sa me go ro ku
po de szłam do pa ni Wła dy sła wy, chcąc
zro bić jej zdję cie, gdy udzie la ła wy wia -

du jed ne mu z dzien ni ka rzy. Okrop nie
na mnie na krzy cza ła, że ona nie lu bi
zdjęć, gdyż na zdję ciach po ka zu ją ją
spe cjal nie sta rą i brzyd ką i ona so bie te -
go nie ży czy. Za pa rę dni wraz z jej naj -

bar dziej od da ną przy ja ciół ką, a mo ją ko -
le żan ką prze wod nicz ką Gra ży ną Ko łat,
sta nę ła w drzwiach mo je go miesz ka nia.
Tak się za czę ła na sza bli ższa zna jo mość.
Po lu bi ła mo je do mo we je dze nie, od kry -
łam jej ulu bio ny pla cek, któ re go smak
pa mię ta ła z okre su pra cy w mu zeum
i na zy wa ła go … plac kiem Bo row skie -
go. Te jej fru wa ją ce w ró żnej sce ne rii
anioł ki, anio ły, anio łecz ki pra wie na ka -
żdym ob ra zie po wsta ły z pra gnie nia
upa mięt nie nia przez nią „wspa nia łe go
dy rek to ra mu zeum”, o któ rym za wsze
mó wi ła z ogrom ną es ty mą. Prze wa żnie
oży wia ła się przy „plac ku” i cza sa mi
coś o so bie po wie dzia ła, ale bro ni ła się
przed wspo mnie nia mi. Pa mię tam jej
roz pro mie nio ną twarz, gdy oznaj mi ła
mi, że jej ob raz jest w Luw rze, ale ja kim
cu dem tam do tarł – nie zdra dzi ła. „Po co
to pa ni wie dzieć” – po wie dzia ła tyl ko.
Wie dzia łam już kie dy nie na ci skać i nie
py tać. Pro si ła mnie za wsze: „Niech mi
pa ni nie mó wi o cho ro bach i o śmier ci,
bo znie na wi dzę pa nią”. Nie mó wi łam.
Któ re goś dnia sa ma mi opo wie dzia ła
o swo jej trau mie z dzie ciń stwa. „Za czę -
łam ma lo wać, aby uciec od kło po tów
w do mu i wte dy, kie dy ni ko go nie by ło

w do mu, wsty dzi łam się swo ich dzi -
wactw” – mó wi ła. 

Dom na He le nie zbu do wał dłu go
przed woj ną jej oj ciec na te re nie za le wo -
wym, nie by ło wte dy wa łów prze ciw po -
wo dzio wych. Przy szły po wo dzie,
a naj gor sza by ła ta w 1934 ro ku (mia ła
wte dy 7 lat), kie dy ich dom pod my ło.
„Wo da by ła tak wy so ko, że z na sze go
do mu wi dać by ło tyl ko ko min” – wspo -
mi na ła ze zgro zą. 

Strasz na by ła też po wódź w 1958 ro -
ku, a w 1973 ro ku do mek nie wy trzy mał.
„To był ist ny po top, za brał wszyst ko, ca -
ły do by tek i... mo ich ro dzi ców” – wspo -
mi na ła. Naj pierw umarł oj ciec, a w trzy
dni po tem mat ka. Pa ni Wła dy sła wa zo -
sta ła sa ma, zna la zła się w cię żkim sta nie
w szpi ta lu, z tru dem po tem wy sta ra ła się
o ren tę i po ja ko ta kim po ła ta niu do mu,
ca łą resz tę ży cia po świę ci ła te mu, co da -
wa ło jej uko je nie. Naj pierw ma lo wa ła
na pa pie rze bia łym, w któ rym kie dyś pa -
ko wa no chleb, a ona go gro ma dzi ła.
„My śla łam, że ni ko mu to, co ro bię nie
bę dzie się po do ba ło” – uwa ża ła. Po do -
ba ło się i to nie tyl ko w kra ju, ale i za gra -
ni cą. Zdo by wa ła roz głos, przy by wa ło
wy staw. Opo wia da ła mi z wy pie ka mi
na twa rzy o wy sta wie w Ra do miu
i w kon su la cie au striac kim, i o kon tak -
tach z Ja poń czy ka mi. Opo wia da ła też,
jak ją oszu ki wa no, gdyż nie za wsze po -
zna wa ła się na lu dziach. Mi mo te go
w po czu ciu dziw ne go lę ku przed wszyst -
kim, nie opi sa nej ni gdy i za czymś tę sk -
no ty, cią głe go smut ku – wciąż two rzy ła.
Ma lo wa ła ścia ny, pod trzy my wa ła swy mi
więk szy mi pra ca mi od pa da ją cy su fit.
Cie szy ła się, gdy do sta ła po rząd ny „bri -
stol”, na któ re go po cię tych ka wał kach
wy piesz cza ła swe ma lun ki. Przy cho dzi -
ła nie raz z ca łą se rią tych prac do mnie,
aby się po chwa lić. 

Ży ła z nie wiel kiej ren ty. By ła nie raz
w po wa żnym kry zy sie pie nię żnym, dwa
ra zy okra dzio na, bez środ ków do ży cia.
Nie pro si ła o wspar cie fi nan so we, pro si -
ła tyl ko, abym po mo gła jej sprze dać
swo je pra ce. Cza sa mi uda wa ło mi się te -
go do ko nać, a dzi siaj ich wła ści cie le po -
win ni mi za to po dzię ko wać. Cza sa mi
by łam przy niej, gdy od bie ra ła wy ró -
żnie nia, dy plo my, na gro dy. Nie dłu go
przed śmier cią opo wia da ła mi, jak

54 Sądeczanin KWIECIEŃ 2010 v www.sadeczanin.info

Malowała ściany,
podtrzymywała swymi
większymi pracami
odpadający sufit. Cieszyła
się, gdy dostała porządny
„bristol”, na którego
pociętych kawałkach
wypieszczała swe malunki. 

Władysława Iwańska i Anna Totoń (autorka tekstu) FOT. ARCH.
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od dziec ka chcia ła zo stać skrzy pacz ką
i z ża lem stwier dza ła, że z tych ma rzeń
po zo sta ło jej two rze nie przy do brej mu -
zy ce. 

***
Kie dy w Ma łej Ga le rii, jesz cze

w „Ko sa lów ce”, urzą dzo no jej in dy wi -
du al ną wy sta wę w grud niu 2004 ro ku,
przy szła do mnie z dwo ma ol brzy mich
roz mia rów pra ca mi, mó wiąc: „To
zwień cze nie mo ich do tych cza so wych
prac, już więk szych chy ba nie na ma lu -
ję”. Wte dy też po chwa li ła się, że na te -
mat jej twór czo ści po wsta je pra ca
ma gi ster ska na Uni wer sy te cie Ja giel loń -
skim. By ła jesz cze u mnie za raz po No -

wym Ro ku, ale już na rze ka ła na do le gli -
wo ści żo łąd ko we, o le ka rzu nie chcia ła
sły szeć. Spo tka łam ją po tem w ma ju, w
ryn ku, mó wi ła, że mu si mi coś opo wie -
dzieć, a ostat ni raz dłu żej z nią roz ma -
wia łam w sierp niu 2005 ro ku w BWA,
na co rocz nym prze glą dzie prac TPSP,
gdzie zo sta ła na gro dzo na. Opo wia da ła
mi o swo ich dwóch ostat nich na ma lo wa -
nych se riach. Jed ną po świę ci ła Ot to
Schim ko wi, by ła na je go gro bie w Ma -
cho wej. Zbu do wa na by ła je go czło wie -
czeń stwem, a dru ga se ria do ty czy ła
bo ha ter skie go bur mi strza No we go Są -
cza Ro ma na Si chra wy. Mó wiąc o Si -
chra wie, mia ła łzy w oczach i by ła zła
na sie bie, że tak póź no o tej po sta ci się
do wie dzia ła. Chcia ła te oby dwie se rie
ofia ro wać ko muś z Urzę du Mia sta „aby
te go nie zmar no wa li”. Umó wio na z nią
by łam na spo tka nie w tej spra wie. Nie
do cze ka łam się jej przyj ścia, a po tem
by ła już wia do mość o jej śmier ci 24 li -
sto pa da 2005 ro ku. Nie wie dzia łam, że
le ża ła cię żko cho ra, opie ko wa li się nią
są sie dzi. Na jej po grzeb na he leń skim
cmen ta rzu przy szła garst ka przy ja ciół,
dal szych krew nych, są dec cy twór cy. 

Te raz dzię ki upo ro wi Gra ży ny Ko łat
oraz po mo cy wi ce pre zy dent Bo że ny Ja -
wor (od li sto pa da 2006 r. spu ści zna Pa -
ni Wła dy sła wy zo sta ła przy zna na
gmi nie No wy Sącz) nie ba wem od bę dzie
się pierw sze spo tka nie sym pa ty ków i
przy ja ciół śp. Wła dy sła wy Iwań skiej,
pra gną cych zor ga ni zo wać mu zeum ma -
lar ki w jej dom ku na He le nie, któ ry ma
już swo ją na zwę „Dom pod Anio łem”.
Ofi cjal nym opie ku nem two rzą ce go się
mu zeum jest Gra ży na Ko łat. Mam na -
dzie ję, że je sie nią te go ro ku mu zeum
otwo rzy swo je po dwo je. Pa ni Gra ży na
li czy na po moc wszyst kich mi ło śni ków
twór czo ści zmar łej przed 5 lat ma lar ki.
Pra gnę też po in for mo wać, że pra ce Wła -
dy sła wy Iwań skiej są bez piecz ne, zin -
wen ta ry zo wa ne, ulo ko wa ne w
no wo są dec kim mu zeum, a pie czę nad
ni mi spra wu je Zbi gniew Wo la nin.

Mam jed ną proś bę do wszyst kich:
gdy bę dzie cie mó wić lub pi sać o Pa ni
Wła dy sła wie, to nie na zy waj cie jej „Ni -
ki fo rem w spód ni cy”. Bar dzo te go nie
lu bi ła. 

AN NA TO TOŃ

Mi strzy ni nie ba

Wła dy sła wa Iwań ska (1927-2005)
– jed na z naj bar dziej ory gi nal nych ma la rek
są dec kich. Naj tę ższe gło wy kry ty ków sztu ki,
z Pol ski i za gra ni cy, pró bo wa ły skla sy fi ko -
wać jej twór czość, ale czy ni ły to bez sku tecz -
nie. Po pro stu jej ma lar stwo wy my ka ło się
ja kie mu kol wiek za szu flad ko wa niu. Kry ty cy
pod kre śla ją, że za rów no sty li sty ka, jak i doj -
rza łość pla stycz ną osią gnę ła ona sa mo dziel -
nie, w czym po mo gła jej in tu icja.
Wła dy sła wa Iwań ska, po słu gu jąc się mi -
strzow skim warsz ta tem, stwo rzy ła je dy ny
w swo im ro dza ju baj ko wo  – na iw ny świat,
się ga ją cy jej głę bo kie go, z re gu ły smut ne go
dzie ciń stwa, tkwią cy rów nież w peł nym
dra ma tów ży ciu oso bi stym (śmierć ro dzi ców
pod czas wiel kiej po wo dzi). Jej ar ty stycz ny
cud po le gał na tym, że nikt wcze śniej tak jak
ona nie ma lo wał. Znaw cy sztu ki pro ro ku ją,
że kie dyś ob ra zy Iwań skiej za wo ju ją ca łą Eu -
ro pę. Nie daw no ozdo bio no ni mi ja poń skie
to mi ki po ezji. 
Wła dy sła wa Iwań ska na ma lo wa ła kil ka ty -
się cy ob ra zów. Za pa mię ta my te no stal gicz -
ne, cza sa mi smut ne, ale jed nak cie płe pra ce,
ba jecz ne cy kle, peł ne wspa nia łej ko lo ry sty -
ki, po świę co ne ró żnym po rom ro ku. Szcze -
gól nie pięk ne są po etyc kie pej za że zi mo we
i te po świę co ne ró żnych si łom na tu ry. Pły -
ną ca spod rę ki ar tyst ki ła god ność tak spodo -
ba ła się nie miec kim wy daw com ba śni, że
zde cy do wa li się jej dzie ła mi zi lu stro wać
ksią żki dla dzie ci.
Ar tyst ka pre zen to wa ła ma lar stwo przy po -
mi na ją ce swym za my słem pra ce słyn ne go
Ni ki fo ra Kry nic kie go. W jej pa ste lo wych
ob ra zach od na leźć mo żna ele men ty ty po -
we dla ma lar stwa tzw. na iw ne go. Ty po -
wym mo ty wem jej prac są gó ry i nie bo,
sta łym ele men tem – wiej skie chat ki, pta -
ki, anio ły ni czym z ba śni. Drze wa ma lo wa -
ne przez nią tar ga od wiecz ny wiatr
roz te rek i nie po ko jów.
Ma lar ka z tru dem roz sta wa ła się ze swo imi
ma lun ka mi. Wie sza ła je w peł nym ta jem nic
do mu nad Du naj cem. To ma lo wa nie by ło
po pro stu jej ca łym ży ciem, a o swo je dzie ła
by ła za zdro sna, jak o ko chan ka. Na szczę -
ście, ok. 200 ob ra zów zgro ma dzi ło Mu zeum
Okrę go we. 

JER ZY LE ŚNIAK

Gratulacje od Małgorzaty Szewczyk
z Wydziału Kultury UM FOT. LEŚ

Podczas wystawy w Małej Galerii,
grudzień 2004 FOT. LEŚ
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D y ser ta cja zo sta ła przy go to wa -
na w Ka te drze Kon sty tu cjo -
na li zmu i Ustro jów
Pań stwo wych pod kie run kiem

prof. dra hab. An drze ja Zię by, le gi ty mu -
ją ce go się rów nież są dec ki mi ko nek sja -
mi. „Są de cza nin” był świad kiem
roz pra wy dok tor skiej, któ rą w Col le gium
No vum po pro wa dził dy rek tor In sty tu tu
Na uk Po li tycz nych i Sto sun ków Mię dzy -
na ro do wych UJ, prof. Wło dzi mierz Ber -
nac ki. Re cen zen ta mi by li lu mi na rze
kra kow skiej po li to lo gii, pro fe so ro wie
Ma rek Ban ko wicz i Krzysz tof Ła będź,
a w skład ko mi sji wcho dzi li pro fe so ro -
wie: Mi chał Cho ro śnic ki, Bar ba ra Krauz -
-Mo zer, Ja nusz Węc i Ry szard Czar ny (b.
mi ni ster edu ka cji na ro do wej i am ba sa dor
RP w Nor we gii).

Pro mo tor prof. An drzej Zię ba nie
omiesz kał pod kre ślić, że jest rów nież
– jak dok to rant ka – ab sol wen tem I LO
im. Ja na Dłu go sza w No wym Są czu. Je -
go oj ciec, 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. Z tych są dec kich ko no ta cji,
a ta kże za in te re so wań pa ni An ny, zro -
dzi ła się te ma ty ka pra cy.

Mi mo krzy żo we go ognia py tań, są -
dec ka dok to rant ka wy szła z eg za mi nu
obron ną rę ką, pra ca – mi mo nie ła twej
ma te rii – zy ska ła bar dzo wy so ką oce nę,
pro fe so ro wie nie szczę dzi li po chwał.
Pre zen ta cja za war to ści opra co wa nia,
po par ta licz ny mi źró dła mi (w tym ar ty -
ku ła mi z „Rocz ni ka Są dec kie go” i do -

ku men ta mi ar chi wal ny mi) nie dość, że
zro bi ła wra że nie, to jesz cze by ła zna ko -
mi tą pro mo cją No we go Są cza. Oży wio -
na dys ku sja przy wo ła ła zło ty okres
w roz wo ju mia sta nad Du naj cem i Ka -
mie ni cą na prze ło mie XIX i XX wie ku,
cza su świa tłych i prę żnych bur mi strzów,
m.in. Lu cja na Li piń skie go i Wła dy sła -
wa Bar bac kie go.

– Sa mo rząd no wo są dec ki stał się nie -
wąt pli wie szko łą od po wie dzial no ści
za mia sto i szko łą za rad no ści, pod trzy -
my wał i roz wi jał po czu cie oby wa tel sko -
ści, utrzy my wał świa do mość na ro do wą.
Stu diu jąc bo ga tą li te ra tu rę i licz ne do -
ku men ty ar chi wal ne (na szczę ście bar -
dzo do brze za cho wa ne, nie mal
kom plet ne, obec nie w po sia da niu Ar chi -
wum Pań stwo we go w No wym Są czu)
prze ko na łam się do bit nie, że są de cza nie
– choć po zo sta wa li, jak ca ły kraj,
pod rzą da mi za bor ców, zbu do wa li sa -
mo rząd z praw dzi we go zda rze nia, pro -
wa dzi li sa mo dziel ne ży cie pu blicz ne,
za rzą dza li we wła snym imie niu swy mi
spra wa mi – stwier dza dr An na Za ro da -
-Dą brow ska.

Są dec ka dok to rant ka prze ana li zo wa -
ła nie mal wszyst kie pro to ko ły z po sie -
dzeń no wo są dec kiej Ra dy Miej skiej,
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Na początku marca sądeczanka, Anna Zaroda-Dąbrowska,
obroniła na Uniwersytecie Jagiellońskim – w Instytucie
Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych
– pracę doktorską pt. Ustrój samorządowy miasta Nowego
Sącza w latach 1866-1918. Model normatywny a praktyka
ustrojowa.

Są dec ki dok to rat
Obrona doktoratu w Collegium Novum UJ FOT. LEŚ
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da ją cych wie le przy kła dów po zy tyw ne -
go wpły wu in sty tu cji sa mo rzą do wych
na kształ to wa nie się ko rzyst nych wię zi
mię dzy miesz kań ca mi. Zau wa ży ła i wy -
ka za ła na przy kła dach w swo jej pra cy, że
mia sto mia ło rów nież szczę ście do do -
brych bur mi strzów, za rad nych, dba ją -
cych o in te res pu blicz ny, od zna cza ją cych
się za po bie gli wo ścią w sta ra niach o spra -
wy mia sta i dą żą cych do je go roz wo ju.
Po tra fi li oni za an ga żo wać do po mo cy
w za rzą dza niu mia stem naj świa tlej szych
oby wa te li, dzię ki cze mu mia sto za czę ło
roz wi jać się go spo dar czo.

Ra my cza so we opi sa nych zja wisk
roz po czy na ją się, gdy No wy Sącz na le -
żał do ma łych miast, licz ba lud no ści się -
ga ła nie speł na po nad 7 500 lud no ści,
a je go po wierzch nia li czy ła za le d -
wie 1 137 hek ta rów. W cią gu kil ku dzie -
się ciu lat zmie nił się z ma łe go,
za po mnia ne go i za nie dba ne go mia stecz -
ka w spo rej wiel ko ści, jak na owe cza sy,
mia sto. W okre sie tym rów nież zmie ni -
ła się zde cy do wa nie struk tu ra go spo dar -
cza No we go Są cza. Z nie wie le
zna czą ce go mia stecz ka rze mieśl ni cze go
uro sło za spra wą bu do wy ko lei i Warsz -
ta tów Ko le jo wych do ran gi du że go
ośrod ka prze my słu o ugrun to wa nej po -
zy cji w kra ju, a ta kże cen trum kul tu ral -
ne go i edu ka cyj ne go (w 1914 r. by ło
w mie ście już 15 szkół, w tym wy dzia -
ło wych i lu do wych). Trud no nie za uwa -
żyć roz wo ju urba ni stycz ne go
(wy bu do wa ne wów czas obiek ty, od ra -
tu sza, dwor ca ko le jo we go i Bia łe go
Klasz to ru po bu dyn ki uży tecz no ści pu -

blicz nej przy i wo kół ul. Ja giel loń skiej)
de cy du ją dziś o ob li czu mia sta).

Cie ka we, że au tor ka nie ukry wa
dość licz nych spo rów mię dzy ra dą
a bur mi strza mi (z po dob nym zja wi -
skiem ma my też do czy nie nia współ -
cze śnie). Nie za ha mo wa ły one jed nak
dy na micz ne go roz wo ju mia sta, a wy -
win do wa ły z pro win cjo nal ne go i za co -
fa ne go za ścian ka. 

A za tem uczmy się od na szych po -
przed ni ków!

***
Pa ni An na jest znaw czy nią bio gra fii

wie lu za słu żo nych dla Są dec czy zny
osób. 

– Ba da jąc hi sto rię No we go Są cza, na -
po ty ka my na wie le wy jąt ko wych po sta ci,
któ re wnio sły wa żny wkład w roz wój
mia sta. W okre sie, któ rym się zaj mu ję,
wska za ła bym np. ko lej nych bur mi strzów:
za rad nych, do brych go spo da rzy, któ rzy
dba li nie tyl ko o roz wój go spo dar czy
mia sta, ale rów nież o po pra wę ja ko ści
ży cia miesz kań ców. My śląc o bli ższych
cza sach: dla ist nie nia wspól no ty lo kal -
nej nie zmier nie wa żne są dzia ła nia, któ -
re wzma ga ją pa trio tyzm lo kal ny, bu du ją
po czu cie to żsa mo ści we wnątrz wspól no -
ty, świa do mość przy na le żno ści do wspól -
no ty lo kal nej. I tu taj pierw szą oso bą,
ja ka przy cho dzi mi na myśl, jest zmar ła
kil ka lat te mu p. Ire na Sty czyń ska. Ce nię
ją za to, że wie dzia ła nie mal wszyst ko
na te mat No we go Są cza i zie mi są dec -
kiej, oraz za to, że chcia ła i po tra fi ła się
tą wie dzą dzie lić z ka żdym. Z lat szkol -
nych za pa mię ta łam ją ja ko oso bę, któ ra
ema no wa ła pa trio ty zmem lo kal nym i za -
ra ża ła nim lu dzi wo kół.

W I LO im. Ja na Dłu go sza An -
na uczęsz cza ła do kla sy o pro fi lu bio lo -
gicz no -che micz nym, jej
wy cho waw ca mi by li ko lej no: An na Ma -
joch, Ja cek To ma sik, Fe liks Wań czyk.
W szko le nie mia ła pro ble mów z na uką,
bra ła udział w olim pia dach, dzię ki cze -
mu ni gdy nie zda wa ła żad nych eg za mi -
nów wstęp nych, ani do li ceum, ani
na stu dia. Do ko ny wa ła wy bo ru ście żki
na uko wej za wsze tro chę na prze kór so -
bie: w pod sta wów ce wzię ła udział
w olim pia dzie z an giel skie go – wy da -
wa ło się na tu ral ne, że bę dzie kon ty nu -
owa ła na ukę na pro fi lu z ję zy kiem

an giel skim. Tym cza sem wy bra ła pro fil
bio lo gicz no -che micz ny. 

– Ale już po pierw szej kla sie wie dzia -
łam, że nie bę dę bio lo giem czy le ka rzem,
i przez ca łe li ceum an ga żo wa łam się
w ró żne go ro dza ju przed się wzię cia na -
uko we o cha rak te rze hu ma ni stycz nym.
Po tem wy bra łam po li to lo gię. Mam cha -
rak ter dzia ła cza i or ga ni za to ra, a że na -
uka szła mi z ła two ścią, mia łam du żo
cza su, któ ry mo głam po świę cić na in ną
ak tyw ność: sa mo rząd, or ga ni za cje po za -
rzą do we, te atr. Cią gle coś ro bi łam, te raz
zresz tą też za wsze znaj du ję so bie coś
do ro bo ty. Mia łam bar dzo wie lu przy ja -
ciół, w szko le i po za nią, by wa łam
na Wier chom li i w Jazz Clu bie. W li ceum
po zna łam mo je go mę ża, więc mie li śmy
wspól ne to wa rzy stwo. Na pew no ogrom -
ny wpływ na to, kim je stem i jak ży ję,
mie li moi ro dzi ce, któ rzy wpo ili mi za sa -
dy, ja kich nie wol no ła mać w ży ciu.

JERZY LEŚNIAK

An na Za ro da -Dą brow ska 

Ur. 5 czerw ca 1980
r. w No wym Są czu,
ab sol went ka Szko ły
Pod sta wo wej nr 3
im. Ja na Ko cha -
now skie go i I LO
im. Ja na Dłu go sza
w No wym Są czu
(ma tu ra, 1999), ja -
ko lau re at ka Olim -

pia dy Wie dzy o Pra wach Czło wie ka
zwol nio na zo sta ła z eg za mi nu na stu dia,
ukoń czy ła po li to lo gię na UJ (2004). Fi na list -
ka Ogól no pol skie go Kon kur su Proc ter &
Gam ble na Naj lep sze go Stu den ta Pol skich
Uczel ni (2004). Pu bli ko wa ła m.in. w„Rocz ni -
ku Są dec kim” i uni wer sy tec kich ze szy tach
na uko wych. Pra cu je w AT Gro up w Kra ko wie,
zaj mu jąc się za rzą dza niem pro jek ta mi szko -
le nio wy mi i przy go to wy wa niem wnio sków
o do fi nan so wa nie z fun du szy UE. Za mę żna
(To masz, po cho dzi rów nież z No we go Są cza,
ukoń czył I LO, praw nik po UJ, obec nie jest
dy rek to rem dzia łu pro jek tów w spół ce No we
Mo ty wa cje). Ma dwój kę dzie ci: Jan – 7 lat
(pierw sza kla sa szko ły pod sta wo wej), Mi -
chał – 3,5 lat (cho dzi do przed szko la).
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Bu dy nek, w któ rym mie ści
się Ze spół Szkół Bu dow la -
nych w No wym Są czu,
stwo rzy li sa mi ucznio wie. 

O bec nie w Tech ni kum nr 5
i Za sad ni czej Szko le Za wo -
do wej nr 5 uczy się 796
osób, w tym 17 dziew cząt.

Od 13 mar ca 2009 r. pa tro nu je im Ze -
non Adam Re mi, o któ rym po wia da się,
że „za stał No wy Sącz par te ro wym, a zo -
sta wił pię tro wym”.

Bu du ją szko łę i cha rak te ry 
Pod ko niec lat 60. XX w. roz po czę to

na Są dec czyź nie re ali za cję pro jek tu,
ma ją ce go na ce lu – m.in. – oży wie nie
go spo dar cze re gio nu, zwa ne go „eks pe -
ry men tem są dec kim”. Z ana li zy sta nu
kadr, przy go to wa nej przez Wy dział Bu -
dow nic twa Urba ni sty ki i Ar chi tek tu ry
Po wia to wej Ra dy Na ro do wej w No wym
Są czu, wy ni ka ło, że 90% są dec kich rze -
mieśl ni ków, ta kże tych z bra nży bu dow -
la nej, nie dys po nu je for mal ny mi
kwa li fi ka cja mi. W funk cjo nu ją cej
od 1955 r. Za sad ni czej Szko le Me ta lo -

wo -Ko le jo wej w No wym Są czu otwar -
to co praw da kla sy spe cja li stycz ne dla
osób pra cu ją cych w za wo dach mu rarz,
zdun i elek tro tech nik, ale po trze by lo -
kal ne go ryn ku pra cy i am bi cje ów cze -
snych są dec kich de cy den tów by ły
więk sze. 

1 wrze śnia 1965 r., w znisz czo nym
bu dyn ku Za sad ni czej Szko ły Za wo do -
wej nr 1 przy ul. Szwedz kiej 17, roz po -
czę ła dzia łal ność Szko ła Rze miosł
Bu dow la nych i Tech ni kum Bu dow la ne
w No wym Są czu. Ja ko Ze spół Szkół
Bu dow la nych funk cjo nu je od ro -
ku 1975/76. La ta roz kwi tu szko ły to
okres 1992–1993. Utwo rzo no wów -
czas 50 od dzia łów dla 1550 uczniów.
Dłu gi, 35-let ni pro ces roz bu do wy i mo -
der ni za cji ba zy lo ka lo wej szko ły za koń -
czy ło od da nie do dys po zy cji uczniów,
w ro ku 2000, peł no wy mia ro wej sa li
gim na stycz nej. Ka żdy z ab sol wen tów
szko ły zo sta wił w niej swój ślad. To wła -
ści wie oni zbu do wa li tę szko łę w cza sie
za jęć na uki za wo du. Zwłasz cza ci, któ -
rzy by li jej ucznia mi w la tach 80. i 90.
Po dob nie jak na uczy cie le, wy ko nu ją cy
pra ce, któ rych nie mo gli po wie rzyć mło -
dzie ży. 

Dy rek tor szko ły Grze gorz Bar naś
twier dzi, że na uka w „bu dow lan ce” to
nie tyl ko na uka za wo du, ale też szko ła
ży cia: – Mło dzież uczy się nie tyl ko wy -
bra ne go za wo du, ale rów nież te go, jak
bu do wać co naj mniej po praw ne re la cje
z in ny mi. Bu do wa niem na zy wa my prze -
cież nie tyl ko czyn no ści zwią za ne z re -
ali za cją in we sty cji ma te rial nych. To
bar dzo wa żna umie jęt ność dla roz wo ju
czło wie ka i dla je go suk ce su w ka żdej fa -
zie i w ka żdej sfe rze ży cia. Nie bez zna -
cze nia jest nad to bu do wa nie po czu cia
od po wie dzial no ści. O tym, jak jest to
wa żne, uzmy sła wia my so bie zwy kle
po ka ta stro fach bu dow la nych. 

Mło dzież po trze bu je 
au to ry te tów 

Grze gorz Bar naś pa mię ta z cza sów
swej na uki w „bu dow lan ce” dys ku sje
o nada niu szko le imie nia. Roz wa ża no
wów czas dwie kan dy da tu ry: kró la Ka -
zi mie rza Wiel kie go, pa tro na wie lu szkół
bu dow la nych w kra ju – któ ry to za stał
Pol skę drew nia ną, a zo sta wił mu ro wa ną
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Dzieci
Zenona Adama
Remiego

Zajęcia praktycznej nauki zawodu w Warsztatach ZSB
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– i Wła dy sła wa Go muł ki. Po mysł ten
odży wał co pe wien czas, ale de cy zję
o je go re ali za cji pod ję to do pie ro
przed kli ku la ty. Po stać bu dow ni cze go
miej skie go z lat 1904-1919 za in te re so -
wa ła szkol ną spo łecz ność po wy gra niu
przez uczniów Ze spo łu ogól no pol skie -
go kon kur su z cy klu „Mo ja ma ła oj co -
wi zna”, na któ ry przy go to wa li pra cę pt.:
Se ce sja po Ze no nie Ada mie Re mim.
Uzna no, że ta ki wła śnie au to ry tet jest
mło dym lu dziom po trzeb ny. Ży cie Re -
mie go uświa da mia im bo wiem, że war -
to być in dy wi du ali stą, mieć ma rze nia

i kon se kwent nie dą żyć do ich re ali za cji.
Ta po stać ta kże no bi li tu je szko łę. Jest
sy gna łem dla ro dzi ców, że czas od rzu -
cić ste reo typ: „bu dow lan kę” wy bie ra ją

dzie ci, któ re nie ma ją spre cy zo wa nych
ocze ki wań na te mat te go, co chcia ły by
w ży ciu ro bić. 

Pra cow nie, kur sy, olim pia dy 
W skład Ze spo łu Szkół Bu dow la nych

w No wym Są czu wcho dzą: tech ni kum,
kształ cą ce 543 oso by w za wo dach tech -
ni ka bu dow nic twa, dro go wnic twa, urzą -
dzeń sa ni tar nych; za sad ni cza szko ła
za wo do wa, w któ rej na ukę po bie ra 253

uczniów w za wo dach mu ra rza oraz
mon te ra in sta la cji i urzą dzeń sa ni tar -
nych; warsz ta ty szkol ne. Dy rek tor za -
trud nia bli sko 90 na uczy cie li. Bu dy nek
szko ły jest nad to sie dzi bą Za miej sco we -
go Ośrod ka Dy dak tycz ne go Aka de mii
Gór ni czo -Hut ni czej w Kra ko wie.

