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W stycz niu 2001 ro ku pre zy -
den tem No we go Są cza był
An drzej Czer wiń ski, pro -
bosz czem pa ra fii far nej ks.

pra łat Wal de mar Dur da, a sta ro stą no wo -
są dec kim Jan Go lon ka. 10 lat te mu
na Sło wa cję pod ró żo wa li śmy z pasz por -
tem, a przed wy jaz dem do Nie miec trze -
ba by ło za opa trzyć się w mar ki.

W stycz niu 2011 ro ku w Są czu go -
spo da rzy Ry szard No wak, rząd cą pa ra -
fii św. Mał go rza ty jest ks. pra łat Jan
Pio trow ski, a w fo te lu sta ro sty no wo są -
dec kie go po sta re mu za sia da bo gat szy
o dzie sięć lat po wia to wych do świad czeń
Jan Go lon ka. W za ra niach trze cie go ty -
siąc le cia trząsł się w po sa dach most he -
leń ski i pod tym wzglę dem, tak jak
i w sta ro stwie, nic się nie zmie ni ło, a na -
wet jest go rzej. Za to na Sło wa cję jeź dzi -
my jak do No we go Tar gu, a o Deut sche
Mark daw no za po mnie li śmy. 

Dzie sięć lat to szmat cza su w ży ciu
czło wie ka, mia sta, re gio nu. W 2001 ro -
ku na na szych dro gach kró lo wał jesz -
cze fia t126p, dziś ma luch to rzad kość.
W tym okre sie ogrom ne zmia ny na stą -
pi ły w są dec kiej po li ty ce, go spo dar ce,
oświa cie, kul tu rze i spo rcie.
Pod wzglę dem po zio mu ży cia ma te -
rial ne go, or ga ni za cji ży cia pu blicz ne -
go po stęp jest wy raź ny, pa trząc z in nej
stro ny: chy ba się co fa my, bo co to zna -
czy po stęp w mo ral no ści i oby cza jach?
Ale nie za mie rzam tu fi lo zo fo wać,
dość, że już je den rok przy no si ko lo sal -
ne zmia ny, o czym przy po mi na ją nam
pu bli ko wa ne w tym nu me rze Hi -
ty 2010 ro ku. Z przy mru że niem oka

pod su mo wu je my mi nio ne 12 mie się cy
w No wym Są czu i na Są dec czyź nie:
pro szę się nie ob ra żać. 

Po le cam też ar ty kuł Lesz ka Mi gra -
ły, na czel ne go „Al ma na chu Są dec kie -
go” o No wym Są czu w 1911 ro ku. Sto
lat te mu roz po czę to bu do wę wo do cią -
gów miej skich, po wsta ło osie dle dom -
ków jed no ro dzin nych dla pra cow ni ków
Warsz ta tów Ko le jo wych, roz bu do wy -
wa no „So ko ła”, a sa la ob rad ra tu sza zo -
sta ła przy ozdo bio na ma lo wi dła mi
hi sto rycz ny mi Fran cisz ka Sit zma na.
Sto lat te mu są de cza nie orien to wa li się
na Lwów i Wie deń.

W 2011 ro ku Sta ra Ko lo nia wy da je
się jak by mia ła ty siąc lat, wo da w kra -
nie jest oczy wi sto ścią, a na sze oczy
skie ro wa ne są na Kra ków i War sza wę,
bo do Lwo wa i Wied nia jeź dzi my tyl -
ko na wy ciecz ki.

Le ci ten czas, od bi ja swo je pięt no
rów nież na na szym pi śmie, ale bez pa -
ni ki, bo zmia ny, ow szem, są, ale
na plus. Kto się zna na wi nie, ten wie:
im star sze, tym lep sze. Po pierw sze,
przyj mu je my pre nu me ra tę „Są de cza ni -
na” na ca ły 2011 rok, a to zna czy, że
wkra cza my w dru gą de ka dę XXI wie -
ku już pod peł ny mi ża gla mi. Po dru gie,
prze no si my re dak cję mie sięcz ni ka
i por ta lu sa de cza nin. in fo do no wej,
oka za łej sie dzi by na Wól kach, przy ul.
Wła dy sła wa Bar bac kie go, bur mi strza,
któ re mu Sącz za wdzię cza ol brzy mi
skok cy wi li za cyj ny. I tym opty mi stycz -
nym ak cen tem chciał bym wpro wa dzić
na szych Dro gich Czy tel ni ków w no -
wy 2011 rok. 

Henryk Szewczyk

KOSYM SPOJRZENIEM
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Wi taj, No wy Ro ku!
Pod czas za ba wy syl we stro wej na są dec -

kim Ryn ku za gra ła For ma cja Nie ży wych
Scha buff i gru py Vir. Po pół no cy nie bo roz -
świe tlił tra dy cyj ny po kaz sztucz nych ogni.
W Mu szy nie pod go łym nie bem kon cer to -
wał Zbi gniew Wo dec ki. Tra dy cyj nie pa ra fia
Wnie bo wzię cia Naj święt szej Ma ryi Pan ny
(zwa na też zdro jo wą) w Kry ni cy zor ga ni zo -
wa ła syl we stro wą piel grzym kę na szczyt
Ja wo rzy ny Kry nic kiej, gdzie mszę św. od -
pra wił b. pro boszcz ks. Sta ni sław Po ręb -
ski. Bar dziej wy god ni ku ra cju sze świę to wa li
na dep ta ku.

Śmierć nar cia rza na Ja wo rzy nie
W przeded niu No we go Ro ku, w sa mo po -

łu dnie na Ja wo rzy nie Kry nic kiej, na tra sie
nr 2 zde rzy ło się dwóch nar cia rzy. Je den
z nich 54-let ni, miesz ka niec Kra ko wa zmarł
w dro dze do szpi ta la. Był to pierw szy, tak
tra gicz ny w skut kach wy pa dek na bar dzo
lu bia nym przez ama to rów bia łe go sza leń -
stwa sto ku. Dru gi z po szko do wa nych, 35-
let ni kry ni cza nin, do znał bo le snych
ob ra żeń.

Ak cja „Ser ce -Ser cu” od 15 lat
Bli sko 700 bo ga tych pa czek żyw no ścio -

wych tra fi ło przed Wi gi lią do ro dzin wie lo -
dziet nych, osób sa mot nych i po trze bu ją cych
w ra mach ak cji cha ry ta tyw nej „Ser ce -Ser cu”
pro wa dzo nej od 15 lat przez Fun da cję Są -
dec ką. W skle pach przy ko szach (ozdo bio -
nych lo giem ak cji dwo ma czer wo ny mi
ser dusz ka mi), w któ rych lą do wa ły pro duk ty
spo żyw cze, po da ro wa ne przez hoj nych
klien tów, dy żu ro wa li przez dwa ty go dnie
ucznio wie szkół, od lat współ pra cu ją cych

w tym zbo żnym dzie le z FS, a po tem po ma -
ga li pa ko wać i roz no sić pacz ki. 

W su mie, w ak cję cha ry ta tyw ną „Ser ce -
-Ser cu” za an ga żo wa ło się 300 wo lon ta riu -
szy, stu den tów i uczniów są dec kich szkół:
Ze spo łu Szkół Za wo do wych w Mar cin ko wi -
cach, Ze spo łu Szkół nr 1 w No wym Są czu,
Ze spo łu Szkół w Po de gro dziu, Ze spo łu
Szkół w Na wo jo wej, Ze spo łu Szkół nr 3
w No wym Są czu, Ze spo łu Szkół nr 1 w No -
wym Są czu, Gim na zjum nr 5 w No wym Są -
czu, Li ceum i Gim na zjum Aka de mic kie go
im. Kró la Bo le sła wa Chro bre go w No wym
Są czu, Ze spo łu Szkół Eko no micz nych
w No wym Są czu, Ze spo łu Szkół Drzew no -
-Me cha nicz nych w Sta rym Są czu.

Ko or dy na tor ak cji „Ser ce – Ser cu” Wła -
dy sław Mat czuk, dy rek tor biu ra Fun da cji
Są dec kiej, któ ry na wła snych ple cach zno -
sił ze bra ne pro duk ty do pod ręcz ne go ma -
ga zyn ku, a po tem zaj mo wał się dys try bu cją
pa czek, wy ra ża po dzię ko wa nia mło dzie ży
oraz spon so rom: są dec kim hur tow ni kom,
pie kar niom, ma sar niom, skle pom.

– Nie raz by łem świad kiem, jak klien ci wy -
cho dzi li ze skle pu z pu sty mi rę ka mi, bo ca -
łe swo je za ku py zo sta wia li w ko szy kach
z ser dusz ka mi – opo wia da Wła dy sław
Mat czuk, do da jąc, że hoj ność oka zy wa li
przede wszyst kim ubo dzy miesz kań cy.
– I to im chcia łem szcze gól nie po dzię ko -
wać. Bied ni po tra fią zro zu mieć po trze by
in nych. 

Zje dli 20 tys. pie ro gów
20 tys. pie ro gów zje dli są de cza nie pod -

czas tra dy cyj nej Wi gi lii na ryn ku. Kuch nię
po lo wą wy sta wił Miej ski Ośro dek Po mo cy
Spo łecz nej, a dwa du że na mio ty – MO SiR.
Pie ro gi z ka pu stą, ka szą, śliw ka mi i na dzie -

niem se ro wym ule pi ła Ja ni na Da ma sie wicz
pro wa dzą ca bar „Ża czek” przy WSB -
-NLU. 450 li trów zu py grzy bo wej i ka pu sty
z gro chem uwa rzył Dom Po mo cy Spo łecz -
nej, a 100 li trów barsz czu – re stau ra cja „Im -
pre sja”. Po nad to spon so ra mi by li:
Ber na de ta Ar ga siń ska, Kon gre ga cja Ku -
piec ka, Po lmex, Bo he ma, Cech Rze miosł
Ró żnych, Za kła dy Mię sne Le śniak, Pie kar -
nia Tę go bo rze, Pie kar nia Da nek.

Prze grał wy bo ry, zo stał po słem
Wy bo ry sa mo rzą do we zmie ni ły skład

per so nal ny Sej mu. W no wo są dec kim okrę -
gu wy bor czym nr 14 po ja wił się no wy po -
seł: wy bra ny bur mi strzem Gor lic Wi told
Ko chan (PO) zgod nie z usta wą zrzekł się
man da tu, za stą pił go Ta de usz Pa ta li ta, do -
tych cza so wy wójt gmi ny Msza na Dol na,
czwar ty na li ście PO w gło so wa niu do par -
la men tu w 2007 r. (otrzy mał wte dy 6968
gło sów). T. Pa ta li ta prze grał wy bo ry na sta -
no wi ska wój ta gmi ny z Bo le sła wem Ża bą.

Po seł Czer wiń ski gło so wał
prze ciw ko No we mu Są czo wi

Du żym echem od bi ło się sej mo we gło so -
wa nie po pra wek do bu dże tu pań stwa
w 2011 ro ku, w któ rym prze pa dły dwie są -
dec kie po praw ki: do fi nan so wa nie kwo tą 85
mln zł bu do wy no we go mo stu na Du naj cu
i ob wod ni cy pół noc nej oraz wy ło że nie 12
mln zł na do koń cze nie bu do wy ko men dy
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej przy ul. Wi to -
sa w No wym Są czu. Prze ciw był An drzej
Czer wiń ski z No we go Są cza i An drzej Gut -
-Mo sto wy z Za ko pa ne go (obaj PO), po zo -
sta li par la men ta rzy ści z no wo są dec kie go
okrę gu wy bor cze go, w tym Ta de usz Pa ta -
li ta (PO) z Msza ny Dol nej i Bro ni sław Dut -
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ka (PSL) z Li ma no wej, opo wie dzie li się
za do fi nan so wa niem są dec kich in we sty cji
z bu dże tu pań stwa. Obie po praw ki zgło sił,
po dru gim czy ta niu usta wy bu dże to wej, po -
seł Ar ka diusz Mu lar czyk, szef są dec kie -
go PiS. 

Po seł Czer wiń ski w wy po wie dziach dla
me diów tłu ma czył, że 72 re gio nal ne in we -
sty cje for so wa ne przez PiS, to by ła per fid -
na gra opo zy cji, ma ją ca na ce lu zbu rze nie
kon struk cję bu dże tu. Po praw ki nie mia ły
żad nych szans na przy ję cia, a bu do wa mo -
stu i ob wod ni cy pół noc nej No we go Są cza
nie jest przy go to wa na przez pre zy den ta Ry -
szar da No wa ka; nie ma na nią po zwo le nia
bu dow la ne go, ra por tu od dzia ły wa nia in we -
sty cji na śro do wi ska, a na wet na ma pie nie
zbie ga ją się ob wod ni ca pół noc ną z ob wod -
ni cą za chod nią mia sta. 