Szko ła dys po nu je dwie ma pra cow nia -
mi in for ma tycz ny mi. Dy rek tor ZSB po -
zy skał z za so bów UE 600 tys. zł
z prze zna cze niem na za kup pro fe sjo nal -
nych pro gra mów kom pu te ro wych
do pro jek to wa nia, kosz to ry so wa nia
i two rze nia kon struk cji bu dow la nych

oraz 15 lap to pów. Środ ki te umo żli wi ły
nad to sfi nan so wa nie kur sów: z za kre su
pro jek to wa nia dla 45 uczniów i z za kre -
su kosz to ry so wa nia dla 45 osób. Naj lep -
si z uczest ni ków tych za jęć bę dą mo gli,
po zda niu ze wnętrz ne go eg za mi nu, uzy -
skać do ku ment po twier dza ją cy na by te
kwa li fi ka cje. W nie da le kiej przy szło ści
– jak za pew nia dy rek tor – za kre sy te ma -
tycz ne kur sów bę dą re ali zo wa ne na za -
ję ciach z pro jek to wa nia
i kosz to ry so wa nia. Ka żdy z be ne fi cjen -
tów kur sów mógł sko rzy stać rów nież
z za jęć do radz twa za wo do we go. Dla 70
uczniów zor ga ni zo wa no za ję cia wy rów -
naw cze z ma te ma ty ki. Po za mknię ciu
pro ce du ry prze tar gu zo sta nie uru cho -
mio ny kurs ję zy ka an giel skie go.

Po zo sta łe kla so pra cow nie słu żą za -
ję ciom z przed mio tów za wo do wych
(ry sun ku za wo do we go, eko no mi ki,
pro jek to wa nia, tech no lo gii: in sta la cji
sa ni tar nych, bu dow nic twa, kon struk cji
bu dow la nych, mu rar skiej) oraz pro wa -

Warto wiedzieć

Wśród pro jek tów Ze no na Ada ma Re mie go,
zre ali zo wa nych na Są dec czyź nie, znaj dzie -
my, m. in: szko ły przy ul. Ba to re go (la -
ta 1905-1907), gmach Ka sy Za licz ko wej
– na ro że Ja giel loń ska – Szwedz ka (1905-
1906), kom pleks szkol ny zwa ny „Ciu ciu bab -
ką” (la ta 1905-1907), dom ro dzi ny Re mich
– na ro że ul. Na ru to wi cza i pl. Św. Ka zi mie -
rza (rok 1905), pro jekt Fa bry ki Ma szyn Rol -
ni czych na le żą cej do bra ci Froh li chów
– przy ul. Szwedz kiej (la ta 1903-1904),
pro jekt czę ścio wej od bu do wy są dec kie go
zam ku (1904-1905), dwa oka za łe do my
przy ul. Ło kiet ka 4 (1900) i 8 (1903-1904),
bu dy nek Ban ku Miej skie go przy ul. Ja giel -
loń skiej 12, jak rów nież pro jek ty do mów
na za mó wie nia pry wat ne: przy Ja giel loń -
skiej 17 i 19, Wa ło wej 2 i 4, Młyń skiej 1, Ku -
ne gun dy 63, Ma tej ki 21, Ko ściusz ki 18
i wil li są dec kie go prze my słow ca Jó ze fa
Ros sma ni tha przy ul. Fa brycz nej, oraz gma -
chu To wa rzy stwa Gim na stycz ne go „So kół”
i bu dyn ku szko ły po wszech nej w Sta rym
Są czu. Po za mia stem na le ży do nich, m.in.:
dwór w Klę cza nach i Sta ni ca Har cer ska
w Ko sa rzy skach.

Dyrektor szkoły Grzegorz
Barnaś twierdzi, że nauka
w „budowlance” to nie
tylko nauka zawodu, ale
też szkoła życia.

Zenon Adam Remi, budowniczy
miejski

Dzień Kobiet 2009
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dze niu lek cji z przed mio tów ogól nych
(ma te ma ty ki, fi zy ki, che mii, ję zy ków:
pol skie go, ro syj skie go, nie miec kie go
i an giel skie go). Od przy szłe go ro ku
szkol ne go w kla sach IV tech ni kum zo -
sta ną wpro wa dzo ne obo wiąz ko we lek -
cje ję zy ka ob ce go za wo do we go. 

W szko le funk cjo nu ją ko ła i kół ka za -
in te re so wań: te atral no -fil mo we, hi sto -
rycz ne, ję zy ko we (j. nie miec ki
i an giel ski), ma te ma tycz ne i ma te ma -
tycz no -in for ma tycz ne, Szkol ne Ko ło
Kra jo znaw czo -Tu ry stycz ne PTTK, fi -
zycz ne, PCK – bę dą ce „wy lę gar nią” ho -

no ro wych daw ców krwi, LOP i Klub
Mi ło śni ków Sztuk Wsze la kich. 

Mło dzież bie rze udział w kon kur sach
i olim pia dach bra nżo wych (Olim pia da
Wie dzy i Umie jęt no ści Bu dow la nych,
Tur niej „Zło ta Kiel nia”). Ale nie tyl ko.
W grud niu 2009 r. wy gra li w ka te go rii
szkół po nad gim na zjal nych XVI Fe sti wal
Pio sen ki Tu ry stycz nej za rów no w gru -
pie ze spo łów (Jo an na Fran czyk, Jo an -
na Ja miń ska, Da mian Bo rek, Ma te usz
Gaw lak), jak i so li stów (Jo an na Fran -
czyk). Nie są ob ce uczniom szko ły ar ka -
na zma gań sza cho wych.

Szko łę zdo mi no wa li chłop cy, ale nie
brak wśród uczniów dziew cząt – i to nie
by le ja kich. Jed na z nich w ro ku 1998
w bie gu na 1500 m zdo by ła srebr ny me -
dal Lek ko atle tycz nych Mi strzostw Pol -

ski. Pa no wie też nie są gor si. W tym
sa mym ro ku Ja kub Bur chardt dwu krot -
nie zo stał mi strzem Pol ski, w bie gach
prze ła jo wych na 5000 m i bie gu
na 3000 m. W mi strzo stwach ro ku 1999
– i Bar ba ra Gru ca, i Ja kub – zdo by li
brąz. W ro ku 2009 uczen ni ca tech ni -
kum, Ka ta rzy na Du lak, po bi ła re kord
Pol ski w ka te go rii ju nio rek młod szych
w bie gu na 2000 m z prze szko da mi wy -
ni kiem 6,50,18. Dy rek tor Bar naś przy -
zna je: – Szko ła ma szczę ście
do świet nych na uczy cie li wy cho wa nia
fi zycz ne go i spor to wych ta len tów. To

dzię ki ta kim na uczy cie lom jak Jó zef Kli -
mek (ta kże pre zes Uczniow skie go Klu -
bu Spor to we go „Bu dow la ni”)
mo żli wość upra wia nie spor tu jest jed -
nym z atu tów szko ły. Co wię cej, od no -

si my suk ce sy spor to we, nie ba ga tel ne
w ska li ogól no pol skiej, np.: w Ko re -
spon den cyj nej Li dze Lek ko atle tycz nej,
gdzie ry wa li zu je my i wy gry wa my ze
szko ła mi mi strzo stwa spor to we go z te -
re nu ca łe go kra ju.

LUD MI ŁA MAJ CHRZAK

Absolwenci

Do gro na uczniów szko ły na le że li: pro du cent
lo dów – Jó zef Ko ral, pre ze si: Ma rek Ba sta
– PPH „Bud mex”, To masz Ćwi kow ski – PPHU
„Er bet”, dy rek to rzy – Ma rek Ole siń ski („Che -
mo bu do wa”), przed się bior cy: Zdzi sław Ha -
raf, Woj ciech Kliś, Jó zef Kmie cik, Ma rian
i To masz Ko wal, Ro bert Rams, Ma rek Szczy -
gieł, Krzysz tof To kar czyk, Krzysz tof Wą cha ła,
Grze gorz Wi kar, pro jek tan ci i ar chi tek ci,
praw ni cy, spor tow cy ta kich dys cy plin jak:
lek ko atle ty ka (Piotr Klim czak), pod no sze nie
cię ża rów, pił ka no żna (Da wid Jań czyk), księ -
ża i na uczy cie le.

Egzamin

W tech ni kum, po za eg za mi nem ma tu ral -
nym, trze ba zdać ze wnętrz ny eg za min za -
wo do wy i to z wy ni kiem nie ni ższym
niż 75% mo żli wych do uzy ska nia punk tów.
W szko le za wo do wej, by zy skać sta tus ro bot -
ni ka wy kwa li fi ko wa ne go, po dob nie. Po zda -
niu eg za mi nu za wo do we go (za rów no je go
czę ści teo re tycz nej, jak i prak tycz nej) ucznio -
wie otrzy mu ją Dy plom po twier dza ją cy kwa li -
fi ka cje za wo do we, sta no wią cy Eu ro pa sess,
upraw nia ją cy do po dej mo wa nia pra cy
w wy uczo nym za wo dzie w ka żdym z kra jów
Unii Eu ro pej skiej.

Szkoła ma szczęście
do świetnych nauczycieli
wychowania fizycznego
i sportowych talentów.

Finał Ligii Lekkoatletycznej Kraków 2009

mgr Grzegorz Barnaś – dyrektor
Zespołu Szkół Budowlanych

OŚWIATA
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Kon cer tem Mag da le ny Li -
sak, fi na list ki XIII Mię dzy -
na ro do we go Kon kur su
Pia ni stycz ne go im. Fry de -
ry ka Cho pi na w War sza -
wie, roz po czę to w No wym
Są czu ob cho dy Ro ku Cho -
pi now skie go.

J ej wy stęp w Do mu Go tyc kim za -
in au gu ro wał jed no cze śnie cykl
„Wie czo ry w Mu zeum. Hi sto ria
i Mu zy ka”, po świę co ny wy bit ne -

mu kom po zy to ro wi. 
An na Wi deł, kie row nik dzia łu edu -

ka cji są dec kie go mu zeum, przy po mnia -
ła, że pierw sze ta kie spo tka nie od by ło
się 16 lu te go 1968 r. z udzia łem Da nu -
ty Mi cha łow skiej, a ini cja tor ką i or ga -
ni za tor ką „Wie czo rów w Mu zeum”

by ła nie ży ją ca już wi ce dy rek tor Bo gu -
mi ła Si ko ra.

– To ona czu wa ła nad pro gra mem,
do bie ra ła re per tu ar, ra zem z nie za po -
mnia nym Mi ro sła wem Dą brow skim, pia -
ni stą, wy kła dow cą Aka de mii Mu zycz nej

w War sza wie – mó wi ła Wi deł. – Go ści -
li śmy wie lu zna ko mi tych ak to rów: są de -
czan kę Zo fię Ry siów ną, Je rze go Zel ni ka,
Woj cie cha Du ry asza, Ry szar da Fi lip -
skie go. Gra li i śpie wa li wy bit ni in stru -
men ta li ści i wo ka li ści, ze spo ły
ka me ral ne, jak choć by Ca pel la Cra co -
vien sis – ostat nio w ubie głym ro ku jesz -
cze pod ba tu tą Sta ni sła wa Ga łoń skie go. 

Pierw szy te go rocz ny wie czór wy peł -
ni ły po lo ne zy, wal ce i etiu dy Cho pi -
na w wy ko na niu Mag da le ny Li sak.
Pia nist ka w prze rwach opo wia da ła o po -
by cie w No hant, w mie ście Geo r ge
Sand, fran cu skiej pi sar ki, z któ rą Cho -
pin był bli sko zwią za ny przez wie le lat. 

***
Mu zeum Okrę go we za pra sza za in te -

re so wa nych na ko lej ne „Wie czo ry
w Mu zeum”. 10 kwiet nia w Ga le rii Ma -
rii Rit ter wy stą pią Agniesz ka Mo na ster -
ska i Ma rze na Wo lak -Po pław ska,
a w pro gra mie znaj dą się po lo ne zy pol -
skie z XVII i XVIII wie ku. 20 czerw ca
za pla no wa no wy stęp or ga no wo -wo kal -
ny Mar ka Wo la ka i chó ru w ko ście le
NSPJ. We wrze śniu w Mia stecz ku Ga -
li cyj skim wy stą pi Ca pel la Cra co vien sis,
a 11 grud nia w Do mu Go tyc kim za gra
na for te pia nie Piotr Pa lecz ny.

(MI GA)

Mag da le na Li sak 

Rocz nik 1971, po cho dzi z Ka to wic z ro dzi ny o mu zycz nych tra dy cjach. W 1994 r. ukoń czy ła z wy -
ró żnie niem kla sę for te pia nu pro fe so ra An drze ja Ja siń skie go w Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la
Szy ma now skie go w Ka to wi cach. W tym sa mym ro ku po doj ściu do pół fi na łu kon kur su Gézy An da
w Zu ry chu otrzy ma ła pry wat ne sty pen dium i kon ty nu owa ła na ukę w Kon ser wa to rium w Zu ry -
chu u Ho me ro Fran ce scha. Jed nym z jej naj cen niej szych do świad czeń by ły stu dia w Mu sik -Aka -
de mie w Ba zy lei w la tach 1996-1998 pod kie run kiem Kry stia na Zi mer ma na.
Zdo by ta na XIII Mię dzy na ro do wym Kon kur sie Pia ni stycz nym im. XIII Mię dzy na ro do wym Kon kur sie
Pia ni stycz nym im. Fry de ry ka Cho pi na w War sza wie w ro ku VI na gro da otwo rzy ła Mag da le nie Li sak
drzwi do pre sti żo wych sal kon cer to wych, jak Hi to mi Me mo rial Hall w To kio, Stadt–Ca si no w Ba zy lei,
Ru dol fi num w Pra dze czy Fil har mo nii Na ro do wej w War sza wie. Od 2008 r. jest ad iunk tem w kla sie
for te pia nu ka to wic kiej Aka de mii Mu zycz nej. (na pod sta wie bio gra mu z www.cul tu re.pl)

Wie ści z Mu zeum Okrę go we go w No wym Są czu

Po lo ne za czas za cząć

FO
T.

 M
IG

A

KULTURA
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Pol ski Sem me ring
Dwaj mi ło śni cy ko lej nic twa, Le szek

Za krzew ski (pre zes od dzia łu Pol skie go
To wa rzy stwa Hi sto rycz ne go w No wym
Są czu) oraz Ry szard Stan kie wicz (ka pi -
tan że glu gi wiel kiej, ro dem z Kra ko wa)
z uda nym skut kiem po rwa li się na mo -
no gra fię ko lei że la znej Tar nów – Le lu -
chów, któ rej bu do wa i uru cho mie nie
w 1876 r. zmie ni ło ob li cze cy wi li za cyj -
ne Są dec czy zny, wy win do wa ło tę zie -
mię z gnu śne go za ścian ka do ran gi
prę żne go ośrod ka prze my sło we go i spo -
łecz ne go. Otrzy ma li śmy tu nie tyl ko
opis dzie jów, ale ta kże la wi nę in for ma -
cji tech nicz nych (opra co wa nych fa cho -
wo przez Ry szar da Stan kie wi cza)
do ty czą cych m.in. sto so wa nych w mi -
nio nych 135 la tach po jaz dów trak cyj -
nych, włącz nie z użyt ko wa ną przez
oku pan ta nie miec kie go pod czas dru giej
woj ny świa to wej lux -tor pe dą.

Na po cząt ku wy daw nic twa Le szek
Za krzew ski przy po mi na przy miar ki
do bu do wy, za bie gi Ra dy Miej skiej.
Trud no uwie rzyć, że by li też prze ciw ni -
cy ko lei, do strze ga jąc w niej za kłó ce nie
spo ko ju, szko dli wość dla przy ro dy
i zdro wia. Roz wa ża no na wet prze nie sie -
nie sta cji do Gry bo wa, skąd tor miał bie -
gnąć przez Kry ni cę do Mu szy ny,
z po mi nię ciem No we go Są cza („Czas”
z 6 czerw ca 1872). Są dec cy raj co wie

wy bra li się w tej spra wie w spe cjal nej
de le ga cji do Wied nia, po mo cy udzie lił
im po seł Ju lian Du na jew ski, są de cza nin.
W kwiet niu 1873 r. par la ment au striac -
ki uchwa lił bu do wę li nii ko le jo wej tar -
now sko -le lu chow skiej o dł. 146 km,
bie gną cej przez No wy Sącz. Jak wi dać,
lob bing na szczy tach wła dzy, miał zna -
cze nie nie tyl ko w dzi siej szych cza sach.

Na kar tach ksią żki wi dać, że ko lej tar -
now sko -le lu chow ska oka za ła się maj -
stersz ty kiem in ży nier skim: zbu do wa no
kil ka że la znych mo stów: na Ka mie ni cy
(70 m) oraz na Po pra dzie w Sta rym Są -
czu (160 m), Piw nicz nej (140 m) i Mu -
szy nie (60 m). W Że gie sto wie po wstał
tu nel pod gó rą Ki czo rą. Po dob ny w Ka -
mion ce Wiel kiej (170 m), w Gry bo wie
wznie sio no im po nu ją cy ka mien ny wia -
dukt nad rze ką Bia łą, o 7 ar ka dach,
dł. 130 m, wys. 22 m. Z uwa gi na ma -
low ni czą tra sę, od ci nek Gry bów – Ptasz -
ko wa zwa no pol skim Sem me rin giem,
au to rzy przy ta cza ją za chwy ty pod ró żni -
ka Bro ni sła wa Gust ko wi cza:

„Od Gry bo wa tra sa ko le jo wa aż
do na stęp nej sta cyi w Ptasz ko wej pod -
no si się znacz nie do gó ry. Tu taj też przy -
pię to dru gą lo ko mo ty wę do po cią gu.
Dro ga w roz licz nych za krę tach i na głych
spa dach to czy się śród cu dow nie ro man -
tycz nych wi do ków, okrą ża jąc szczyt
wzgó rza zwa ne go Psie mi Gór ka mi (505
m.). Nie po trze ba szu kać oko lic
w Szwaj ca ryi lub na dro dze z Wied nia
do Se me ryn gu, bo oko na sze na tej ma -
łej prze strze ni, ja ka roz wi ja się mię dzy
Gry bo wem a Ka mion ką, spo ty ka się
z wi do ka mi nie mniej uro cze mi, wspa -
nia łe mi, ro man tycz ne mi”.

Wi dząc dziś opła ka ny stan ko lei,
odra pa ne bu dyn ki sta cyj ne i co raz
mniej szy ruch ko le jo wy od Tar no wa
do gra ni cy pań stwa, trud no nie oprzeć
się za du mie i no stal gii oglą da jąc świa -
dec twa daw nej po tę gi ko lei i no wo są -
dec kich Warsz ta tów Ko le jo wych.
Wra że nie bu dzą cud nej uro dy sta re wi -
do ków ki oraz pu bli ko wa ne po raz

pierw szy fo to gra fie za łóg sta cyj nych
i pa ro wo zo wych, pra cow ni ków od bu do -
wu ją cych li nię po znisz cze niach wo jen -
nych (nic tyl ko roz po zna wać na nich
twa rze na szych przod ków!). W kli mat
tam tej epo ki wpro wa dza ją też ów cze sne
roz kła dy jaz dy (w 1934 r. po ciąg oso bo -
wy je chał z Tar no wa do No we go Są -
cza 2 godz. 10 min. Dziś, w do bie
stat ków ko smicz nych i in ter ne tu, nie -
wie le kró cej…. 

Nie ma też, jak daw niej, prze je żdża -
ją cych przez No wy Sącz po cią gów da -
le ko bie żnych pro wa dzą cych wa go ny
do Lwo wa i Sta ni sła wo wa. Naj świe -
ższym ak cen tem w tym wy daw nic twie
jest na to miast zdję cie po sta wio ne go
przed dwor cem PKP w No wym Są czu
trzy mie sią ce te mu po mni ka przed wo -
jen ne go ko le ja rza.

Leszek Zakrzewski, Ryszard Stankiewicz,
„Kryniczanka” ½. Dzieje linii kolejowej nr 96 Tarnów
– Leluchów, seria Historia – Koleje małe i duże H-3

(3), Katowice 2010.

Kli ma ty po gra ni cza
Ko lej ny tom (nr 4) „Ze szy tów są dec -

ko -spi skich”, wy da wa nych przez Mu -
zeum Okrę go we w No wym Są czu
i Mu zeum w Sta rej Lu bow li, jest po -
twier dze niem na tu ral nych, roz wi ja ją -
cych się od lat kon tak tów mię dzy
obie ma pla ców ka mi. Na li ście do ko nań
są wspól ne kon fe ren cje, wy mia na wy -
staw, współ pra ca przy pro jek cie bu do -
wy Mia stecz ka Ga li cyj skie go. We dług
za pew nień sze fów obu in sty tu cji ta
współ pra ca bę dzie kon ty nu owa na i za -
cie śnia na.
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Kto czy ta, nie błą dzi
KULTURA
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„Ze szy ty...” są wspól nym fo rum wy -
mia ny my śli i do rob ku na uko we go mu -
ze al ni ków, hi sto ry ków, et no gra fów
pol skich i sło wac kich. Z obec ne go, jak
i po przed nich rocz ni ków, wy ła nia się
wie lo barw ny ty giel kul tu ro wy po gra ni -
cza, na któ rym w spo sób po ko jo wy mie -
sza ły się ró żne kul tu ry: pol ska
i sło wac ka, ru siń ska (łem kow ska) i nie -
miec ka, ży dow ska i wę gier ska.

Tom 4 (168 stron, sta ran na re dak cja
i opra wa edy tor ska) otwie ra ma te riał:
No wy Sącz w śre dnio wie czu Lesz ka
Mi gra ły. War te za uwa że nia są też tek -
sty Grze go rza Fir sta pt. Wie lo kul tu ro -
wa Są dec czy zna – per spek ty wa
ar che olo gicz na i Mi ro sla va Ŝte vi ka
o po cząt kach wie lo et nicz no ści śre dnio -
wiecz ne go Spi sza. 

Ks. Jo zef Ma rec ki przy bli ża hi sto rię
mi no ry tów, a Lu cy na Rot ter – ha bi tów
fran cisz kań skich (zna ko mi ta iko no gra -
fia!) we wspól no tach żeń skich i mę -
skich. Dy rek tor zam ku w Sta rej
Lu bo wa li, Ma ria Pa velčikovâ po rwa ła
się na przed sta wie nie dzie jów dru ko wa -
nia na płót nie w swo jej miej sco wo ści,
a Da li bor Mi ku lik – zam ku w Lu bow li
w XIX w. 

Są też tek sty opar te na kro ni kach z Le -
wo czy (Ŝte fan Plačko), księ gach te sta -
men to wych Sta rej Lu bow li (Fran tiška
Mar ci novâ), ma te ria łach be aty fi ka cyj nych
św. Kin gi w Taj nym Ar chi wum Wa ty kań -
skim (Prze my sław Stan ko) i źró dłach do -
ty czą cych Ja na Paw ła II w zbio rach
Bi blio te ki Na uko wej PAU i PAN w Kra -
ko wie (Ewa Da now ska).

Na le ży pod kre ślić, że wszyst kie czte -
ry to my Ze szy tów… są pro wa dzo ne
nie zwy kle sta ran nie pod wzglę dem kon -
se kwen cji, jed no rod no ści sty lu i ukła du
gra ficz ne go, co – oprócz dwu ję zycz nej
wer sji – jest do dat ko wym wa lo rem wy -
daw nic twa. Ist ne cac ka edy tor skie…

Ze szy ty są dec ko -spi skie, t. 4
Redaktor naczelny: Miroslav Ŝtevik; z-ca

redaktora naczelnego: Robert Ślusarek; sekretarz
(tajomnicka): Anna Wideł; redaktor prowadzący

(wykonny redaktor): Leszek Migrała; zespół: Piotr
Droździk, Filip Fetko, Leszek Migrała, Danuta Plata,

Barbara Rucka, Beata Wierzbicka; oprawa graficzna,
skład i łamanie: Piotr Hrehorowicz, Małgorzata
Punzet; tłumacze: Antoni Kroh, Miroslav Ŝtevik;

drukarnia: Goldruk.

Mi ło śni cy Łąc ka
Nie stru dzo na Ja dwi ga Ja strzęb ska

wraz ze współ pra cow ni ka mi z To wa rzy -
stwa Mi ło śni ków Zie mi Łąc kiej, wy da -
ła je de na sty już nu mer „Al ma na chu
Łąc kie go”, pół rocz ni ka opra co wy wa ne -
go i edy to wa ne go spo łecz nym wy sił -
kiem au to rów i re dak cji. Tym ra zem
„Al ma nach” nie mal w ca ło ści po świę -
co ny jest Za brze ży i Za rze czu, miej sco -
wo ściom gmi ny Łąc ko. Ró żno rod ne,
cie ka we i bo ga te ma te ria ły: np. ar ty kuł
Sta ni sła wa Si tow skie go (po tom ka ro -
dów Mysz kow skich i Cho cia now skich,
wła ści cie li Za brze ży z I po ło -
wy XIX wie ku) o szla chec kich ro dach
w tej miej sco wo ści, czy też pro fe sjo nal -
nie prze pro wa dzo na przez Grze go rza
Ol szew skie go in wen ta ry za cja (z na zwi -
ska mi i da ta mi po chów ków) cmen ta rzy
cho le rycz nych.

Są w „Al ma na chu” dwie hi sto rie pla -
có wek oświa to wych: Ro za lia Ku la sik
przed sta wia dzie je le gi ty mu ją cej się
przed wo jen nym ro do wo dem szko ły
w Za rze czu (ka rie rę na uczy cie la za czy -
nał tu w la tach sie dem dzie sią tych XX w.
obec ny dy rek tor no wo są dec kiej de le ga -
tu ry ku ra to rium oświa ty, Wła dy sław
Ścia nek), a Ja cek Ga ły sa – szko ły w Za -
brze ży. Pu bli ka cje ubo ga ca ją ar chi wal -
ne zdję cia mło dzie ży szkol nej
z daw nych lat.

Uwa gę przy ku wa ją cie płe, ser decz ne
tek sty o ma łżeń stwie za słu żo nych na uczy -
cie li An nie i Ja nie Bu cy kach, ro dzi nie
Hu zów, przy mu so wej ro bot ni cy III Rze -
szy Ka ta rzy nie Ku dłacz, bło go sła wio nej
sio strze Ce le sty nie Fa ron i nie zwy kłych

me blach sprzed 100 lat, dzie le ar ty sty -sto -
la rza Fran cisz ka Pyr do ła (me ble słu żą je -
go ro dzi nie do dziś). Klam rą, któ ra
spi na wie le cie ka wych bio gra fii, jest tekst
o tłocz ni ro dzin nej Mau re ra z Za rze cza.

„Almanach Łącki”, nr 11, 2009, przewodniczący
kolegium redakcyjnego: prof. Julian Dybiec,

sekretarz: Jadwiga Jastrzębska.

Mo ni ka i Be he mot
Au tor ka, mi mo że ma do pie ro 19 lat

i jest ma tu rzyst ką II LO im. Ma rii Ko -
nop nic kiej w No wym Są czu, swo im de -
biu tanc kim to mi kiem po ezji Ile słów
zy sku je nie zwy kle po chleb ne re cen zje.
An to ni Kie my sto wicz, zna ny są dec ki
po eta, pod su mo wu jąc jed nym zda niem
isto tę po etyc kich roz wa żań Mo ni ki, za -
uwa ża: „Się ga jąc Bo że go tro nu i ga lak -
tyk, chce ona opo wie dzieć czło wie ka”.
W tej hi per bo li brzmią i sło wa uzna nia
dla po et ki za się ga nie wy żyn me ry to -
rycz nych, i sło wa po dzi wu za nie tu zin -
ko wość ję zy ko wo -sty li stycz ną, i sło wa
na dziei, że w ko lej nym to mi ku po etyc -
kim bę dzie jesz cze cie kaw sza i nie sta -
nie się „na gle grzecz nie obo jęt na”
na za wi ro wa nia ludz kie go lo su, a sło -
wom „być” i „nie być” nie po zwo li mieć
te go sa me go zna cze nia.

Mło da, wra żli wa dziew czy na, za ko -
cha na w li te ra tu rze i po ezji śpie wa nej,
lu bią ca dłu gie spa ce ry i ko ta Be he mo ta
z Mi strza i Mał go rza ty. Lau re at ka kil ku
pre sti żo wych kon kur sów po etyc kich. Po -
ja wił się ta lent po etyc ki, ja kie go nie by -
ło w No wym Są czu od wie lu, wie lu lat...

Mo ni ka Gro ma la, Ile słów, No wy Sącz 2009
BIBLIOFIL
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M u zeum Okrę go we przy go -
to wa ło wy sta wę For my
orę ża na prze strze ni wie -
ków. Jej ku ra to rem jest

Ma rek Wcze śny, a pa tro nu je pre zy dent
Ry szard No wak i Sto wa rzy sze nie „Dla
Mia sta”. 

Na eks po zy cję skła da ją się ko lek cje
bro ni pal nej i bia łej wy twa rza nej od śre -
dnio wie cza do ubie głe go wie ku, znaj du -
ją ce się w zbio rach są dec kie go mu zeum
i przy klasz tor ne go mu zeum oo. cy ster -
sów w Szczy rzy cu. Uzu peł nie niem wy -
sta wy są na to miast pra ce Ju liu sza
Kos sa ka i gra fi ki, ob ra zu ją ce bi twy i po -
tycz ki ró żnych pol skich for ma cji woj -
sko wych, het ma nów pol skich, zam ki

obron ne Są dec czy zny, po wstań ców li -
sto pa do wych i stycz nio wych, a ta kże le -
gio ni stów Jó ze fa Pił sud skie go.

– Broń, bę dą ca w za so bach Mu zeum
Okrę go we go, tra fi ła do nas w du żej mie -
rze od osób pry wat nych – opo wia da Ma -
rek Wcze śny. – Pierw sze eg zem pla rze
otrzy ma li śmy jesz cze przed woj ną, gdy
po wsta ło To wa rzy stwo Mu ze al ne. Wie le
mi li ta riów za si li ło na sze zbio ry po woj -
nie – wte dy bo wiem wpro wa dzo no za kaz
trzy ma nia bro ni w do mu. Lu dzie przy -
no si li do mu zeum cen ne i z pie ty zmem
prze cho wy wa ne pa miąt ki. 

Or ga ni za to rzy wy sta wy li czą, że sta -
nie się ona ce lem wy cie czek szkol nych. 

(MI GA)

Wie ści z Mu zeum Okrę go we go w No wym Są czu

Kto mie czem wo jo wał

Śre dnio wiecz ne uzbro je nie, kol czu gi, sza ble, ce py bo jo -
we, ka ra bi ny po wstań ców stycz nio wych – to za le d wie
część eks po na tów, ja kie mo żna oglą dać do 13 czerw ca
w Ga le rii Daw na Sy na go ga.

KA LEN DARIUM 

Wystawy
NO WY SĄCZ 
Dom Go tyc ki, ul. Lwow ska 3, 
26 mar ca – 16 ma ja 
Nowy Sącz na falach krótkich

Wy sta wa re ali zo wa na w związ ku
z 80. rocz ni cą za ło że nia Pol skie go
Związ ku Krót ko fa low ców oraz 60. rocz -
ni cą po ja wie nia się w No wym Są czu ra -
dio fo nii. Jej po cząt ki w mie ście – to
prze łom 1949 i 1950 r. Wte dy za czął
dzia łać skrom ny ra dio wę zeł i nie licz ne
sta cje w te re nie. Na wy sta wie po ka za ne
zo sta ną ar chi wal ne fo to gra fie i do ku -
men ty oraz daw ne ra dio od bior ni ki
i urzą dze nia nadaw czo -od bior cze, po -
cho dzą ce w więk szo ści z pry wat nej ko -
lek cji. Jej współ or ga ni za to rem jest Pol ski
Zwią zek Krót ko fa low ców. 

Ga le ria Daw na Sy na go ga, 
ul. Ber ka Jo se le wi cza 12, 
12 mar ca – 13 czerw ca 
For my orę ża na prze strze ni wie ków

Koncerty
Ga le ria Ma rii Rit ter ul. Ry nek 2, 
10 kwiet nia, godz. 17, Hi sto ria i mu zy ka
w ra mach cy klu „Wie czo ry w Mu zeum”

Kon cert Agniesz ki Mo na ster skiej – wy -
stęp wo kal no -in stru men tal ny. Spo tka nie
z mu zy ką po pro wa dzi Ma rze na Wo lak -
Po pław ska. 

Imprezy
Są dec ki Park Et no gra ficz ny i Mia stecz ko
Ga li cyj skie ul. Lwow ska 226, 1 ma ja 
We se le dwor skie

Im pre za bę dą ca kon ty nu acją cy klu
„We se la są dec kie”. W wi do wi sku ple ne -
ro wym, w sce ne rii dwo ru z Rdza wy z po -
cząt ku XVII w. i daw nej wsi są dec kiej,
mo żna bę dzie zo ba czyć tra dy cyj ne zwy -
cza je zwią za ne z ob rzę dem za ślu bin.
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Tej no cy zgła dzo no wol ność
W ka tyń skim le sie...
Zdra dziec kim strza łem w czasz kę
Po kwi to wa no Wrze sień.

FE LIKS KO NAR SKI

Z a przy jaź nio na z mo im oj cem
ro dzi na Bed nar ków z Mi -
chal czo wej ko ło Ło so si ny
Dol nej udo stęp ni ła nam

oneg daj kart kę pocz to wą (z na le pio ny -
mi znacz ka mi ro syj ski mi za 30 ko pie -
jek), ja ką do ro dzi ców na de słał
z obo zu w Sta ro biel sku 31-let ni wów -
czas Wła dy sław Bed na rek, na uczy -
ciel, ab sol went Pań stwo we go
Se mi na rium Na uczy ciel skie go w Sta -
rym Są czu, pod po rucz nik re zer wy,
żoł nierz Wrze śnia, któ ry w oko li cach
Lwo wa do stał się do nie wo li so wiec -

kiej i po tem wio sną 1940 r. zgi nął
z rąk NKWD w Char ko wie. 

Do do mu zdą żył prze słać kart kę da -
to wa ną na 1 grud nia 1939 r. z m.in. in -
for ma cja mi po twier dza ją cy mi po byt
w obo zie w Sta ro biel sku kil ku in nych
są de czan. 

Ja ży ję, a Wy? Chciał bym wie dzieć
o Was, mo ich bra ciach, szwa grze i go -
spo dar stwie. Ma mo, pro szę o mo dły
o szczę śli wy po wrót. Pisz cie do Jan ki
(żo ny – przyp. JL). A mo że Ona pi sa -
ła do Was i wie cie, co u niej? Pisz cie
o wszyst kim z go spo dar stwa, z są siedz -
twa, one bę dą dla mnie wszyst kim. Ad -
res pisz cie po ro syj sku, od cy fruj cie tak
sa mo, bym przed Bo żym Na ro dze niem
wia do mo ścia mi za miast opłat kiem po -
dzie lić się zdo łał. Niech Opatrz ność
Bo ska czu wa nad Wa mi i po zwo li zo -

ba czyć się ra zem. Ca łu je Was, bądź cie
zdro wi!

SYN WŁA DEK
P. S. Ze Są cza jest Pa czo ski, So mo gyi,

Kor bel, Wol fson, El sner.
Był do pie ro gru dzień, nikt nie przy -

pusz czał, że przy wód cy są siedz kie go
kra ju, z któ rym Pol ska nie po zo sta wa ła
prze cież w sta nie woj ny (obo wią zy wał
pakt o nie agre sji z 1932 r.), wy da dzą
wy rok śmier ci na 22 tys. Po la ków.
Pierw sze roz strze li wa nia za czę ły się 70
lat te mu – 3 kwiet nia 1940 r.

Pod po rucz nik z Mi chal czo wej le ży
praw do po dob nie w Pia ti chat kach
pod Char ko wem. Po mor do wa nych Po la -
ków grze ba no też w Ka ty niu i Mied no -
je pod Twie rem.

Woj na bo le śnie do świad czy ła pa trio -
tycz ną ro dzi nę Bed nar ków: ofia rę z ży -

Z rodziny Bednarków z Michalczowej sześć osób złożyło ofiarę 
ze swojego życia podczas drugiej wojny światowej

Relikwia ze Starobielska

Ro dzi na Bed na -
rów (1934 r.):
od le wej w dol -
nym rzę dzie – Lu -
dwi ka, Edward
(na rę kach mat ki),
Fran ci szek, Ta de -
usz, Ma ria; w środ -
ko wym rzę dzie
– Wła dy sław, Lu -
dwi ka (mat ka), oj -
ciec Jan (se nior),
Ste fan; w gór nym
rzę dzie – Zo fia
Sto su ro wa (sio stra
Lu dwi ki), jej mąż
Jó zef Sto sur, Bo le -
sław, Jó zef, Jan
(ju nior)
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cia od da ło sześć osób: oj ciec, dwie cór -
ki, trzech sy nów. Wła dek zgi nął naj -
wcze śniej, jak by naj mniej sen sow nie, bo
prze cież nie był na wet jeń cem wo jen -
nym, tyl ko in ter no wa nym. Po ude rze niu
Nie miec na ZSRR, po 22 czerw -
ca 1941 r., ro ze szła się wieść, że in ter -

no wa ni pol scy ofi ce ro wie prze by wa ją
na zie mi Fran cisz ka Jó ze fa, wśród lo -
dów Pół no cy. Praw da o ma so wym mor -
dzie by ła przez dłu ższy czas sta ran nie
ukry wa na i za kła my wa na.

Ro dzi na (w tym żo na Ja ni na wraz
z ma łym syn kiem An drze jem, prze by -
wa ją ca wte dy w Tczo wie w Kie lec -
kiem) dłu go nie zna ła tra gicz ne go lo su
Wła dy sła wa. Do wie dzia ła się o tym
do pie ro la tem 1943 r. z wy da nej przez
Niem ców bro szu ry z li stą po mor do wa -
nych przez NKWD ofi ce rów Woj ska
Pol skie go.

Po la tach, An drzej Bed na rek, w ko re -
spon den cji z au to rem No wo są dec kiej li -
sty ka tyń skiej, Je rzym Gi zą, na pi sał:

List me go Oj ca do je go ro dzi ców (...)
do stał się w mo je rę ce la tem 1967 r. Pa -
mię tam, że pa trzy łem nań jak na re li -
kwię. Do Mi chal czo wej sze dłem

z No we go Są cza sa mot nie i pie szo.
Prze ży wa łem pierw sze wzru sza ją ce
spo tka nie z Oj cem. Wszę dzie czu łem je -
go obec ność. Sze dłem dro gą i pła ka łem
(…) Pa mię tam, jak po woj nie wy cho dzi -
łem czę sto na wiej ską dro gę, szu ka jąc
Oj ca po śród tych, co wra ca li w mun du -
rach. Z Ma mą roz ma wia li śmy o Oj cu
zwy kle w kwiet niu i li sto pa dzie ka żde -
go ro ku. Uczy łem się od kry wać je go
śla dy w hi sto rii (…) Na okład ce jed nej
z ksią żek Oj ciec na pi sał Ma mie w 1935
r. tak: „I pa mię taj, że na świe cie jest je -
den grzech – pod łość, jed na cno ta
– szla chet ność, jed no szczę ście
– po kój”. Mo ja naj uko chań sza Ma ma
po tym, co prze szła, nie uczy ła mnie
nie na wi ści do in nych. Dla te go pew nie
nie spo glą dam w stro nę na ro dów na -
sze go wschod nie go są sia da, rzu ca jąc
prze kleń stwa. Wiem, że do świad czy ły
one naj więk szych tra ge dii, ja kie kie dy -
kol wiek prze ży wa li lu dzie i na ro dy
na zie mi…

Za po cząt ko wa ną przez Ro sjan mar -
ty ro lo gię ro dzi ny Bed nar ków kon ty nu -
owa li rów nie okrut nie Niem cy.
W czerw cu 1942 r. ge sta pow cy na cze -
le z osła wio nym ka tem Jo han nem Gor -
ką roz strze la li na po dwó rzu ro dzin ne go
go spo dar stwa oj ca – Ja na (rocz -
nik 1860), peł nią ce go przez wie le lat
– w cza sach au striac kich i II RP
– obo wiąz ki wój ta w Ło so si nie Dol -
nej. 82-let ni sta rzec od wa żnie pa trzył
śmier ci w oczy. Zgi nął, bo nie po wie -
dział, gdzie prze by wa ją po szu ki wa ni
przez Niem ców je go sy no wie. Go spo -
dar stwo zo sta ło wte dy skon fi sko wa ne,
żo na wy sie dlo na z do mu.

Dzień wcze śniej zgi nę ła sio stra Lu -
dwi ka (rocz nik 1923), łącz nicz ka ZWZ–
AK z pla ców ki „Do li na”. Dru ga sio stra
Ma ria (rocz nik 1918), har cer ka, ab sol -
went ka Szko ły Go spo dar stwa Wiej skie -
go w Po de gro dziu, zgi nę ła w obo zie
oświę cim skim w kwiet niu 1943 r. 

Brat Jó zef (rocz nik 1915), ma gi ster
han dlu za gra nicz ne go, ak tyw ny ako wiec,
obroń ca Lwo wa w 1939 r., zgi nął
w 1943r. w Pa sierb cu ja ko par ty zant pod -
czas pró by uciecz ki z kon wo ju po aresz -
to wa niu przez po li cję gra na to wą. 

Dru gi brat Bo le sław (rocz -
nik 1913), przed wo jen ny in struk tor
szy bow co wy w Tę go bo rzy, uczest nik
kam pa nii wrze śnio wej, zbiegł z nie -
wo li nie miec kiej, w dro dze na Wę gry
aresz to wa ny przez sło wac ką straż gra -
nicz ną, uciekł – przez Bu da peszt, Ju -
go sła wię, Mar sy lię do Fran cji,
a na stęp nie do Szko cji. Zgi nął ja ko do -
wód ca dru ży ny zwia dow czej pod czas
in wa zji pod Fa la ise 8 wrze śnia 1944 r.,
gdzie jest po cho wa ny na miej sco wym
cmen ta rzu wo jen nym.

Z wo jen nej za wie ru chy oca la ło
dwóch bra ci: Jan -ju nior i Ste fan.

Jan -ju nior (rocz nik 1907) był rol ni -
kiem, po woj nie – wzo rem oj ca – wój -
tem Mi chal czo wej, zmu szo nym
do re zy gna cji z funk cji, nie chciał zdjąć
krzy ża ze ścian urzę du. Pod czas oku pa -
cji dzia łał w ZWZ i AK, był ko men dan -
tem pla ców ki w Mi chal czo wej.
Aresz to wa ny w 1942 r., po okre sie
okrut ne go śledz twa w No wym Są czu
i Tar no wie, zo stał wy wie zio ny w stycz -
niu 1943 r. do obo zu w Oświę ci miu–
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Zapoczątkowana przez
Rosjan martyrologię
rodziny Bednarków
kontynuowali również
okrutnie Niemcy .

„Ko cha ni Ro dzi ce! Ja ży ję, a Wy?...” – kart ka pocz to wa wy sła na przez Wła -
dy sła wa Bed nar ka z obo zu w Sta ro biel sku
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Brze zin ce (nr 95 348), a na stęp nie
do obo zu we Flössen bur gu (Ba wa ria).
Uwol nio ny przez ar mię ame ry kań ską
pod czas mar szu ewa ku acyj ne go do Da -
chau w kwiet niu 1945 r. Był świad kiem
w pro ce sie Ha man na i in nych są dec kich
ge sta pow ców w Bo chum. Zmarł dzie -
sięć lat te mu.

Au tor li stu ze Sta ro biel ska

Ste fan – rocz nik 1905, praw nik (ab -
sol went II Gim na zjum im. Kró la Bo le -
sła wa Chro bre go i Uni wer sy te tu
Ja giel loń skie go), któ ry przed woj ną pra -
co wał w urzę dach skar bo wych w Wa do -
wi cach i Ja śle. Ja ko ofi cer re zer wy brał
udział w woj nie obron nej we wrze -
śniu 1939 r. Pod czas oku pa cji uczest ni -
czył czyn nie w ru chu opo ru w Ar mii
Kra jo wej pod pseu do ni mem „Mści -
sław” i „Woj tek”. Ko men dant pla ców ki
AK „Do li na” w Ło so si nie Dol nej. 1
stycz nia 1945 r. awan so wa ny do stop nia
po rucz ni ka.

Skrom ny i uczyn ny, nie chwa lił się
swy mi wo jen ny mi do ko na nia mi. Miał
swój udział w ra to wa niu od znisz cze nia
za po ry wod nej w Ro żno wie oraz mo stu
na Du naj cu w Ku ro wie. Po woj nie pra co -
wał w in sty tu cjach fi nan so wych Oświę -
ci mia, a póź niej był dłu go let nim
kie row ni kiem Po wia to we go In spek to ra -
tu Sta ty sty ki w No wym Są czu. Zmarł
w 1995 r. w wie ku 91 lat. Ro dzin ną par -
ce lę od dał pod bu do wę no we go ko ścio ła
i cmen tarza w Mi chal czo wej. W ten sym -
bo licz ny spo sób za mknę ła się pięk na kar -
ta bo ha ter skich dzie ci sta re go wój ta Ja na.
Naj młod szy z te go po ko le nia, Edward
(rocz nik 1932), zmarł w 2009 r.

JERZY LEŚNIAK

UZDATNIAMY WODĘ
l Zmiękczanie wody
l Ochrona przed osadami wapnia
l Odżelazianie, odmanganianie
l Usuwanie kamienia kotłowego
l Dezynfekcja
l Napowietrzanie
l Filtracja mechaniczna
l Układy dozujące
Grzegorz Włodek, Szarów 206
Tel. 514 381 288, współpraca BWT ECONETEC
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T ak się sta ło, że już kil ka lat póź -
niej nikt z tej ro dzi ny nie żył.
Kil ka dzie siąt lat póź niej nikt jej
na wet nie pa mię tał. Dziś po tym

za słu żo nym są dec kim ro dzie nie po zo -
sta ła żad na pa miąt ka – przed ocza mi ma
ich jesz cze nie licz na gru pa star szych są -
de czan jak Ja kub Mul ler i Wła dy sław
Ża rof fe. Ca ła ro dzi na po dzie li ła los Po -
la ków i Ży dów pod czas II woj ny świa -
to wej – złą czo na tym sa mym
cier pie niem od No we go Są cza, Be łżca
po Char ków. 

Po ni ższa hi sto ria nie jest ni czym no -
wym, bo prze cież nie pi sze my hi sto rii.
Pi sze my o pa mię ta niu – jak mó wił Ma -
rek Edel man. 

To miej sce, któ re opu ści li śmy
To miej sce, któ re krzy czy...

Aby do trzeć do ko rze ni ro dzi ny Ko -
er blów, po trze ba się gnąć do za ku rzo -
nych ma te ria łów ar chi wal nych. Wśród
raj ców są dec kich w XIX wie ku znaj du -
je my Ma je ra Körbe la, być mo że pro to -
pla stę ro du. Z za wo du był
prze my słow cem. Nie po wi nien nas dzi -
wić in ny za pis na zwi ska są dec kie go raj -

cy. Na zwi sko Ko er bel, by ło bo wiem
i w póź niej szych la tach za pi sy wa ne
na ró żne spo so by: Körbel, Kor bel, Ko -
er bel czy Köer bel. Co dziw ne na wet
człon ko wie ro dzi ny uży wa li raz ta kie go
za pi su, a dru gi raz in ne go. Pierw sze
zna ne nam po ko le nie to Mau ry cy Ko er -
bel oraz je go brat Her man. Oby dwaj
uro dzi li się w No wym Są czu przy uli cy
Szwedz kiej 5 – gnieź dzie ro dzin nym.
Wy wo dzi li się z za mo żnej i za sy mi lo -
wa nej ro dzi ny ży dow skiej.

Dok tor Her man Ko er bel uro dził się
w No wym Są czu 3 kwiet nia 1868 r. Być
mo że je go oj cem był wspo mnia ny prze -
my sło wiec Ma jer Ko er bel. Ży cie te go
nie zwy kłe go czło wie ka z No wym Są -
czem zwią za ne by ło tyl ko do stu diów.
Ukoń czył je w 1893 r. we Wied niu, zdo -
by wa jąc ty tuł dok to ra me dy cy ny. Tam
też po znał swo ją żo nę. Z te go ma łżeń -
stwa zro dzi ło się dwo je dzie ci, jed nak
nie je ste śmy w sta nie usta lić ich dal -
szych lo sów. 

Spe cja li za cją dra Her ma na Ko er bla
by ła gi ne ko lo gia. Był też po ło żni kiem
i in ter ni stą. Uko ro no wa niem je go me -
dycz nej ka rie ry by ło ob ję cie funk cji pry -
ma riu sza i na stęp nie dy rek to ra szpi ta la

w Bi ce (dzi siej sza Bo śnia). W cza sie
pra cy w Wied niu, już na eme ry tu rze (la -
ta dwu dzie ste ub. wie ku) pia sto wał god -
ność ho no ro we go le ka rza kon su la RP
we Wied niu. Z Pol ską był tak sil nie
zwią za ny, że kie dy po wsta ło pań stwo
SHS (Ser bów, Chor wa tów i Sło weń -
ców) od mó wił przy ję cia je go oby wa tel -
stwa. Na le żał do Li gi Mor skiej
i Ko lo nial nej oraz in nych pol skich or ga -
ni za cji. W la tach 1921–1927, już ja ko
eme ryt, przyj mo wał pod czas wa ka cji
w Kry ni cy, w pen sjo na cie „Ma ria”. 

Z Są dec czy zną nie ze rwał do koń ca.
Gdy je go bra ta nek Mie czy sław wy brał
się na stu dia me dycz ne, stryj spro wa dził
go na prak ty ki do naj lep szych wie deń -
skich szpi ta li. Był wie lo krot nie od zna -
cza ny, uzy sku jąc mię dzy in ny mi Zło ty
Krzyż Za słu gi z Ko ro ną. Do koń ca ży -
cia miesz kał w Wied niu. Po 1927 r. ury -
wa ją się in for ma cje na je go te mat. Nie
wia do mo, czy do cze kał za gła dy, któ ra
mia ła mu za brać ca łą ro dzi nę w Pol sce. 

Wrzu ci li do do łu ży wot mój,
a przy wa li li mnie ka mie niem 

Je go brat, dok tor praw Mau ry cy Ko -
er bel, ca łe swo je ży cie zwią zał z No -
wym Są czem, wpi su jąc się zło ty mi
zgło ska mi w je go hi sto rię – od po cząt -
ku do koń ca swo je go ży cia. Uro dził
się 9 czerw ca 1861 r. w są dec kim gnieź -
dzie ro dzin nym przy uli cy Szwedz kiej.
W la tach 80. XIX w. ukoń czył pra wo
na kra kow skiej wszech ni cy. Stu dio wał
ta kże we Wied niu, ale po za koń cze niu
na uki po wró cił do swo je go ro dzin ne go
mia sta, gdzie otwo rzył swo ją kan ce la rię
ad wo kac ką. Już od po cząt ku swo jej
dzia łal no ści dał się po znać ja ko wy bit -
ny spo łecz nik. Był jed nym z za ło ży cie li
i człon kiem władz są dec kie go To wa rzy -
stwa Gim na stycz ne go „So kół”
(do 1893 r.). W XIX wie ku ja ko ase sor
miej ski i je den z naj ak tyw niej szych
człon ków za rzą du mia sta za czy nał ka -
rie rę w no wo są dec kim ra tu szu. Na stęp -
nie był wie lo let nim rad nym miej skim
i to za rów no w cza sach za bo rów, jak
i w II RP. W 1915 r. ja ko je dy ny Żyd
wszedł w skład Po wia to we go Ko mi te tu
Na ro do we go w No wym Są czu, pra cu jąc
w wy dzia le skar bo wym. Był bar dzo sza -
no wa ny w mie ście i to nie tyl ko wśród
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Rodzina Koerblów i jej martyrologia
w czasie II wojny światowej

Od Bełżca
po Charków
Mała, jasnożółta kamieniczka przy ulicy Szwedzkiej 5
wydaje się być jedną z najpiękniejszych w Nowym Sączu.
Z zewnątrz przechodniów urzeka piękna fasada,
wewnątrz fresk z barokowym aniołkiem na sklepieniu
korytarza. Równo 70 lat temu opuściła ją na zawsze
rodzina Koerblów.
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lud no ści ży dow skiej. W 1903 r. zo stał
człon kiem kra kow skiej lo ży hu ma ni tar -
nej B’nai b’rith. W or ga ni za cji był
do 1930 ro ku, kie dy zo stał z niej wy kre -
ślo ny. Przy czy ną był spa dek ak tyw no ści
i niepła ce nie skła dek człon kow skich.
B’nai b’rith by ła (a wła ści wie na dal jest)
to fi lan tro pij na or ga ni za cja ży dow ska,
dzia ła ją ca na za sa dach wol no mu lar -
skich. Cie ka wost ką jest fakt, iż jest to
naj star sza ży dow ska or ga ni za cja mię -
dzy na ro do wa. Jej za da niem by ła po moc
udzie la na naj bar dziej po trze bu ją cym
Ży dom. Dr Ko er bel dla są dec kiej bie do -
ty wy zna nia mo jże szo we go or ga ni zo wał
ta ką po moc. Pró bo wał swo ich sił ta kże

w dzien ni kar stwie. Był re dak to rem na -
czel nym „Na sze go Gło su” – ga ze ty, któ -
ra sta ła się od po wie dzią Ży dów
na za ja dłe ar ty ku ły w „Zie mi Są dec -
kiej”. Był to ty go dnik, któ ry swój krót -
ki ży wot za koń czył już w 1914 ro ku.

W są dec kim ka ha le (gmi nie wy zna -
nio wej) był przed sta wi cie lem Agau dy
– or ga ni za cji sy jo ni stycz no -or to dok syj -
nej, naj bar dziej po zy tyw nie na sta wio -
nej do władz pol skich ze wszyst kich
par tii ży dow skich. Ucho dził za jed ne -
go z przy wód ców or ga ni za cji. Dzię ki
je go umie jęt nej po li ty ce do 1926 r. je -
go ugru po wa nie mia ło prze wa gę w no -
wo są dec kiej gmi nie ży dow skiej.
Ra zem z ca łym śro do wi skiem or ga ni -
zo wał wiel ki zjazd Agau dy w No wym
Są czu w kwiet niu 1931 ro ku, po świę -
co ny pa mię ci są dec kie go ca dy ka Cha -
ima Hal be stra ma.

Dr Ko er bel był czło wie kiem o wie lu
za in te re so wa niach. Je go pa sją by ła fo to -
gra fia. Mi mo iż był ama to rem w tym
wzglę dzie, to na le żał do nie licz nych,
któ rzy ty mi ama to ra mi być mo gli. Wie -
my, że w czerw cu 1935 r. pre zen to wał
sześć swo ich prac na Są dec kim Zam ku
w cza sie naj więk szej wy sta wy sztu ki
w okre sie mię dzy wo jen nym w No wym
Są czu. 

W cza sie woj ny tra fił do są dec kie go
get ta, ra zem ze swo im sy nem Mie czy -
sła wem. Sta ło się to do kład nie 70 lat te -
mu – w 1940 r. Ta jem ni cą są je go dal sze
lo sy. Po dob no dzię ki po mo cy Że go ty,
już ja ko sta ru szek, miał uciec z get ta
na Za ka mie ni cy, praw do po dob nie przez
ap te kę „Bu rza” na uli cy Lwow skiej.
Resz tę lo sów wi dać za jesz cze więk szą
mgłą. Wy nisz czo ny woj ną, któ ra za bra -
ła mu do słow nie wszyst ko, miał umrzeć
za gra ni cą, być mo że w Izra elu. 

Krew pia skiem przy sy pa no, 
śla dy uprząt nię to

Dr Mau ry cy Kor bel miał, jak uda ło
się usta lić, dwóch sy nów. Co cie ka we,
je den zo stał le ka rzem, a dru gi ad wo ka -
tem z za cię ciem dzien ni kar skim – zu -
peł nie jak Her man i Mau ry cy
Kor be lo wie, czy li wcze śniej sze po ko le -
nie. Dr Ko er bel wy cho wy wał swo ich sy -
nów w du chu pol sko ści, a sam był już
da le ko za sy mi lo wa nym Ży dem. Nadał

im zresz tą pol skie imio na – Mie czy sław
i Sta ni sław. Oby dwaj po dzie li li tra gicz -
ne lo sy miesz kań ców ziem pol skich
w cza sie II woj ny świa to wej. 

Dr Mie czy sław Ko er bel uro dził się 5
stycz nia 1899 r., nie gdzie in dziej jak
przy ul. Szwedz kiej 5 w No wym Są czu.
Z tym bu dyn kiem zwią zał ca łe swo je
ży cie. W 1926 r. na Uni wer sy te cie Ja -
giel loń skim ukoń czył me dy cy nę. Ja ko
spe cja li za cję wy brał gi ne ko lo gię, idąc
praw do po dob nie za przy kła dem stry ja,
wy bit ne go spe cja li sty. Prak ty kę od był
w Szpi ta lu Po wszech nym w No wym Są -
czu, zaś ko lej ne pla ców ki, w ja kich pra -
co wał, to szpi ta le wie deń skie: Szpi tal
Cho rób We wnętrz nych oraz Kli ni ka La -
ryn go lo gii. Po tych au striac kich wo ja -
żach, w któ rych ara nża cję za pew ne
wło żył wie le wy sił ków stryj, otwo rzył
pry wat ną prak ty kę w No wym Są czu.

Jak wspo mi na Ja kub Mul ler, ucho dził
za do bre go le ka rza, spe cja li zu jąc się
w la ryn go lo gii. Wy cho wa ny w pa trio -
tycz nej ro dzi nie, w la tach 1917–1921
od był słu żbę woj sko wą. Tak się aku rat

zło ży ło, że wziął udział w woj nie z bol -
sze wic kim na jeźdź cą w 1920 r., za co
uzy skał pań stwo we od zna cze nia. Ka rie -
rę woj sko wą za koń czył w stop niu pod -
po rucz ni ka re zer wy. 

Po woj nie za pi sał się do Li gi Mor -
skiej i Ko lo nial nej, LOPP i in nych or ga -
ni za cji. Na le żał ta kże do To wa rzy stwa
Wio ślar skie go na są dec kich Wól kach,
gdzie był dłu go let nim człon kiem za rzą -
du. Z tych cza sów pa mię ta go Wła dy -
sław Ża rof fe, któ re go oj ciec Wa le rian
był pre ze sem to wa rzy stwa. Był ka wa le -
rem, nie po zo sta wił dzie ci. 

70 lat te mu, w 1940 r. ra zem z oj -
cem tra fił do są dec kie go get ta. Oj ciec
praw do po dob nie uciekł z te go pie kła.

Dr Koerbel był człowiekiem
o wielu zainteresowaniach.
Jego pasją była fotografia.
Mimo, iż był amatorem
w tym względzie, to należał
do nielicznych, którzy
amatorami być mogli.

Ulica Szwedzka 5, kamienica
Koerblów
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Cię żko po wie dzieć, co się sta ło z je go
sy nem. Wła dy sław Ża rof fe wspo mi na,
że pa mię ta go jesz cze raz, w ten sierp -
nio wy po ra nek 1942 r. Wte dy to wła -
śnie na cze le po cho du kil ku ty się cy
Ży dów szedł Mie czy sław Ko er bel. Ra -
zem z ni mi na za wsze opu ścił swo je
świę te mia sto. Wy brał, aby iść pierw -
szym, bo ta ki tyl ko wy bór miał. Ma rek
Edel man mó wił, że w tym strasz nym
cza sie cho dzi ło tyl ko o wy bór spo so bu

umie ra nia, i zda je się że nie tyl ko on to
do strzegł. We dług tej pe sy mi stycz nej
wer sji zgi nął w obo zie za gła dy w Be -
łżcu, tak jak ci, któ rzy szli za nim.

Dru ga, opty mi stycz na wer sja mó wi,
że Mie czy sław Ko er bel uciekł z get ta
przez ap te kę „Bu rza” i zmarł w la tach
osiem dzie sią tych w Lon dy nie. Hi sto ria
ta po cho dzi ze ze zna nia Ma rii Dłu go -
pol skiej. Tak na praw dę los te go wy bit -
ne go le ka rza cią gle bę dzie cze kał
na wy ja śnie nie. 

Tyl ko gu zi ki nie ugię te...
Nie mniej tra gicz na jest hi sto ria je go

bra ta – Sta ni sła wa Ko er bla. Uro dził
się 19 kwiet nia 1901 r. w No wym Są -
czu. Na ukę w I i II Gim na zjum uwień -
czył ma tu rą w 1922 r. w „Pierw szej
Bu dzie”. Na stęp nie zo stał ab sol wen tem
wy dzia łu pra wa Uni wer sy te tu Ja giel loń -
skie go, idąc w śla dy oj ca. We Wło dzi -
mie rzu Wo łyń skim ukoń czył Szko łę
Pod cho rą żych Re zer wy Ar ty le rii.
Od 1925 r. słu żył w Ja ro sła wiu w 24.
puł ku ar ty le rii lek kiej. W tym sa mym
cza sie zo stał mia no wa ny pod po rucz ni -
kiem. Po słu żbie woj sko wej wró cił
do ro dzin nej ka mie ni cy, gdzie pro wa dził
kan ce la rię ad wo kac ką. Za an ga żo wał się
w dzia łal ność To wa rzy stwa Wio ślar -
skie go w No wym Są czu. Przed wy bu -
chem woj ny był człon kiem za rzą du
to wa rzy stwa. 

Pod jął się ta kże pra cy dzien ni kar skiej.
Od 1927 r. był re dak to rem na czel nym po -
pu lar ne go „Ku rie ra Pod ha lań skie go”,
któ re go re dak cja mie ści ła się w je go ro -
dzin nej ka mie ni cy. By ło to pi smo po -
wsta łe po prze wro cie ma jo wym,
na sta wio ne wy bit nie pro sa na cyj nie. Re -
dak cja „Ku rie ra Pod ha lań skie go” by ła
czę sto oska rża na o sym pa tie sy jo ni stycz -
ne. Po są dza no ją, iż jest fi nan so wa -
na przez Mau ry ce go Ko er bla, co rzecz
ja sna by ło to tal nym ab sur dem. Sta ni sław
Ko er bel był na stęp nie kie row ni kiem od -
dzia łu ad mi ni stra cyj no -re dak cyj ne go
kra kow skie go „Ilu stro wa ne go Ku rie ra
Co dzien ne go”, z sie dzi bą przy ul. Ja giel -
loń skiej 29.

We wrze śniu 1939 r. zo stał zmo bi li -
zo wa ny do Ja ro sła wia. 17 wrze śnia do -
stał się do so wiec kiej nie wo li
w oko li cach Tar no po la. Kto wie, jakby
się po to czy ły je go lo sy, gdy by wró cił
do No we go Są cza. Praw do po dob nie tra -
fił by do get ta i zgi nął jak je go brat. Ale
i tu rze czy wi stość oka za ła się rów nie
nie ła ska wa. Tra fił do obo zu w Sta ro -
biel sku. Po dzie lił los wie lu współ więź -
niów i wio sną 1940 r. zo stał bru tal nie
za mor do wa ny przez NKWD w Char ko -
wie. Wrzu co no go, bo trud no to na zwać
po chów kiem, do ma so wych gro bów
w pod miej skim le sie. Sta ni sław Kor bel
zna lazł się na hi sto rycz nej li ście 224
Bo ha te rów – Są de czan, któ rzy wpi sa li

się na tzw. Li stę Ka tyń ską, uzu peł nio ną
nie daw no przez Je rze go Gi zę (No wo są -
dec ka Li sta Ka tyń ska, No wy
Sącz 2009). 

Jak Cię zna leźć wśród 
ty lu po pio łów...

I tu po wi nien się zna leźć szczę śli wy
ko niec hi sto rii. Ale go nie bę dzie. Nikt
z ro dzi ny nie prze żył, na wet nie miał kto
po niej łzy uro nić. Tak ja koś się sta ło
w dzie jach na ro du pol skie go i ży dow -
skie go, że ko niec hi sto rii za zna cza tra -
ge dia. Zo sta je pa mięć, któ rą
oczysz cza my z ku rzu. Sta ni sław Ko er -
bel, ja ko je dy ny przed sta wi ciel ro dzi ny
zo stał upa mięt nio ny. Je go na zwi sko jest

wy ry te na ta bli cy ka tyń skiej przy ko -
ście le św. Ka zi mie rza. A tak, jak by Ko -
er blów nie by ło. Ży ją jesz cze ostat ni,
któ rzy ich pa mię ta ją. Ich i set ki in nych
twa rzy, prze my ka ją cych im przed oczy -
ma po są dec kich Plan tach, Ryn ku i Ja -
giel loń skiej. Są ostat ni. 

Wśród ty lu po pio łów trze ba od na leźć
jesz cze ty le pięk nych hi sto rii, gdzie łą -
czy się hi sto ria dwóch na ro dów. Jak je
zna leźć, sko ro świad ko wie odej dą, zga -
sną ostat nie świa tła, mgła spo wi je na sze
ulicz ki? 