Za rząd wo je wódz twa 
bez są de cza ni na

Są dec czy zna nie ma re pre zen tan ta w 5-
oso bo wym za rzą dzie wo je wódz twa ma ło -
pol skie go, stwo rzo nym po wy bo rach przez
ko ali cję PO -PSL. Mar sza łek Ma rek So wa
(PO) jest z Oświę ci mia, wi ce mar szał ko wie
Ro man Cie pie la (PO) z Tar no wa, a Woj ciech
Ko zak (PSL) z Wie licz ki, człon ko wie za rzą -
du: Sta ni sław So rys (PSL) z Ple śnej (Tar -
now skie) i Wi told La tu sek (PO) z Kra ko wa. 

Są de cza nin Le szek Zegz da, peł nią cy
w po przed niej ka den cji funk cję wi ce mar -
szał ka, na otar cie łez do stał funk cję sze fa
klu bu PO, peł ni też funk cję prze wod ni czą -
ce go ko mi sji kul tu ry. Grze gorz Bie droń
(PiS) z Li ma no wej zo stał prze wod ni czą cym
ko mi sji roz wo ju re gio nu, pro mo cji i współ -
pra cy z za gra ni cą. 

PO -PiS w No wym Są czu
 Miej sca mi w pre zy dium Ra dy Mia sta No -

we go Są cza rad ni z ko mi te tu Ry szar da No -
wa ka i PiS po dzie li li się z rad ny mi z PO.
W ten spo sób w ra dzie po wsta ła nie spo ty -
ka na gdzie in dziej ko ali cja PO -PiS. Prze -
wod ni czą cym ra dy zo stał Je rzy
Wi tu szyń ski (PiS), a je go za stęp ca mi: Ste -
fan Cho mon cik (zdo był man dat z ko mi te -
tu R. No wa ka) oraz Jó zef A. Wik tor
i Grze gorz Do bosz (obaj PO). W Ra dzie
Po wia tu No wo są dec kie go już tak siel sko
nie by ło, zwy cię ska ko ali cja (Są dec ki Ruch

Sa mo rzą do wy Ja na Go lon ki), Są dec ka
Wspól no ta Sa mo rzą do wa Mie czy sła wa
Kieł ba sy i Plat for ma Oby wa tel ska wzię li
wszyst ko, spy cha jąc PiS do głę bo kiej de -
fen sy wy, po mi mo iż par tia Ja ro sła wa Ka -
czyń skie go zdo by ła naj wię cej man da tów.
Prze wod ni czą cym ra dy zo stał Wie sław
Ba sta, któ ry peł nił już tę funk cję w prze -
szło ści (ka den cja 2002–2006), a je go za -
stęp ca mi: Jan Dzie dzi na i Jó zef Broń ski.
W Ra dzie Gmi ny Cheł miec zwo len ni cy wój -
ta Ber nar da Sta wiar skie go nie do pu ści li
opo zy cji do pre zy dium ra dy, ani do sze fo -
stwa ko mi sji; prze wod ni czą cym ra dy po -
now nie zo stał Jan Bie niek, le gi ty mu ją cy
się naj dłu ższym, 30-let nim sta żem rad ne -
go (za czy nał jesz cze za rzą dów Gier ka).
Po dob nie sta ło się w Ra dzie Gmi ny Po de -
gro dzia, gdzie na wet dla dwóch rad nych
opo zy cji nie zna la zło się miej sca w żad nej
ko mi sji pro ble mo wej, tu taj ra dzie prze wod -
ni czy Da riusz Ko wal czyk (w in nym wcie -
le niu rzecz nik pra so wy są dec kie go ZUS). 

Zyg munt Ber dy chow ski 
za pro sił Joh na McCa ina

Se na tor John McCa in, kan dy dat re pu bli -
ka nów w wy bo rach na pre zy den ta Sta nów
Zjed no czo nych w 2008 ro ku (kon gres man
od 28 lat), był go ściem Fo rum Eu ro pa
– USA, zor ga ni zo wa nym w Wa szyng to nie
przez In sty tut Stu diów Wschod nich w War -
sza wie. Sztan da ro wą im pre zą In sty tu tu jest
Fo rum Eko no micz ne w Kry ni cy Zdro ju, a je -
go ra dzie pro gra mo wej sze fu je Zyg munt
Ber dy chow ski, pre zes Fun da cji Są dec kiej,
od nie daw na rad ny wo je wódz ki z ra mie nia
PO, wy daw ca „Są de cza ni na”. Głów nym te -
ma tem kon fe ren cji był no wy układ ame ry -
kań sko -ro syj ski o re duk cji zbro jeń
ato mo wych, a ty tuł kon fe ren cji brzmiał:
„Kształ to wa nie trans atlan tyc kie go con sen -
su su w spra wie Ro sji”. Z ra mie nia or ga ni -
za to ra nad prze bie giem ob rad po dru giej
stro nie Atlan ty ku czu wał Ja cek Ko tas, wi -
ce pre zes In sty tu tu Stu diów Wschod nich, b.
wi ce mi ni ster MON w rzą dzie Ja ro sła wa Ka -
czyń skie go. 

Mo da na mun dur
Po trwa ją cej od 1 lip ca we ry fi ka cji w Woj -

sko wej Ko men dzie Uzu peł nień w No wym
Są czu (ba da nia psy cho tech nicz ne i eg za -

mi ny z kon dy cji fi zycz nej) spo śród po -
nad 200 kan dy da tów 50 za kwa li fi ko wa no
do za wo do wej słu żby woj sko wej, a 20
ochot ni ków przy ję to do no wej struk tu ry
w Woj sku Pol skim – Na ro do wych Sił Re -
zer wo wych, kie ru jąc do czte ro mie sięcz nej
słu żby przy go to waw czej i przy dzie la jąc
tzw. przy dział kry zy so wy. Oso ba, któ ra się
de cy du je na przy stą pie nie do NSR, pod pi -
su je 2-6-let ni kon trakt z mo żli wo ścią przed -
łu że nia co naj wy żej do 15 lat. Przez ca ły
ten czas jest do dys po zy cji NSR. Ochot ni -
cy NSR nie mo gą być w tym cza sie zwol -
nie ni z pra cy przez pra co daw ców.

Ju bi le usz prze wod ni ków
Ju bi le usz 50-le cia dzia łal no ści ob cho dzi -

ła Ko mi sja Tu ry sty ki Gór skiej Od dzia łu „Be -
skid” w No wym Są czu. Z tej oka zji od by ło
się spo tka nie, pod czas któ re go wspo mi na -
no pół wie ku pra cy spo łecz nej wie lu są de -
czan, mi ło śni ków gór i przy ro dy. Wie lu
dzia ła czy zo sta ło uho no ro wa nych od zna -
cze nia mi. Za in te re so wa niem cie szy ła się
rów nież oko licz no ścio wa wy sta wa zor ga ni -
zo wa na przez człon ków KTG a ob ra zu ją ca
prze krój 50-let niej dzia łal no ści tej Ko mi sji.
Uczest ni cy świę ta otrzy ma li też mi łe pa -
miąt ki: pu bli ka cję pt. Przez 50 lat z Ko mi sją
Tu ry sty ki Gór skiej. 1960-2010 przy go to wa -
ną pod kie run kiem Mał go rza ty Bor su kow -
skiej -Ste fa ni czek.

Pierw szym prze wod ni czą cym po wo ła -
nej 29 kwiet nia 1960 ro ku ko mi sji był prof.
Wi told To kar ski, a na stęp nie od 1962
– 1985 jej pra ca mi kie ro wał Le opold Bie -
niasz. Ko lej ny mi sze fa mi by li: Ja cek
Do bosz, Mał go rza ta Bor su kow ska -Ste -
fa ni czek i Sta ni sław Nieć. Od 2009 r. tę
funk cję pia stu je Ma rek Pi sie wicz.
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10 lat SO IK -u
Są dec ki Ośro dek In ter wen cji Kry zy so wej

ob cho dził ju bi le usz dzie się cio le cia. Pla -
ców ka nie sie spe cja li stycz ną po moc tym,
któ rzy jej po trze bu ją. Wie lu lu dzi, któ rzy
się o nią zwró ci li do SO IK -u wy szło na tzw.
ży cio wą pro stą. Z oka zji okrą głe go ju bi le -
uszu 15 grud nia od by ło się uro czy ste spo -
tka nie w sa li re pre zen ta cyj nej są dec kie go
ra tu sza. Oprócz ofi cje li wzię li w niej udział
przed sta wi cie le in sty tu cji, z któ ry mi SO IK
współ pra cu je na co dzień. Spe cja li ści za -
trud nie ni w ośrod ku nio są ró żno rod ną po -
moc m. in.: oso bom uza le żnio nym i ich
ro dzi nom, szcze gól nie dzie ciom, ofia rom
prze mo cy do mo wej. W SO IK dzia ła gru pa
wspar cia dla mło dzie ży, osób uza le żnio -
nych oraz współ uza le żnio nych. Pla ców ka
po ma ga w sy tu acjach kry zy so wych, pro -
wa dzi pro fi lak ty kę prze ciw ko prze mo cy,
po rad nic two z za kre su: psy cho lo gii, pra -
wa, so cjo lo gii, pra cy so cjal nej. W SOK -
-u funk cjo nu je też ho stel dla ofiar
prze mo cy, dzia ła ją gru py wspar cia dla żon
al ko ho li ków, ro dzi ców, mło dzie ży. Pro wa -
dzo ny jest ta kże pro gram ko rek cyj no -edu -
ka cyj ny dla spraw ców prze mo cy i Cen trum
Po mo cy w Na uce. Funk cjo nu je ta kże noc -
le gow nia dla bez dom nych z No we go Są -
cza, któ rzy pod pi szą kon trakt
wy cho dze nia z bez dom no ści oraz łaź nia.
– Naj więk szą dla nas sa tys fak cją jest to,
że po mo gli śmy lu dziom, któ rzy w tą po -
moc zwąt pi ły i stra ci li wia rę w in sty tu cje
do te go po wo ła ne – mó wi Cze sław Ba ra -
niec ki, dy rek tor SO IK w No wym Są czu.
– Oso by, któ re do nas tra fia ły, by ły
nie jed no krot nie w kiep skiej kon dy cji psy -
chicz nej. Oka za ło się, że mo żna za ra dzić
pro ble mo wi, że ma ły mi kro ka mi mo żna
za cząć iść do przo du.

Pa mię ta li o 13 grud nia
W 29. rocz ni cę wpro wa dze nia sta nu wo -

jen ne go na są dec kim ryn ku za in sce ni zo wa -
no sce ny z udzia łem MO i ZO MO,
de mon stran tów z „So li dar no ści”, pa cy fi ka -
cji ma ni fe sta cji prze ciw ko re żi mo wi gen. W.
Ja ru zel skie go. Wi do wi sko przy go to wa ła
Ko mi sja Woj sko wo ści no wo są dec kie go od -
dzia łu Pol skie go To wa rzy stwa Hi sto rycz ne -
go. Rocz ni cę uczczo no też mszą św.
w in ten cji Oj czy zny w ko ście le MBN w os.
Mi le nium oraz zło że niem wień ców pod po -

mni kiem So li dar no ści. Prze mó wie nia wy -
gło si li m.in. pre zy dent Ry szard No wak i li -
der związ ku An drzej Szka ra dek.

Uro dzi ny ze ga ra
109. rocz ni cę roz po czę cia dzia łal no ści

ob cho dził za kład ze gar mi strzow ski ro dzi ny
Do brzań skich przy ul. Ja giel loń skiej 2 w No -
wym Są czu. 14 grud nia 1901 r. uru cho mio -
ny zo stał też ze gar na wie ży ra tu szo wej,
znak roz po znaw czy nr 1 Kró lew skie go Gro -
du. Z oka zji uro dzin opie kun ra tu szo we go
cza so mie rza Jan Do brzań ski wraz z żo ną
Da nu tą czę sto wa li by wal ców swo je go za -
kła du do mo wą na lew ką (wi snie na spi ry tu -
sie!), po ka zy wa li cen ne ro do we pa miąt ki,
wśród nich naj star sze ze ga ry ścien ne
na ema lio wa nych tar czach tzw. szwar cwal -
der ki z koń ca XVIII wie ku, a więc pa mię ta -
ją ce jesz cze cza sy kró la Sta sia, oraz
fran cu skie bie der me ie ry, z któ rych je den
ozdo bio ny był her bem Sas, przy na le żnym
od wie ków fa mi lii Do brzań skich, sko li ga co -
nych z… Za wi szą Czar nym i ma jo rem „Hu -
ba lem”.

I Kon kurs im. K. Ca ba ka
Grze gorz Wnę ko wicz, uczeń Ze spo łu

Szkół Elek trycz no -Me cha nicz nych im. gen.
Jó ze fa Ku stro nia zwy cię żył w I Kon kur sie im.
Ka zi mie rza Ca ba ka z wie dzy o sa mo rzą dzie.
Dru gie miej sce za ję ła Ka ro li na Fa łow ska
z Ze spo łu Szkół Ogól no kształ cą cych
„SPLOT”, a trze cie – An ge la Król z II LO im.
Ma rii Ko nop nic kiej. Fi nał nie przy pad ko wo
prze pro wa dzo no w Ze spo le Szkół Eko no -
micz nych im. Oska ra Lan ge go w No wym Są -
czu. Pa tron kon kur su, zmar ły w 2009 r.
na uczy ciel ma te ma ty ki, dzia łacz sa mo rzą -
do wy i spo łecz ny, był dłu go let nim dy rek to -
rem tej pla ców ki.

No we wi tra że
Pra cow ni cy Kra kow skie go Za kła du Wi tra -

ży S. G. Że leń ski za mon to wa li w ko ście le
św. Du cha w No wym Są czu dwa no we wi -
tra że: pierw szy ze sce ną ko ro na cji cu dow -
ne go ob ra zu Mat ki Bo żej Po cie sze nia
na po lach w Za wa dzie 11 sierp nia 1963 r.
przez pry ma sa Pol ski kar dy na ła Ste fa -
na Wy szyń skie go, w obec no ści m.in. me -
tro po li ty kra kow skie go bpa Ka ro la Woj ty ły;
dru gi z go łę bi cą, sym bo li zu ją cą Du cha
świę te go, pa tro na pa ra fii. W 2010 r. je zu ic -
ka świą ty nia wzbo ga ci ła się o pięć no wych
wi tra ży (wcze śniej z wi ze run ka mi św. Igna -
ce go Loy oli, mi sjo na rza Azji św. Fran cisz -
ka Ksa we re go i bł. Jan Bey zy ma,
dusz pa ste rza trę do wa tych na Ma da ga ska -
rze). Wi tra że ufun do wał re zy dent pa ra fii
Du cha św. 84-let ni ks. Wła dy sław Ce bu -
la, ro dem z Po rę by Ma łej, a przy opra co -
wa niu po sta ci i scen z fa cho wą po mo cą
po spie szył Jó zef Stec, kon ser wa tor dzieł
sztu ki.
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Zło te Go dy w Ra tu szu
50-le cie za war cia związ ku ma łżeń skie go

ob cho dzi li w są dec kim ra tu szu: Wik to ria
i Ar nold Flor ko wie, Zo fia i Fran ci szek
Gó rec cy, Kry sty na i Igna cy Ku cio wie,
Zo fia i An to ni Nie cio wie, Da nu ta i Jó zef
Obrzu do wie, Wła dy sła wa i Ste fan Wroń -
scy, He le na i Sta ni sław Haj du ko wie.

Ka len darz z hi sto rią Są cza
Fir ma Er bet i ofi cy na Gol druk wy da ły ka -

len darz na no wy 2011 rok ze sce na mi hi -
sto rycz ny mi z dzie jów No we go Są cza.
Do ro li „ak to rów” w in sce ni za cjach scen
z dzie jów No we go Są cza wy bra no zna nych
są de czan, któ rzy od po wied nio ubra ni sta -
nę li przed obiek ty wem Pio tra Droź dzi ka
(sam od twa rzał po stać ar ty sty ma la rza Bo -
le sła wa Bar bac kie go). Na ka len da rzu
w ko lej nych mie sią cach no we go ro ku oży li
m.in. za ło ży ciel mia sta król cze ski Wa -
cław II, bo ha ter ka po ema tu Mie czy sła wa
Ro ma now skie go – „dziew czę z Są cza” i jej
szwedz ki ko cha nek Oskar, Ja gieł ło i Wi -
told pod czas na ra dy wo jen nej przed bi twą
pod Grun wal dem. Ksią żę li tew ski miał po -
stać ka pi ta na dru ży ny San de cji Ja no
Fröhli cha, a król Wła dy sław – dok to ra Ja -
nu sza Bron gla (So ny). Bo daj naj ła twiej -
sze za da nie miał Ze non Re mi, któ ry
wcie lił się w po stać swe go dziad ka, wy bit -
ne go ar chi tek ta są dec kie go z po cząt -
ków XX wie ku. Po my sło daw czy nią by ła
Ma ria Mo len da z Fun da cji No mi na Ro sae,
spe cja list ka z za kre su stro jów hi sto rycz -
nych, hi sto ryk i ko stiu mo log z Uni wer sy te -
tu Ja giel loń skie go, or ga ni za tor ka wie lu
po ka zów i wi do wisk. 

Ode szli
4 grud nia w wie ku 73 lat

zmarł ks. pra łat Jan Pan -
cerz, dłu go let ni (1980–
2007) pro boszcz pa ra fii
św. He le ny w No wym Są -
czu i b. dzie kan (1998–
2007) de ka na tu No wy
Sącz -Za chód, szam be lan

pa pie ski, od zna czo ny Tar czą Her bo wą „Za -
słu żo ny dla Mia sta No we go Są cza”. Zobacz
– str. 47.

***
10 grud nia w wie ku 66 lat zmar ła dłu go -

let nia i za słu żo na dzia łacz ka Od dzia łu
PTTK „Be skid” w No wym Są czu, Ma ria Bi -
skup ska, ce nio ny prze wod nik be skidz ki
i te re no wy. By ła człon kiem Od dzia ło wej
Ko mi sji Re wi zyj nej, Ko mi sji Tu ry sty ki Gór -
skiej, Ko ła Prze wod ni ków, Ko mi sji Opie ki
nad Za byt ka mi, Ko mi sji Kra jo znaw czej i Ko -
ła Grodz kie go. Za spo łecz ną dzia łal ność
na rzecz tu ry sty ki zo sta ła od zna czo na: Brą -
zo wym Krzy żem Za słu gi, Brą zo wą Od zna -
ką Za słu żo ny Dzia łacz Tu ry sty ki, Od zna ką
Ho no ro wą „Za Za słu gi dla Tu ry sty ki”, Srebr -
ną i Zło tą Ho no ro wą Od zna ką PTTK, Od -
zna ką 25-lat w PTTK.

***
13 grud nia we Wro cła wiu

w wie ku 95 lat zmarł prof.
Jan Mi chał Sło wi kow -
ski, le karz -bo ha ter, któ ry
wraz z żoł nie rza mi ZWZ
uwol nił 28 lip ca 1940 r.
uwię zio ne go przez ge sta -
po w szpi ta lu w No wym

Są czu emi sa riu sza Pań stwa Pod ziem ne go,
oso bi ste go ku rie ra ge ne ra ła Wła dy sła wa

Si kor skie go – Ja na Kar skie go. Głów ną ro -
lę dok to ra Sło wi kow skie go w gło śnej
uciecz ce Kar skie go po twier dził w spe cjal -
nym oświad cze niu sam za in te re so wa ny
(zob. List Kar skie go, „Rocz nik Są dec ki”,
t. XXXI, 2000). J. Sło wi kow ski uro dził
się 19 wrze śnia 1915 ro ku w No wym Są -
czu. Tu ukoń czył szko łę po wszech ną
i II Gim na zjum im. Kró la Bo le sła wa Chro -
bre go (1933). Dy plom le ka rza uzy skał
na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim w 1939 ro -
ku. Pra cę w szpi ta lu w ro dzin nym mie ście
pod jął jesz cze pod czas stu diów. Pod czas
oku pa cji hi tle row skiej współ pra co wał z ru -
chem opo ru. Udzie lał wie lo ra kiej po mo cy
ofia rom woj ny, żoł nie rzom i ofi ce rom, ku -
rie rom i człon kom kon spi ra cyj nych struk tur.
Po uwol nie niu Kar skie go za gro żo ny aresz -
to wa niem zmie nił na zwi sko i do koń ca oku -
pa cji po zo sta wał w par ty zant ce AK.
Po woj nie pra co wał w szpi ta lach i kli ni kach
w Ole śni cy, Kra ko wie i Wro cła wiu. Wy kła -
dał i le czył w USA, An glii, Da nii, Niem -
czech, Szwe cji, Li bii, Ju go sła wii. Był
wi ce pre ze sem Świa to we go Zrze sze nia Chi -
rur gów Dzie cię cych, au to rem ok. 200 ksią -
żek i prac na uko wych. Wpro wa dził kil ka
ory gi nal nych me tod ope ra cyj nych do chi rur -
gii świa to wej. Był pio nie rem i twór cą szko -
ły chi rur gii dzie cię cej w Pol sce.
Wy bu do wał pierw szą na Dol nym Ślą sku
Kli ni kę Chi rur gii Dzie cię cej we Wro cła wiu,
któ rą kie ro wał w la tach 1963–1985.
W 1994 r. zo stał dok to rem ho no ris cau sa
na Aka de mii Me dycz nej we Wro cła wiu. Ze
swo ją pięk ną wo jen ną i za wo do wą kar tą
po zo sta je przy kła dem dla obec nych i przy -
szłych po ko leń le ka rzy, jak z za an ga żo wa -
niem i pa sją iść przez ży cie. 11
li sto pa da 2005 r. wziął udział w od sło nię -
ciu ta bli cy w są dec kim szpi ta lu upa mięt nia -
ją cych lu dzi – żoł nie rzy ZWZ, z któ ry mi
zor ga ni zo wał uciecz kę Kar skie go.

***
18 grud nia zmarł

w Malmö w Szwe cji wie -
ku 90 lat Ja kub Müller,
Żyd ro dem z No we go Są -
cza, na ocz ny świa dek ho -
lo cau stu w get t cie
są dec kim, stra żnik gro bu
ca dy ka Cha ima Hal bersz -

ta ma na cmen ta rzu ży dow skim przy ul. Ry -
bac kiej. Zobacz – str. 51.

RE POR TE RZY „SĄ DE CZA NI NA”
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Chcia łam, że by moi sy no wie się mnie nie wsty dzi li
Na ta lia Gor ba niew ska, ro syj ska po et ka, dzien ni kar ka, tłu macz ka li te ra tu ry pol skiej, obroń ca praw
czło wie ka, jed na z ośmior ga uczest ni ków de mon stra cji na Pla cu Czer wo nym 25 sierp nia 1968 ro ku
prze ciw ko wkro cze niu wojsk Ukła du War szaw skie go, co prze pła ci ła uwię zie niem w za kła dzie psy -
chia trycz nym, by ła go ściem Ze spo łu Szkół Spo łecz nych „Splot” w No wym Są czu. 

Ni gdy nie ża ło wa łam swo ich czy nów. Udział w de mon stra cji na Pla cu Czer wo nym czy za -
ło że nie „Kro ni ki Wy da rzeń Bie żą cych”, to by ły mo men ty szczy to we w mo im ży ciu. Bez nich
nie by ła bym so bą. Mia łam wte dy dwój kę ma łych dzie ci. Chcia łam, że by moi sy no wie, gdy do -
ro sną, nie wsty dzi li się mnie. Nic nie zdzia łał bym bez po mo cy mo jej ma my. Choć mię dzy na -
mi by wa ło ró żnie, to ona jest dla mnie bo ha ter ką tam tych dni. 

Udział w de mon stra cji prze pła ci łam za mknię ciem w wię zie niu psy chia trycz nym. Tam nie
mo głam pi sać. Two rzę, mó wiąc swo je wier sze, do pie ro póź niej je za pi su ję. W szpi ta lu od bie -
ra no to ja ko „po gor sze nie sta nu” – w koń cu mó wi łam do sie bie. Wię zio na na pi sa łam więc tyl -
ko dwa tek sty… (GA JA)

Ame ry ka nie ce ni li opi nie ge ne ra ła Gą go ra
Bar dzo ko rzy sta nie wy padł w ujaw nio nych przez Wi ki Le aks (de ma ska tor ski por tal) de pe szach
ame ry kań skich dy plo ma tów szef Szta bu Ge ne ral ne go WP gen. Fran ci szek Gą gor, któ ry zgi nął w ka -
ta stro fie smo leń skiej. Ge ne rał z pod są dec kiej Ko niu szo wej ja wi się w tych do ku men tach, ja ko
praw dzi wy mąż sta nu, do brze ro zu mie ją cy in te re sy stra te gicz ne Pol ski, szcze gól nie w cza sie tzw.
kry zy su gru ziń skie go w sierp niu 2008 r. 