Zo sta ną sa me ka mie nie. 
Po wia dam wam, że je śli ci bę dą mil -

czeć, ka mie nie krzy czeć bę dą! 
ŁU KASZ W. PO ŁOM SKI

Wśród tych popiołów
trzeba odnaleźć jeszcze
tyle pięknych historii,
gdzie łączy się historia
dwóch narodów.

HISTORIA
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Wiele bywało w owych czasach na świecie bitew i spotkań, ale nikt z żywych ludzi nie
pamiętał tak straszliwego pogromu. Padł pod stopami wielkiego króla nie tylko Zakon

krzyżacki, ale i całe Niemcy, które najświetniejszym rycerstwem wspomagały oną
„przednią straż” teutońską, wżerającą się coraz głębiej w ciało słowiańskie…

Henryk Sienkiewicz, Krzyżacy

W No wym Są czu, 600 lat te mu, w kwiet niu 1410 ro ku…

Są dec ki Grun wald

600 lat te mu, w kwiet -
niu 1410 r.,
na zam ku w No -
wym Są czu, po -

wstał plan roz pra wy z naj po tę żniej szą
na świe cie ar mią za ko nu krzy żac kie go.
Zwo ła na przez kró la Wła dy sła wa Ja gieł łę
ra da wo jen na przy go to wa ła stra te gię kam -
pa nii, któ ra do pro wa dzi ła do bi twy
pod Grun wal dem. Hi sto ry cy za uwa ża ją:
tu, w Są czu na zam ku, na ro dzi ła się sław -
na grun waldz ka wik to ria. Pa miąt ką te go
wy da rze nia sprzed sze ściu wie ków są ru -
iny kró lew skiej wa row ni, z oca la łą Basz tą
Ko wal ską. Przy odro bi nie wy obraź ni, roz -
bu dzo nej lek tu rą Kro ni ki Ja na Dłu go sza,
usły szy my chrzęst zbroj nych ry ce rzy i na -
wo ły wa nia kró lew skich he rol dów. No wy
Sącz bez wąt pie nia jest mia stem wy cho -
wa nym na ja giel loń skiej hi sto rii.

Ja gieł ło był czę stym go ściem w No -
wym Są czu nie mal przez ca ły okres
swe go dłu gie go pa no wa nia, co wy no si
na sze mia sto do ran gi mo bil nej sto li cy
kró le stwa, bo prze cież tam, gdzie sta cjo -
nu je król, tam jest sto li ca. Przy wo ził tu
wie lo krot nie swo ją ro dzi nę, dwór, spo -
ty kał się z ko ro no wa ny mi gło wa mi
z Eu ro py, trosz czył się o roz wój mia sta,
nie szczę dząc przy wi le jów. Bez tej Ja -
gieł ło wej (a po tem je go sy nów i wnu -
ków) życz li wej pro tek cji, No wy Sącz
nie był by w XV i XVI wie ku dru gim
– po me tro po lii kra kow skiej – ośrod -
kiem miej skim Ma ło pol ski.

Kró lew skie po by ty w mie ście za owo -
co wa ły m.in. ufun do wa niem klasz to ru
nor ber ta nów (pre mon stra ten sów) i szpi -

ta la Św. Du cha, któ re mu ja ko upo sa że -
nie król Wła dy sław prze zna czył wieś
Dą brów kę (od 1977 r. osie dle No we go
Są cza) oraz 20 grzy wien rocz ne go czyn -
szu z do cho dów wie lic kich so li. Opa tem
klasz to ru król mia no wał Ja na z Pra gi,
swo je go za ufa ne go spo wied ni ka.

Po śmier ci kró la, przez dłu ższy czas
na zam ku w No wym Są czu miesz ka ła

je go czwar ta żo na, Zo fia (Hol szań ska),
mat ka na stęp ców tro nu – Wła dy sła -
wa III (War neń czy ka) i Ka zi mie -
rza IV (Ja giel loń czy ka) – zie mie
są dec ka, biec ka i sa noc ka by ły jej wdo -
wim upo sa że niem. 

Po wróć my do hi sto rycz ne go spo tka -
nia sprzed 600 lat. Zna na jest do kład -
na da ta. Jak pi sze Szczę sny Mo raw ski:

Rada wojenna w Nowyjm Sączu, kwiecien 1410 MAL. E. MISKOWIEC
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A to ciekawe

„6 kwiet nia [so bo ta] w No wym Są czu
sta nę li go spo dą [Ja gieł ło i Wi told] w ka -
mie ni cy Ger dor fa miesz cza ni na”. Obaj
przy je cha li z Łań cu ta i zmie rza li do Kie -
żmar ku na roz mo wy z kró lem wę gier -
skim Zyg mun tem. Ja giel lo no wie,
szy ku jąc się do woj ny, chcie li za pew nić
so bie neu tral ność sprzy ja ją ce go Krzy ża -
kom chy tre go Luk sem bur czy ka, któ ry
był w tym cza sie kan dy da tem do tro nu
ce sar skie go i po przez so jusz z za ko nem
pra gnął wzmoc nić swo ją po zy cję wśród
ksią żąt nie miec kich.

Do Kie żmar ku po je chał tyl ko Wi told,
Ja gieł ło ocze ki wał w Są czu na re zul tat
roz mów. Wo bec zna nej chci wo ści Zyg -
mun ta, ksią żę Wi told wiózł mu wspa nia -
łe da ry: „so ko ły, krze czo ty, ko bu zy, ra ro gi,
psy my śliw skie, pu kle rze, tar cze, włócz -
nie, ko nie -czła pa ki ze zło ty mi pod ko wa -
mi, kłu sa ki, ru ma ki, ka pe lu sze, koł pa ki
ob szy te per ła mi, chu s ty, zło co ne mi sy etc.

– wszyst kie go po 12 sztuk, 1200 skór so -
bo lich i gro no sta jo wych, fu tro so bo lo we
szy te per ła mi z 12 zło tymi gu zi ka mi,
ręcz ni ki zło tem tka ne…”

Kró lew skie da ry wró ci ły nie tknię te
do Pol ski. W Kie żmar ku, mi mo obo wią -
zu ją ce go wciąż trak ta tu po ko jo we go
z Pol ską, Zyg munt usi ło wał na mó wić
Wi tol da do zdra dy i kno wań prze ciw ko
Ja giel le, obie cu jąc mu za so jusz an ty -
pol ski po moc w zdo by ciu ko ro ny li tew -
skiej. Wi told nie dał się sku sić, po zo stał
lo jal ny wo bec stry jecz ne go bra ta, wy wi -
nął się z za ma chu na ży cie. Jak pi sze Jan

Dłu gosz „ksią żę li tew ski Wi told wró cił
do kró la pol skie go Wła dy sła wa do No -
we go Są cza i wy ja wił mu wszyst kie
szcze gó ły [roz mów], ja kie od był z kró -
lem wę gier skim Zyg mun tem i wszyst kie
pod stęp ne obiet ni ce, któ ry mi Zyg munt
usi ło wał go na kło nić do zdra dy i przy -
ję cia no wej god no ści.” 

Wo jen ne wi ci
Z Wę gier – na we zwa nie Ja gieł ły

– po wró ci li też ry ce rze pol scy, któ rzy
u bo ku Zyg mun ta Luk sem bur czy ka wal -
czy li z Tur ka mi, w tym sław ny Za wi sza
Czar ny. Po omó wie niu no wej sy tu acji
mię dzy na ro do wej, w tym gro nie zro dził
się plan mo bi li za cyj ny, wy ty czo no
punk ty kon cen tra cyj ne i spo so by łącz -
no ści z ar mią li tew ską, w skład któ rej
wcho dzi ły cho rą gwie li tew skie, ru skie
i ta tar skie. Za głów ny kie ru nek ude rze -
nia uzna no Mal bork. Zde cy do wa no
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Grun waldz kich ak cen tów w No wym Są czu jest spo ro. W ba zy li ce ko le -
giac kiej św. Mał go rza ty, sank tu arium 700-let niej hi sto rii i kul tu ry No -
we go Są cza, któ re jest źró dłem, skąd oby wa te le mia sta i Są dec czy zny
czer pią przez wie ki swą pa mięć i to żsa mość, król Ja gieł ło po zo sta wił
bez cen ną pa miąt kę: se rię pła sko rzeźb „Dwu na stu Apo sto łów” z XIV w.
– frag ment oł ta rza z tzw. szko ły po mor skiej, po da ro wa ny ja ko wo tum
dzięk czyn ne przez mo nar chę po bi twie pod Grun wal dem.
n W na ro żni ku ulic Ja giel loń skiej i Szwedz kiej, na za pro jek to wa nej
przez Ze no na Re mie go ka mie ni cy b. Ko mu nal nej Ka sy Oszczęd no ści,
w 1910 r., w 500. rocz ni cę bi twy pod Grun wal dem, od sło nię to po mnik
Wła dy sła wa Ja gieł ły, dłu ta ar ty sty rzeź bia rza Sta ni sła wa Wój ci ka, au -
to ra rzeźb przy wie ży i fry zów her bo wych nad okna mi I pię tra ra tu sza,
twór ca po pier si umiesz czo nych na fron to nie Szko ły Pod sta wo wej nr 1
im. Ada ma Mic kie wi cza i po mni ka Ada ma Mic kie wi cza, znisz czo ne go
w 1939 r. przez Niem ców.
Na po cząt ku oku pa cji na po le ce nie Niem ców ja giel loń ski mo nu ment
zo stał zde mon to wa ny. Po sąg po cię ty na trzy czę ści oca lił i scho wał głę -

bo ko w piw ni cy pra cow nik Ka sy Ste fan Kra jew ski. W ak cji ra to wa nia
po mni ka kró la bra li udział ta kże: Ka zi mierz Ciom bor, Ja ni na Ga łaś, Jó -
zef Ła zarz, Ma rian Ser kow ski, Sta ni sław Wil czyń ski, Jó zef Wą tro ba, An -
to ni Les sak i Bro ni sław Wą tro ba. Po woj nie po mnik po wró cił na swo je
miej sce (tuż po wy zwo le niu stał przez kil ka dni na ryn ku są dec kim).
W la tach dzie więć dzie sią tych re no wa cję po mni ka prze pro wa dził ar ty -
sta -kon ser wa tor Jó zef Sta ni sław Stec.
n W Mu zeum Okrę go wym wśród bo ga tych zbio rów fo to gra fii
chłop skie go fo to gra fa Wła dy sła wa Mi ga cza z Go stwi cy od na leźć mo -
żna uni kal ne zdję cia z ob cho dów 500. rocz ni cy bi twy w 1910 r. Na Są -
dec czyź nie ist nia ła wie lo wie ko wa tra dy cja świę to wa nia rocz ni cy
pol skie go zwy cię stwa w jed nej z naj więk szych bi tew śre dnio wiecz nej
Eu ro py.
n Ko lej na grun waldz ka ko no ta cja: 6 wrze śnia 1946 r. cię żko do -
świad czo ne przez woj nę mia sto No wy Sącz za bo ha ter ską po sta wę
w wal ce z oku pan tem hi tle row skim od zna czo no Krzy żem Grun wal -
du II kla sy.

Do Kieżmarku pojechał
tylko Witold, Jagiełło
oczekiwał w Sączu
na rezultat rozmów.
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ścią gnąć od dzia ły za cię żne z Czech,
Mo raw i Ślą ska oraz po sił ki len ni ka, ho -
spo da ra Moł da wii. Wzmoc nio no też
stra że na ru bie żach pań stwa. Obro nę
przed ewen tu al nym na jaz dem od stro ny
wę gier skiej wziął na sie bie sta ro sta mia -
sta i zam ku są dec kie go Jan Od ro wąż
Szcze ko ciń ski. Król pod dał je go roz ka -
zom szlach tę po wia tów są dec kie go,
szczy rzyc kie go i biec kie go.

Ra da wo jen na po sta no wi ła też, że
król – ja ko głów no do wo dzą cy wojsk
– nie bę dzie brał bez po śred nie go udzia -
łu w wal ce, gdyż ce nio no je go ży cie, jak
pi sze Dłu gosz, „za dzie sięć ty się cy żoł -
nie rzy”.

W ra dzie wo jen nej bra li udział m.in.
są de cza nie: Zyn dram z Masz ko wic
i Mar cin z Wro ci mo wic her bu Pół ko zic,
sta rzec w bo jach osi wia ły, któ ry po tem
pod Grun wal dem dzie rżył kra kow ską
cho rą gwię ko ron ną.

Z Kro ni ki Ja na Dłu go sza:
„Na ra dziw szy się po now nie w naj -

więk szej ta jem ni cy nad spo so bem pro -
wa dze nia woj ny z Krzy ża ka mi, ksią żę
Wi told po że gnaw szy się w Są czu z kró -
lem Wła dy sła wem [...] po dą ża spiesz nie
na Li twę.” 

Ja gieł ło z Są cza wy je chał 19 kwiet -
nia przez Czchów, Boch nię do Kra ko -
wa, gdzie da lej kon fe ro wał z do rad ca mi

wy da jąc roz ka zy woj skom. W ma ju
w No wym Kor czy nie przy jął swą te ścio -
wą, An nę, cór kę wiel kie go kró la Ka zi -
mie rza, tu też po że gnał się z żo ną An ną,
po czym udał się na wy zna czo ny woj -
skom punkt zbor ny, roz ka zu jąc m.in. bu -
do wę mo stu pon to no we go (na ło dziach)
przez Wi słę w Czer wiń sku. Na swe go
za stęp cę na zam ku wa wel skim pod czas
swej nie obec no ści wy zna czył ar cy bi -
sku pa gnieź nień skie go Mi ko ła ja Ku -
row skie go.

Do wie ko pom ne go bo ju pod Grun -
wal dem po zo sta ło kil ka dzie siąt dni…

Zyn dram z Masz ko wic
Do ro li do wo dzą ce go woj skiem (of -

fi cium prin ci pia mi li tae), oboź ne go
w kor pu sie pol skim król wy zna czył
Zyn dra ma z Masz ko wic, „człe ka ani mu -
szu wiel kie go a pra wie het mań skie go
(…) wzro stem ma łe go, lecz bar dzo
dziel ne go, ogni ste go i rzut ne go”, któ ry
miał roz sta wiać huf ce do bi twy i oso bi -
ście po pro wa dzić do bo ju cho rą gwie
zie mi kra kow skiej. We dług kro ni ki Dłu -
go sza to wła śnie lu dzie z je go od dzia łu
mie li za bić wiel kie go mi strza Ulri cha
von Jun gin ge na. Obok Zyn dra ma wal -
czył w ro li do wód cy cho rą gwi Zyg munt
z Bo bo wej, her bu Gryf. Wspo mi -
na o tym sam Hen ryk Sien kie wicz
w opi sie bi twy w Krzy ża kach: „W po -
bok Mo raw ców i Cze chów szło
pod swy mi zna ka mi szes na ście cho rą -
gwi ziem pol skich (…) a oprócz nich ro -
do wa Gry fi tów i Bo bow skich…”

Po wie rze nie ro li stra te ga Zyn dra mo -
wi nie by ło przy pad ko we. Jak bo wiem
ma ło kto, znał on tak ty kę wo jen ną Krzy -
ża ków, bo po znał ją we wcze śniej szych
licz nych bo jach na Li twie.

Tra dy cja związ ków Zyn dra ma z ko -
ja rzo ną dziś przede wszyst kim z osie -
dlem cy gań skim miej sco wo ścią
na dro dze ze Sta re go Są cza do Łąc ka,
po mię dzy Za brze żą a Ja zow skiem, by ła
ży wa przez stu le cia, choć nie ma żad -
nych ma te rial nych do wo dów na to, iż
ów ry cerz fak tycz nie za miesz ki wał
w Masz ko wi cach, ów cze snej wsi sta ro -
są dec kie go klasz to ru kla ry sek. Nie mniej
jed nak, przy ta cza ny wie lo krot nie m.in.
przez Ire nę Sty czyń ską do ku ment Ja -
gieł ły, wy da ny już po śmier ci Zyn dra ma,

po twier dza, że przez pe wien okres sie -
dzi bą Zyn dra ma by ły wła śnie Masz ko -
wi ce. Pro wa dzo ne w okre sie mi le nij nej
rocz ni cy przez An drze ja Ża kie go i Ma -
rię Ca bal ską ba da nia ar che olo gicz ne od -
sło ni ły tu śla dy daw ne go gro dzi ska,
a oko licz na lud ność mia ła ja ko by od na -
leźć miecz i drob ne że la zne przed mio ty.

Zawisza Czarny

Po bo ha ter skiej śmier ci Za wi szy Czar ne go
w woj nie z Tur ka mi w 1428 r. na zam ku
w Ro żno wie po zo sta li je go żo na Bar ba ra
oraz pię ciu sy nów: Mi ko łaj, Sta ni sław, Mar -
cin, Za wi sza młod szy i Jan zwa ny Czar nym.
Sta ni sław w wie ku 20 lat po legł z Wła dy sła -
wem Ja giel loń czy kiem pod War ną w 1444 r.,
Mar cin, ry cerz, zmarł bez dziet nie w 1450 r.,
a Za wi sza młod szy w 1452 r. Dzie dzi cem ro -
żnow skiej for tu ny zo stał Jan Czar ny, któ ry
w 1447 r. oże nił się z Mał go rza tą Sza frań -
ców ną; miał z nią sy na Ja na i cór kę Bar ba rę,
był sta ro stą kol skim, zgi nął w bi twie
pod Choj ni ca mi w 1454 r.
Ostat ni z Za wi szów – Jan, syn Ja na, zmarł
w sta nie ka wa ler skim w 1461 r. Bar ba ra wy -
szła za mąż za Sta ni sła wa Tę czyń skie go,
a po je go śmier ci za Ja na Amo ra Tar now skie -
go. Jej sy nem był Jan Tar now ski (1488–
1561), wy bit ny dy plo ma ta, żoł nierz, het man
wiel ki ko ron ny, kasz te lan kra kow ski.
W 1517 r. wy sta wił mat ce pięk ny, go tyc ko -
-re ne san so wy po mnik, zdo bią cy dziś ka te -
drę tar now ską; w 1537 r. roz po czął
w Ro żno wie bu do wę wiel kiej, no wo żyt nej
for te cy, zwa nej be lu ar dą.

Pomnik Jagiełły – renowacja Józef
Stanisław Stec FOT. PIOTR DROŹDZIK

MAL. JAN MATEJKO
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Ta jem ni cę mi nio nych wie ków na tzw.
wzgó rzu Zyn dra ma kry ją dziś kwit ną ce
w ma ju sa dy i brzo zo we la sy. Ma te rial -
nym do wo dem pa mię ci jest od sło nię ty
w 1966 r. po mnik ty siąc le cia pań stwa
pol skie go, u któ re go stóp wmu ro wa ny
jest obe lisk z 1910 r. z na pi sem „1910
– Zyn dra mo wi – ziom ko wie”.

Jak na Za wi szy…
Dru gim wy bit nym „są de cza ni nem”

spod Grun wal du jest Za wi sza Czar ny,
her bu Su li ma. Miał wte dy 35 lat i był
u szczy tu ry cer skiej sła wy, ja ko zwy -
cięz ca tur nie jów eu ro pej skich, dy plo ma -
ta i po sła niec kró lew ski. W dzie je

Są dec czy zny wpi sał się ja ko sta ro sta
spi ski i czorsz tyń ski, a przede wszyst -
kim ja ko wła ści ciel Ro żno wa nad Du -
naj cem. Wieś ob jął w po sia da nie
kil ka na ście lat po bi twie grun waldz kiej
za spra wą za sta wu fi nan so we go z rąk
Pio tra Ku row skie go z Ku ro zwęk, bra ta
ar cy bi sku pa gnieź nień skie go Mi ko ła ja.
Dziś po Za wi szo wym za mczy sku,
przy dro dze do za po ry, po zo sta ły ru iny,
spod któ rych wi dać ta flę Je zio ra Ro -
żnow skie go.

Jan Dłu gosz cha rak te ry zu jąc wiel kie -
go ry ce rza, na pi sał: „Nie tyl ko w tej bi -
twie, ale we wszyst kich wy pra wach
oka zy wał się ry ce rzem dziel nym i zna -
ko mi tym, sły nął od wa gą i wiel ki mi czy -
na mi, w któ rych mu nikt nie
do rów ny wał (...) imie niem Za wi szy
na praw dę swych słów za kli na ło się ry -
cer stwo pol skie.”

Za wi sza Czar ny już za ży cia osią gnął
ry cer ską sła wę w ska li, któ ra da na by ła
nie licz nym i naj czę ściej do pie ro
po śmier ci. Ucho dził za wcie le nie ry cer -

skich cnót. Świad czy o tym choć by po -
wie dze nie: „po le gaj jak na Za wi szy”,
któ re prze trwa ło w pol sz czyź nie do dziś
i wid nie je w przy rze cze niu har cer skim. 

Do daj my jesz cze, że pierw szy par ty -
zant II woj ny świa to wej, mjr Hen ryk
Do brzań ski „Hu bal”, był w pro stej li nii
po tom kiem Za wi szy.

JE RZY LE ŚNIAK
Źródła: Jan Długosz, Roczniki, czyli kroniki

sławnego Królestwa Polskiego, wydanie z lat
1961-2006; Szczęsny Morawski, Sądecczyzna

za Jagiellonów, t. II, 1865; Polska Jana Długosza
(pod red. Henryka Samsonowicza), PWN 1984
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Przy wi lej Ja gieł ły

Do wo dem ła ska wo ści i za ra zem za ufa nia
wład cy do są de czan jest je den z wie lu przy -
wi le jów nada nych No we mu Są czo wi (cy to -
wa ny po cho dzi z 19 sierp nia 1912 r.),
wy po sa ża ją cych miej sco wych w znacz ne
upraw nie nia i sa mo dziel ność:
„My Wła dy sław z bo żej ła ski król pol ski,
wiel ki księ dze li tew ski, ru skie etc. Ob wiesz -
cza my ni niej szem, że chcąc po lep szyć do lę
mia sta na sze go No we go Są cza, i za po biec li -
to ści wie ucią żli wo ściom i udrę cze niom, aby
wspo mnia ne mia sto pod szczę śli wym rzą -
dem swo bod niej od dy chać i w szczę ściu
wzra stać mo gło; Toż to mia sto No wy Sącz
(…) prze no si my wie czy ście z pra wa pol -
skie go na pra wo nie miec kie, mag de bur -
skiem zwa ne (…) wyj mu je my i uwal nia my
na za wsze wój tów, miesz czan i wszel kich te -
goż mia sta No we go Są cza miesz kań ców,
od wszel kie go są dow nic twa i wła dzy wszech
w pań stwie kasz te la nów, sta ro stów, sę dziów
i ja kich kol wiek urzęd ni ków i woź nych; aby
przed ni mi lub ich na miest ni ka mi nie od po -
wia da li w spra wach drob nych i głów nych
(…) Miesz cza nie i oby wa te le No we go Są cza
przed swy mi tyl ko wój ta mi, wój ci zaś tyl ko
przed na mi lub sej mem na szym za ga jo nym,
i to tyl ko za po zwem na szym pi sa nym opie -
czę to wa nym (…) na żal od po wia dać ma ją.
W spra wach zaś głów nych kar nych (…)
wój tom na da je my zu peł ne pra wo i moc są -
dze nia, wy ro ko wa nia, kar ce nia, uśmier ca nia
i zbe zec nie nia (…) Krom ubli że nia jed nak
pra wom na szym ko ron nym.”

Zawisza Czarny w dzieje
Sądecczyzny wpisał się jako
starosta spiski
i czorsztyński, a przede
wszystkim jako właściciel
Rożnowa nad Dunajcem.

Włościanie z Podegrodzia – obchody 500 rocznicy Grunwaldu, 1910
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E ks pe ry ment no wo są dec ki po -
prze dził re wo lu cyj ną re for mę
sa mo rzą do wą 1990 r., po zwo lił
wy obra zić so bie, ile da się zro -

bić bez ogra ni czeń biu ro kra cją PRL.
Wy wiad prze pro wa dził w 1974 r. Je rzy
Zie leń ski, nie ży ją cy już dzien ni karz
„Ży cia i No wo cze sno ści” (za nim je też
roz pę dzo no). 

***
Oto ob szer ne frag men ty wy wia du:
„Już od lat po prze kro cze niu gra ni cy

wi dać by ło, że jest to tro chę in ny po wiat.
W Tę go bo rzu nad Za le wem Ro żnow -
skim ca łe zbo cza sa dów, po rząd nie
utrzy ma nych; czyst sze wo dy i nie bo,
czyst sze uli ce. Tu ry ści ła twiej tam znaj -
do wa li miej sca nie tyl ko na cam pin gach
czy w schro ni skach, ale we wsiach, le -
piej też za go spo da ro wa nych niż w wie -
lu po dob nych po wia tach; wię cej
kwia tów na ryn kach miast, któ re w kon -
kur sach mi strza go spo dar no ści nie raz
osią ga ły suk ce sy; wię cej wa rzyw, mniej
dy mów ko mi no wych. Tak by naj kró cej
mo żna stre ścić No wo są dec kie, je dy ny

re gion, któ ry ma na wet swój neon
w cen trum War sza wy.

Dziś wie le po wia tów osią gnę ło po -
dob ne suk ce sy i nie jest to już ta ki cud,
jak na prze ło mie lat pięć dzie sią tych
i sześć dzie sią tych. Ale cią gle Są dec czy -
zna nie chce się dać wy prze dzić;
po eks pe ry men cie go spo dar czym za -
fun do wa ła so bie am bit ny pro gram upo -
wszech nie nia kul tu ry w naj szer szym
te go sło wa zna cze niu. Zresz tą, po wia da
Ka zi mierz Wę glar ski, dziś na czel nik
po wia tu, żad ne go eks pe ry men tu go spo -
dar cze go nie by ło.

Jak to? Prze cież Pan jest jed nym z oj -
ców te go eks pe ry men tu i wy rze ka się
Pan swe go dziec ka? Uchwa ła nr 151/58
Ra dy Mi ni strów z 9 ma ja 1958 ro ku
przy zna ła po wia to wi No wy Sącz szcze -
gól ne pra wa do peł ne go go spo da ro wa -
nia zie mią, wo dą, la sa mi, sa da mi,
ry ba mi, zwie rzem, rze mio słem, prze -
my słem…

To praw da, że ta ka uchwa ła by ła. Ale
pra wie na tych miast więk szość za war -
tych w niej upraw nień we szła do no wej

Wy wiad sprzed 36 lat

Cud bez eks pe ry men tu
– eks pe ry ment bez cu du

Je rzy Zie leń ski

Żył lat 53, zmarł tra gicz nie 13 grud -
nia 1981 r., żoł nierz AK, dzien ni karz i pu bli -
cy sta „Do oko ła Świa ta”, „Pro ble mów”
i„Li te ra tu ry”, jed no cze śnie „Biu le ty nu In for -
ma cyj ne go KOR” i„Ro bot ni ka”, po pu la ry za tor
na uki. Współ pra co wał z Ada mem Mich ni -
kiem, He le ną Łu czy wo i Jac kiem Ku ro niem,
Zbi gnie wem Bu ja kiem. Po 31 sierp nia za ini -
cjo wał na tych mia sto wą zmia nę władz
w Sto wa rzy sze niu Dzien ni ka rzy Pol skich.
Do rad ca ko mi sji re gio nal nej Re gion Ma zow -
sze. Współ twór ca nie for mal ne go ze spo łu
dzien ni ka rzy „Do świad cze nie i Przy szłość”,
któ ry opra co wał w 1981 r. „Ra port o Pol sce”
wy da ny w dru gim obie gu w sta nie wo jen -
nym. No mi no wa ny na sta no wi sko re dak to ra
na czel ne go no we go pi sma NSZZ „So li dar -
ność”. Pra co wał nad pierw szym nu me rem
ty go dni ka któ ry miał się uka zać w stycz -
niu 1982 r. 13 grud nia 1981 r. po peł nił sa -
mo bój stwo. Dla uczcze nia je go pa mię ci
„Ty go dnik Ma zow sze”, wy da wa ny po sta nie
wo jen nym ja ko pi smo pod zie mia, za czy nał
się od nu me ru dru gie go.

Na por ta lu stu dio opi nii.pl, re da go wa nym przez pu bli cy -
stów sku pio nych wo kół Sto wa rzy sze nia Dzien ni ka rzy
Pol skich i red. Ste fa na Brat kow skie go, opu bli ko wa no roz -
mo wę sprzed 36 lat z głów nym kre ato rem eks pe ry men tu
są dec kie go Ka zi mie rzem Wę glar skim, wy wiad o nie -
praw do po dob nych osią gnię ciach – w cza sach i wa run -
kach, gdy nic się nie da wa ło zro bić, czy li o za po mnia nym
do świad cze niu sa mo rzą do wym, zro dzo nym w ro ku 1957
– dzię ki rów nie za po mnia ne mu pi smu „Po Pro stu” (roz -
pę dzo ne mu przez wła dze PRL). Do wód na to, ile mo gą
zro bić lu dzie dzię ki te mu, że bar dzo, bar dzo chcą. 
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pod ów czas usta wy o ra dach na ro do -
wych. Tak, że uzy ska li je wszy scy, a na -
sza za słu ga mo że tyl ko w tym, że śmy tę
myśl wła dzom cen tral nym pod su nę li.
To mnie Pan za sko czył: a więc nie
by ło „eks pe ry men tu są dec kie go”?

Na to nie ma pro stej od po wie dzi. Ale
wróć my jesz cze na chwi lą do Uchwa -
ły 151. Istot nie, otrzy ma li śmy je den, je -
dy ny szcze gól ny przy wi lej: tak zwa ny
Fun dusz Roz wo ju Zie mi Są dec kiej.
A więc jed nak coś.

Tak, ale mie li śmy go sa mi wy go spo -
da ro wać, bo we dle pa ra gra fu 23. tej
Uchwa ły mia ły się na ten fun dusz skła -

dać (od czy tam Pa nu, bo te ścin ki są bar -
dzo skom pli ko wa ne): po nad pla no we
do cho dy bu dże tu po wia tu no wo są dec kie -
go i mia sta No wy Sącz z przed się biorstw
te re no wych; do bro wol ne wpła ty spół -
dziel ni pra cy i spół dziel ni han dlo wych,
dzia ła ją cych na te re nie po wia tu no wo są -
dec kie go i mia sta No wy Sącz, z czę ści
czy stej nad wy żki prze zna czo nej do dys -
po zy cji wal ne go zgro ma dze nia; do pła ty
do ra chun ków w wy so ko ści 10 pro cent
za spo ży te na po je al ko ho lo we w lo ka lach
ga stro no micz nych na te re nie po wia tu no -
wo są dec kie go i mia sta No wy Sącz, oraz
do bro wol ne do pła ty do bi le tów ki no wych

i te atral nych i prze sy łek li sto wych; wresz -
cie – środ ki przy dzie lo ne z Pre zy dium
WRN w Kra ko wie do dys po zy cji Pre zy -
dium PRN i MRN w No wym Są czu
na ak ty wi za cję miast i mia ste czek wy ka -
zu ją cych nad wy żki si ły ro bo czej; no
i środ ki fi nan so we prze zna czo ne przez
za kła dy i przed się bior stwa z fun du szu za -
kła do we go na zbio ro we in we sty cje w za -
kre sie bu do wy pen sjo na tów, do mów
wy po czyn ko wych, let ni sko wych i in nych
oraz na bu do wę wspól nych obiek tów
usłu go wych, ta kich jak łaź nie, pral nie,
cen tral ne ko tłow nie itp. w ośrod kach
uzdro wi sko wych.

Po nad to w 1958 ro ku otrzy ma li śmy 5
mi lio nów zło tych kre dy tów ban ko wych,
a w la tach 1959 i 1960 po 10 mi lio nów
kre dy tu na roz wój prze my słu te re no we -
go, sa dow nic twa, wa rzyw nic twa, ho -
dow li i za go spo da ro wa nia te re nów
rol ni czych w po wie cie. Jak wia do mo,
kre dy ty to nie da ro wi zna: trze ba spła -
cać... Spła ca li śmy.
A więc eks pe ry men tu nie by ło?

I nie by ło go, i był. Nie by ło – w sen -
sie le gend, ja kie krą ży ły o rze ko mych na -
szych przy wi le jach. Był – po przez pró bę
stwo rze nia opty mal ne go mo de lu po wia -
tu. Że by wy ko rzy stać do te go wszyst kie

przy ro dzo ne bo gac twa i wszyst kie si ły
ludz kie. W tym sen sie eks pe ry ment był,
ist niał, ma swo ją hi sto rię.
Coś o tej hi sto rii: czy przed się wzię -
cie mia ło ko rze nie w tra dy cjach,
w prze szło ści, w oby cza ju? To
prze cie jesz cze daw na Ga li cja.
A więc: nę dza ga li cyj ska, ale
i wcze śniej sze tra dy cje sa mo rząd -
no ści, ru chu po li tycz ne go i spo -
łecz ne go. No i szko ły: w wie lu tych
mia stach, na wet mia stecz kach,
dzia ła ły zna ko mi te gim na zja, któ -
re wy pusz cza ły ca ły mi rocz ni ka mi
in te li gen cję...

To praw da. I lud są dec ki – ten nie był
bier ny. W No wym Są czu: ko le ja rze, sil -
ne ogni sko PPS przede wszyst kim.
Na wsi – lu do wcy. Straj ki chłop skie.
Czy Pan wie, że jak Mo ścic ki był
w Kry ni cy, to chło py spi sko wa ły, że by
go po rwać na za kład ni ka i w ten spo sób
wy mu sić speł nie nie po stu la tów? By ły
też po czy na nia go spo dar skie, spół dziel -
nia „Rol nik”, by ła tę sk no ta do kul tu ry:
czy Pan wie, że ta ki dom lu do wy w Sioł -
ko wej za Gry bo wem ma już po nad 40
lat? In ży nier Klim czak i Drze wiec ki
w No wym Są czu pro wa dzi li szkół kę sa -
dow ni czą. Wi dzie li przy szłość w wiel -
kich, zblo ko wa nych sa dach. Lu dzie tu taj
umie li za wsze spo glą dać w przód, my -
śmy te my śli Klim cza ka i in nych po tem
w na szym pro gra mie wy ko rzy sta li.

(…) Te go po staw ne go, si wie ją ce go
mę żczy znę, mi mo nie daw no prze by tej
cho ro by, cią gle roz sa dza ener gia. Wsta -
je, cho dzi po ga bi ne cie, ge sty ku lu je.
Wiem, że nie od sia du je za tym biur kiem
go dzin, że sta le roz je żdża po wsiach,
mó wi, słu cha, per swa du je, uczy in nych,
ale i od in nych się uczy. Że umie prze -
mó wić do lu dzi ich ję zy kiem, bez przy -
po chle bia nia się, któ re tyl ko zra ża, że
ma fa na tycz ną pra wie wia rę w chłop ski
ro zum. Jest to, oczy wi ście, czło wiek,
któ ry lu bi, że by wy szło na je go, ale
przy jąć od ko goś też po tra fi. To czło -
wiek bez po śred ni, choć mo że i jest w tej
je go otwar to ści pe wien zmysł po li ty ka,
chęć zjed na nia roz mów cy dla wła snej
idei, wzię cie go bo jem okrę żnym. Nie -
po strze że nie i chy ba bez wied nie Wę -
glar ski prze cho dzi z roz mów cą na „ty”,
kie dy jest w fer wo rze dys ku sji. I te raz
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Kazimierz Węglarski podczas Święta Kwitnącej Jabłoni w Łącku, 1968
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idzie do biur ka, po wia da: – Na pi jesz się,
czło wie ku, śli wo wi cy?
To jesz cze je den Wasz są dec ki
przy wi lej: „Da je krze pę, kra si li ca
– na sza łąc ka śli wo wi ca”.

A co by śmy ze śliw ka mi ro bi li? Jest
ich ty le, że gni ły by tyl ko po sa dach.
Eks pe ry ment miał swo ją Ko mi sję
Ko or dy na cyj ną...

Tak. Szko da, że nie ma Wi tol da Ada -
musz ka (se kre tarz Ko mi te tu Po wia to we -
go PZPR w 1957 r., miej sco wy ini cja tor
„eks pe ry men tu”, ko le ga szkol ny Wło -
dzi mie rza God ka z „Po Pro stu”, któ ry
go na mó wił – przyp. 2010), on te raz wy -
je chał do Cho rzo wa, jest na eme ry tu rze.
On tu przede wszyst kim wy two rzył tę
at mos fe rę za ufa nia ja ko se kre tarz par tii.
To nie by ło: to i to ma cie wy ko nać, a ra -
dzić to tyl ko, jak wy ko nać. Ale – jak so -
bie to wy obra ża cie? Lu dzi zaś
z wy obraź nią u nas nie bra ko wa ło. In ży -
nier Ja kub Paw łow ski, 71 lat, in ży nier
dro go wiec, bez par tyj ny: ogrom na ener -
gia dzia ła nia, ca ły dzień w te re nie, spał
po 2–3 go dzi ny, zwłasz cza, jak nam mo -
sty po sta wio ne czy nem spo łecz nym za -
raz po wódź znio sła. Ale lu dzie się nie
za ła ma li, bo on – nie daj Bo że, by ktoś
po wie dział, że się nic nie da zro bić
– mó wił: wszyst ko mo żna, je śli się chce.
Al bo in ży nier Ze non Re mi, ar chi tekt za -
ko cha ny w sty lu te go re gio nu. Dy rek tor
tech ni kum ho dow la ne go z Na wo jo wej,
mgr inż. Zdzi sław Ada mus, wraz z in -
ży nie rem Klim cza kiem za or ga ni za cję
go spo dar ki ho dow la nej się wzię li. Tak,
ten sam Klim czak, co przed woj ną pro -

wa dził szkół kę sa dow ni czą, te raz się stał
fa na ty kiem ho dow li. Je go zaś my śli
daw ne o roz wo ju re gio nu prze two rzył dr
Sta ni sław Fia łek, któ ry ja ko prze wod ni -
czą cy po wia to wej ko mi sji pla no wa nia
spo rzą dził kom plek so wy plan per spek -
ty wicz ny. „Kom plek so wo” i „per spek -
ty wicz nie” – to, jak wi dzisz, nie by ło
i wte dy nam ta kie ob ce, choć nie tak
mod ne w świe cie jak dziś. Fia łek też na -
pi sał mo no gra fię Zie mi Są dec kiej. Ta cy
to lu dzie by li w ko mi sji. By li ro bot ni cy
i chło pi, by li le ka rze, eko no mi ści, in ży -
nie ro wie, by ła mło dzież – ca ły prze krój
spo łe czeń stwa.

Umy śli li śmy więc, że by wy ko rzy stać
te bo gac twa, któ re są na miej scu; że by
pa trzeć nie po je dyn czo, nie z osob na, ale
wi zję mieć ca ło ści, i to na la ta. Że by się
pod niósł re gion i że by dać ca łej Pol sce.
A więc su ro wiec: ka mień, żwir – nie tyl -
ko dla nas, ale i dla kra ju. W do li nie Po -
pra du – wy ko rzy stać sku pi sko wód
mi ne ral nych po nad 200 źró deł; na Złoc -
kiem ko ło Mu szy ny te raz nie daw no Zu -
be ra od kry to cał kiem uni kal ne go. Nie
jed na więc Kry ni ca mo że słu żyć Pol sce.
Da lej: sa dy, wa rzyw nic two, ho dow la
– nie tyl ko dla nas sa mych, ale po to, że -
by wy ży wić tu ry stę. Bo i tu ry sty kę
wli czy li śmy do te go na sze go „prze my -
słu bez ko mi nów”.
Wła śnie: „prze mysł bez ko mi nów”.
Już dziś w Pol sce uwa ża się Was
za pre kur so rów in ne go ty pu roz -
wo ju go spo dar cze go niż sta wia nie
fa bryk na le wo i pra wo. A wte dy,
w ro ku 1957, jesz cze nie by ło na -

wet klu bu „Kra jo bra zy”, o eko lo gii
i na świe cie ma ło wie dzia no,
„ochro na śro do wi ska” by ła ter mi -
nem nie zna nym, lu dzie ta cy, jak
pro fe so ro wie Sza fer i Go etel osa -
mot nie ni, a roz wój po przez prze -
mysł sa kra men tem świę tym. Dar
pro ro czy? In stynkt?

No, sa mi to ta cy mą drzy nie by li śmy.
Ale też jed ni z pierw szych się gnę li śmy
po na ukę dla prak ty ki. Pla ny nam na -
ukow cy po mo gli stwo rzyć: ów cze sny
rek tor kra kow skiej WSR, prof. Jó zef
Ku bi ca, prof. Zyg munt Fi li po wicz
z AWF – spe cja li sta tu ry sty ki, eko no mi -
ści z WSE Kra ków; so cjo log zaś, pa ni
mgr Zo fia Jó ze fo wicz z In sty tu tu Fi lo -
zo fii i So cjo lo gii PAN, sta ła się przez te
la ta wła ści wie dzia łacz ką są dec ką, dziś
od stro ny so cjo lo gicz nej pro wa dzi
na bie żą co ba da nia kul tu ry w związ ku
z no wym pro gra mem, któ re mu też na -
uka pa tro nu je: prof. dr Jan Szcze pań -
ski... Po wiem jed nak, że na si lu dzie
za wsze umie li pa trzeć w przy szłość. 
(…) Jak by tak prze je chać po ko lei
wszyst kie dzie dzi ny – co się wam
uda ło, a co nie? No i co da lej?

Po ko lei: mo że naj pierw dro gi. Ale to
też bę dzie o lu dziach. Bo to by ło bar dzo
wa żne, że Ada mu szek, że Ko mi tet po -
sta wił na sa mo dziel ność ka dry. Rób cie
w swo jej dzie dzi nie naj le piej, jak umie -
cie – ale bę dzie cie roz li cza ni za swo je
de cy zje. Dy rek to rem Re jo nu Eks plo ata -
cji Dróg Pu blicz nych był i jest do dzi siaj
Wi to sław Ziel ni ca. Kie dy da no mu
szan sę, ro zej rzał się od ra zu, jak to zro -
bić naj le piej. In ne re jo ny chro nicz nie nie
wy ko rzy sty wa ły pie nię dzy, bo też nie
mia ły ma te ria łów – a my się gnę li śmy
po miej sco wy su ro wiec. Więc Ziel ni ca
po ścią gał nie wy ko rzy sta ne pie nią dze,

Umyśliliśmy, żeby
wykorzystać te bogactwa,
które są na miejscu; żeby
patrzeć nie pojedynczo, nie
z osobna, ale wizje mieć
całości, i to na lata.

Rekonesans w terenie
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a po sprzęt to aż na Zie mie Za chod nie
jeź dzi li, ja kieś gra ty i wra ki ścią ga li, re -
mon to wa li, by le mieć czym ro bić, kłaść
szyb ko na wierzch nie bi tu micz ne. I dziś
ma my 90 pro cent dróg ulep szo nych,
a w 1957 – tyl ko pią tą część. To je den
przy kład.

A te raz: sa dy. Zblo ko wa li śmy je.
… w Tę go bo rzu wi dać, jak się je -
dzie. I w Łąc ku. Świę ta Kwit ną cej
Ja bło ni...

Nie któ rzy tam wy ro śli i po nad in -
nych. Jest je den sa dow nik, Za jąc, któ ry
ma ca łą bi blio te kę, i do nie go na ukow -
cy się zje żdża ją po na ukę. Do sta je ksią -
żki aż z Ame ry ki, rek tor Ku bi ca na wet
je od nie go po ży cza. W cią gu pięt na stu
lat do ko ła Du naj ca stwo rzy li śmy no we
śro do wi sko. Praw da, chcie li nam je za -
ła twić za po rą w Ja zow sku. Udo wod ni -
li śmy, że zy ski, ja kie by wy ni kły
z otrzy ma nia mo cy 480 MW, nie wy -
rów na ją strat, któ re by śmy po nie śli
przez za la nie zie mi 2, 3 i 4 kla sy; że pło -
dy, któ re tam wy ra sta ją, że la sy – to zysk
więk szy...

(…) I jesz cze o jed ną rzecz by cho -
dzi ło, któ ra dla mnie gra ni czy z cu dem:
o Wa szą ga stro no mię. Mó wię to już ja -
ko klient. I nie cho dzi mi tyl ko o czy ste
ob ru sy i smacz ne je dze nie, ale o uprzej -
mość i so lid ność ob słu gi.

To się tak za czę ło: w 1957 ro ku ga -
stro no mia no wo są dec ka wy ka za ła po -
nad mi lion de fi cy tu. Po pro szo ny
na roz mo wę ów cze sny dy rek tor twier -
dził, że nic się nie da zro bić. Wte dy
Ada mu szek po wia da: bra cie, trud no, re -
zy gnuj. Przy szedł no wy: Jó zef No dzyń -
ski. Ale po sta wił wa run ki: po pierw sze,
trze ba wy rzu cić zło dziei, po dru gie:
trze ba szko lić mło dzież. Wy mie nił po -
ło wę ka dry, rwe tes był, bo nie je den miał
do brze usta wio nych po ciot ków. A szko -
le nie mło dych? U nas do tech ni kum ga -
stro no micz ne go tłok jak na wy ższe
stu dia, sze ściu kan dy da tów na jed no
miej sce. Jest w czym wy brać. No dzyń -
ski do dziś dy rek to ru je. Bo po sta wi li -
śmy na sta bi li za cję kadr kie row ni czych,
na tych, któ rzy się spraw dzi li. Ta ki Ma -
rian Zie liń ski, dy rek tor prze my słu te re -
no we go. Prze cież on,
za prze pro sze niem, z g... prze mysł zro -
bił. Ja kieś pry wat ne warsz ta ci ki by ły, to

wszyst ko. W 1951 ro ku miał 880 ty się -
cy zło tych prze ro bu, a te raz zgad nij cie
ile? 180 mi lio nów zło tych. Jak to zro bił?
Du żo, trze ba przy znać, chy tro ścią. Pla -
no wa li śmy prze bu do wę, uno wo cze śnie -
nie za kła dów, ale kto da 60 mi lio nów
zło tych? Więc Zie liń ski, by le tyl ko
na te ren wejść, szo pę po sta wił, ale słu -
py kon struk cyj ne już jak pod re gu lar ną
ha lę prze my sło wą. I tak po ka wał ku.
Roz glą dał się też za pro duk cją po szu ki -
wa ną: nie by ło ce gla rek, zła pa li wzór
użyt ko wy i – na ca ły kraj. No i tu też
– sta łe pod no sze nie kwa li fi ka cji; je że li
już w la tach 1965–1966 mo gli wy ko nać
peł ne wy po sa że nie dla Aka de mii Gór -
ni czo–Hut ni czej, to coś się tu zmie ni ło.

(…) Ale, ale, in na spra wa: na rze ka no
na Was nie raz, że w Kra kow skiem
wszyst kie pie nią dze za bie rze cie, bo eks -
pe ry ment...

Bra li śmy tyl ko nie wy ko rzy sta ne. Kto
in nym bro nił? A zresz tą tak na rze ka no
kie dyś. W Kra kow skiem in ne po wia ty
już się też od daw na ru szy ły: Li ma no -
wa, co naj wię cej się kie dyś na nas ska -
rży ła, te raz sa ma jest mi strzem
go spo dar no ści. Tak na praw dę to już
od lat nie je ste śmy wy jąt kiem, szcze gól -
nie w Pol sce po łu dnio wej. Mo że tyl ko
przy nas zo sta nie za słu ga, że pierw si za -
czę li śmy. Ale nie pie nią dze tu by ły naj -
wa żniej sze. Wy da je mi się, że uda ło
nam się coś nie coś zro bić, przede
wszyst kim dla te go, że to nie po szło
z gó ry, ale z do łu, od nas sa mych wy szło
i wszy scy lu dzie czu li – na sta no wi -
skach, nie na sta no wi skach, aż do po je -

dyn cze go go spo da rza na wsi, że od nas
sa mych za le ży, czy to się uda. Nie dy ry -
go wa ła tym grup ka lu dzi, wszy scy by li
wcią gnię ci; nie je stem w sta nie na wet
wy mie nić wszyst kich na zwisk, po da łem
tyl ko nie któ re z nich. (...)

Po za tym: wpro wa dzi li śmy tu zwy -
czaj roz li cza nia się przed ludź mi. Co ro -
ku wła dza – od po wia to wej do soł ty sa

– spo ty ka się z ludź mi i dys ku tu je o tym,
co we wsi, w gmi nie, w po wie cie się
zro bi ło i co jest do zro bie nia. Nie my śl -
cie, że nam coś uj dzie na su cho. Pro szę
to obej rzeć.
Pa nie Na czel ni ku, a mo że te raz: co
Wam nie wy szło?

– O, spo ro. Przede wszyst kim: uzbro -
je nie te re nu. Elek trycz ność już ma my
we wszyst kich wsiach. A z wo do cią ga -
mi, ka na li za cją – źle; Piw nicz na nie ma,
Mu szy na nie ma. Jest, oczy wi ście, pe -
wien po stęp w tym, co ogól nie na zy wa
się in fra struk tu rą, na sze mia stecz ka wy -
glą da ją na ogół czy sto, schlud nie. Ale to
jesz cze nie to. Nie uda ło nam się za cho -
wać przed się bior stwa bu dow la ne go
w na szej ge stii. Nie zu peł nie też uda ła się
par ty cy pa cja. Wi dzi pan, wszy scy za -
chę ca li za kła dy pra cy, zjed no cze nia, or -
ga ni za cje: bu duj cie u nas do my
wcza so we, sa na to ria. Trze ba po wie -
dzieć, że chwy ci ło: dziś nie jed na Kry ni -
ca w po wie cie, jest Piw nicz na, jest
Mu szy na ze Złoc kiem, roz wi nął się Że -
gie stów. Li czy li śmy jed nak, że in we sto -
rzy przy czy nią się bar dziej do roz wo ju
na szej in fra struk tu ry. Tym cza sem ka żdy
go spo da ru je środ ka mi we dle wła sne go
wi dzi mi się, trzy ma je skrzęt nie przy so -
bie, a nam nic do te go. A więc nie je ste -
śmy go spo da rza mi na wła snym te re nie,
jak to się mó wi, ca łą gę bą.
(…) Pa nie Na czel ni ku, czy mógł by
Pan wy ja śnić pew ną rzecz, któ ra
wy da je mi się cał ko wi cie sprzecz -
na z przy ję tą przez Was fi lo zo fią
„prze my słu bez ko mi nów”. My ślę
o fa bry ce elek trod wę glo wych
w Bie go ni cach, któ ra za nie czysz -
cza oto cze nie za kil ka fa bryk;
w do dat ku pla nu je cie tam za kład
re mon to wy au to bu sów. A więc:
spa li ny na do da tek. Ja tu już nic
nie ro zu miem.

Z Bie go ni ca mi wpro wa dzo no nas
w błąd. Re sort che mii pół na pół z na -
ukow ca mi. By ła eks per ty za po zy tyw na,
a ja nie je stem fa cho wiec. Z dru giej stro -
ny – chcie li śmy mieć choć je den więk -
szy za kład prze my sło wy, że by nam się
mło dzież nie obi ja ła al bo nie ucie ka ła.
No, cóż, nie cze piaj my się, Bie go ni -
ce to ma ły grzech w po rów na niu
i z Wa szy mi cno ta mi, i z tym, co

Jest jeden sadownik, Zając,
który ma cała bibliotekę,
i do niego naukowcy się
zjeżdżają po naukę.
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zda rza ło się gdzie in dziej. Nie po -
ko ją chy ba in ne ob ja wy. Otóż ten
„prze mysł bez ko mi nów” też po tra -
fi nie naj go rzej za pa sku dzić oto -
cze nie. Sta li ście się po pu lar ni
i do do li ny Su chej, czy li, jak ją na -
zy wa cie „Do li ny Słoń ca” pod Piw -
nicz ną, trud no się do pchać
zwłasz cza od cza su, gdy zbu do wa -
no tam wy ciąg – ale i la tem chy ba
tam peł no. Po mi mo teo re tycz nych
za ka zów sa mo cho dy wdzie ra ją się
do la su. A do li na Po pra du? I nad tą
do tych czas dość czy stą rze ką co raz
gę ściej, dzi kie obo zo wa nie – czę -
sto na praw dę dzi kie – da je się we
zna ki: cóż z te go, że chło pi nie bę -
dą wrzu cać bu te lek do po to ków,
sko ro zro bią to tu ry ści, nad któ ry -
mi nie ma cie już żad nej wła dzy?
Po nad to zmo ra wszyst kich re jo -
nów pod gór skich: mor do wa nie ar -
chi tek tu ry przez pu deł ka
z pła ski mi da cha mi, któ re dla wie lu
są sym bo lem no wo cze sno ści. Nie
tyl ko przez pry wat nych wła ści cie li:
dom uzdro wi sko wy „Me ta lo wiec”
na Złoc kiem to bu da, za sła nia ją ca
w do dat ku jed ną z naj pięk niej -
szych per spek tyw. To wszyst ko
ubocz ne skut ki bo omu go spo dar -
cze go i tu ry stycz ne go, ale bę dą
one ro sły, je śli się ich nie opa nu je
w po rę.

I nam to spę dza sen z po wiek. Ma my
plan prze ciw dzia ła nia. Do li na Po pra du
zo sta nie już za go spo da ro wa na we dle jed -
ne go pla nu, nie bę dzie więc te go, że ka -
żdy so bie. Spo ro też wło ży my
w in fra struk tu rę za rów no ku ludz kiej wy -
go dzie, jak i dla śro do wi ska: a więc nie
tyl ko wo do cią gi, ko lek to ry i oczysz czal -
nie ście ków, lecz i ogrze wa nie elek trycz -
ne osie dli, gaz do kuch ni i tak da lej. Dla
sa mo cho dów zbu du je my par kin gi i bę -
dzie my ści gać tych, któ rzy po za ich gra -
ni cę wy chy ną. Stwa rza my też stre fę ci szy,
przede wszyst kim w uzdro wi skach, jak
Że gie stów, ale i w pa śmie Ja wo rzy ny, Ra -
dzie jo wej i pa ru in nych miej scach.
W spra wie ochro ny śro do wi ska to śmy się
ze Sło wa ka mi po ro zu mie li, z po wia tu
Sta ra Lu bow nia: oni tam nad Po pra dem
ma ją spo ro prze my słu, a cho dzi o to, że -
by rze ka po zo sta ła czy sta. Co do ar chi -

tek tu ry, wi na nie tyl ko na sza. I nie tyl ko
sa mo wo la in we sto rów. Czy Pan wi dział
pro jek ty ty po we? Czy mo że my lu dziom
za bro nić je brać, sko ro coś ta kie go le gal -
nie ist nie je? Po za tym na ci ski na to, że by
wszę dzie sta wiać blo ki: że ni by tań sze.
Wszyst ko to ra zem dzia ła fa tal nie. Tu się
mu si coś zmie nić sze rzej. Na przy kład re -
jon pod gór ski wi nien wy pra co wać swój
styl, łą czą cy no wo cze sność z tra dy cją. Ja -
kiś no wy Wit kie wicz by się przy dał. Po -
sta wi li śmy zresz tą i w tym kie run ku
pierw sze kro ki: zro bi li śmy kon kurs
na mi ni ho te le gór skie – bo prze cież nie -
któ rzy lu dzie dą żą do izo la cji, sa mot no -
ści, nie ka żdy chce ma sów ki. Kon kurs
dał cie ka we wy ni ki, łą cząc te dwa ele -
men ty. My tu w Są dec czyź nie nie chce -
my ka mien nych bud.

Ale naj wa żniej sza zno wu – prze bu -
do wa świa do mo ści. I dla te go pod ję li -
śmy na stęp ny pro gram: roz wo ju
kul tu ry. To już jed nak hi sto ria dru gie -
go trzy dzie sto le cia – tym je za czy na -
my. Wzro sła ludz ka za mo żność, ale
mo żna stać się pry mi ty wem na dzia nym
for są, a te go też nie chce my. Co wię cej,
pra gnę li by śmy wy cho wać i tych, któ -
rzy do nas przy je żdża ją – tu ry stów.
A więc kul tu ra w sze ro kim sen sie: nie
tyl ko fe sti wa le i ze spo ły, lecz i oby czaj.
Na ra zie je ste śmy z tym jesz cze w le -
sie, ale wie rzę, że i to ru szy, choć trud -
niej niż eks pe ry ment go spo dar czy.
Trze ba wie rzyć w lu dzi, ich mo żli wo -
ści, ich ener gię twór czą – ta ka by ła na -

sza na czel na de wi za. Już Pa nu mó wi -
łem, ja kich tu mie li śmy za wsze lu dzi
na Są dec czyź nie, a te raz wie lu już nie
po tra fi ina czej my śleć, jak po go spo -
dar sku.

Są ta cy lu dzie, któ rym uda je się to,
za co się we zmą. Oby ście na dal do nich
na le że li – te go Wam, Są de cza nom, tyl -
ko ży czyć”.

Roz ma wiał JE RZY ZIE LEŃ SKI

Pre zes od eks pe ry men tu

Ka zi mierz Wę glar ski (1911–1990) – na uczy -
ciel (ab sol went AWF w War sza wie, 1955), żoł -
nierz Pol ski Pod ziem nej, przed woj ną pił karz
San de cji. W 1930 ukoń czył Pań stwo we Se mi -
na rium Na uczy ciel skie w Sta rym Są czu. Or ga -
ni za tor kur sów pi sa nia i czy ta nia dla do ro słych
na Są dec czyź nie, uczył w Ry trze, Ro gach, Słop -
ni cach, Tym bar ku i Stró ży. Żoł nierz Wrze śnia 
(1 PSP). Pod czas oku pa cji uczest ni czył w taj -
nym na ucza niu w Ro gach i Ry trze, re da go wał
ga zet kę „Ku Wol no ści”, awan so wał na ka pi ta -
na. Czło nek po wia to wej ko men dy Ba ta lio nów
Chłop skich. Od 1 wrze śnia 1945 peł nił funk cję
in struk to ra oświa ty do ro słych w In spek to ra cie
Szkol nym w No wym Są czu. Or ga ni za tor pierw -
sze go Świę ta Kwit ną cej Ja bło ni w Łąc ku. Prze -
wod ni czą cy Pre zy dium Po wia to wej Ra dy
Na ro do wej w No wym Są czu od 17 lu te go 1958
do 31 ma ja 1975 (w la tach 1973–1975 na czel -
nik po wia tu no wo są dec kie go). Głów ny współ -
twór ca „eks pe ry men tu są dec kie go”.

Piwniczna, 1 września 1958 r., oddanie kladki wybudowanej przez wojsko
w miejsce zniszczonego mostu
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C zę ste by ły przy pad ki nad użyć
wo bec cy wil nej lud no ści funk -
cjo na riu szy Mi li cji Oby wa tel -
skiej i funk cjo na riu szy Urzę du

Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go (po bi cia,
znie wa gi, do ko ny wa nie re wi zji). Sto su -
nek są de czan do no wych władz i ich za -
rzą dzeń nie był jed no li ty. Spo łe czeń stwo
by ło zdez o rien to wa ne. Wy cze ki wa ło
po wro tu nor mal no ści.

Za sad ni czym za da niem władz ko mu -
ni stycz nych by ło roz bi cie zbroj ne go
pod zie mia. Mia ło to po zwo lić na umoc -
nie nie re żi mu, po czy nić przy go to wa nia
do pla no wa ne go re fe rendum i wy bo rów.
W la tach 1945–1947 na te re nie Są dec -
czy zny na stą pi ło oży wie nie dzia łań kon -
spi ra cyj nych i par ty zanc kich. Żoł nie rze

tzw. od dzia łów le śnych po sta no wi li kon -
ty nu ować swą wal kę par ty zanc ką z cza -
sów dru giej woj ny świa to wej i nie
do pu ścić do prze ję cia cał ko wi tej wła dzy
przez PPR pod le głą Związ ko wi Ra -
dziec kie mu. Na oma wia nym ob sza rze
działal ność par ty zanc ką pro wa dził m.in.
od dział Sa mo obro ny AK, do wo dzo ny
przez Ja na Wą chałę ps. „Ła zik”, a ta kże
ugru po wa nia: Ja na Ka zi mie rza To kar -
czy ka ps. „Ba ca”, Sta ni sła wa Frącz ka
ps. „Za tor”, Sta ni sła wa Piszcz ka ps.
„Skry ty”, „Okrze ja”, Jó ze fa Ku ra sia ps.
„Ogień”. Po utwo rze niu Tym cza so we go
Rzą du Jed no ści Na ro do wej, wy da no
usta wę amne styj ną dla par ty zan tów.
Wów czas to część od dzia łów le śnych
zde cy do wa ła się zło żyć broń w Urzę dzie

Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w No wym
Są czu. W do ku men cie władz ko mu ni -
stycz nych z tam tych cza sów znaj du je się
za pis: „W gru pach tych oprócz do wód -
ców prze wa ża ele ment mło dy w wie ku
od 16-20 lat, lu dzi zba ła mu co nych przez
wro gą pro pa gan dę, szu ka ją cych w par -
ty zant ce przy go dy”. W lip cu 1945 r.,
w Łąc ku, w obec no ści sta ro sty broń zło -
ży ły od dzia ły „Ba cy” i „Ła zi ka”. Z tej
oka zji od by ło się uro czy ste na bo żeń -
stwo, pod czas któ re go prze mó wił tam -
tej szy wi ka ry, ka pe lan tych od dzia łów.
Ka za nie by ło utrzy ma ne w tym to nie, że
par ty zan ci wpraw dzie ak tu al nie re zy -
gnu ją z walk, nie mniej po win ni być
przy go to wa ni do pod ję cia „tej bro ni
w od po wied nim mo men cie prze ciw ko
wro go wi, któ ry czu wa”. Ko mu nistom
nie spodo ba ło się to stwier dze nie i za żą -
da li od du chow ne go spre cy zo wa nia
swej wy powie dzi oraz wy ja śnień, ko go
uwa ża za wro ga. Wi ka ry od po wie dział,
że w tej chwi li Niem cy są wro giem.
„Nie mniej – za pi sa no w ra por cie – prze -
mó wie nie utrzy ma ne by ło w ta kim to -
nie, że na le ża ło ra czej po dej rze wać, że
ten wróg czu wa… od Wscho du. Nie jest
to zresz tą spo ra dycz ny wy pa dek ju dze -
nia ze stro ny księ ży, wy pad ki ta kie są
czę ste”.

Anal fa be ci w ko mi sa ria tach
Zło że nie bro ni przez nie któ re od dzia -

ły po zwo li ło tyl ko na chwi lo we od prę -
że nie. W na stęp nych mie sią cach stan
bez pie czeń stwa na Są dec czyź nie nie
uległ zna czą cej po pra wie. W czerw -
cu 1945 r. Mi li cja Oby wa tel ska li czy ła
w po wie cie dzie więt na ście po ste run ków
i je den ko mi sa riat. Ja kość pra cy funk -
cjo na riu szy by ła ni ska. Sta ro sta w swym
spra woz da niu sy tuacyj nym prze ka zał,
że mi li cjan ci „z ma ły mi wy jąt ka mi nie
zna ją zu peł nie prze pi sów praw nych, nie
orien tu ją się w swych obo wiąz kach,
a na wet czę sto pi sać nie umie ją”. Mi li -
cjan ci by li nie przy go to wa ni do słu żby,
wy ma ga li prze szko le nia. Czę ste by ły
przy pad ki na pa dów na po ste run ki mi li -
cji i ich roz bra ja nia. 17 wrze śnia 1946 r.
o pół no cy od dział li czą cy ok. 40 osób,
ubra ny w mun du ry woj sko we na padł
na po ste ru nek MO w Łąc ku, gdzie
po obez wład nie niu funk cjo na riu szy za -
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Ży cie co dzien ne na Są dec czyź nie 
w okre sie przej mo wa nia wła dzy 
przez ko mu ni stów(1945-1947)

O cześć wam,
panowie
z Lublina
Pierw sze la ta po za koń cze niu dru giej woj ny świa to wej
by ły okre sem nie zwy kle trud nym dla Są dec czy zny. Trwa -
ją ca kil ka lat woj na spo wo do wa ła ogrom ne spu sto sze nia
i zu bo że nie lud no ści. Opusz cze nie zie mi są dec kiej przez
woj ska nie miec kie w 1945 r., w nie wiel kim stop niu po -
pra wi ło sy tu ację. Wów czas to na tym ob sza rze kształ to -
wał się no wy mo del ustro ju. Przej mu ją ca wła dzę Pol ska
Par tia Ro bot ni cza dą ży ła do li kwi da cji opo zy cji po li tycz -
nej. W swej dzia łal no ści sto so wa ła re pre sje.