(…) Pol skie wła dze wal czy ły o bez pie czeń stwo Gru zji, ale nie stro ni ły od kry ty ki pre zy den -
ta Mi che ila Sa akasz wi le go. Uka zu je to de pe sza wy sła na 13 sierp nia 2008 ro ku z am ba sa dy
USA w War sza wie po spo tka niu z ge ne ra łem Fran cisz kiem Gą go rem. Szef Szta bu Ge ne ral ne -
go stwier dził, że gru ziń ski przy wód ca za cho wał się „głu pio”, da jąc się wcią gnąć w pu łap kę
i po dej mu jąc dzia ła nia, któ re są na rę kę Ro sji. – Gru zja znisz czy ła swo ją ar mię i po zba wi ła
się szan sy na pro gram MAP – mó wił Gą gor. Ge ne rał zwra cał jed no cze śnie uwa gę, że oce ny
USA i NA TO na te mat za gro że nia ze stro ny Ro sji by ły błęd ne, na to miast Pol ska mia ła ra cję.
„Pol skie wła dze uwa ża ją, że bez pie czeń stwo Pol ski mu si być wzmoc nio ne, a roz miesz cze nie
ra kiet Pa triot jest bez względ nie ko niecz ne” – pod kre ślał do wód ca. Przy oka zji de pe sza ujaw -
nia, że Pol ska i USA ina czej in ter pre to wa ły umo wę do ty czą cą roz miesz cze nia wy rzut ni Pa triot.

Gą gor pod kre ślał, że w za ist nia łych oko licz no ściach Pol sce nie wy star czy, aby na jej te re nie znaj do wa ły się wy rzut nie Pa triot,
sko ro bę dą ob sa dzo ne żoł nie rza mi tyl ko raz na kwar tał przez 30 dni. (HSZ), źró dło: „Rzecz po spo li ta”

Wszy scy po win ni puk nąć się gło wę 
Pro boszcz Że leź ni ko wej Wiel kiej, ks. Wie sław Skra bacz, na pięt no wał z am bo ny za ba wę Hal lo we en,
zor ga ni zo wa ną przed Wszyst ki mi Świę ty mi dla uczniów Szko ły Pod sta wo wej w Że leź ni ko wej Ma łej
przez na uczy ciel kę ję zy ka an giel skie go, o czym by ło gło śno w ca łej Pol sce. Oto, co o tym są dzi Ja ro -
sław Ro la, na uczy ciel hi sto rii w Ze spo le Szkół Sa mo cho do wych w No wym Są czu.

W Że leź ni ko wej wszy scy po win ni puk nąć się w pier si, a mo że ta kże pię tro wy żej. Kap kę ole -
ju po win ny za apli ko wać so bie na uczy ciel ki, któ re w wi gi lię Świę ta Zmar łych, po sta no wi ły do -
ko nać trans plan ta cji an glo sa skie go świę ta du chów i bez kry tycz nie prze szcze pić go na ro dzi my
grunt. Urzą dza nie szkol nej po tań ców ki i wy głu pów w przed dzień od wie dzin na gro bach bli -
skich, uwa żam za ma ło ory gi nal ny prze jaw kal ki oby cza jo wej, któ ra w na szej tra dy cji i kul tu -
rze ja koś przy jąć się nie chce. Wo lał bym, że by w tym dniu, jak czy nią to in ne szko ły, pa nie
na uczy ciel ki za miast po msto wać na księ dza za to, że nie po zwa la dzie ciom po ska kać w upior -
nych ma skach, uda ły się ze swy mi wy cho wan ka mi na po bli skie cmen ta rze, by upo rząd ko wać
za nie dba ne mo gi ły i po chy lić się nad ty mi, o któ rych za po mnieć nie po win ni śmy ni gdy. Księ -
dza – pa ste rza pro szę o to, aby w przy szło ści za miast od pra wiać eg zor cy zmy nad zbłą ka ny mi
owca mi, wspól nie ze szko łą wy pra co wał jak naj lep szy dla dzia twy pro gram wy cho waw czy, spo -

koj nie i rze czo wo tłu ma cząc la bi ryn ty ście żek Bo żych. 
(HSZ)
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Bo ha ter ro ku
Ce le styn Że li szew ski, skrom ny, bo -

ha ter ski li bran to wia nin, któ ry w ma ju
br. wy cią gnął dwó ję mło dych są de czan
z pło ną ce go sa mo cho du ra tu jąc im nie -
chyb nie ży cie, sam ule ga jąc cię żkim po -
pa rze niom. 

Nie spo dzian ka ro ku 
Mał go rza ta Gro ma la, spraw czy ni

zmia ny war ty na sta no wi sku sze fa sa -
mo rzą du w Po de gro dziu, pierw sza wój -
ci na w hi sto rii od ro dzo ne go sa mo rzą du
na Są dec czyź nie. Zobacz – str. 18.

Przed się bior ca ro ku
Pre zes i wła ści ciel no wo są dec kie go

pro du cen ta okien da cho wych Fa kro Ry -
szard Flo rek, lau re at na gro dy „Przed się -
bior ca Ro ku” 2010 w ósmej pol skiej
edy cji mię dzy na ro do we go pro gra mu
współ za wod nic twa En tre pre neur of the
Year, któ re go or ga ni za to rem jest fir ma
do rad cza Ernst&Young. Kie ro wa ne
przez lau re ata przed się bior stwo po sia -
da 17-proc. udział w glo bal nym ryn ku
świa to wym. Fir ma pro du ku je pół mi lio -
na okien da cho wych rocz nie, z cze go 70
proc. tra fia na eks port. Ma za kła dy pro -
duk cyj ne w Pol sce, Ro sji, na Ukra inie
i w Chi nach. 

Sa mo rzą do wiec ro ku 
Wójt Chełm ca Ber nard Sta wiar ski.

W 2010 ro ku w gmi nie Cheł miec od da -
no do użyt ku 5 sal gim na stycz nych i hal
spor to wych (a wcze śniej dwie), co jest
ewe ne men tem na ska lę ogól no pol ską,
na wet je śli wziąć pod uwa gę, że cho dzi
o naj więk szą w kra ju gmi nę wiej ską.
Wójt Sta wiar ski prze ła mał in do len cję
urzęd ni ków i na wła sną rę kę „udro żnił”
prze jazd po znisz czo nej przez osu wi sko
dro dze wo je wódz kiej w Wo li Ku row -
skiej. Spo ro wów czas ry zy ko wał, ale za -

skar bił so bie do zgon ną wdzięcz ność
miesz kań ców pra wo brze żnej czę ści Je -
zio ra Ro żnow skie go, zmu szo nych wcze -
śniej do ko rzy sta nia w pod ró ży
do No we go Są cza z ucią żli wych, wie lo -
ki lo me tro wych ob jaz dów. Cie niem
na dzia łal no ści Sta wiar skie go, któ ry
przy sil nej kon ku ren cji wy grał wy bo ry
już w I tu rze, kła dą się je go za pę dy dyk -
ta tor skie i nie ba nal ne za cho wa nie. Wójt
Chełm ca po tra fi w dys ku sji na pół ofi -
cjal nych spo tka niach z in ny mi sa mo rzą -
dow ca mi sie gnąć po ar gu ment pię ści,
o opo zy cji po wie dział do ga ze ty, że ma
ją w d…., a na ła mach „Ku rie ra Cheł -
miec kie go” upra wia bez wstyd nie kult
jed nost ki, w czym upo dab nia gmi nę

Cheł miec do Bia ło ru si Alek san dra Łu -
ka szen ki. 

Rad ny ro ku 
Jan Sta wiar ski, oj ciec wój ta Chełm -

ca (czy taj wy żej – red.), któ ry w wie -
ku 83 lat po raz ko lej ny zdo był man dat
rad ne go gmi ny Cheł miec i w tej ka den -
cji chce się po świę cić roz wo jo wi spor -
tu, tu ry sty ki i re kre acji. W wie lo let niej,
bar dzo owoc nej dzia łal no ści spo łecz nej
Ja na Sta wiar skie go na szcze gól ne pod -
kre śle nie za słu gu je wo do ciąg w Bi czy -
cach Dol nych. Naj star szy rad ny
w Pol sce za ło żył i od po nad 20 lat pre -
ze su je spó ce wod nej, za opa tru ją cej
w zdro wą, smacz ną i ta nią wo dę po -

WYDARZENIA
Subiektywny bilans minionych dwunastu miesięcy na Sądecczyźnie

w oczach redaktorów „Sądeczanina”

Sądeckie hity 2010 roku
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nad 3 tys. do mostw w Bi czy cach Dol -
nych i Gór nych, Trze trze wi nie, Ni sko -
wej i czę ści Chełm ca. 

Pięćdziesiątka roku
Pięć dzie sią te uro dzi ny ob cho dził

w dru gim dniu ju bi le uszo we go i nie tyl -
ko z te go wzglę du bar dzo uda ne -
go XX Fo rum Eko no micz ne go
w Kry ni cy -Zdro ju je go twór ca i or ga ni -
za tor Zyg munt Ber dy chow ski, wy daw -
ca „Są de cza ni na”. 5 se sji ple nar nych, 130
pa ne li dys ku syj nych, po nad 2300 go ści,
nie mal 500 dzien ni ka rzy z ca łe go świa -
ta, to bi lans wrze śnio we go zlo tu lu dzi po -
li ty ki, go spo dar ki i me diów pod Gó rą
Par ko wą. W se sji in au gu ru ją cej uczest ni -
czył pre zy dent RP Bro ni sław Ko mo row -
ski, by ła to pierw sza wi zy ta no wej gło wy
pań stwa na Są dec czyź nie. Ob ra dy za -
szczy cił po nad to m.in. prze wod ni czą cy
Ko mi sji Eu ro pej skiej Jo se Ma nu el Bar -
ro so i szef Par la men tu Eu ro pej skie go Je -
rzy Bu zek, zresz tą sta ły by wa lec
kry nic kich szczy tów. A Zyg munt Ber dy -
chow ski „50” uczcił po swo je mu, star tu -
jąc w Ko ral Ma ra to nie na tra sie No wy
Sącz – Kry ni ca -Zdrój, któ ry był głów -
nym punk tem Fe sti wa lu Bie go we go, to -
wa rzy szą ce go po raz pierw szy kry nic kiej
kon fe ren cji. 

Pla ga ro ku
W ma ju na Są dec czyź nie spa dła re -

kor do wa ilość desz czu – aż 264,7 mm.
To wię cej niż do tych cza so wy re kord
z ro ku 1987, gdy w ana lo gicz nym mie -
sią cu od no to wa no łącz nie 153,3 mm
opa dów (śred nia dla ma ja z ostat nich
kil ku dzie się ciu lat wy no si 79,1 mm).
W czerw cu tych opa dów by ło już mniej,
na to miast o wie le sil niej sza by ła ich de -
wa sta cyj na in ten syw ność. Wo dy dość
szyb ko opa dły, ale wte dy ru szy ła się zie -
mia. Naj bar dziej ucier pia ły gmi ny Gry -
bów, Gró dek nad Du naj cem, Ka mion ka
Wiel ka, Piw nicz na, Ry tro, Sta ry Sącz,
miej sco wo ści Mu szy na Fol wark, Kąc lo -
wa i nie szczę sne Kłod ne, któ re – jak
w apo ka lip sie – prak tycz nie za pa dło się
pod zie mię. Sym bo lem dzie ła znisz cze -
nia, sze ro ko re la cjo no wa nym w te le wi -
zji, by ło za wa le nie się 4 czerw ca mo stu
ko le jo we go na Po pra dzie mię dzy No -
wym a Sta rym Są czem, co spa ra li żo wa -

ło na wie le mie się cy li nię ko le jo wą
do gra ni cy pań stwa w Mu szy nie. Znisz -
cze niu ule gła też dro ga z No we go Są cza
nad Je zio ro Ro żnow skie przez Zby szy -
ce i Wo lę Ku row ską. 

No kaut ro ku
Bez a pe la cyj ne zwy cię stwo w pierw szej

tu rze wy bo rów sa mo rzą do wych Ry szar -
da No wa ka na sta no wi sko pre zy den ta
No we go Są cza. Po par ło go 19 789 wy bor -
ców (60,14 proc.). Je go ry wa le, na cze le
z Pio trem La cho wi czem (PO) pa dli
na wy bor cze de ski jak Go ło ta w wal ce
z Le wi sem Len no xem czy „Be stią” Ty so -
nem. Ry szard No wak zo stał je dy nym pre -
zy den tem po słu gu ją cym się szyl dem PiS
w Ma ło pol sce i jed nym z trzech (wy bra -
nych w I tu rze) w kra ju. Na do da tek po ro -
zu miał się z opo zy cją ofe ru jąc jej funk cje
dwóch wi ce prze wod ni czą cych w Ra dzie

Mia sta, co ka że do mnie my wać, że bę dzie
miał moc ne wspar cie nie mal wśród
wszyst kich rad nych.