HISTORIA

SĄDECZANIN kwiecień 2010_SADECZANIN  30-03-2010  00:25  Strona 80



KWIECIEŃ 2010 Sądeczanin 81

brał broń, amu ni cję, po ściel i ma szy nę
do pi sa nia. Po spa le niu do ku men tów
znaj du ją cych się na po ste run ku od dział
udał się do Spół dziel ni Rol nik w Łąc ku,
gdzie za bra no to war war to ści 600 tys. zł
oraz go tów kę w wy so ko ści 24 tys. zł.
Na zra bo wa ny to war i pie nią dze po zo -
sta wio no po kwi to wa nia z pie cząt ka mi
okrą gły mi z na pi sem „Od dział Par ty -
zanc ki Bły ska wi ca” (człon ko wie od -
dzia łów le śnych ra bo wa li spół dziel nie,
gdyż twierdzi li, że są one „osto ją i ko -
mór ka mi ko mu ni zmu”). Część od dzia -
łu w mię dzy cza sie uda ła się do gmi ny,
gdzie za bra ła ksią żki po dat ko we, któ re
na stęp nie wrzu co no do Du naj ca. Oko ło
go dzi ny 3. w no cy od dział od je chał fur -
man ka mi w stro nę Ka mie ni cy. 

Po dob ne na pa dy, jak w Łąc ku, mia ły
miej sce rów nież w in nych miej sco wo -
ściach Są dec czy zny. Roz bra ja no po ste -
run ki w Ko rzen nej, Ty li czu, Piw nicz nej.
Zda rza ły się wy pad ki po rwa nia funk cjo -
na riu szy MO i UB, za trzy my wa nia sa -
mo cho dów oraz upro wa dze nia ofi ce rów
Ar mii Czer wo nej i ich za bi ja nia. 26
stycz nia 1947 r. na dro dze No wy Sącz
– Łąc ko do ko na no na pa du na trzech
funk cjo na riu szy UB, któ rzy je cha li sa -
nia mi. Kil ka na ście mie się cy póź niej
mię dzy Łąc kiem a Masz ko wi ca mi pe -
wien od dział le śny urzą dził za sadz kę
na ja dą cy sa mo chód Spół dziel ni Sa mo -
po mo cy Chłop skiej w Łąc ku. Za strze lo -
no wów czas star sze go sze re go we go

z po ste run ku MO w Łąc ku i dwóch mi -
li cjan tów z po ste run ku MO w Ka mie ni -
cy. 

Od dzia ły le śne ata ko wa ły nie tyl ko
funk cjo na riu szy MO i UB, ale ta kże
człon ków PPR. Ta kie dzia ła nia spę dza -
ły sen z po wiek no wej wła dzy. W spra -
woz da niu Po wia to we go Ko mi te tu
Pol skiej Par tii Ro bot ni czej w No wym
Są czu ze sta nu bez pie czeń stwa pu blicz -
ne go do Wo je wódz kie go Ko mi te tu PPR
w Kra ko wie na pi sa no: „Na te re nie po -
wia tu li ma now skie go, no wo są dec kie go
i no wo tar skie go – na sty ku gra nic tych

po wia tów dzia ła ca ły sze reg band, jak
np. gru pa „Ognia” oko ło 40 lu dzi, gru -
pa „Ła zi ka” oko ło 40 lu dzi, w tym 18
de zer te rów z Woj ska Pol skie go, gru pa
„Pa zu ra” oko ło 35 lu dzi, gru pa „Ska ły”
tj. spe cjal na gru pa ter ro ry stycz na, wy -
ko nu ją ca wy ro ki i dy wer sje – oko ło 30

lu dzi, gru pa „Gry fa” oko ło 30 lu dzi,
gru pa „Oli pry” oko ło 30 lu dzi. Ca ły sze -
reg in nych grup, któ rych li czeb no ści, ani
nazw kie row ni ków nie zdo ła no usta lić...
Ostat nio te ban dy za bi ły na te re nie po -
wia tu no wo są dec kie go ca ły sze reg ofi -
ce rów i żoł nie rzy Ar mii Czer wo nej,
stłu kli ca ły sze reg lu dzi na le żą cych
do PPR, PPS i SL, roz bi li lo kal PPR
w Tym bar ku, PPS w Ka mie ni cy, PPR
w Ja zow sku, PPR w Łąc ku, za bra li do -
ku men ty i pie cząt ki”.

Przy za strze lo nych znaj do wa no kart -
ki z pie cząt ką i na pi sem, jak np. „Od -
dział Par tyzanc ki Bły ska wi ca”, treść
kart ki: „Za zdra dę sta nu zo stał wy ko na -
ny wy rok śmier ci przez kom pa nię szyb -
ko wy ko naw czą”. Do czę stych na le ża ły
przy pad ki za stra szeń jed no stek bę -
dących człon ka mi par tii ko mu ni stycz nej
lub jej sym pa ty ka mi. Oso by za miesz ka -
łe w te re nie wiej skim i ma łych mia stecz -
kach, zna ne ze współ pra cy z wła dza mi
ko mu ni stycz ny mi, w obawie przed na -
pa dem ukry wa ły się. Urzęd ni cy pierw -
szej in stan cji oraz po bor cy po dat ków
i świad czeń za zwy czaj nie wy je żdża li
w te ren bez ochro ny mi li cyj nej. No wo -
są dec ki sta ro sta, pi sząc spra woz da nie
do Urzę du Wo je wódz kie go, stwier dzał
od no śnie na pa dów na człon ków PPR, iż
„w tych wa run kach ter ro ru in dy wi du al -
ne go pra ca ad mi ni stra cyj na i sa mo rzą -
do wa mu si ku leć, sko ro ofia ra mi pa da ją
jed nost ki naj ak tyw niej sze w wy ko ny wa -

Częste były przypadki
nadużyć wobec cywilnej
ludności funkcjonariuszy
Milicji Obywatelskiej
i funkcjonariuszy Urzędu
Bezpieczeństwa
Publicznego (pobicia,
zniewagi, dokonywanie
rewizji).

Obchody 1 Maja
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niu pań stwo wo twór czych za dań”. Z ko -
lei w do ku men cie no wo są dec kie go
Urzę du In for ma cji i Pro pa gan dy w No -
wym Są czu za pi sa no: „Tak par tie po li -
tycz ne, jak i or ga ni za cje
oświa to wo–kul tu ral ne, spo łecz ne ku le -
ją z po wo du ter ro ru band... Ża den ak ty -
wi sta de mo kra tycz ny nie mo że się
po ru szać spo koj nie czy to w pra cy, czy

w te re nie, gdyż nie wie, z kim roz ma wia
i nie mo że ni ko mu zaufać. Pod cho dząc
szcze rze do lu dzi i wy po wia da jąc swo je
zda nie, jest się szpie go wa nym przez re -
ak cję”.

Wła dze by ły świa do me fak tu, iż li -
kwi da cja od dzia łów le śnych bę dzie rze -
czą nie zwykle trud ną. W do ku men tach
z te go okre su znaj du ją się za pi ski, iż za -
sad ni czą prze szko dę w sku tecz nej wal ce
z od dzia ła mi le śny mi sta no wi trud ny te -
ren gó rzy sty i le si sty oraz sła be li czeb nie
od dzia ły woj sko we MO i UB. Uwa ga
sta ro stwa w du żej mie rze kon cen tro wa -
ła się na wzmac nia niu obron no ści po ste -
run ków MO. Sta ro sta Jó zef Ła buz
w to wa rzy stwie ko men dan ta po wia to we -
go MO wi zy to wał po ste run ki w kil ku
miej sco wo ściach po wia tu. Wy dał po le -
ce nie wój tom, aby do ło ży li sta rań w za -
kre sie za pew nie nia po pra wy sta nu
bez pie czeń stwa. W po wie cie wpro wa -
dzo no go dzi nę po li cyj ną, a w nie któ rych
miej sco wo ściach war ty noc ne. Wła dze
za le ca ły współ pra cę mię dzy UB i MO
po le ga ją cą na wza jem nym po ro zu mie niu
się z so bą w ce lu za pew nie nia bez pie -
czeń stwa w po wie cie. Prze pro wa dza no
szko le nia mi li cjan tów, za kła da no apa ra -
ty te le fo nicz ne w gmi nach i po ste run -
kach ca łe go po wia tu. W związ ku z ak cją
zwal cza nia wy stą pień prze ciw ko no wej
wła dzy przy by ła na te ren po wia tu Wo je -
wódz ka Szko ła Par tyj na PPR, któ ra wraz
z miej sco wy mi ko mu ni sta mi przy udzia -
le woj ska prze pro wa dza ła na ze bra niach
we wszyst kich gmi nach i więk szych gro -
ma dach agi ta cję pro par tyj ną.

Chce my Pol ski od Od ry po Zbrucz
Na le ży pod kre ślić, iż część człon ków

od dzia łów le śnych pro wa dzi ła dzia łal -
ność ra bun ko wą. By wa ły przy pad ki, że
kra dzie ża mi i roz bo jem trud ni ły się jed -
nost ki pod szy wa ją ce się pod po li tycz ne
od dzia ły. Ogra bia ły one lud ność bez
wzglę du na jej przy na le żność po li tycz -
ną. Ja ko do wód na po wy ższe twier dze -
nie niech po słu ży na stę pu ją cy
przy kład: 17 kwiet nia 1946 r. oko ło go -
dzi ny 22. czte rech umun du ro wa nych
i uzbro jo nych w broń osob ni ków do ko -
na ło na pa du ra bun ko we go na Jó ze fa
Cię ci wę w Obi dzy, gdzie zra bo wa -
li 150 kg mą ki pszen nej, 40 kg sło ni ny,
pa rę bu tów, płaszcz oraz za bra li dwie
pa ry bu tów Wła dy sła wa Paw li kow skie -
go za miesz ka łe go u Cię ci wy. Do pusz -
cza ją cy się kra dzie ży za bie ra li chło pom
rów nież zgro ma dzo ne oszczęd no ści
oraz ży wy in wen tarz go spo dar ski.

Szcze gól nie czę ste by ły na pa dy
na Spół dziel nie Sa mo po mo cy Chłop -
skiej. Kil ka krot nie ogra bio no spół dziel -
nię w Czar nym Po to ku. Rów nież
w Ła bo wej do ko ny wa no kra dzie ży. Z 27
na 28 ma ja 1946 r. nie zna ni osob ni cy
oto czy li urząd pocz to wy w tej miej sco -
wo ści, uszka dza jąc po łą cze nia te le fo -

nicz ne w ce lu nie do pusz cze nia do po -
wia do mie nia mi li cji o zajściu. Ob ra bo -
wa no wów czas Spół dziel nię
Sa mo po mo cy Chłop skiej, za bie ra jąc
znaj du ją cy się w niej to war i pie nią dze.
Zra bo wa ny to war za ła do wa no na fur -
man kę, do któ rej za przę gnię to ko nia za -
bra ne go od miej sco we go wój ta
i od je cha no w kie run ku No we go Są cza.

Oprócz wal ki orę żnej opo zy cja an ty -
ko mu ni stycz na na Są dec czyź nie sto so -
wa ła ta kże in ne środ ki, ma ją ce na ce lu
osła bie nie i skom pro mi to wa nie dzia łal -
no ści PPR. Pro wa dzo no pod ziem ną
dzia łal ność wy daw ni czą, co spo ty ka ło
się z ne ga tyw ny mi re ak cja mi ko mu ni -
stów. We wrze śniu 1945 r. w nie któ rych
miej sco wo ściach Są dec czy zny roz wie -
szo no znacz ną ilość pi sa nych przez kal -
kę ulo tek w for mie zło śli wej „mo dli twy
za pe pe row ca”. Dwa mie sią ce póź niej
roz pro wa dzo no ulot kę z pod pi sem Do -
wódz twa Okrę gu Kra kow skie go Ar mii
Kra jowej, co do pro wa dzi ło do wście kło -
ści sta ro stę, któ ry uznał ta kie dzia ła nia
za „ro bo tę obiektyw nie wro gą na ro do -
wi pol skie mu”. Treść owej ulot ki
brzmia ła na stę pu ją co: „Po la cy. Ka żdy
z was prze żył be stial ską oku pa cję hi tle -
row ską i zna czy ny bo ha ter skich walk
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Oddziały leśne atakowały
nie tylko funkcjonariuszy
MO i UB, ale także członków
PPR.

Rynek po wojnie
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Ar mii Kra jo wej z re żi mem hi tle row -
skim… Wal czy li śmy w imię wol no ści
uko cha nej Oj czy zny. Ob cą nam by ła
gra bież i ra bu nek. Ko mu ni stycz ne ban -
dy Pol skiej Par tii Ro bot ni czej i Ar mii
Lu do wej trud ni ły się roz bo jem ra zem
z bol sze wic ki mi ban da mi. Po la cy zna -
cie tych oprysz ków! Ci bo ha te rzy te raz
otrzy mu ją od zna cze nia, na gro dy bol sze -
wic kie. Ten ele ment ko mu ni stycz ny nie
wie, jak się te raz od wdzię czyć bol sze -
wi kom za ich ła skę. Ko mu ni stycz ny
rząd Jed no ści od dał… na sze zie mie Pol -
ski i do star cza bol sze wi kom zbo ża oraz
wę giel, któ re go nie ma ją Po la cy… nie
mo że my na to po zwo lić, nie mo że my
do pu ścić, aby na naj wy ższych sta no wi -
skach i urzę dach by li Ży dzi i pa choł cy
Sta li na!!! Bie ru ty, Osób ki i Ro le to tyl -
ko okre so we ma ne ki ny!!! Nie mo gą de -
cy do wać o lo sie te go Na ro du! Nie
go dzi my się na roz biór Pol ski Wschod -
niej. Pro te stu je my prze ciw mor do wa niu
Po la ków w ko pal niach doń skich…

Śmieć pa choł kom Sta li na!
Niech ży je Ar mia Kra jo wa!

Precz z Bie ru ta mi, Ro la mi, Osób ka -
mi i ko mu ni sta mi!”

Z ko lei wio sną 1946 r. zo sta ła wsu -
nię ta przez nie do mknię te okno
do miesz ka nia komen dan ta po ste run ku
Mi li cji Oby wa tel skiej w Gry bo wie
Wła dy sła wa Ob rzu ta ulot ka na stę pu ją -
cej tre ści:

„No wi ny le śne
Po la cy pa trio ci
Bo rem, la sem wę dru je do tąd jesz cze

Pol ska wal czą ca. Praw dzi wie pa trio -
tycz na część spo łe czeń stwa pol skie go
mu si na dal ukry wać swo je my śli i swo -
je na ro do we sta no wi sko. Bo oku pa cja
nie skoń czy ła się. Ona na dal trwa
pod zmie nio nym tyl ko szyl dem. Miej sce
znie na wi dzo nej swa sty ki za stą pił sierp
i młot – zna ki nie bru nat ne go, ale czer -
wo ne go fa szy zmu. W świat wy sy ła za -
męt i roz kład ży cia spo łecz ne go
i na ro do we go już nie Ber lin, ale Mo -
skwa, któ ra dą ży do za pro wa dze nia nie -
wol nic twa w Eu ro pie. 

Na dnie tych wszyst kich uczuć i my -
śli spo łe czeń stwa pol skie go tkwi głę bo -
ka roz ter ka, tkwi bo leść, tkwi smu tek
z po wo du prze fry mar cze nia dzie dzic twa
na szych przod ków. Za wio dły nas ma -
rze nia o wol nej, nie pod le głej Pol sce.

Ge stem wschod nie go sa tra py, otrzy -
ma li śmy pa ro dię su we ren ne go pań stwa,
eks plo ato wa ne go do nie by wa łych roz -
mia rów, po zo sta wio ne go wpły wom ni -
hi li stycz nej ide olo gii so wiec kiej…

Po la cy pa trio ci!… Za pa mię taj cie to
nie cne od da nie po ło wy Pol ski na łup
czer wo nych zbi rów. Uczy ni li to pod li
zdraj cy, sprze daw czy ki, czer wo ni tar go -
wi cza nie.
…Chcemy Polski wolnej od wpływów
sowieckich!
Chcemy Polski od Odry po Zbrucz!
Chcemy Armii Polskiej z polskimi
generałami i dowódcami!
…Niech żyje Armia Krajowa!!!

Niech ży je ge ne rał An ders!!!”

Mi li cję Oby wa tel ską szcze gól nie iry -
to wa ła an ty ko mu ni stycz na pio sen ka roz -
po wszech nia na w for mie od bi tek. Słu żby
mun du ro we okre śla ły ją ja ko „re ak cyj -
ną, zo hy dza ją cą rząd i ustrój de mo kra -
tycz ny”. Oto nie któ re jej frag men ty: 

Gdy na ród do bo ju wy stą pił z orę żem
To wy ście w Lu bli nie ra dzi li
War sza wa wo ła ła: umrzem lub zwy cię żym
A wy ście PPR two rzy li

O cześć wam pa no wie z Lu bli na
Za gru zy War sza wy zbu rzo ne
O cześć wam za rzą dy ba tiusz ki Sta li na
Za or ła skra dzio ną ko ro nę

Gdy An ders zNiem ca mi we Wło szech wo jo wał
Bor mu siał iść w szwab ską nie wo lę
Bo Bie rut Sta li na po du pie ca ło wał
I zdał rząd pod je go kon tro lę…

O cześć wam czer wo ni pa no wie
Za czu łą nad na mi opie kę
O cześć wam za wol ność w pi śmie i sło wie
O cześć wam za wa szą bez pie kę

O cześć wam Ży mier scy i Bie ru ty
Osób ki i in ne Go muł ki
Wy ra zem z ka ca pem Pol sce szy li bu ty
Zgi nie cie z ko mu ną do spół ki.

Wo je wódz kie, a ta kże są dec kie wła -
dze sto so wa ły re stryk cyj ne środ ki
wzglę dem nie któ rych wój tów i bur mi -
strzów, któ rych po dej rze wa no
o współ dzia ła nie z taj ny mi or ga ni za -
cja mi. Pod pre tek stem ta kiej dzia łal no -
ści, 6 grud nia 1946 r. Wo je wódz ki
Urząd Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
roz wią zał Pol skie Stron nic two Lu do -
we. Na kil ka dni przed tym wy da rze -
niem sta ro sta pi sał do Urzę du
Wo je wódz kie go w Kra ko wie o kon -
ster na cji, ja ka za pa no wa ła w PSL
po aresz to wa niu pre ze sa tej par tii – Jó -
ze fa Ol szyń skie go: „Jest tam wie lu
dzia ła czy, któ rzy ob ja wia ją chęć skoń -
cze nia z ja ło wą opo zy cją i któ rzy so -
bie zda ją spra wę, że stron nic two to
scho dzi na ma now ce. Dzia ła cze ci jed -
nak jak by się ba li w for mie zor ga ni zo -
wa nej wy stą pić, ra czej wy my ka ją się
z wol na z dzia łal no ści, za cho wu jąc
wy cze ku ją cą po sta wę. Znacz na jed nak
część ak ty wu PSL wca le nie da je
za wy gra ną, lecz na pół kon spi ra cyj nie
od by wa w te re nie ze bra nia, za zwy czaj
pod płasz czy kiem Sa mo po mo cy
Chłop skiej, spół dziel czo ści, a na wet
od praw soł ty sów, któ rych prze wa ża ją -
ca ilość to pe eselow cy”. 
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Uzbro je ni mi ło ścią Chry stu sa
Zli kwi do wa nie jaw nej opo zy cji, ja ką

sta no wi ło PSL, umo żli wi ło ko mu ni stom
pod ję cie przy go to wań do ma ją cych się
od być w stycz niu 1947 r. wy bo rów
do Sej mu. Kil ka mie się cy wcze śniej, 30
czerw ca 1946 r. prze pro wa dzo no re fe -

ren dum (ini cja ty wa wy szła od ko mu ni -
stów), któ re mia ło sta no wić son daż
po pu lar no ści par tii i stron nictw po li tycz -
nych w spo łe czeń stwie pol skim. W gło -
so wa niu oby wa te le mie li od po wie dzieć
na trzy py ta nia: 

„1. Czy chcesz znie sie nia se na tu?; 2.
Czy je steś za utrwa le niem re form spo -
łecz no -go spo dar czych?; 3. Czy chcesz
utrwa le nia pol skiej gra ni cy za chod niej
na Od rze i Ny sie Łu życ kiej?”

Ko mu ni ści pod ję li ak cję pro pa gan do -
wą, sta ra jąc się prze ko nać spo łe czeń -
stwo do gło so wa nia „3 x tak”. Wy ni ki
re fe ren dum zo sta ły sfał szo wa ne. Po wia -
to wy Ko mi tet Pol skiej Par tii Ro bot ni -
czej w No wym Są czu ra por to wał
do Ko mi te tu Wo je wódz kie go PPR

w Kra ko wie od no śnie prze pro wa dzo ne -
go re fe ren dum na Są dec czyź nie: 

„W mie sią cu czerw cu od by wa ły się
re ko lek cje w ró żnych miej sco wo ściach.
Nie mo że my so bie da ro wać, że na tych
re ko lek cjach nie by li na si to wa rzy sze,
po nie waż da li by oni do kład ny prze bieg
na ucza nia wier nych i sto su nek kle ru
do re fe ren dum. Nie wąt pli wie był on ne -
ga tyw ny. W dniu gło so wa nia zo sta ły
stwier dzo ne fak ty, że jed na z ko biet, gło -
su ją ca na „3 x nie”, za py ta na… dla cze -
go tak gło so wa ła – od po wie dzia ła, „że
tak jej ka zał ksiądz”. Na pew no
przy spo wie dziach księ ża wpły wa li
na wier nych, o czym świad czy wy nik
gło so wa nia”.

Ko mu ni stów wpro wa dza ły w stan
wście kło ści or ga ni zo wa ne przez du cho -
wień stwo pro ce sje. Pod czas jed nej
z nich (26 czerw ca 1946 r. w No wym
Są czu), ksiądz, gło sząc ka za nie, użył ta -
kich słów: „My nie ma my woj ska ani
ka ra bi nów, ale je ste śmy uzbro je ni mi ło -
ścią Chry stu sa i ta ką bro nią wo ju je my.”
Sło wa te spo tka ły się z ne ga tyw ny mi re -
ak cja mi PPR–owców. 

Przez na stęp ne kil ka mie się cy
po prze pro wa dze niu re fe ren dum wła dze
ko mu ni stycz ne sto so wa ły re pre sje i ter -
ror wo bec opo zy cyj nych dzia ła czy. Po -
wia to wy Ko mi tet PPR w No wym Są czu
usi ło wał okre ślić na stro je wśród są dec -
kie go spo łe czeń stwa. Pi sał w tej spra wie

do Ko mi te tu Wo je wódz kie go PPR
w Kra ko wie: 

„Tu tej sze spo łe czeń stwo ostat ni mi
cza sy bar dzo ży wo in te re su je się za gad -
nie nia mi po li tycz ny mi, a przede wszyst -
kim nad cho dzą cy mi wy bo ra mi.
Gdzie kol wiek spo ty ka się lu dzi, mó wią
o wy bo rach, za sta na wia ją się czy stron -
nic twa pój dą zblo ko wa ne czy nie, czy
z Mi ko łaj czy kiem doj dzie do po ro zu -
mie nia i czy wy bo ry pój dą po my śli na -
sze go rzą du. Za sad ni czo ma ło wi dzi się
sym pa tii dla na szej par tii, ra czej opo zy -
cjo ni ści bier ni czy ak tyw ni sto ją na sta -
no wi sku, że nad cho dzi „roz gryw ka”
z PPR-em, któ ry mu si ustą pić, po nie waż
nie stwa rza on od po wied niej de mo kra -
cji. Prze wa ża po gląd, że wszyst kie stron -
nic twa do wy bo rów po win ny iść
od dziel nie, gdyż to bę dzie naj lep szy
prze gląd sił, prze ko nań i na stro jów po -
li tycz nych, a gdy cho dzi o PSL to oczy -
wi ście p. Mi ko łaj czyk wy bo ry wy gra”.

Wła dze ko mu ni stycz ne na Są dec czyź -
nie szcze gól nie oba wia ły się o stan bez -
pie czeń stwa pod czas zbli ża ją cych się
wy bo rów. Prze wi dy wa ły, iż ich prze bieg
mo gą za kłó cić od dzia ły le śne. Po sta no -
wio no do ło żyć wszel kich sta rań, aby te -
mu za po biec. W do ku men cie z tam te go
okre su za pi sa no: „(…) na le ży przy stą pić
do zor ga ni zo wa nia od po wied nie go bez -
pie czeń stwa. Sły szy się o prze mar szach
więk szych band, a naj więk sze nie bez pie -
czeń stwo ze stro ny ban de row ców jest
w pa sie gra nicz nym na sze go po wia tu
z gor lic kim w miej sco wo ściach: Gry bów
– Kry ni ca przez Kąc lo wą, Po la ny, Be rest,
w gmi nie Ty licz: Pio run ka, Czyr na,
Moch na czka Ni żna i Wy żna. Kry ni ca
mo że być za ata ko wa na od Gry bo wa przez
Ustrzyń, Ła bo wą, Ło sie i gó rę Ja wo rzy -
na… a przez ban dy NZS mo że być za ata -
ko wa ne Ry tro i Sta ry Sącz, gmi na Łąc ko
jest sie dzi bą NSZ-tu, tak sa mo Ja zow sko
– Po de gro dzie, dro ga No wy Sącz – Li ma -
no wa po przez Bi czy ce, Trze trze wi nę,
Wy so kie. W tych wła śnie stro nach ob ser -
wu je się na si le nie ban dy ty zmu”. W miej -
sca szcze gól nie nie bez piecz ne
zde cy do wa no się wy słać od dzia ły woj ska.
W stan go to wo ści po sta wio no ta kże
Urząd Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go, Mi -
li cję Oby wa tel ską oraz Ochot ni czą Re zer -
wę Mi li cji Oby wa tel skiej.
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Bywały przypadki, że
kradzieżami i rozbojem
trudniły się jednostki
podszywające się
pod polityczne oddziały.

Armia Czerwona w Nowym Sączu FOT. ARCH.
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W okre sie po prze dza ją cym gło so wa -
nie kil ka krot nie zwo ły wa ni by li przez
sta ro stę do No we go Są cza, bur mi strzo -
wie, wój to wie i soł ty si. Pod czas spo tkań
prze ka zy wa no przy by łym szcze gó ło we
in struk cje, jak na le ży po stę po wać pod -
czas wy bo rów. Opo zy cja w nie któ rych
miej sco wo ściach na wo ły wa ła do ich
boj ko tu. Ta kie wy da rze nia mia ły miej -
sce m.in. w oko li cy Ty li cza. Jak wie my,
wy bo ry zo sta ły sfał szo wa ne. Po ich za -
koń cze niu no wo są dec ki sta ro sta na pi sał
w spra woz da niu do Urzę du Wo je wódz -
kie go w Kra ko wie: „O pra cy wło żo nej
do ak cji wy bor czej i uświa da mia nia
oby wa te li przez bur mi strzów, wój tów
i soł ty sów świad czą naj le piej wy ni ki
gło so wa nia, pro cent osób gło su ją cych
oraz wal ne zwy cię stwo Blo ku Stron -
nictw De mo kra tycz nych.”

So wie cia rze ra bu ją i de wa stu ją
Ży cie co dzien ne są de czan by ło za kłó -

ca ne nie tyl ko przez omó wio ne wy żej
wy da rzenia. Po za koń cze niu dru giej
woj ny świa to wej w No wym Są czu sta -
cjo no wa ły woj ska so wieckie. Po cząt ko -
wo pol ska lud ność trak to wa ła Ro sjan jak
wy zwo li cie li. Jed nak, po kil ku miesięcz -
nym ich po by cie, sto su nek spo łe czeń -
stwa do tej ar mii cią gle po gar szał się
(lud ność musia ła do star czać woj sku
żyw ność, pa szę dla ko ni i by dła). So -
wiec cy żoł nie rze do pusz cza li się gwał -
tów i roz bo jów. 26 czerw ca 1945 r.
wie czo rem za bi li Ja na Po tocz ka za -
miesz ka łe go w No wym Są czu przy ul.
Pod gór skiej. Oko licz no ści wy da rze nia
by ły na stę pu ją ce. Te go dnia na po ste ru -
nek MO przy biegł chło pak Hen ryk Bro -
toń i zgło sił, że u je go mat ki przy ul.
Pod górskiej jest trzech żoł nie rzy so -
wiec kich, któ rzy do ko nu ją ra bun ku.
W miej sce to uda li się bę dą cy na słu żbie
ka pral Fe liks Pi ja now ski oraz sze re go -
wy Jan No wac ki. Po przy by ciu wy pro -
wa dzi li z miesz ka nia Bro to nio wej trzech
pi ja nych żoł nie rzy so wiec kich. Wów -
czas żoł nie rze wsz czę li mię dzy so bą
sprzecz kę, w cza sie któ rej je den z nich
za żą dał od sze re go we go No wac kie go
ka ra bi nu. Ten ka ra bi nu nie od dał, lecz
udał się na po ste ru nek po po moc, po zo -
sta wia jąc ka pra la Pi ja now skie go, któ ry
zo stał obez wład nio ny przez żoł nie rzy

ra dziec kich ude rze niem kol bą ka ra bi nu
w gło wę i ob ra bo wa ny z do ku men tów
i pie nię dzy. Na stęp nie je den z żoł nie rzy
zastrze lił Ja na Po tocz ka, usi łu ją ce go
udzie lić po mo cy Pi ja now skie mu.

Wśród są dec kiej lud no ści pa no wa ła
oba wa przed żoł nie rza mi Ar mii Czer -

wo nej. W No wym Są czu i oko li cy,
wcze snym wie czo rem miesz kań cy
opusz cza li uli ce i za my ka li się w do mu.
Nie chęć i ujem ną oce nę Ar mii Czer wo -
nej wy wo ły wał fakt, że więk szość bu -
dyn ków opusz czo nych przez jed nost ki
woj sko we by ła bar dzo znisz czo na, nie
nada wa ła się do użyt ku. Żoł nie rze ra -
dziec cy de wa sto wa li szko ły, bur sy oraz
pry wat ne do my. Wła dze ko mu ni stycz ne
sta ra ły się ła go dzić an ta go ni zmy po mię -
dzy lud no ścią pol ską a żoł nie rza mi so -
wiec ki mi. 2 mar ca 1947 r. urzą dzo no
w No wym Są czu aka de mię ku czci Ar -
mii Czer wo nej. Przy by ło na nią oko -
ło 500 osób spo śród or ga ni za cji
spo łecz nych, par tii po li tycz nych, związ -
ków za wo dowych.

Trud ną sy tu ację lud no ści Są dec czy -
zny po gar szał brak środ ków żyw no ścio -
wych. Przez pierw sze mie sią ce
po za koń cze niu dru giej woj ny świa to wej
apro wi za cja lud no ści po wia tu no wo są -
dec kie go by ła zni ko ma. W wiej skich
gmi nach lud ność nie po sia da ła w ogó le
mą ki ani ziem nia ków, ży wi ła się tyl ko
ja rzy na mi, a na nie któ rych wsiach spo -
rzą dza no po tra wy z tra wy. La tem 1945 r.
sy tu acja apro wi za cyj na wy ka za ła nie -
znacz ną po pra wę. Do po wia tu przy sła -
no nie któ re ar ty ku ły spo żyw cze, jak
cu kier, tłusz cze. Do star czo no rów nież
mą kę z wo je wódz twa po znań skie go,
war szaw skie go i lu bel skie go. W związ -
ku z tym ob ni ży ła się ce na chle ba. Po -
ta nia ły ta kże prze two ry mię sne i ja rzy ny.

W okre sie przej mo wa nia wła dzy
przez ko mu ni stów, cię żko do świad cze -
ni zo sta li sądec cy rol ni cy. Upra wy w po -
wie cie no wo są dec kim by ły kil ka krot nie
nisz czo ne przez klę ski ele men tar ne.

Szcze gól nie do tkli we dla chło pów by ły
przy mu so we do sta wy pło dów rol nych
dla pań stwa. Na stę po wa ły bun ty prze ciw
tym roz po rzą dze niom. Na wsi mo żna
by ło usły szeć wy po wie dzi: „Woj na się
skoń czy ła i dość bra nia za dar mo”. Prze -
ciw ko opor nym sto so wa no środ ki re -
stryk cyj ne. Na wieś wy sy ła no bry ga dy
ope ra cyj ne zło żo ne z kon tro le rów, po -
bor ców i Mi li cji Oby wa tel skiej. Bry ga -
da ta ka je cha ła ko lej no od gmi ny
do gmi ny ścią ga jąc przy muso wo kon -
tyn gent, za bie ra jąc by dło i do ko nu jąc
aresz to wań. Pod kre śle nia wy ma ga fakt,

że pro duk cja ro ślin na i zwie rzę ca na po -
ty ka ła na te re nie po wia tu no wo są dec kie -
go na sze reg trudno ści. Bra ko wa ło zbóż
siew nych, na wo zów, a ta kże sił ro bo -
czych, gdyż część rol ni ków wyemi gro -
wa ła na te re ny za chod nie PRL. 

JAN WNĘK

Żołnierze radzieccy
dewastowali szkoły, bursy
oraz prywatne domy.
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W ostat nim me czu z Otmę -
tem Krap ko wi ce 24 mar -
ca, któ ry nie miał już
zna cze nia dla ukła du ta be -

li II li gi, gdyż tak wy so ka by ła prze wa -
ga punk to wa Olim pii, wła śnie
nad pił kar ka mi ręcz ny mi z Opolsz czy -
zny, są de czan ki przy pie czę to wa ły swój
suk ces, wy so ko wy gry wa jąc. 

Od sa me go po cząt ku me czu z To -
mek sem są de czan ki nie sio ne do pin giem

pu blicz no ści na rzu ci ły szyb kie tem po,
któ re mu ry wal ki nie by ły w sta nie spro -
stać. Z ka żdą mi nu ta ro sła ró żni ca bram -
ko wa, mi strzow ski mi ak cja mi
po pi sy wa ła się szcze gól nie Jo an na Ga -
dzi na, gra ją ca w ka drze Pol ski, ale naj -
więk szą sku tecz no ścią wy ka za ła się
Agniesz ka Le śniak, zdo byw czy ni aż 14
bra mek. Agniesz ka strze la ła ze skrzy dła,
środ ka bo iska, ko złem i bom bą w okien -
ko. Kontr ata ki ry wa lek roz bi ja ły się naj -

czę ściej o Li dię Ja rosz, któ ra jak lwi ca
strze gła bram ki Olim pii.

Po ka żdej uda nej ak cji szczy pior ni -
stek Olim pii kra śnia ła twarz tre ner dru -
ży ny Lu cy ny Zyg munt. Nie krył ra do ści
sie dzą cy na try bu nie wśród roz śpie wa -
nej mło dzie ży pre zes klu bu Jó zef Py zik,
któ ry pil nie ob ser wo wał grę za wod nicz -
ki z nu me rem 3, czy li… Mał go rza ty Py -
zik. Trze ba po wie dzieć, że choć
na par kie cie gra ły gim na zja list ki i li ce -
alist ki, to mecz był twar dy, nie jed -
na dziew czy na bie ga ła z no gą
wzmoc nio ną opa ska uci sko wą. Kil ka
bez po śred nich starć wy glą da ło groź nie,
na szczę ście obe szło się bez kon tu zji.
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Po raz pierw szy w ha li przy ul. Nad brze żnej po ja wił się 
trans pa rent „Są de cza ni na” 

Olim pia w I li dze!
Szczypiornistki UKS Olimpii 6 marca rozgromiły Tomex
Kraków 39-22 (22-10) w rozgrywkach II ligi, awansując
tym samym do wyższej klasy rozgrywek.
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Po raz pierw szy w ha li przy ul. Na -
brze żnej po ja wi ły się ba ner i trans pa ren -
ty „Są de cza ni na”, pa tro na me dial ne go
UKS Olim pii. Pił kar ki od mie sią ca gra -
ją w ko szul kach z lo giem na sze go mie -
sięcz ni ka i wi dać, że ten ma riaż,
wy my ślo ny przez pre ze sa FS Zyg mun ta
Ber dy chow skie go, po wiódł się.

Po me czu dziew czę ta w ko szul kach
„Są de cza ni na” od tań czy ły ta niec ra do -
ści, a po tem po zo wa ły do hi sto rycz ne go
zdję cia. Kie dy ochło nę ły, to wi ce pre zes
Fun da cji Są dec kiej Je rzy Bo chyń ski
wrę czył trój ce naj lep szych za wod ni czek
Olim pii na gro dy pie nię żne w wy so ko -
ści 100 zł. „Kie szon ko we” do sta ła Li dia
Ja rosz (bram kar ka), Agniesz ka Le śniak
(atak) i Kin ga Fec ko (obro na).
UKS Olim pia: Do ro ta Mie chur, Ka ro li -
na Płach ta, Mał go rza ta Py zik, Agniesz ka Le -
śniak, Jo an na Ga dzi na, Alek san dra Blak,
Klau dia Wi śnie wicz, Mi le na Żył ka, Mał go rza ta
Rącz ka, Kin ga Fec ko, Alek san dra Bloch, Do ro -
ta Ro sen baj ger, Ber na det ta Ze lek, Mar ce li -
na Ba sta i Li dia Ja rosz.
Sę dzio wa li: Krzysz tof Jac i Mar cin Wro na z Kra -
ko wa.
Wi dzów: 300, naj star szy miał 101 lat, był to
pra dzia dek jed nej z za wod ni czek Olim pii.

***

Zwy cię stwo
z przy tu pem

Za nim do szło do wal ki o punk ty
UKS Olim pii z Otmę tem Krap ko wi ce,
od by ła się mi ła uro czy stość uho no ro wa -
nia mło dych są dec kich pił ka rek, któ re
dwa ty go dnie wcze śniej wy wal czy ły
awans do I li gi. Czło nek za rzą du Ma ło -
pol skie go Związ ku Pił ki Ręcz nej Woj -
ciech Mar ci nek wrę czył dy plom uzna nia
dla dru ży ny i jej tre ne ra Lu cy ny Zyg -
munt. Prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta No -
wy Sącz Ar tur Czer nec ki ofia ro wał
pa miąt ko wy gra wer ton, za pew nia jąc
jed no cze śnie, że mia sto wspo mo że klub.
Na to miast prze wod ni czą cy ko mi sji
spor to wej An to ni Rącz kow ski w za stęp -
stwie pre zy den ta Ry szar da No wa ka
prze ka zał oka za ły krysz ta ło wy pu char.
Szczy pior nist ki z No we go Są cza po czę -
sto wa ły ki bi ców w imie niu „Są de cza ni -
na” cu kier ka mi.

Chwi lę póź niej roz po czął się mecz.
Mi mo że wy nik nie miał żad ne go zna -
cze nia dla obu ze spo łów, to jed nak za -
wod nicz ki za pre zen to wa ły wy so ką
for mę. Już po 5 mi nu tach są de czan ki
pro wa dzi ły 6-0, a trzy go le zdo by ła Le -
śniak. Go spo dy nie ani na chwi lę nie
zwal nia ły tem pa i po kwa dran sie by ło
już 8-2. Są de czan ki na chwi lę się roz -
luź ni ły w obro nie, co wy ko rzy sta ły ry -
wal ki. Jed nak od sta nu 9-4 dla
miej sco wych zro bi ło się 13-4. 

Wy nik wska zy wał, że już nic złe go
nie mo że się stać. Są de czan ki gra ły
szyb ko i – co wa żne – sku tecz nie. Po 24
mi nu tach me czu by ło już 16-6. Po prze -
rwie Olim pia na dal prze wa ża ła. W cią -
gu trzech mi nut pa dły ko lej ne bram ki,
a na ta bli cy wy świe tlił się wy nik 19-10.
Od te go mo men tu są de czan ki już nie
for so wa ły tem pa gry. Ry wal ki pró bo wa -
ły zmniej szyć nie co prze gra ną, ale mło -
de są de czan ki pro wa dzo ne przez
Ga dzi nę nie po zwa la ły Otmę to wi od ra -
biać strat. 

– Trze ba po wie dzieć, że są de czan ki
wal czy ły w pięk nym sty lu – po wie dział
po me czu Woj ciech Mar ci nek. – Przy -
jem nie się pa trzy na ta ką grę. No wy Sącz
to chy ba obec nie naj moc niej szy w Ma -
ło pol sce ośro dek pił ki ręcz nej – ko bie -
cej. Mam na dzie ję, że w nie dłu gim
cza sie są de czan ki po wal czą o eks tra kla -
sę. Są za wod nicz ki, jest do bra at mos fe -
ra, nic tyl ko dzia łać.
UKS Olimpia/Sądeczanin – Otmęt
Krapkowice 34-23 (17-9)
UKS Olimpia: Jarosz, Miechur; Gadzina 16,
Płachta 7, Leśniak 7, Rączka 4, Pyzik,
Wiśniewicz, Żyłka, Fecko, Blok, Rosenbajger,
Zelek, Basta.
Sędziowali: Jakub Czochra i Marcin Czop
z Zamościa, widzów: 200.
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W przed ostat nim me czu se zo nu,
ku ucie sze ki bi ców ze bra nych
w ha li przy ul. Nad brze żnej, Pa ni
pod opiecz ne roz gro mi ły To mex
Kra ków? 

Cie szy ły śmy się ogrom nie przede
wszyst kim z wy ni ku, bo to dla nas ozna -
cza ło awans do I li gi. Dziew czy ny bar -
dzo chcia ły ten mecz wy grać, bo
wie dzia ły, że zdo by te punk ty ozna cza ją
wła śnie to, iż zmie nia my kla sę roz gry -
wek. Cze kał nas po tem jesz cze je den
mecz z Otmę tem Krap ko wi ce, ale mie -
li śmy już ta ką prze wa gę punk to wą, że to
nie za gra ża ło na sze mu awan so wi.
Jak Pa ni oce nia po je dy nek z kra -
ko wian ka mi?

W pierw szej czę ści spo tka nia dziew -
czy ny by ły trosz kę spię te, bo pa ra li żo wa -
ła je staw ka me czu. To po wo do wa ło, że
nie któ re sy tu acje, któ re na tre nin gach wy -
cho dzi ły nam ide al nie, pod czas me czu
koń czy ły się nie sku tecz no ścią. Z ka żdą
mi nu tą by ło jed nak le piej, prze wa ga bra -
mek po tem już by ła tak du ża, że w dru giej
po ło wie dziew czy ny za gra ły na więk szym
lu zie i po ka za ły na co je stać.
Kto naj le piej za grał w tym hi sto -
rycz nym, de cy du ją cym o awan sie
me czu?

Wy ró żni łam na gro dą pie nię żną pre -
ze sa Fun da cji Są dec kiej trzy za wod nicz -
ki. Na le ża ło by wię cej, ale nie mia łam
ta kiej mo żli wo ści. Na pew no na wy ró -
żnie nie za słu gi wa ła bram kar ka Li dia Ja -
rosz, świet nie bro ni ła przez ca ły mecz,
co by ło o ty le wa żne, że jej zmien nicz -
ka by ła kon tu zjo wa na i nie by ło by kim
Lid ki za stą pić. Bar dzo sku tecz nie z To -
mek sem za gra ła Agniesz ka Le śniak,
rzu ci ła wszyst kie rzu ty kar ne i w ata ku

też spi sy wa ła się zna ko mi cie, zdo by wa -
jąc w su mie 14 go li. W obro nie zna ko -
mi cie za gra ła, co jest bar dzo wa żne,
Kin ga Fec ko, to jest zresz tą nie pierw -
szy jej mecz tak pew nie za gra ny w de -
fen sy wie. Oczy wi ście wspa nia le też
za gra ła Asia Ga dzi na, za wod nicz ka re -
pre zen ta cji w kra ju. Ona rów nież za słu -
gi wa ła na na gro dę, po chwa li łam ją
w szat ni.
Ka żda sza rża Asi na bram kę To -
mek su wy wo ły wał aplauz pu blicz -
no ści, ta za wod nicz ka po pi sy wa ła
się rzu ta mi, ja kie się oglą da w te -

le wi zyj nych trans mi sjach szczy -
pior nia ka mę żczyzn? 

Asia rze czy wi ście jest do bra, to wiel -
ki, spor to wy ta lent. Tym więk sza na sza
ra dość, że to jest na sza wy cho wan ka,
by ła uczen ni ca Gim na zjum nr 5, w tej
chwi li uczy się w Ze spo le Szkół Eko -
no micz nych, jak więk szość z tych
dziew czyn.
A te raz pro szę pod su mo wać mecz
z Otmę tem Krap ko wi ce, w któ rym
Pa ni pod opiecz ne po sta wi ły krop -
kę nad i…

Cie szę się z po zio mu gry, ja ki za pre -
zen to wa ła dru ży na w ca łym se zo nie.
Awans wy wal czy li śmy w spo sób bez a -
pe la cyj ny. Ostat ni mecz był ta kże uda -
ny. Od po cząt ku prze wa ża li śmy,
a ry wal ki prak tycz nie nie mia ły nic

do po wie dze nia. Wy nik mógł być bar -
dziej oka za ły, ale ze spół, ma jąc du żą
prze wa gę, za czął zwal niać. Je ste śmy
w I li dze i to jest naj wa żniej sze. 
Co dla Was ozna cza awans do I li gi?

Na pew no bę dzie my po trze bo wać
wię cej pie nią żków, bo wy jaz dy bę dą już
dal sze, na po ło wę Pol ski, gdyż są dwie
gru py I li gi i trze ba bę dzie na przy kład
po je chać na mecz do Je le niej Gó ry, co
nie bę dzie ta nie. W tym wzglę dzie li czę
na po moc fi nan so wą Urzę du Mia sta
i na szych dro gich spon so rów. Du że na -

W I lidze spotkamy bardziej
wymagające rywalki

ROZMOWA z Lucyną Zygmunt, trenerką piłkarek ręcznych 
UKS Olimpia Nowy Sącz, dyrektorem Gimnazjum nr 5 im. Św. Kingi

W pierwszej części
spotkania dziewczyny były
troszkę spięte, bo
paraliżowała je stawka
meczu.
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dzie je po kła da my w umo wie z Fun da cją
Są dec ką. Pre zes Zyg munt Ber dy chow -
ski pod pi sy wał umo wę z dru ży ną dru -
go li go wą, a przyj dzie mu wspie rać
dru ży nę pierw szo li go wą, mam na dzie -
ję, że się nie wy stra szy.
Spo koj na gło wa, oby to Pa ni pod -
opiecz ne nie wy stra szy ły się no -
wych ry wa lek? 

Na pew no bę dą bar dziej wy ma ga ją -
ce, spo tka my w I li dze dziew czy ny
z więk szym do świad cze niem. W II li dze
gra ją ju nior ki i ju nior ki młod sze, w I li -
dze już spo ro se nio rek w ze spo łach bar -
dziej do świad czo nych i otrza ska nych
w grze. Ale my ślę, że da my ra dy i No -
we mu Są czo wi wsty du nie przy nie sie -
my. Ma my jesz cze spo ro cza su, że by się

do brze przy go to wać do roz gry wek, bo
do pie ro na je sień roz pocz nie my wal kę.
Czy Pa ni pla nu je wzmoc nie nie
dru ży ny?

Ma my jesz cze dwie, a wła ści wie trzy
za wod nicz ki, któ re z To mek sem nie za -
gra ły, bo le czą kon tu zje. To są sil ne
punk ty dru ży ny, ale ma my też na oku
jesz cze in ne pił kar ki, na ra zie nie zdra -
dzę na zwisk, któ re – wie rzę – za si lą
nasz ze spół.
Czy w związ ku z de gra da cją pił ka -
rek ręcz nych MKS Be skid No wy Sącz
do II li gi jest mo żli wość po zy ska nia
z tam tej dru ży ny czo ło wych za wod -
ni czek i wzmoc nie nia Olim pii?

Bar dzo bym chcia ła, że by tak by ło,
cho ciaż nie ży czy łam Be ski do wi de gra -

da cji i do koń ca im ki bi co wa łam, aby
utrzy ma li się w I li dze. Po sta ra my się ich
god nie tam za stą pić. Na to miast są za -
wod nicz ki w No wym Są czu, któ re do -
tąd nie uczest ni czy ły w roz gryw kach
li go wych i być mo że ze chcą za grać
w na szych bar wach.
Czy pił ka ręcz na ma szan se pod bić
ser ca ki bi ców są dec kich?

Szczy pior niak w wy ko na niu naj lep -
szych to wspa nia ła, bar dzo wi do wi -
sko wa kon ku ren cja, któ ra dra ma tur gią
nie ustę pu je fut bo lo wi ani sko kom
nar ciar skim. Po la tach ma ra zmu ob -
ser wu je my re ne sans pił ki ręcz nej, co

się za pew ne wią że z suk ce sa mi Po la -
ków w mi strzo stwach Eu ro py i trans -
mi sja mi te le wi zyj ny mi. Nic nie stoi
na prze szko dzie, że by No wy Sącz stał
się sil nym ośrod kiem tej dys cy pli ny
spor tu. Za pra szam wszyst kich na na -
sze me cze do ha li przy ul. Nad brze -
żnej, emo cje mu ro wa ne.
Dzię ku ję za roz mo wę i ży czę Olim -
pii suk ce sów w I li dze!

Roz ma wiał HEN RYK SZEW CZYK

Szczypiorniak
w wykonaniu najlepszych
to wspaniała, bardzo
widowiskowa konkurencja,
która dramaturgią nie
ustępuje futbolowi ani
skokom narciarskim. 

FO
T.

 P
IG

FOT. PIG

SĄDECZANIN kwiecień 2010_SADECZANIN  30-03-2010  00:25  Strona 89



90 Sądeczanin KWIECIEŃ 2010 v www.sadeczanin.info

Lo ka li za cja
Od No we go Są cza – 3.5 km; do Sta -

re go Są cza – 5 km; do Kry ni cy -Zdro ju
– 45km; do Szczaw ni cy – 50 km; do Za -
ko pa ne go -100 km.

W po bli żu cen trum No we go Są cza,
mię dzy ma low ni czym pa smem Be ski du
Są dec kie go a Du naj cem, w miej sco wo ści
Świ niar sko -Gaj w gmi nie Cheł miec, po -
wsta je no wo cze sne osie dle do mów jed no -
ro dzin nych. „Zie lo ny Gaj” – to no wy
kom pleks 110 do mów wol no sto ją cych
oraz bu dyn ków w za bu do wie sze re go wej.

Ar chi tek tu rę osie dla cha rak te ry zu je
har mo nia i ele gan cja form oraz zie leń.

Funk cjo nal ność miesz kań za do wo li
naj wy bred niej szych klien tów.

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

Mo ni to ro wa ne osie dle za pew ni Ci
spo kój i za pew ni bez pie czeń stwo.

Osie dle po ło żo ne w ma low ni czej
Ko tli nie Są dec kiej jest wy ma rzo nym

miej scem do upra wia nia ró żnych
form tu ry sty ki i dys cy plin spor to -
wych, m.in. pie szych wy cie czek gór -
skich, jaz dy na ro we rze (do stęp ne
ście żki ro we ro we), bie ga nia, węd kar -
stwa (Du na jec i Po prad), jeź dzy kon -
nej (Ry tro, Przy siet ni ca), nar ciar stwa
i snow bo ar d u (Ry tro, Cie nia wa,
Wier chom la, Kry ni ca), wspi naczki li -
no wej (Ry tro).

Od stycz nia 2010 ro ku fir ma KNC
jest przed sta wi cie lem sprze da ży do mów
na osie dlu „Zie lo ny Gaj”.

Za miesz kaj na ło nie na tu ry, tu na bie rzesz si ły i od pocz niesz w ci szy i spo ko ju

Osie dle „Zie lo ny Gaj” z Ka sią Zie li

R E K L A M A
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ko ju po cię żkim dniu pra cy

liń ską i KNC
Do pro mo cji i re kla my na sze go osie -

dla za an ga żo wa li śmy zna ną ak tor kę Ka -
się Zie liń ską (ro dacz kę ze Sta re go
Są cza), któ ra jest am ba sa do rem i twa rzą
„Zie lo ne go Ga ju”.

Wię cej in for ma cji o po wsta ją cym
osie dlu mo żna uzy skać na stro nach in -
ter ne to wych: 

www.osie dle zie lo ny gaj.eu.
www.wsn.pl
lub pod nr tel. KNC – (18) 449 03 66

i biu ra osie dla – (18) 443 07 23. 
Za pra sza my!

SĄDECZANIN kwiecień 2010_SADECZANIN  30-03-2010  00:25  Strona 91



Ż e by jed nak na sza wy pra wa
nad staw czy rze kę nie oka za -
ła się bez ce lo wa, na le ży wie -
dzieć, gdzie i jak ło wić,

zwłasz cza, że lo dy stop nia ły nie daw no,
a po go da jest wy jąt ko wo ka pry śna.

Zaw sze głod ny kleń
Kleń jest jed ną z mo ich ulu bio nych

ryb i to z kil ku po wo dów. Po pierw sze
je go mię so, mi mo spo rej ilo ści ości, jest
bar dzo smacz ne. U mnie w do mu naj -
czę ściej przy rzą dza się je w po sta ci ko -
tle tów mie lo nych. Po dru gie, jest bar dzo
wa lecz ną i sil ną ry bą, któ rej po łów spra -
wia mnó stwo fraj dy. A po trze cie i naj -
wa żniej sze…

– Kleń bie rze za wsze! – mó wi pan
Wa cław, węd karz z wie lo let nim sta żem.
– Czy ma my li piec i tem pe ra tu rę po wy -

żej dwu dzie stu stop ni, czy ma rzec
i na ter mo me trze jest bli sko ze ra, za wsze
mo że my li czyć na kle nia.

Trud no się z pa nem Wa cła wem nie
zgo dzić. Sam wie lo krot nie wy ła wia łem
ten ga tu nek ry by i to w wo dach płyt kich,
głę bo kich, czy jest cał ko wi ty spo kój,
czy – tak jak nad Ka mie ni cą – nie opo -
dal ką pie się, ro biąc ogrom ny ha łas,
wie le osób. Za tem kleń jest ry bą bar dzo

od por ną na wa run ki ze wnętrz ne, ale to
nie ozna cza, że nie na le ży wy ka zać się
spry tem, by go upo lo wać.

– La tem kleń bie rze na wszyst ko
i o ka żdej po rze, ale wio sną mo że już być
pro blem – po twier dza pan Wa cław.
– Wie lu ko le gów uży wa w tym okre sie
ma łych wo ble rów lub bły stek, ale ja uwa -
żam, że jest na nie za wcze śnie. Po le -
cam… chleb. Zwy kły, naj le piej czer stwy
ka wa łek skór ki chle ba. Do brze wi docz -

ny w wo dzie, a po za tym ry ba roz le ni wio -
na po zi mie chęt niej ude rzy do mar twej
przy nę ty niż ucie ka ją cej ry by.

To jest oczy wi ste. Po dob nie jak to, że
wcze sną wio sną trze ba wie dzieć, gdzie
szu kać ry by. No wła śnie, gdzie?

Coś na spo koj nie
Spra wę miej sca po ło wu naj le piej

omó wić na przy kła dzie ryb ty po wo
(choć nie wy łącz nie) sta wo wych – ka ra -
sia i pło ci. Zwłasz cza te raz, kie dy po go -
da jest nie sta bil na i ra czy nas
na prze mian pięk nym słoń cem i śnie -

żny mi za mie cia mi, trud no wy czuć miej -
sca ich by to wa nia. Jest jed nak pew na re -
gu ła, we dług któ rej na le ży po stę po wać.

– Ry ba po zi mie wy cho dzi z głęb szej
wo dy i szu ka cie plej szych, płyt szych
zbior ni ków – wy ja śnia pan Wa cław.
– Płyt sze sta wy, bądź ich czę ści, a ta kże
bli skość brze gów rze ki jest wów czas jak
naj bar dziej wska za na. Zwłasz cza, że wy -
głod nia łe po zi mie ka ra sie zbie ra ją si ły
na tar ło i są wy jąt ko wo żar łocz ne. Mo -
żna wte dy spo koj nie za rzu cić węd kę
i cze kać na bra nia.

Wzdłuż Du naj ca nie brak sta wów
o zró żni co wa nej cha rak te ry sty ce, stąd
nie trud no zna leźć też ta kie, w któ rych
wo da nie prze kra cza dwóch me trów głę -
bo ko ści. W oko li cach He le ny, Brze znej
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Na ry by (3)

Pierw sze wio sen ne po ło wy
Każdy zapalony wędkarz już zaciera ręce – kwiecień jest
miesiącem, w którym czas najwyższy wyjść z domowych
pieleszy i rozpocząć łowienie trofeów. Na początek
należy się nastawić na klenia, karasia, bolenia czy płoć.

– Czy mamy lipiec
i temperaturę powyżej
dwudziestu stopni, czy
marzec i na termometrze
jest blisko zera, zawsze
możemy liczyć na klenia.

Boleń Kleń

Karaś

ROZMAITOŚCI
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czy Bie go nic węd ka rze chwa lą so bie
mo żli wość po ło wu wy żej wy mie nio -
nych ga tun ków ryb. Szcze gól nie
na przy nę ty ro ślin ne.

– Jak ma my szczę ście, to i kar pia lub
lesz cza mo żna zło wić, choć to jesz cze nie
czas na nie. Zwłasz cza je śli uży je się
więk szych przy nęt i więk szych ku lek za -
nę ty. A za nę ta ko niecz nie sło na, bo za -
wie ra wię cej mi kro ele men tów, któ rych
ry bom tak po zi mie bra ku je – do da je
węd karz.

Bo lek wspa nia ły
Na de ser zo sta wi łem kró la wio sen -

nych po ło wów – bo le nia. Jest to ry ba
do cho dzą ca do cał kiem im po nu ją cych
roz mia rów, o czym świad czy już jej wy -
miar ochron ny – 40 cm.

– Z bo le nia mi to już nie jest to, co kie -
dyś – ma cha rę ką pan Wa cław. – Kil ka -
na ście lat te mu w rwą cych prą dach
Du naj ca że ro wa ły ogrom ne sztu ki,
po 80, a na wet wię cej cen ty me trów. Wy -
ła wia ło się je z ogrom ną trud no ścią
i da wa ło to mnó stwo fraj dy.

W rze czy sa mej te sil ne, uwiel bia ją -
ce głę bo kie wo dy i du że prą dy ry by im -
po nu ją pod wie lo ma wzglę da mi. Kie dy
w cie plej sze, wio sen ne dni po dą ża ją
w gó rę rze ki za pły ną cy mi ca ły mi ła wi -
ca mi wzdrę ga mi, mo żna co raz zo ba -
czyć, z ja kim im pe tem że ru ją. A sam
atak też jest swe go ro dza ju ry bim maj -
stersz ty kiem.

– Sam nie jed no krot nie to wi dzia łem
i mo gę po twier dzić, że bo le nie naj pierw
sta ra ją się ogłu szyć swo ją ofia rę ude rze -
niem po tę żne go ogo na, a do pie ro po tem
za bie ra ją się za kon sump cję – wy ja śnia
nasz eks pert. 

Dla te go wi dok mierz wią cej się miej -
sca mi wo dy nie jest na wio snę ni czym
szcze gól nym, zwłasz cza w gór nych od -
cin kach rze ki. 

Jak zła pać bo le nia?
– Du ża błyst ka lub wa ha dłów ka. Spi -

ning w sa mym prą dzie. Jed nak pa mię -
taj my, że do koń ca kwiet nia bo leń jest
pod ochro ną – do ra dza znaw ca.

Jak wi dać, wcze sna wio sna wca le nie
mu si być mar twym okre sem. Wów czas
na żer wy pły wa wie le ga tun ków ryb, co
nie dzi wi, bio rąc pod uwa gę zi mo wy
„post”. A czy zło wi my ma leń ką płot kę,
czy po tę żne go bo le nia – to już nie ma
więk sze go zna cze nia. Wa żne, by se zon

roz po cząć jak naj wcze śniej i by na kon -
cie wresz cie po ja wi ła się pierw sza
w 2010 ro ku ry ba. Pa mię taj my jed nak
o okre sach ochron nych ryb. W ko lej nych
mie sią cach co raz wię cej ga tun ków bę -
dzie skła dać ikrę. Je śli za tem nie chce -
my na rze kać na brak ryb, któ rych licz ba
w ostat nich la tach wi docz nie zma la ła,
nie kłu suj my.

SE BA STIAN FI LI PO WICZ

Kilkanaście lat temu
w rwących prądach
Dunajca żerowały ogromne
sztuki, po 80, a nawet
więcej centymetrów.
Wyławiało się je z ogromną
trudnością i dawało to
mnóstwo frajdy.

Płoć

Życzenia Radosnych Świąt
Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się
do życia wiosny i wiarą 
w sens życia.
Pogody w sercu i radości 
płynącej z faktu Zmartwychwstania
Pańskiego
oraz smacznej Święconki 
w gronie w gronie najbliższych

życzy 
Wójt Łącka

Franciszek Młynarczyk

Spokojnych Świąt
Wielkanocnych, wypełnionych
nadzieją i wiarą w sens życia,

pogody w sercu i radości
płynącej z faktu 

Zmartwychwstania Pańskiego 
Mieszkańcom Ziemi

Grybowskiej 
życzą

Przewodniczący Rady Gminy 
Antoni Poręba

Wójt Gminy Grybów
Piotr Krok

R E K L A M A
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K ie dy oka za ło się, że Ży wi sła wa
Ły żka cier pi na do le gli wo ści
żo łąd ko we, nie opatrz nie zgo -
dzi łem się ją za stą pić. W naj -

czar niej szych my ślach nie mo głem
so bie wy obra zić, że mo je za stęp stwo
w re cen zo wa niu re stau ra cji za koń czy się
kar czem ną awan tu rą, wzy wa niem po li -
cji i do nie sie niem do pro ku ra tu ry.

Wy bra łem się do Ga le rii San de cja,
że by prze te sto wać po ziom tam tej szych
usług ga stro no micz nych. Dla za ostrze -
nia ape ty tu po sta no wi łem przed tem
zwie dzić znaj du ją cy się tam hi per mar -
ket. Na by łem na wet tro chę to wa ru, za -
pła ci łem, bez sen sa cji prze sze dłem
przez bram kę wy kry wa ją cą zło dziej -
stwo, ale kie dy wró ci łem przez nią
po kar tę płat ni czą, do pie ro wte dy roz -
legł się alarm. Na tych miast przy sko czył
do mnie agent ochro ny, ka zał mi wy kła -
dać ró żne rze czy z kie sze ni, ale za ka -
żdym ra zem sy gnał dźwię czał co raz
bar dziej prze raź li wie. Co cie ka we – ni -
gdy wte dy, gdy wy cho dzi łem, a za wsze,
kie dy wra ca łem.

Grzecz nie po pro szo no mnie do kan -
tor ka. Przede fi lo wa łem więc przed fron -
tem klien tów (ca łe szczę ście, że nie by ło
ich wie lu, w tym ni ko go zna jo me go),
któ rzy pa trzy li na mnie oska rży ciel skim
wzro kiem, jak bym to ich okradł z ren ty.
W kan tor ku z wła snej wo li wy wa li łem
na stół wszyst ko, co mia łem przy so bie,
na wet ze szło rocz ne go kasz ta na. Po tej
re wi zji oczy wi ście na tych miast wy pusz -
czo no mnie na wol ność.

Wpraw dzie ape tyt się ulot nił, ale słu -
żba, nie dru żba – trze ba by ło coś spa ła -
szo wać, że by re dak cja by ła sy ta, a Ły żka
ukon ten to wa na. W przy byt ku o na zwie
Col los sus wzią łem go łąb ki (7,50 zł)
i na le śni ki z se rem (5,90 zł). Go łąb ki do -

bre, choć sos rze ko mo po mi do ro wy
z owo ca mi ty mi ra czej nie wie le miał
wspól ne go. Na le śni ki też nie złe, choć
ser był zmik so wa ny i rzad ki jak sos.

No to jesz cze na od chod nym pstryk -
ną łem zdję cie. Wie dzia łem, że kie dyś to
się dla mnie źle skoń czy… Jak spod zie -
mi na gle wy rósł przede mną ochro niarz
i roz ka zu ją cym to nem za żą dał, że bym
ska so wał fot kę. Osłu pia łem, ale przy -
tom nie od mó wi łem. Za py ta łem, kto wy -
dał ta kie za rzą dze nie i ka za łem się doń
pro wa dzić. Chcia łem wy ko nać ma ły
wy si łek edu ka cyj ny i uświa do mić dy -

rek cji Ga le rii San de cja, że za rzą dze nia
mo że wy da wać so bie do wol ne, lecz re -
spek to wa ne mo gą być tyl ko le gal ne, tzn.
zgod ne z pra wem wy ższe go rzę du.