Sa bo taż ro ku
Pi smo z Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg

Kra jo wych i Au to strad do władz No we -
go Są cza, w któ rym po in for mo wa no, że
bu do wa pół noc nej ob wod ni cy No we go
Są cza nie jest uwzględ nio na w Pro gra -
mie Bu do wy Dróg Kra jo wych i Au to -
strad od ro ku 2008 do ro ku 2012.
Do dat ko wo nie bę dzie mieć za pew nio -
ne go fi nan so wa nia co naj mniej do ro -
ku 2013, a to z uwa gi na brak ak tu al nej
de cy zji śro do wi sko wej (uchy lił ją w lu -
tym 2010 r. ge ne ral ny dy rek tor ochro ny
śro do wi ska). Wła dze mia sta i GDD KiA
mia ły już go to wą do ku men ta cję te go za -
da nia (przy go to wa ną przez fir mę Mo sty
Ka to wi ce), jed nak war szaw ski de cy dent

PIĘĆDZIESIĄTKA ROKU

NOKAUT ROKU

SABOTAŻ ROKU

FIRMA ROKU
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do pa trzył się błę dów pro ce du ral nych
w de cy zji wo je wo dy ma ło pol skie go.
Kil ka osób w Chełm cu prze ciw sta wi ło
się pro po no wa nej tra sie, zło ży ło pro te -
sty i oka za ły się one – na ra zie – sku -
tecz ne.

Fir ma ro ku
Ob cho dzą ca w br. ju bi le usz 20-le cia

fir ma bu dow la na Er bet, któ ra od 1990 r.
zre ali zo wa ła na te re nie kra ju ok. 200 po -
wa żnych in we sty cji. Jej dzie łem jest
m.in. sztucz ne lo do wi sko w Kry ni cy -
-Zdro ju, sa lon sprze da ży sa mo cho dów
Volks wa ge na w No wym Są czu, Mia -
stecz ko Ga li cyj skie, po nad to wie le
szkół, ko ścio łów, ho te li, ośrod ków tu ry -
stycz nych. Przed się bior stwo udzie la ta -
kże wspar cia pla ców kom słu żby
zdro wia, uczest ni czy w ak cjach cha ry -
ta tyw nych, spra wu je me ce nat nad ar ty -
sta mi. Za trud nia 350 pra cow ni ków.

Pro test ro ku
La tem Ra da Mia sta No we go Są cza

w spe cjal nej uchwa le, par la men ta rzy ści
oraz pre zy dent Ry szard No wak za pro te -

sto wa li prze ciw ko pla nom prze nie sie nia
Kar pac kie go Od dzia łu Stra ży Gra nicz -
nej z No we go Są cza do Ra ci bo rza, w ra -
mach re struk tu ry za cji Stra ży Gra nicz nej
na po łu dniu Pol ski. Sto sow ne pi sma wy -
sła no do pre mie ra Do nal da Tu ska, mi ni -
stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji
Je rze go Mil le ra oraz ko men dan ta głów -
ne go Stra ży Gra nicz nej. W na stęp nych
ty go dniach groź ba li kwi da cji Kar pac -
kie go Od dzia łu Stra ży Gra nicz nej sta -
wa ła się co raz bar dziej re al niej sza,
o czym bez ogró dek po in for mo wał
na spo tka niu w No wym Są czu ko men -
dant głów ny SG, płk. Le szek Elas, za -
po wia da jąc zwol nie nie w No wym Są czu
ok. 180 pra cow ni ków cy wil nych i prze -
nie sie nie po nad 120 funk cjo na riu szy
na lot ni sko Ba li ce. Po bu rzy pro te stów
m.in. par la men ta rzy stów mi ni ster spraw
we wnętrz nych i ad mi ni stra cji od stą pił
od tych za mia rów.

Trans ak cja ro ku
Po wie lo mie sięcz nych ro ko wa niach

To wa rzy stwo Fun du szy In we sty cyj nych
ku pi ło od mia sta No we go Są cza za 30

mln zł dział kę po b. Tan de cie, u zbie gu
ulic Lwow skiej i Krań co wej. W tym
miej scu, po sze rzo nym o te re ny na le żą -
ce nie gdyś do Spół dziel ni „Twór czość”,
po wsta nie ko lej na w No wym Są czu du -
ża ga le ria han dlo wa z obiek ta mi to wa -
rzy szą cy mi. 

Ka nał ro ku
Je sie nią 2010 r. sym bo licz nym wbi -

ciem ło pat przez przed sta wi cie li gmin
Na wo jo wa, Sta ry Sącz, Ka mion ka i No -
wy Sącz oraz firm bu dow la nych roz po -
czę to naj więk szą w tej czę ści Pol ski
(jed ną z naj więk szych w kra ju) in we sty -
cję wo do cią go wo -ka na li za cyj ną pn:
„Mo der ni za cja i roz bu do wa sys te mu go -
spo dar ki wo do ście ko wej mia sta No we -
go Są cza z przy le gły mi te re na mi gmin
są sied nich”. Koszt bu do wy to po nad 335
mln zł. Po ło wę tej su my sta no wi do fi -
nan so wa nie z Unii Eu ro pej skiej. Za kres
ro bót bu dow la nych jest ogrom ny. W ra -
mach in we sty cji zmo der ni zo wa ny bę dzie
Za kład Uzdat nia nia Wo dy w Sta rym Są -
czu. Po wsta nie 70 km sie ci wo do cią go -
wej i 174 km ka na li za cji sa ni tar nej. Ta

WYDARZENIA

PROTEST ROKU

SERCE ROKU PSZCZELARZ ROKU

TRANSAKCJA ROKU

ARTYSTA ROKU STRAŻAK ROKU RODZINA ROKU

SADECZANIN styczeń 2011_SADECZANIN  02-01-2011  23:39  Strona 12



STYCZEŃ 2011 Sądeczanin 13

v www.sadeczanin.info

in we sty cja ozna cza, że bli sko 19 ty się cy
miesz kań ców Są dec czy zny bę dzie mia -
ło do stęp do sie ci ka na li za cyj nej, a pra -
wie 8000 lu dzi sko rzy sta z do staw wo dy
o wy so kiej ja ko ści. 

Re mont ro ku
Wiel ki re mont bu dyn ków Gim na -

zjum nr 11 im. Ada ma Mic kie wi cza
i I Li ceum Ogól no kształ cą ce go im. Ja -
na Dłu go sza. Wła dze No we go Są cza
na ten pro jekt do sta ły do ta cję z UE
w wy so ko ści 8,9 mln zł (war tość ca łej in -
we sty cji 13,2 mln zł). Wra że nie zro bi ła
szcze gól nie od no wio na ele wa cja i de ta -
le ar chi tek to nicz ne „Mic kie wi cza”
od stro ny ul. Dłu go sza i Ko nar skie go.
Zaj mo wał się tym kon ser wa tor Adam
Jan czyk i fir ma AR Stec Jó ze fa Ste ca.
Pod ka żdym po pier siem umiesz czo nym
na bu dyn ku po nad sto lat te mu przez
rzeź bia rza Jó ze fa Wój ci ka umo co wa no
na zwi ska osób. Obok gma chów szkol -
nych zmo der ni zo wa no też w ra mach te -
go pro jek tu sta dion im. Ro ma na Stram ki,
któ ry po wstał w ro ku 1974 i przez 35 lat
nie był grun tow nie re mon to wa ny. 

Dziec ko ro ku
W ma ju do po wsta łe go w 2009 r.

Okna Ży cia im. bł. Ma rii An ge li Trusz -
kow skiej przy zgro ma dze niu fe li cja nek
w No wym Są czu tra fi ło pierw sze dziec -
ko. O godz. 18.07 roz legł się alarm sy -
gna li zu ją cy otwar cie okna ży cia.
W oknie, w spe cjal nie przy go to wa nym
łó żecz ku le żał za wi nię ty w ro żek i przy -
kry ty pie lusz ką chłop czyk, któ re mu
nada no tym cza so we imię Ry szard,
na cześć fun da to ra Okna Ży cia, przed -
się bior cy Ry szar da Kon stan te go. Dziec -
ko tra fi ło do ro dzi ny ad op cyj nej.

Dziew czy ny ro ku
Są de czan ka An na Bro toj, eks pe -

dient ka w skle pie pa pier ni czo -biu ro wym
na Gorz ko wie w No wym Są czu, trium -
fo wa ła w ga li re gio nal ne go kon kur su
Miss Po lo nia 2010 i zdo by ła ty tuł Miss
Zie mi Są dec kiej. Im pre za, któ rą pro wa -
dził po pu lar ny ak tor Piotr Szwe des, od -
by ła się w Ga le rii San de cja. Zasz czyt
by cia pierw szą wi ce miss przy padł stu -
dent ce PWSZ Syl wii Po pław skiej z Ka -
si ny Wiel kiej, a dru giej wi ce miss
– Ane cie Haj duk (No wy Sącz).

Ser ce ro ku
W kwiet ni ks. Jó zef Woj nic ki, od 17

lat ka pe lan w są dec kim szpi ta lu, nio są -
cy po cie chę cho rym i cier pią cym, dusz -
pa ste rzem cu krzy ków, nie wi do mych,
osób sła bo wi dzą cych, spor tow ców,
skrom ny wi ka riusz z pa ra fii św. Ka zi -
mie rza, któ re go zna ca łe mia sto, ode brał
ty tuł „Czło wie ka Wiel kie go Ser ca”,
przy zna ny po raz pierw szy przez Sto wa -
rzy sze nie „Wspól no ta No wo są dec ka”. 

Pszcze larz ro ku
W ma ju Ja nusz Kasz te le wicz, wła -

ści ciel Go spo dar stwa Pa siecz ne go Są dec -
ki Bart nik w Stró żach, otrzy mał pod czas
ga li w Te atrze Wiel kim w War sza wie
Go dło „Te raz Pol ska” za ca ło kształt mu -
ze al no -skan se no wej dzia łal no ści pa sie ki
i wdro żo ną usłu gę tu ry stycz ną „Wiel ka
Przy go da z Ma łą Pszczo łą”.

Ro dzi na ro ku
W ma ju w Mosz cze ni cy Ni żnej od -

był się III zjazd ro du Gan car czy ków.
Jed nym z or ga ni za to rów spo tka nia był

szef OSP Wła dy sław Gan car czyk. Pro -
to pla sta mi ro du są: Ka ta rzy na Handz -
low ska (ur. 1875 r.) i Wa len ty
Gan car czyk (ur. 1872 r.) wy wo dzą cy się
z Za le sia ko ło Ka mie ni cy, a za miesz ka -
ły w Mosz cze ni cy k/Sta re go Są cza.
W spo tka niu uczest ni czy ło 157 osób
przy by łych z ró żnych stron Pol ski i za -
gra ni cy: z USA, Szwe cji i Nie miec. Naj -
star szym uczest ni kiem był Ju lian – 81
lat, na to miast naj młod szym kil ku mie -
sięcz ny Mi ko łaj Ka łu ziń ski. Ród li czy
aż 347 osób. Gan car czy ki to aż 97 ro -
dzin, w 26 ga łę ziach i 6 ko na rach. Naj -
li czeb niej szy jest ko nar Wła dy sła wa,
naj star sze go sy na Wa len te go, któ ry zgi -
nął w Oświę ci miu. Je go ro dzi na li -
czy 125 osób. Na to miast ro dzi na Ja ni ny,
cór ki Wła dy sła wa, obec nie miesz ka ją -
cej w USA, to 42 oso by. Naj wię cej ro -
dzin, bo 34 jest po stro nie
Wła dy sła wa. 136 osób no si na zwi sko
Gan car czyk, a do ro dzi ny „we szły” 104
oso by.

Stra żak ro ku
Pod czas czerw co wej po wo dzi miesz -

kań cy osie dla Fol wark w Mu szy nie
w związ ku z tym, że lo kal ny most dro -
go wy zo stał uszko dzo ny przez po wódź,
a dro ga ko le jo wa na dłu gim od cin ku by -
ła nie czyn na, do ko mu ni ka cji uży li szy -
no -ma lu cha. Fia ta 126p prze ro bił Adam
To kar czyk, pre zes Za rzą du Miej sko -
-Gmin ne go Ochot ni czej Stra ży Po żar nej
w Mu szy nie. Zdjął mu opo ny i do spa -
wał po dwój ne fel gi. Jeź dził nim jak nor -
mal nym sa mo cho dem. Miesz kań cy
do wo zi li nim to wa ry, wy wo zi li śmie ci
z za la ne go przez Po prad osie dla.