Dy rek cji aku rat nie by ło, ale au to ry -
ta tyw nie wy po wie dzia ła się se kre tar ka.
Ta Ate na -pra wo daw czy ni to nem nie
zno szą cym sprze ci wu też ka za ła mi ska -
so wać zdję cia, bo ina czej stąd nie wyj -
dę. No to od wró ci łem się na pię cie
i wy sze dłem. W po ścig ru szył ochro -
niarz. Na le gał, że bym po szedł z nim
w le wo. Mia łem do wy bo ru: w pra wo
na wol ność, czy li na par king, al bo w le -
wo… Skrę ci łem pro sto w pasz czę lwa.

Ochro niarz spro wa dził mnie do ka za -
ma tów, z któ rych wia ło chło dem lo chów.
Ale gdy po le cił, że bym wszedł do po -
miesz cze nia z na pi sem Ochro na, od mó -
wi łem. Szef mu siał wyjść do mnie. I on
upie rał się, że bym ska so wał zdję cia.
Upo rczy wie od ma wia łem, ale prze sta -

łem, bo sta ło się to już nud ne. Szef po -
wta rzał, że znaj du ję się na te re nie
pry wat nym, a wła ści ciel nie ży czy so bie
ro bie nia zdjęć. Wi docz nie po my li ła mu
się for ma wła sno ści (rze czy wi ście pry -
wat na) z ro dza jem do stęp no ści (ga le rie

Ły żka stra wy (11)

Prze śla do wa nie klien tów
w Ga le rii San de cja

Ochro niarz spro wa dził
mnie do ka za ma tów, z któ -
rych wia ło chło dem lo chów.
Ale gdy po le cił, że bym
wszedł do po miesz cze nia
z na pi sem Ochro na, od mó -
wi łem. Szef mu siał wyjść
do mnie. I on upie rał się,
że bym ska so wał zdję cia. 

Bar Col los sus w Ga le rii San de cja FOT. IRP

ROZMAITOŚCI
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han dlo we są miej sca mi pu blicz ny mi i ro -
bie nie zdjęć jest w nich tak sa mo do zwo -
lo ne jak fo to gra fo wa nie blo ków
z miesz ka nia mi wła sno ścio wy mi). 

Pró bo wa łem wyjść, ale wszyst kie
wej ścia za gro dzi ły uru cho mio ne przez
sze fa kur ty ny, któ re z ło sko tem spa dły
z gó ry jak w ja kimś skarb cu ban ko wym
na fil mie. A zresz tą i tak wszyst kie dro -
gi od wro tu szef za sła niał mi wła snym
cia łem. Je go cia ło na gle na bra ło nie sa -
mo wi tej zdol no ści znaj do wa nia się
w pa ru miej scach na raz. Zu peł nie jak
agent Smith z Ma tri xa!

Za prze stał po wstrzy my wa nia mnie
rę ka mi, gdy za gro zi łem, że pod dam się
ob duk cji. Kon ty nu owa łem ofen sy wę
wer bal ną. Za żą da łem we zwa nia po li cji,
ale ochro nia rze nie kwa pi li się ze speł -
nie niem ży cze nia ska zań ca. Wie le
do my śle nia da ła im do pie ro za po wiedź,
że po ska rżę się w pro ku ra tu rze za po -
zba wie nie mnie wol no ści oso bi stej.
W koń cu bez rad ny szef uła ska wił mnie
i zgo dził się, że bym wy szedł.

Ni niej szym zwra cam się jed nak
do Pro ku ra tu ry Re jo no wej w No wym
Są czu z do nie sie niem o ści ga nym
z urzę du prze stęp stwie po zba wie nia
wol no ści oso bi stej przez or ga ny lub oso -
by do te go nie upraw nio ne, ja kie go wo -
bec mnie do pu ści li się 15 mar ca 2010 r.
pra cow ni cy ochro ny w Ga le rii San de cja.

Ma ją zresz tą szczę ście, że mie li do czy -
nie nia z po ko jo wo uspo so bio nym re dak -
to rem, a nie z agre syw ną Ży wi sła wą
Ły żką. Ta fer tycz na sta rusz ka – roz ju szo -
na – pew nie by ich wy trza ska ła to reb ką.
A ma ją oku tą me ta lo wy mi ni ta mi...

Wia do mo, że Ga le ria San de cja nie cie -
szy się w mie ście do brą sła wą: dro go tam
i nie przy tul nie. Skle pi ka rze dzie rża wią cy
w niej lo ka le na rze ka ją na wy so kie ce ny
naj mu, ma ły ruch i spa da ją ce ob ro ty. A tu
jesz cze oka zu je się, że agen cja ochro ny
So lid prze śla du je tych nie licz nych klien -
tów, któ rzy po sta no wi li za ry zy ko wać za -
ku py. Czy wspo mnia na agen cja pra cu je
dla kon ku ren cji, że po sta no wi ła wy pło -
szyć ostat nich klien tów?

IRE NE USZ PAW LIK
W naszej skali od 1 do 10 przyznaję za gołąbki
i naleśniki ocenę 4 łyżek. Natomiast za szeroko

rozumianą obsługę – minus 10, czyli ostateczna nota
wynosi minus 6. Stanowczo odradzam!

D ro dzy Mło dzi Przy ja cie le!
Już po raz czter na sty zwo łu -
ję i za pra szam Was nad Led -
ni cę na dzień 5

czerw ca 2010. To, że ja Was za pra szam
jest tyl ko przy pad kiem, za pra sza Was
sam Chry stus, aby ście Go wy bra li, tak
jak wy brał Go Miesz ko I przed ty sią cem
lat. Wy bór Chry stu sa sta no wi o nas i nas
okre śla, two rzy no we go Chry stu so we go
czło wie ka.

Ta kim za wo ła niem słyn ny Po lak, do -
mi ni ka nin, oj ciec Jan Gó ra, pro pa ga tor
ma łych oj czyzn, skrzy ku je mło dzież
z Pol ski i z ca łe go świa ta na do rocz ne
Ogól no pol skie Spo tka nie Mło dych
w Led ni cy. Przy po mnij my, że ta mże od -
by wa ją się zlo ty ka to lic kiej mło dzie ży
pol skiej – a od kil ku lat rów nież z za -
gra ni cy. Miej scem zlo tu są Po la Led nic -
kie nad Je zio rem Led nic kim, po mię dzy
Skrze tu sze wem a Imioł ka mi (gmi -
na Kisz ko wo), nie opo dal tra sy z Po zna -
nia do Gnie zna. Miej sce to wy bra no
nie przy pad ko wo. To wła śnie tu taj, we -
dług czę ści prze ka zów hi sto rycz nych,
na wy spie na Je zio rze Led nic kim, zwa -
nej Ostrów Led nic ki, miał miej sce
Chrzest Pol ski. Spo tka nia od by wa ją się
re gu lar nie od 1997 r.; po cząt ko wo
w wi gi lię świę ta Ze sła nia Du cha Świę -
te go, a od 2005 r. w pierw szą so bo tę
czerw ca, co jest zwią za ne za rów no
z dniem śmier ci pa pie ża Ja na Paw ła II,
jak i tzw. Obiet ni cą fa tim ską. Po my sło -
daw cą spo tkań był do mi ni ka nin oj ciec
Jan Gó ra.

Dla cze go po zwa lam so bie o tym na -
pi sać w mo im skrom nym fe lie to nie
o „lu dziach i pszczo łach”? Czy tyl ko
dla te go, że w snach ma rzy mi się prze -
żyć jesz cze raz wła sny chrzest? Ale nie,
nie tyl ko. Otóż naj bli ższe mu spo tka niu
mło dzie ży, któ re od bę dzie się 5 czerw -

ca 2010 r. w Led ni cy pa tro nu je ha sło
„Ko bie ta da rem i ta jem ni cą”. I dla
uczest ni ków mo dli tew ne go czu wa nia
w Led ni cy or ga ni za to rzy przy go tu ją 100
ty się cy sło ików mio du, opa trzo nych lo -
go ty pem Led ni cy i sło wa mi: „Ko bie ta
słod ka jak miód”. I tych kil ka ton mio -
du, Sza now ny Czy tel ni ku „Są de cza ni -
na”, po da ru ją mło dzie ży w Led ni cy
pszcze la rze Kar pac kie go Związ ku
Pszcze la rzy w No wym Są czu, któ rym
prze wo dzi Sta ni sław Ko wal czyk z No -
we go Tar gu. Ta ko się rze kło na pod tar -
now skiej Jam nej w ze szłym ro ku 15
wrze śnia, i ja ko sze re go wy czło nek KZP
w No wym Są czu, wiem, że da ne go sło -
wa kar pac cy pszcze la rze – ani chy bi
– do trzy ma ją. 

Oj ciec Jan Gó ra tłu ma czy, że te go -
rocz ny te mat led nic kie go spo tka nia wy -
brał, że by „zgłę bić ta jem ni cę ko bie ty,
uświa do mić so bie do nio słość obec no ści
ko biet wśród nas, po znać le piej ar che typ
Ewy, mi sję Ma ryi, a w nich ka żdej ko -
bie ty, na szych ma tek i sióstr, a osta tecz -
nie Ko ścio ła, któ ry jest ko bie tą,
ma łżon ką Chry stu sa”.

Nad led nic kim spo tka niem uno sić się
bę dzie duch Ja na Paw ła II, któ ry przez
wie le lat kie ro wał tu taj do mło dych swo -
je prze sła nie. I zwy czaj ten prze jął
po nim pa pież Be ne dykt XVI. A pszczo -
ły ja ko iskier ka stwo rze nia bę dą ta kże
tu taj obec ne.

Wy glą da na to, że pod czas Ogól no -
pol skie go Spo tka nia Led nic kie go miód
wy le je się drzwia mi i okna mi, a ta kże
bę dzie do od bio ru w na mio tach re cep cji
przy wej ściu na Po le Led nic kie. W imie -
niu wszyst kich bart ni ków Kar pac kie go
Związ ku Pszcze la rzy w No wym Są czu
pro szę, zwróć cie uwa gę na ten sym bo -
licz ny gest. 

MA CIEJ RY SIE WICZ

Pszczo ły i lu dzie (12) 

100 tysięcy
słoików miodu!
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Nagroda za zdjęcie
chełmieckiego
„katyńczyka”

Gru pa prę żnych mar cin ko wiczan
na cze le z dy rek to rem Szko ły Pod sta -
wo wej im. J. Pił sud skie go, Ewa Pierz -
cha ła, na uczy ciel ką Kry sty ną
Dą brow ską i An drze jem Piszcz kiem,
pre ze sem Sto wa rzy sze nia „Pa ra fiak”,
dzia ła ją ce go przy pa ra fii Nie po ka la ne -
go Ser ca NMP, ogła sza kon kurs pt. Hi -
sto ria za pi sa na na sta rej fo to gra fii.
Po le ga on na przy go to wa niu pra cy fo -
to gra ficz no -li te rac kiej na te mat wy bra -
nej po sta ci zwią za nej z Są dec czy zną
i jej lo sów wo jen nych w la tach 1918-
1945. Kon kurs ad re so wa ny jest
do uczniów szkół pod sta wo wych, gim -
na zjal nych oraz po nad gim na zjal nych
po wia tu no wo są dec kie go.

Or ga ni za to rzy kon kur su wy zna cza ją
so bie am bit ne ce le: po pu la ry za cja wśród
dzie ci i mło dzie ży wie dzy na te mat lo -
sów pol skich żoł nie rzy zwią za nych z Są -
dec czy zną w la tach 1918-1945,
upa mięt nie nie lo sów Po la ków za mor do -
wa nych pod czas dzia łań wo jen nych,
roz wi ja nie wśród naj młod sze go po ko le -
nia za in te re so wań naj now szą hi sto rią
Pol ski, a wresz cie kształ to wa nie świa -
do mo ści i po staw pa trio tycz nych mło -
de go po ko le nia.

Pra ca kon kur so wa mu si za wie rać co
naj mniej jed ną sta rą fo to gra fię (jak ta
obok). Pra ce bez fo to gra fii nie bę dą
oce nia ne. Tekst mo że być na pi sa ny
w do wol nej for mie: re por taż, wy wiad,
opo wia da nie, opis, pa mięt nik, list.
Przy oce nie prac kon kur so wych
(w dwóch ka te go riach: pod sta wów ki
oraz gim na zja i szko ły po nad gim na -
zjal ne) bę dą bra ne pod uwa gę: zgod -
ność opi sów z fak ta mi hi sto rycz ny mi
oraz ory gi nal ność pre zen ta cji po sta ci
i jej lo sów wo jen nych. Pra ce na le ży do -
star czyć w for mie pa pie ro wej i elek tro -
nicz nej (CD) do SP w Mar cin ko wi cach
do 15 kwiet nia br. Roz strzy gnię cie kon -
kur su i wrę cze nie na gród na stą pi pod -
czas uro czy stych ob cho dów 70.
rocz ni cy Zbrod ni Ka tyń skiej 29 kwiet -
nia br. w Szko le Pod sta wo wej w Mar -
cin ko wi cach. Au to rzy naj lep szych prac
otrzy ma ją atrak cyj ne na gro dy, a wszy -
scy uczest ni cy pa miąt ko we dy plo my.

A te raz naj cie kaw sze: za pla no wa no
na gro dy spe cjal ne (fi nan so we) za in for -
ma cje, fo to gra fie zwią za ne z pię cio ma
„ka tyń czy ka mi”, po cho dzą cy mi z gmi -
ny Cheł miec: Ja nem Czu bem (ur.
w Chełm cu), Ka zi mie rzem Bo brow -
skim (Mar cin ko wi ce), mjr. Sta ni sła wem
Wil ko szem (Mar cin ko wi ce), kpt. Hen -
ry kiem Ja roń czy kiem (Chom ra ni ce)
i kpt. Ta de uszem Ja go szew skim (Piąt ko -
wa) oraz ich ro dzi na mi. (S)

Apel
do Nowosądeckiej
Wspólnoty

Pra gnę do łą czyć swój głos do Wa sze -
go ape lu w spra wie bu do wy po mni ka
Mar szał ka Pił sud skie go w No wym Są -
czu. Zwra cam się do Was, wszyst kich
praw dzi wych lu dzi le wi cy na Są dec -
czyź nie. Do wier nych wy znaw ców idei
to wa rzy szy Le ni na, Sta li na, Pu ti na i Za -
gła di na. Do zwo len ni ków Mi czu ri na,
Ły sen ki i Łu ka szen ki. Do spad ko bier -
ców my śli to wa rzy szy Troc kie go, Wo -
ro szy ło wa, Bu dion ne go,
Mar chlew skie go, Ko na, Be rii, Je żo wa
i Chrusz czo wa. Do tych, któ rym dro gie
są ide ały PPR, ucie le śnio ne w oso bach
i czy nach to wa rzy szy Kra sic kie go, No -
wot ki, „Ma łe go Fran ka”, Fin de ra i bra -
ci Mo łoj ców. Do chwal ców płk. Du szy
i Lu ny Bry sty gie ro wej. Do zwo len ni -
ków ob ni że nia cen pa ro wo zów za tow.
Go muł ki i li kwi da cji ko le jek za tow.
Gier ka, ta kże tych wszyst kich, któ rzy
brzy dzi li się sa na cją; do ad he ren tów
wal ki z im pe ria li zmem ame ry kań skim
i neo ko lo nia li zmem, ce nią cych ide ały
mon gol skie go Wiel kie go Chu ra łu Lu -
do we go i tow. Jum dża gij na Ce den ba ła.
Tych, któ rzy pod ha słem „Sy jo ni ści
do Sy ja mu”, da li od pór ele men tom ob -
cym pod wo dzą tow. Mo cza ra i Klisz ki.
W szcze gól no ści do by łych człon ków
PZPR, stron nictw so jusz ni czych w okre -
sie PRL, człon ków UB, SB, PRON
i ZSMP. By łych TW i skrom nych KO.
Wresz cie do wszyst kich nie wy mie nio -
nych po wy żej, a na le żą cych do sze ro kie -
go au to ra men tu lu dzi le wi cy, jak to się
ma wia, „od Sa sa do La sa”.

Dro dzy To wa rzy sze!
Ca łym ser cem po pie ram Wa szą ideę

bu do wy po mni ka Pa na Mar szał ka
w No wym Są czu. Mam wsza kże pew ne
wa run ki, któ re z pew no ścią – ja ko lu dzie
umia ru i roz sąd ne go kom pro mi su
– przyj mie cie. 

Po pierw sze, żą dam od Was ukon sty -
tu owa nia ko mi te tu li kwi da cji po mni ka
chwa ły Ar mii Czer wo nej przy do mu im.
Gen. Pie rac kie go. 

Po dru gie, po stu lu ję, aby ho no ro wym
sze fem te go ko mi te tu zo stał ów re spon -
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dent, któ ry w jed nym z po przed nich nu -
me rów „Są de cza ni na” wła sną pier sią
bro nił te go po mni ka ar mii, na któ rej ba -
gne tach przy szedł do Pol ski sys tem,
dzię ki któ re mu sta ła się ona kra -
jem IV świa ta i do dziś nie mo że się
jesz cze z te go cał kiem pod źwi gnąć. 

Po trze cie, wresz cie, żą dam od Was
czyn ne go, fi zycz ne go za an ga żo wa nia
się w spra wę prze nie sie nia po mni ka
chwa ły Ar mii Czer wo nej do ja kie goś
skan se nu ko mu ni zmu. To przed się wzię -
cie mo że cie re ali zo wać w ra mach sta -
cha now skie go współ za wod nic twa
so cja li stycz ne go. Zo bo wią zu ję się za -
pew nić Wam ki lo fy i tacz ki. Jak by ło na -
pi sa ne w utwo rze o To wa rzy szu
Szma cia ku: 

Ubran ko w pa ski, tacz ki, ki lof
z pew no ścią ży cie ci umi lą!
Sza now ni To wa rzy sze!
Po speł nie niu po wy ższych po stu la -

tów, gwa ran tu ję Wam wła snym sło wem
(ja ko czło wiek ho no ru w tra dy cyj nym
te go sło wa po ję ciu, a nie we dług wy -
kład ni Ada ma M. i czło nek To wa rzy -
stwa im. Jó ze fa Pił sud skie go, zna ją cy
Le gio ni stów nie z ksią żek i pro pa gan dy
ko mu ni stycz nej, ale sie dzą cy z ni mi nie -
gdyś i pi ją cy przy jed nym sto le) uzy ska -
nie po par cia wszel kich śro do wisk

pił sud czy kow skich, ro dzi ny Pa na Mar -
szał ka i na wet za pro sze nia na od sło nię -
cie Pa na Pre zy den ta Ry szar da
Ka czo row skie go. U hie rar chów ko ściel -
nych wy pro szę, aby ja kiś za słu żo ny to -
wa rzysz mógł w trak cie po świę ce nia
po da wać kro pi dło. Roz wa żcie to sta ran -
nie, po pro le ta riac ku. Jed nak ja ko swo -
iste me men to czu ję się w obo wiąz ku
przy po mnieć Wam, jak Pan Mar sza łek
trak to wał wa szych ide owych an te na tów
(vi de ka ry ka tu ra obok).

DR TO MASZ POD GÓR SKI

Major Grondalski
Sza now na Re dak cjo, 
Chciał bym spro sto wać in for ma cję

za war tą w li ście p. Mał go rza ty Pi luch,
za miesz czo nym w mar co wym nu me rze
„Są de cza ni na” (nr 3/27) o pla no wa nej
uro czy sto śći od sło nię cia ta bli cy ka tyń -
skiej w Ze spo le Szkół Za wo do wych im.
Wł. Or ka na w Sta rym Są czu, za wie ra -
ja cej na zwi ska ab sol wen tów Se mi na -
rium Na uczy ciel skie go Mę skie go
w Sta rym Są czu. Je stem da le kim krew -
nym Sta ni sła wa Mi cha ła Gron dal skie -
go, ab sol wen ta Se mi na rium
Na uczy ciel skie go w Sta rym Są czu, roz -
strze la ne go w Char ko wie, któ ry był
star szym bra tem mo je go dziad ka Bo le -
sła wa Gron dal skie go. W chwi li śmier ci
Sta ni sław Mi chał Gron dal ski miał sto -
pień ma jo ra pie cho ty, a niej, jak błęd nie
po da no w li ście – ka pi ta na. Sta ni sław
Mi chał Gron dal ski, s. Sta ni sła wa i Bro -
ni sła wy ze Śli wów, ur. 25. IX. 1884 r.
w No wym Są czu. Od 1914 r. żoł nierz
Le gio nów Pol skich. Ochot nik Ar mii
gen. Hal le ra (1918). W la tach 1919-
1920 słu żył w 5 Pułku Strz. Podh. i 47
pp, od 1925 r.w 6 PSP ja ko do wód ca
kom pa nii. W 1929 r. ob jął funk cję in -
struk to ra PW. Od 1934 r. – kwa ter mistrz
Kor pu su Ka de tów nr 1 we Lwo wie.
Kpt. ze starsz. – 15. VIII 1924 r. Od zna -
czo ny SKZ, me da la mi 1918-1921 i 10-
le cia. Pre zy dent Lech Ka czyń ski mjr.
piech. Sta ni sła wa Mi cha ła Gron dal skie -
go awan so wał na sto pień ppłk., co znaj -
du je po twier dze nie w prze sła nych
za łącz ni kach...

Z po wa ża niem 
BO LE SŁAW BA SIŃ SKI, No wy Sącz

Pił sud ski 
w No wym Są czu

W mar co wym nu me rze „Są de cza -
ni na” red. Je rzy Le śniak na pi sał ar -
ty kuł pt. Pił sud ski w No wym Są czu.
Za warł w nim ta ką oto in for -ma cję:
„Są de cza nie sta no wi li naj licz niej szą
gru pę I Kom pa nii Ka drowej”. Ta ka
„praw da” by mi na wet ja ko są de cza -
ni no wi do ga dza ła, ale z fak ta mi hi -
sto rycz ny mi ma nie wie le wspól ne go.
Za tem, ami cus Pla to sed ma gis ami -
ca ve ri tas.

Ni niej szym in for mu ję, iż I Kom -
pa nia Ka dro wa li czą ca 165 le gio -
nistów mia ła w swym skła dzie
czte rech, któ rych mo żna uznać za są -
de czan. Dwóch z ty tu łu uro dze nia
(Wła dy sław Ko wal czyk z Chom ra nic
i Stani sław Pal kij -Gre cho wicz z Do -
brej, pow. Li ma no wa), trze cie go z ty -
tu łu za miesz ki wa nia ro dzi ny
na Są dec czyź nie i by cia eks ter ni -
stycz nym absol wen tem ck Gim na -
zjum I w No wym Są czu (Bo le sław
Wie nia wa Długo szow ski) i czwar te -
go, któ ry ma jąc lat 28 za miesz kał
w 1910 r. w Grybo wie i stam tąd ru -
szył do Ole an drów (Ju lian Skal ski).

W skła dzie I Kom pa nii Ka dro wej
do mi no wa li le gio ni ści po chodzą cy
z Kon gre sów ki (za bór ro syj ski), a je -
dy nie 20 po cho dzi ło z ów czesnej
Ga li cji (za bór au striac ki). Nie jest
za tem praw dą, aby naj licz niej szą
gru pę mo gli sta no wić są de cza nie.
Naj licz niej szą sta no wi li ci le gio ni -
ści, któ rzy uro dzi li się w War sza wie
(25%).

Po dej rze wam, iż red. Je rzy Le -
śniak, pi sząc o są de cza nach, miał
na my śli tych dru ży nia ków, któ rzy
ukoń czy li w le cie 1914 r. kurs in -
struktor ski Pol skich Dru żyn Strze lec -
kich w No wym Są czu i w I Kom pa nii
Ka dro wej sta no wi li znacz ny od se tek
strzel ców (bli sko 50, a mo że i wię cej).

Udzia łu są de czan w pol skich wal -
kach nie pod le gło ścio wych w XX wie -
ku nie trze ba ko lo ry zo wać. Był na ty le
zna czą cy, że i tak jest się czym chwa -
lić. Za tem, ami cus Le śniak...

JER ZY GI ZA
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Poczet profesorów
Sza now ny Pa nie Re dak to rze,
Po zwa lam so bie uzu peł nić pu bli ko -

wa ną od stycz nia do mar ca w „Są de cza -
ni nie” li stę są dec kich pro fe so rów
o mo ich ko le gów z kla sy XI A I LO im.
Ja na Dłu go sza, ma tu ra w 1960 r., wy -
cho waw ca prof. An to ni Si tek. 

1) Piotr An drzej KU ŚNIERC ZYK,
syn dwoj ga zna ko mi tych le ka rzy -or dy -
na to rów są dec kie go szpi ta la. Ku śnier -
czy ko wie – nie wie le po zda niu ma tu ry
przez Pio tra – prze nie śli się do Za brza,
gdzie za si li li ka drę two rzą cej się Ślą -
skiej Aka de mii Me dycz nej. Piotr wy brał
bio lo gię ja ko przed miot swo ich stu diów.
Dzi siaj jest pro fe so rem dr. hab. na uk
bio lo gicz nych (ty tuł pro fe so ra nada ny
po sta no wie niem Pre zy den ta RP
z 8.06.2006), kie row ni kiem La bo ra to -
rium Im mu no ge ne ty ki we Wro cław skim
In sty tu cie Im mu no lo gii i Te ra pii Do -
świad czal nej Pol skiej Aka de mii Na uk. 

2) Ja nusz TRA PLE, syn sę dzie go są -
du w No wym Są czu. Po ma tu rze po -
szedł na ma te ma ty kę, jest dok to rem
ha bi li to wa nym w za kre sie me tod nu me -
rycz nych, kom bi na to ry ki i ra chun ku
praw do po do bień stwa na Wy dzia le Ma -
te ma ty ki, Fi zy ki, i In for ma ty ki UJ,
w Ka te drze Me tod Nu me rycz nych. Jest
prof. nadzw. AGH w Kra ko wie, na Wy -
dzia le Ma te ma ty ki Sto so wa nej. Cie ka -
wost ka, z ro dzin nym za wo dem oj ca
(pra wem) jed nak nie ze rwał kon tak tów.
Je go żo ną jest pro fe so r pra wa na Wy -
dzia le Pra wa i Ad mi ni stra cji UJ, pa ni
Elżbie ta TRA PLE. Jest ona wspól ni -
kiem w naj więk szej w Ma ło pol sce kan -
ce la rii praw nej, spe cja li zu ją cej się
w pra wie go spo dar czym i ochro nie wła -
sno ści in te lek tu al nej. 

3) I uwa ga do wpi su o pro fe so rze
Woj cie chu Fro eh li chu, też mo im ko le dze
z kla sy XI A I LO. Woj tek uro dził się 10
lat póź niej niż po da li ście. W 1943r. Jest
to nie zwy kle skrom na oso ba. Więc i in -
for ma cje, za war te za rów no w En cy klo -
pe dii Są dec kiej jak i w „Są de cza ni nie”,
są nie zwy kle skrom ne. A by ło by o czym
pi sać, gdy by ze chciał mó wić. Mo że uda
się Go na mó wić. 

Z po wa ża niem 
JE RZY BŁO NIARZ, No wy Sącz

Od re dak cji:
Dzię ku je my za uzu peł nie nie pocz tu

są dec kich pro fe so rów o ko lej ne zna ko -
mi to ści. Błąd przy da cie uro dze nia pro -
fe so ra Woj cie cha Fro eh li cha miał
cha rak ter ko rek tor ski. Prze pra sza my!

Bądź my 
świad ka mi mi ło ści

Ze spół Szkół Spo łecz nych „SPLOT”
w No wym Są czu ogła sza kon kurs fo to -
gra ficz ny pt: „Bądź my świad ka mi mi -
ło ści”.

§1
W kon kur sie mo gą brać udział

ucznio wie szkół gim na zjal nych i szkół
po nad gim na zjal nych z No we go Są cza
i oko lic.

§2
1. Zgło sze nie prac na stę pu je po przez

wy sła nie fo to gra fii lub do star cze nie oso -
bi ste na ad res: ZSS „SPLOT” ul. Li ma -
now skie go 7 33-300 No wy Sącz
z do pi skiem „kon kurs fo to gra ficz ny”.

2. Fo to gra fie przyj mo wa ne bę dą
w nie prze kra czal nym ter mi nie
do dnia 13.05.2010 r. wraz z pod pi sa -
nym oświad cze niem za wie ra ją cym zgo -
dę na uczest nic two w kon kur sie,
po twier dza ją ce oso bi ste wy ko na nie
zdjęć przez au to ra oraz je go pra wa
do wy sta wie nia zdjęć w kon kur sie.

3. Ka żdy uczest nik mo że zgło sić
mak sy mal nie trzy fo to gra fie barw ne lub
czar no -bia łe for ma tu 20 x 30cm.

4. Au tor fo to gra fii wy ra ża zgo dę
na nie od płat ne wy ko rzy sty wa nie przez
Or ga ni za to rów Kon kur su na de sła nych
zdjęć w do wol nym cza sie i for mie dla
ce lów Kon kur su.

Na gro dy i in ne usta le nia
§3

1. Na de sła ne zdję cia bę dą oce nia ne
przez Ju ry, któ re go skład usta la ZSS
„SPLOT”.

2. Ju ry wy bie rze trzy zdję cia, któ re
zo sta ną na gro dzo ne.

3. Ju ry po nad to za strze ga so bie pra -
wo do przy zna nia mak sy mal ne dwóch
wy ró żnień.

§4
1. Li sta na gro dzo nych osób zo sta nie

opu bli ko wa na na stro nie www.splot.in -
fo dnia 18 ma ja 2010 r.

2. Oso by na gro dzo ne i wy ró żnio ne
zo sta ną po wia do mio ne li stow nie bądź
pocz tą elek tro nicz ną o wy ni kach kon -
kur su.

3. Na gro dy i wy ró żnie nia zo sta ną
wrę czo ne lau re atom na ofi cjal nym
spo tka niu, któ re od bę dzie się w czerw -
cu br.

De kla ra cja
§5

Je stem au to rem/au tor ką za łą czo nych
zdjęć. Pra wa osób por tre to wa nych zo sta -
ły wy ja śnio ne i oso by spor tre to wa ne
wy ra ża ją zgo dę na wy sta wie nie i ich pu -
bli ko wa nie rów nież dla ce lów re kla mo -
wych Kon kur su oraz przyj mu ję
na sie bie wszel kie rosz cze nia ja kiej kol -
wiek na tu ry, któ re oso by trze cie mo gły -
by kie ro wać prze ciw ko or ga ni za to rom
Kon kur su.

Pod pis Au to ra i opie ku na praw ne go
(w przy pad ku oso by nie peł no let niej)

Part ne rzy: Pro boszcz Pa ra fii NSPJ
w No wym Są czu; mie sięcz nik „Są de -
cza nin”; Dy rek cja ZSS Splot

Or ga ni za to rzy: Mag da le na Śli wa
No wy Sącz 15 mar ca 2010 r.

MO NI KA DU MA ŁA
KRY STIAN BO RZĘC KI

Ad res: www.splot.in fo

Sprostowanie 
Fo to gra fie miej sco wo ści Gró dek k. Gry bo wa
z ostat niej stro ny pierwszego od cin ka Pa no ra my
Wsi Są dec kich, bę dą ce go do dat kiem do nu me -
ru 25 „Są de cza ni na” (lu ty 2010 r.), po cho dzi ły ze
stro ny in ter ne to wej www.gro dek.za.pl. Prze -
pra sza my Pa nią Te re sę Nie miec za wy ko rzy sta -
nie zdjęć bez jej wie dzy i zgo dy.

Re dak cja

* DO I OD REDAKCJI
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Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego,
wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie
rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego „Alleluja”

Wszystkim Klientom życzą:
Właściciele i pracownicy ZM LEŚNIAK
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Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary, nadziei i miłości
Radosnego wiosennego nastroju
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz smacznego Święconego Jajka i Wesołego Alleluja!
Wszystkim naszym Partnerom Przyjaciołom i Klientom

Życzą Pracownicy Grupy Harper sp. z o.o., sp. kom.

Dział sprzedaży KNC: Anna Bąba, tel 664-145-807, Roman Basta, tel. 604-198-580
Kontakt: Bo gu sła wa Pie trzak, tel. 513 089 784, Jó zef Cho chla, tel. 513 089 758

WWW.OSIEDLEZIELONYGAJ.EU
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