Ar ty sta ro ku
Wszech stron ny pla styk Jó zef Po -

gwizd, dłu go let ni pre zes od dzia łu
Związ ku Ar ty stów Pla sty ków w No -
wym Są czu (w 2010 r. miał po dwój ny
ju bi le usz: 70. uro dzin i 45-le cia dzia łal -
no ści twór czej). Po cho dzi z Ry tra, gdzie
przy szedł na świat 14 sierp nia 1940 r.
Zo stał uwiecz nio ny w li te ra tu rze pol -
skiej przez Ma rię Kow nac ką w opo wia -
da niu Ro gaś z do li ny Roz to ki ja ko
przy ja ciel sym pa tycz ne go je lon ka.
W No wym Są czu miesz ka i two rzy
od koń ca lat sześć dzie sią tych. Je go pra -

DZIEWCZYNY ROKU
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ce (ma lar stwo, gra fi ka, pro jek to wa nie
wnętrz, sce no gra fia) po dzi wia no w kil -
ku dzie się ciu ga le riach pol skich i za gra -
nicz nych, od Woł gi po Atlan tyk. 

Eme ry ci ro ku
W lu tym w 35. rocz ni cę świę ceń bi -

sku pich na eme ry tu rę prze szedł bp Wła -
dy sław Bo bow ski, ro dem z Tro pia,
rocz nik 1932, w mło do ści uczeń II Gim -
na zjum i Li ceum im. Kró la Bo le sła wa
Chro bre go w No wym Są czu, czę sty
gość w pa ra fiach Są dec czy zny. Nie mal
rów no cze śnie od szedł na eme ry tu rę płk
Ta de usz Chru ślic ki, dy rek tor Za kła du
Kar ne go w No wym Są czu, w któ rym
za czy nał pra cę za wo do wą ja ko wy cho -
waw ca w dzia le pe ni ten cjar nym. Dy rek -
to rem zo stał w 2000 r. W oce nie
prze ło żo nych był bar dzo do brym sze fem
no wo są dec kie go wię zie nia za pi su jąc się
grun tow ną mo der ni za cją pla ców ki i hu -
ma ni stycz ny mi me to da mi pra cy ze ska -
za ny mi (np. ini cju jąc kur sy za wo do we).
Je go na stęp cą zo stał kra ko wia nin: mjr
Bo gu sław Ka woń czyk. 

Uro dzi ny ro ku
100. uro dzi ny sio stry Do mi ni ki

(Au re lii Bur cza now skiej) ze Zgro ma -
dze nia Sióstr Nie po ka la nek w Bia łym
Klasz to rze w No wym Są czu. Z tej oka -
zji w ka pli cy klasz tor nej od pra wio no
uro czy stą mszę św. z udzia łem wie lu
go ści z kra ju, w tym de le ga ta bpa tar -
now skie go ks. pra ła ta Ro ber ta Bie la,
któ ry od czy tał oso bi sty list gra tu la cyj -
ny pa pie ża Be ne dyk ta XVII. Do stoj -
na ju bi lat ka (ur. 3 paź dzier ni ka 1910
w War sza wie) by ła w świet nej for mie,
opo wia da ła o tym, jak prze ży ła dwie
woj ny świa to we i z kim pro wa dzi ko re -
spon den cję (pi sze ok. 200 li stów rocz -
nie, głów nie do swo ich wy cho wa nek,
przez wie le lat ko re spon do wa ła z ks.
Ja nem Twar dow skim). By ła też mo wa
o pierw szej po sa dzie na uczy ciel skiej,
ja ką ob ję ła w 1931 w czę sto chow skiej
Szko le Prze my sło wo -Han dlo wej Sióstr
Zmar twy chw sta nia Pań skie go. Pod czas
woj ny zaj mo wa ła się taj nym na ucza -
niem. Do za ko nu wstą pi ła w przeded -
niu po wsta nia war szaw skie go.
Prze by wa ła w do mach za kon nych
w Szy ma no wie, Ko ście rzy nie i w No -

wym Są czu, gdzie w la tach 1952–1965
by ła dy rek tor ką szko ły pro wa dzo nej
przez Nie po ka lan ki przy Bia łym Klasz -
to rze. Ukoń czy ła In sty tut Wy ższej Kul -
tu ry Re li gij nej KUL w Lu bli nie.
Za mi ło wa na tu ryst ka. Ma jąc 92 la ta,
o wła snych si łach we szła i ze szła z Gu -
ba łów ki.

Pi ła ro ku
Pi ła, któ rą uży li b. mar szał ko wie Ma -

ło pol ski otwie ra jąc Mia stecz ko Ga li cyj -
skie, no wą część Są dec kie go Par ku
Et no gra ficz ne go od stro ny ul. Lwow -
skiej. Na po więk szo nej, wy kre owa nej
prze strze ni pro win cjo nal ne go ośrod ka
miej skie go za chod niej Ga li cji z prze ło -
mu XIX i XX w. o po wierzch ni 1,76 ha
udo stęp nio no zwie dza ją cym 17 bu dyn -
ków i 3 obiek ty ma łej ar chi tek tu ry. Mia -
stecz ko (za ry sy je go kon cep cji po wsta ły
bli sko 40 lat te mu) bu do wa ne by ło w du -
żej mie rze ze środ ków unij nych. Łącz -
na war tość za po cząt ko wa nej w 2005 r.
in we sty cji to 21,4 mln zł, w tym 13,4
mln zł z fun du szów eu ro pej skich. 

Pre mie ra ro ku
W przeded niu Świę ta Nie pod le gło -

ści w są dec kim „So ko le” od by ła się pre -
mie ra fil mu Ze gar opo wia da ją ce go
o hi sto rii ostat nie go stu le cia mia sta wi -
dzia nej przez pry zmat wie ko we go cza -
so mie rza z wie ży ra tu szo wej.
Do ku ment, któ ry prze zna czo no te le wi -
zji pu blicz nej, opar to o uni kal ne ma te -
ria ły ar chi wal ne, a przede wszyst kim
o po ru sza ją cą nar ra cję Ja na Do brzań -
skie go, współ cze sne go – a w ko lej no ści
trze cie go – opie ku na ma gi strac kie go
cza so mie rza. Au to ra mi fil mu są Mar -
cin Ko wal ski (dzien ni karz i hi sto ryk,
lau re at dzien ni kar skiej na gro dy Grand
Press 2009) wraz z Pio trem Bie dro -
niem i Grze go rzem Kop ciem (PB TE -
AM FILM z Kra ko wa). 

Hap pe ning ro ku
Hap pe nin gi pa tro li har cer skich,

uczest ni czą cych z oka zji Świę ta Nie pod -
le gło ści w II Grze Miej skiej „Mel du ję
nie pod le głość” im. hm. Ire ny Sty czyń -
skiej. Wzdłuż ul. Ja giel loń skiej har ce rze
wy ko rzy stu jąc fla gi i re kwi zy ty za in sce -
ni zo wa li sce ny hi sto rycz ne, po ka zu jąc,

że li sto pa do we świę to wa nie nie mu si być
nud ne i smut ne. 

Most ro ku
No wy wia dukt nad li nią ko le jo wą

w Ry trze na dro dze kra jo wej nr 87.
Bu dow la wspie ra się na żel be to wych
przy czół kach. In we sty cja, na któ rą
cze ka no wie le lat, kosz to wa ła 16,9 mln
zł. Wy ko naw cą był Za kład Ro bót Mo -
sto wych MO ST MAR Mar ci na i Grze -
go rza Mar cin ków z Za rze cza. No wy
wia dukt ma 95 m dłu go ści i ok. 18 m
sze ro ko ści. 

Wy sta wa ro ku
Na in au gu ra cję dzia łal no ści Ga le rii

Sztu ki Współ cze snej BWA „So kół”
w No wym Są czu 9 grud nia przy go to wa -
no wer ni saż wy sta wy re tro spek tyw nej
dzieł jed ne go z naj wy bit niej szych ar ty -
stów dru giej po ło wy XX wie ku, po cho -

WYDARZENIA
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dzą ce go z No we go Są cza, Wła dy sła wa
Ha sio ra. By ło to bo daj naj wa żniej sze
wy da rze nie kul tu ral ne 2010 ro ku w No -
wym Są czu, o ran dze ogól no pol skiej
i za ra zem sym bo licz ny po wrót ar ty sty
do ro dzin ne go mia sta. Trud no o lep szy
po czą tek no wej pla ców ki kul tu ral nej
w No wym Są czu. 

Po świę ce nie ro ku
Punk tem kul mi na cyj nym in au gu ra cji

ro ku aka de mic kie go w Pań stwo wej Wy -
ższej Szko ły Za wo do wej w No wym Są -
czu by ło uro czy ste wmu ro wa nie ak tu
erek cyj ne go pod bu do wę kom plek su dy -
dak tycz no -spor to we go In sty tu tu Kul tu -
ry Fi zycz nej. In we sty cję po świę cił bp
An drzej Jeż. Aka de mic ki kom pleks
spor to wy po wsta je na prze ka za nym nie -
od płat nie przez Urząd Mia sta 5-hek ta -
ro wym te re nie by łych obiek tów klu bu
Start i Du na jec przy ul. Ko ściusz ki, si -

ła mi fir my EIF FA GE Bu dow nic two Mi -
tex SA z War sza wy. 

Pre zes ro ku
Ro man Po ręb ski, pre zes Są dec kie -

go Ho spi cjum, po żmud nych sta ra niach
po zy skał bli sko 3 mln zł z fun du szy
unij nych i roz po czął bu do wę pla ców ki
ho spi cyj nej w No wym Są czu – Za wa -
dzie. O do fi nan so wa nie z Unii Eu ro pej -
skiej nie by ło ła two, bo kon ku ren cja
do brych wnio sków by ła spo ra. Kto kie -
dy kol wiek miał do czy nie nia z opra co -
wy wa niem wnio sków unij nych, ten wie,
że by ła to dro ga krzy żo wa. Ale uda ło
się. Ho spi cjum przyj mie pierw szych
pod opiecz nych w 2011 r.

Mi ste rium ro ku
Oko ło 3 tys. osób wzię ło udział

w VIII Mi ste rium Mę ki Pań skiej z Piąt -
ko wej do ka pli cy w Bo gu szo wej, naj -

więk szej ple ne ro wej (4 km) Dro dze
Krzy żo wej na Są dec czyź nie, tra dy cyj -
nie od pra wia nej w Nie dzie lę Pal mo wą.
W ro le bi blij nych po sta ci wcie li ły się 42
oso by, a re ży se rem wi do wi ska by ła Lu -
cy na Zyg munt. W ro li Chry stu sa wy -
stą pił Mar cin Li gę za.

Ta bli ce ro ku
Od sło nię te 17 wrze śnia na mu rach

ko ścio ła św. Ka zi mie rza no we ta bli ce
ka tyń skie z ko lej ny mi 124 (łącz nie 224)
na zwi ska mi są de czan po le głych m.in.
w Ka ty niu, Mied no je i Char ko wie. Au -
to rem obec nej pła sko rzeź by jest Ma rian
Pa żu cha, ar ty sta (gru pa „Ko na ry”), któ -
ry wy ko nał po przed nie ta bli ce ka tyń -
skie, z 1992 r. 

Dziu ra ro ku
W re jo nie dol nej sta cji ko lej ki gon do -

lo wej w Kry ni cy -Czar nym Po to ku roz -

PIŁA ROKU DZIURA ROKUPREZES ROKU

HAPPENING ROKU POŚWIĘCENIE ROKU MISTERIUM ROKU
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po czę ły się wier ce nia ma ją ce po twier -
dzić ist nie nie pod ziem nych źró deł geo -
ter mal nych (o tem pe ra tu rze 50-60 stop ni
Cel sju sza). Naj głęb szy od wiert się -
gnie 2750 m. Koszt ba dań geo lo gicz -
nych: 17 mln zł (w tym po ło wa to
do ta cja z Na ro do we go Fun du szu Ochro -
ny Śro do wi ska). In we stor: spół ka Ko lej
Gon do lo wa.

Kiel nie ro ku
W 2010 r. przy ul. My śliw skiej 1

w osie dlu Za beł cze w No wym Są czu uro -
czy ście roz po czę to bu do wę Par ku Tech -
no lo gicz ne go Mia stecz ko Mul ti me dial ne.
Sym bo licz ne kiel nie wzię li w rę ce:
Krzysz tof Paw łow ski, prze wod ni czą cy
ra dy nad zor czej spół ki Mia stecz ko Mul -
ti me dial ne, pre zy dent WSB -NLU; Adam
Gór ski, czło nek ra dy nad zor czej MM,
udzia ło wiec; Krzysz tof Wnęk, pre zes za -
rzą du spół ki MM, An drzej Bul zak, rek -
tor WSB -NLU oraz Le on Ucka, pre zes
za rzą du Ka to wic kie go Przed się bior stwa
Bu dow nic twa Prze my sło we go BU -
DUS SA w Ka to wi cach, któ re jest głów -
nym wy ko naw cą in we sty cji: ośrod ka
ba daw czo -roz wo jo we go i in ku ba to ra
przed się bior czo ści firm z bra nży mul ti -
me diów i IT. Krzysz tof Paw łow ski, po -
my sło daw ca przed się wzię cia,
za po wie dział in au gu ra cję dzia łal no -
ści MM na 11 wrze śnia 2012 r. Od bę dzie
się w nim wów czas Fo rum In no wa cyj no -
ści, po prze dza ją ce Fo rum Eko no micz ne
w Kry ni cy -Zdro ju.

Ta niec ro ku
Po nad 1400 ma tu rzy stów z 13 są dec -

kich szkół śred nich za tań czy ło po lo ne -
za na Ryn ku w No wym Są czu.
Cho dzo ne go po pro wa dzi li tan ce rze
z ze spo łu „Są de cza nie”. Mło dzież za -
tań czy ła po lo ne za do mu zy ki Woj cie cha
Ki la ra z fil mu Pan Ta de usz. Cho re ogra -
fię przy go to wał Ro man Pie cho ciń ski. 

Zjazd ro ku
Po nad dwu stu uczest ni ków wzię ło

udział w spo tka niu Klu bu Przy ja ciół
Zie mi Są dec kiej w Kry ni cy. W Sa li Ba -
lo wej w Sta rym Do mu Zdro jo wym
zgro ma dzi li się zna ko mi ci go ście z kra -
ju i za gra ni cy, obec ni i by li par la men ta -
rzy ści z są dec kim ro do wo dem,

sa mo rzą dow cy ró żnych szcze bli i opcji,
pro fe so rzy wy ższych uczel ni, lu mi na rze
kul tu ry, sze fo wie wa żnych in sty tu cji i li -
de rzy biz ne su. W jed nej ła wie zgod nie
za sie dli po sło wie i se na to ro wie PiS
i Plat for my Oby wa tel skiej, lu dzie le wi -
cy i le gen dy „So li dar no ści”. Go ściem
spe cjal nym był b. ko mi sarz UE Günter
Ver heu gen. Kan wą klu bo wej de ba ty
by ły przed sta wio ne przez pre ze sa Jó ze -
fa Olek se go eu ro pej skie (i świa to we)
ka rie ry lu dzi z są dec kim ro do wo dem.
Na wią zu jąc do im po nu ją cej li sty na -
ukow ców, du chow nych, biz nes me nów,
dy plo ma tów, któ rzy zna ko mi cie ra dzą
so bie w za gra nicz nych uczel niach, in sty -
tu cjach, ośrod kach ba daw czych i kor po -
ra cjach, pre zy dent Ry szard No wak
zgło sił ini cja ty wę or ga ni za cji w No wym
Są czu Świa to we go Zlo tu Są de czan
z oka zji 720. rocz ni cy lo ka cji mia sta,
w 2012 r. Zgod nie z tra dy cją ca ło rocz -
ne sty pen dia ufun do wa ne przez Klub
otrzy ma ła piąt ka naj lep szych ma tu rzy -
stów z 2010 r., któ rzy wy bra li stu dia
na UJ i AGH.: To masz Gar gas z Wie -
lo głów, Bar tło miej Szcze pa nik z Kru -
żlo wej Wy żnej, Jo an na Jo chy mek
z Ry tra, Ro za lia Kna pik i Je rzy Mi -
cha lik z No we go Są cza.

Au ta ro ku
Zna ni pro du cen ci lo dów bra cia Jó -

zef i Ma rian Ko ra lo wie spro wa dzi li
do No we go Są cza dwa sa mo cho dy
sław nej mar ki Rolls -Roy ce – Phan tom
LWB, pierw sze tej kla sy w Pol sce (ce -
na: 3 mln zł za sztu kę). „Ta ki mi au ta mi
je żdżą ci, któ rzy już mie li wszyst kie do -
stęp ne cac ka mo to ry za cji, to naj wy ższa
pół ka, wy żej nie ma już nic” – mó wił
przed sta wi ciel Rolls -Roy ce, Ra do sław
Pstro koń ski.

Bi twa ro ku
Na gó rze Po łom w Ry trze zor ga ni zo -

wa no pik nik hi sto rycz ny, któ re go naj wa -
żniej szym punk tem by ło od two rze nie
bi twy o Ry tro z 1939 ro ku. W ro li głów -
nej wy stą pi li człon ko wie Sto wa rzy sze -
nia Re kon struk cji Hi sto rycz nej
„Wrze sień 1939” z Kra ko wa oraz Gru -
py Re kon struk cji Hi sto rycz nej „Pod ha -
le w ogniu” z No we go Tar gu. Ak cja
od by ła się w oko li cach tra dy to ra (bun -

kra) na Po ło mi. Udział wzię ły wo zy bo -
jo we (w tym nie miec ki czołg) i pie cho -
ta. Był też po kaz umun du ro wa nia,
wy po sa że nia uzbro je nia żoł nie rzy pol -
skich i nie miec kich z tam tych lat.

Hołd ro ku
Be ne fis prof. dr. hab. Fe lik sa Ki ry ka,

wy bit ne go hi sto ry ka zwią za ne go od wie -
lu lat z Są dec czy zną, zor ga ni zo wa ny
w MOK przez Ka ba ret Er go. Spe cjal nie
dla fo to re por te rów za ara nżo wa no hołd
(na wzór słyn ne go ob ra zu Ja na Ma tej ki).
Na tro nie za siadł sam Pro fe sor.

Suk ce sy spor to we ro ku
Wy mie ni my aż czte ry: gra ją ca

pod wo dzą tre ne ra Da riu sza Wój to wi -
cza w se zo nie 2009/2010 San de cja, bę -
dąc be nia min kiem I li gi, wal czy ła
dziel nie do koń ca roz gry wek o awans
do eks tra kla sy, zaj mu jąc osta tecz nie 3
miej sce, za Wi dze wem Łódź i Gór ni -
kiem Za brze, ze stra tą 2 punk tów, wy -
prze da jąc m.in. ŁKS i Po goń Szcze cin.
Spo śród 34 me czów są de cza nie wy gra -
li 17, zre mi so wa li 8, prze gra li 9. Spo tka -
nia na sta dio nie przy ul. Ki liń skie go
oglą da ło ka żdo ra zo wo po nad 6 tys. wi -
dzów (re kord w wy gra nym 2-1 me czu
z Gór ni kiem Za brze: 8 tys.). Na wła -
snym bo isku prze gra ła tyl ko raz (z Wi -
dze wem). Awans do eks tra kla sy w ro ku
ju bi le uszu 100-le cia klu bu był bar dzo
bli sko… Dru gi suk ces był dzie łem Ko -
le ja rza Stró że, któ ry po raz pierw szy
w swych dzie jach awan so wał do pił kar -
skiej I li gi. Po nad to god ne od no to wa nia
są awan se: pił ka rek ręcz nych UKS
Olim pia -Są de cza nin No wy Sącz do I li -
gi i nie zła w niej – jak na de biu tan ta
– po sta wa oraz awans dru ży ny STS
San de cja pro wa dzo nej przez Ta de usza
Wcze śne go do II li gi siat ków ki ko biet. 

Za wo dy ro ku
Zor ga ni zo wa ny na po cząt ku wrze śnia

w Kry ni cy -Zdro ju Fe sti wal Bie go wy
Fo rum Eko no micz ne go. Im pre za, fir mo -
wa na przez In sty tut Stu diów Wschod -
nich w War sza wie, mia ła wiel ki
roz mach. W naj trud niej szej kon ku ren cji
– ul tra ma ra to nie „Sied miu Do -
lin” 100 km (na tra sach Be ski du Są dec -
kie go, spod Gó ry Par ko wej przez

WYDARZENIA
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Ja wo rzy nę, Ła bow ską Ha lę, Ry tro,
Prze hy bę, Elia szów kę, Piw nicz ną, Łom -
ni cę, Wier chom lę, Szczaw nik, Ru nek
i z po wro tem do Kry ni cy) zwy cię żył
Adam Dłu gosz (Vi se grad Ma ra ton Ry -
tro) po ko nu jąc dy stans 100 km w cza -
sie 11 godz. 18 min. W bie gu
ma ra toń skim na kla sycz nym dy stan sie
(42.196 km) z No we go Są cza przez Ła -
bo wą i Krzy żów kę do Kry ni cy trium fo -
wał Er ko lo Aske na fi, Ke nij czyk
w bar wach Wę gier, z cza sem po nad 2
godz. 33 min. Je den z uczest ni ków Ka -
zi mierz Ro mań ski z Le gio no wa – któ -
ry choć za jął od le głe miej sce, miał
szczę ście w lo so wa niu – od je chał do do -
mu no wym sa mo cho dem ufun do wa nym
przez fir mę Ko ral). Za naj bar dziej „wy -
bie ga ną” ro dzi nę uzna no fa mi lię Wań -
czy ków z No we go Są cza: Sła wo mir
i Pa weł wraz z sy nem Bart kiem wzię li
udział w Ko ral Ma ra to nie, a cór ka Ewe -
li na za ję ła 6 miej sce w Bie gu Dep ta ku
Kry nic kie go dla ko biet. Ca ła czwór ka
wy star to wa ła też w szta fe cie Bar de jów
– Kry ni ca.

Ki bic ro ku
102-let ni Jan Płach ta, za miesz ka ły

na os. Szuj skie go w No wym Są czu, naj -
star szy ki bic na świe cie! Na me cze San -
de cji przy wo zi go sa mo cho dem
oso bi ście pre zes An drzej Da nek, al bo je -
go syn. Jan Płach ta uro dził się 9 lu te -
go 1909 r., po cho dzi z Jur ko wa,
w No wym Są czu miesz ka od 1934 r.
Pra co wał w Warsz ta tach Ko le jo wych
(obec nie Ne wag SA). Opo wia da o so bie:

– 50 lat mia łem, kie dy pierw szy raz
w ży ciu do dok to ra po sze dłem. Te raz,
kie dy go rzej się po czu ję i przy mu si mnie,
że by do przy chod ni po re cep tę się zgło -
sić, le karz wy pro wa dza mnie do po cze -
kal ni, pa cjen tom po ka zu je i mó wi:
– Pa trz cie, ten czło wiek ma po nad sto
lat. Ży je tak dłu go, bo dba o swo je zdro -
wie, do brze się odży wia, od wie dza le ka -
rzy. A ja so bie w du chu my ślę, że gu zik
by mi to odży wia nie da ło, gdy by Bo zia
na de mną nie czu wa ła. 

Po dzi wiać i po zaz dro ścić!
Pa nu Ja no wi i Czy tel ni kom „Są de -

cza ni na” z No wym Ro kiem ży czy my
– dwu stu lat!

RE DAK CJA

KIELNIE ROKU BITWA ROKU

AUTA ROKU

ZJAZD ROKU

KIBIC ROKU

ZAWODY ROKU

SUKCESY SPORTOWE ROKU
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M ał go rza ta Gro ma la obej -
mu jąc po wie dzia ła, że
w swo jej słu żbie bę dzie
kie ro wa ła się sło wa mi pa -

pie ża Ja na Paw ła II: „Czło wiek jest ty le
wart, ile mo że dać z sie bie in nym”. No -
wa go spo dy ni Po de gro dzia by naj mniej
nie zra ża się tym, że jest pierw szą wój -
ci ną na Są dec czyź nie.

– Ra czej mi to po chle bia – przy zna -
je. – Cie szę się, że ko bie ty ubie ga ją się
o ta kie sta no wi ska. Te raz mó wi się ty le
o pa ry te tach. Dzi siaj ko bie ty są wszech -
stron nie wy kształ co ne, sil ne, nie bo ją się
star to wać w wy bo rach sa mo rzą do wych,
czy do par la men tu, nie ma ją opo rów, by
po dej mo wać trud ne de cy zje.

Choć do Ra dy Gmi ny Po de gro dzie
star to wa ły ko bie ty, żad nej nie uda ło się
zdo być man dat. Tak wiec to gmin ne gre -
mium sa mo rzą do we two rzą tyl ko i wy -
łącz nie pa no wie. 

***
Mał go rza ta Gro ma la ma za so bą bar -

dzo pra co wi tą, wy gra ną kam pa nię wy -
bor czą i świa do mość, że wzię ła
na swo je ko bie ce, kru che ra mio na nie
tyl ko spo re wy zwa nie, ale przede
wszyst kim bar dzo du żą od po wie dzial -
ność za przy szłość tej pod są dec kiej gmi -
ny i jej miesz kań ców. No wa wójt, któ rą
for so wał na to sta no wi sko jej wła sny ko -
mi tet, ma za so bą czte ro let nie do świad -
cze nie pra cy w sa mo rzą dzie. Jesz cze
kil ka ty go dni te mu by ła za stęp cą wój ta
gmi ny Ra ba Wy żna, któ rą wło da rzy na -
dal wójt An drzej Dzi wisz. Mał go rza ta
Gro ma la mó wi, że opusz cza ła tę gmi nę
nie bez ża lu.

– Nie ukry wam, bar dzo przy kro by ło
się że gnać z Ra bą, jej miesz kań ca mi
i współ pra cow ni ka mi – mó wi. – Nie my -
śla łam, że aż ty le bę dzie mnie to kosz to -
wa ło. By łam mi le za sko czo na, gdy
po ob ję ciu sta no wi ska wój ta gmi ny Po -
de gro dzie, przed Wi gi lią do urzę du przy -
szła prze sył ka. Oka za ło się, że jest to mój
fo tel, któ ry przy sła no mi z Urzę du Gmi -
ny w Ra bie Wy żnej. To by ła bar dzo mi ła
nie spo dzian ka. Pre zent pod cho in kę.

Nie bez ża lu też, po prze gra nych wy -
bo rach sa mo rzą do wych w 2006 ro ku
wy je żdża ła z Po de gro dzia na Pod ha le
z per spek ty wą, że być mo że na kil ka lat
opusz cza miej sce, w któ rym przez wie -

le lat pra co wa ła. Opusz cza ła wte dy sto -
li cę La chów Są dec kich ze świa do mo -
ścią, że jej ży cie za wo do we zmie ni się
o 180 stop ni. Wów czas, przed czte re ma
la ty, zde cy do wa ła się na ra dy kal ną
zmia nę. Ma jąc za so bą 23 la ta pra cy ja -
ko na uczy ciel geo gra fii w szko le pod sta -
wo wej w Ol szan ce, Gim na zjum
i Li ceum Za wo do wym w Po de gro dziu,
a od 2002 do 2006 ro ku ja ko dy rek tor
w Szko le Pod sta wo wej w sto li cy gmi ny,
zde cy do wa ła się, by coś w swo im ży ciu
za wo do wym zmie nić, choć sen ty ment
do oświa ty w jej ser cu po zo stał, co uwi -
docz ni ło się szcze gól nie pod czas jej pra -
cy w Ra bie Wy żnej. 

Tam rów nież, ja ko wi ce wójt, za an ga -
żo wa ła się bez resz ty w re ali za cję wie lu
istot nych dla tych te re nów pro jek tów
i pro gra mów, ta kich cho cia żby jak ter -
mo mo der ni za cja obiek tów pu blicz nych,
re mon ty i bu do wa chod ni ków, dróg,
mo der ni za cję, bu do wę sal gim na stycz -
nych i in nych obiek tów spor to wych, a ta -
kże, ja kże istot ne spra wy do ty czą ce
ka na li za cji i wo do cią gów. Dba ła o pro -
jek ty, któ rych ce lem by ło wy rów ny wa -
nie szans edu ka cyj nych dzie ci
i mło dzie ży, za po bie ga ją cych wy klu cze -
niu spo łecz ne mu naj bied niej szych.

Ko leb ką La chów Są dec kich rzą dzi wójt
w spód ni cy, te go jesz cze nie by ło! 

Lubi ludzi
i ludzie ją lubią
Jest drob ną, ope ra tyw ną i bar dzo ener gicz ną 47-let nią ko bie tą
– pierw szym na Są dec czyź nie wój tem w spód ni cy. Mał go rza -
ta Gro ma la, bo o niej mo wa, wy gra ła przed kil ko ma ty go -
dnia mi wy bo ry sa mo rzą do we w gmi nie Po de gro dzie.
Po ko na ła w dru giej tu rze 139 gło sa mi swo je go kontr kan dy da -
ta Sta ni sła wa Łat kę, do tych cza so we go wój ta.

WYBORY SAMORZĄDOWE

Mał go rza ta Gro ma la FOT. MIGA
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Z Ra by Wy żnej jest już tyl ko przy sło -
wio wy rzut ka mie niem do Za ko pa ne go,
z któ rym no wa wójt Po de gro dzia też jest
zwią za na od lat. W zi mo wej sto li cy Pol -
ski koń czy ła bo wiem Tech ni kum Ho te -
lar skie. Zaw sze z chę cią wra ca w to
miej sce, bo ma tam du żo przy ja ciół
i zna jo mych. Do Ra by Wy żnej cią gnę ła
ją rów nież ko le żeń ska zna jo mość. Mał -
go rza ta Gro ma la stu dio wa ła geo gra fię
ra zem z sio strą obec ne go wój ta An drze -
ja Dzi wi sza – Bar ba rą Dzi wisz,
od dwóch ka den cji rad ną wo je wódz ką.

– Ta przy jaźń prze trwa ła do tej po ry
– pod kre śla wój ci na. – Z Ba sią zna my
się od daw na i bar dzo so bie tą przy jaźń
ce nię. 

Te raz wró ci ła do Po de gro dzia obej -
mu jąc z wo li wy bor ców urząd wój ta.
De cy zja, by kan dy do wać po now nie tam,
skąd przed czte re ma la ty wy je żdża ła
na Pod ha le, nie by ła, jak przy zna je, ła -
twa. Na ma wia ło ją do te go wie lu miesz -
kań ców gmi ny ocze ku ją cych na ja kieś
zmia ny. Dla wy bor ców, któ rzy ob da rzy li
ją za ufa niem, ona by ła naj lep szym kan -
dy da tem, tą oso bą, któ ra mo że zmia ny
prze pro wa dzić.

– Zaw sze bli skie mo je mu ser cu by ły
spra wy i pro ble my miesz kań ców gmi ny
– tłu ma czy Mał go rza ta Gro ma la.
– Ucząc w wie lu szko łach mia łam kon -
takt z ro dzi ca mi uczniów, z któ ry mi

współ pra co wa ło mi się świet nie. Wspie -
ra li mnie w ró żnych dzia ła niach, po dej -
mo wa nych na rzecz szko ły. Wte dy też
po zna łam, jak funk cjo nu ją na sze sa mo -
rzą dy. Za cza sów, gdy wój tem Po de gro -
dzia był Ry szard Mar ci nek, ja ko
dy rek to ro wi pod sta wów ki uda ło mi się
po zy skać dla szko ły mnó stwo do dat ko -
wych fun du szy, wy re mon to wać obiekt
i wy po sa żyć. Dla mnie by ła to na miast -
ka za rzą dza nia in sty tu cją, wpraw dzie
nie wiel ką, bo by ła to tyl ko wiej ska szko -
ła. Po my śla łam – dla cze go wiec nie
spraw dzić się w pra cy sa mo rzą do wej.
Pierw szą, my ślę, że uda ną pró bę, prze -
szłam wła śnie w Ra bie Wy żnej. Z ba ga -
żem do świad czeń, ja kie wy nio słam
stam tąd, bę dzie mi tu znacz nie ła twiej
wejść w try by sa mo rzą do wej pra cy.

– Je stem zwią za na z tym re gio nem
i miesz ka ją cy mi tu taj ludź mi – cią gnie
Mał go rza ta Gro ma la. – Do szłam
do wnio sku, że mo gę spo ro zdzia łać
w wie lu dzie dzi nach przez te czte ry la ta,
zwłasz cza, je śli cho dzi o po zy ski wa nie
środ ków unij nych. Już w cią gu tych kil -
ku na stu dni od wy bo rów uda ło nam się
opra co wać, chy ba do brze, wnio sek, któ -
ry mu sie li śmy zło żyć do 28 stycz -
nia 2011 r. na od no wę cen trów
Po de gro dzia i Brze znej. Chcę ści ślej
współ pra co wać z po wia tem w za kre sie
re mon tów dróg i uspraw nie nia ko mu ni -

ka cji. Ma rzeń jest wie le. Cho cia żby ta -
kie, by w Brze znej po wstał „Or lik”.
O in nych, rów nie wa żnych, po trzeb nych,
nie chcia ła bym na ra zie mó wić. Przyj -
dzie jed nak po ra, że przed sta wi my je na -
szym miesz kań com. 

No wa wójt mo że po chwa lić się stu -
dia mi wy ższy mi (kie ru nek geo gra fia)
ukoń czo ny mi na Uni wer sy te cie Pe da go -
gicz nym w Kra ko wie, stu dia mi po dy plo -
mo wy mi z or ga ni za cji i za rzą dza nia
oświa tą oraz stu dia mi po dy plo mo wy mi
z przy ro dy. Za so bą ma też wie le szko -
leń i kur sów z za kre su po zy ski wa nia
środ ków unij nych. Jest też eg za mi na to -
rem Okrę go wej Ko mi sji Eg za mi na cyj nej

– Je stem otwar ta na ka żdą kon struk -
tyw ną roz mo wę i słu cham te go, z czym
do mnie lu dzie przy cho dzą – mó wi.
– Lu bię pra cę z ludź mi. Nie wa ham się,
gdy trze ba pod jąć trud ną de cy zję,
a prze cież ta kie nie jed no krot nie ży cie
nie sie. Zaw sze na pierw szym miej scu
sta wiam to, co ma ją do po wie dze nia lu -
dzie. Pra ca wój ta po le ga m.in. na tym,
by po móc im przejść przez ró żne pro ble -
my. Do ło żę sta rań, aby nie za wieść wy -
bor ców, któ rzy mi za ufa li, a tych, któ rzy
nie od da li na mnie gło su, bę dę sta ra ła
się prze ko nać do sie bie pra cą.

***
Mał go rza ta Gro ma la, zo dia kal -

na pan na miesz ka w od da lo nej za le d wie
o 6 km od Po de gro dzia Ja dam wo li, a to
już gmi na Łu ko wi ca, któ rą od 1979 ro -
ku kie ru je Cze sła wa Rzad kosz. No wą
wójt Po de gro dzia, je śli cho dzi o jej za -
wo do we wy bo ry, wspie ra mąż i cór ka
Pa try cja, praw nicz ka z wy kształ ce nia,
pra cu ją ca w Kra ko wie. No wa go spo dy -

Byłam mile zaskoczona,
gdy po objęciu stanowiska
wójta gminy Podegrodzie,
przed Wigilią do urzędu
przyszła przesyłka. Okazało
się, że jest to mój fotel,
który przysłano mi z
Urzędu Gminy w Rabie
Wyżnej. 

FO
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ni gmi ny Po de gro dzie lu bi pod ró żo -
wać. Spo ro miejsc w Pol sce i po za jej
gra ni ca mi uda ło jej się zwie dzić.

– Je śli pod ró żo wać – to tyl ko ro dzin -
nie. W ka żde wa ka cje sta ra my się ze dwa,
trzy ty go dnie spę dzić w miej scu, któ re go
jesz cze nie po zna li śmy – tłu ma czy. 

W pa mię ci po zo sta ła jej bar dzo eg -
zo tycz na wy pra wa do kra jów Ame ry -
ki Po łu dnio wej, pod róż po Ama zon ce
w czół nie, któ rym ste ro wał In dia nin
z jed ne go z za miesz ku ją cych tam ple -
mion. Cie ka wość świa ta za cią gnę ła ją
i jej ro dzi nę do Ke nii, Tu ne zji, Egip tu,
do kra jów Eu ro py. Nie za po mnia nym
prze ży ciem by ło spo tka nie z Oj cem
Świę tym Ja nem Paw łem II na pry wat -
nej au dien cji. Chcia ła by jesz cze po je -
chać do Ja po nii, bo ten kraj urze ka ją
ró żno rod no ścią.

Mał go rza ta Gro ma la jest oso bą wy -
jąt ko wo ak tyw ną. Bar dzo lu bi jeź dzić
w zi mie na nar tach. W Ra bie Wy żnej
zda rza ło się, że po za koń cze niu pra cy
w urzę dzie ubie ra ła kom bi ne zon i nar -
ty, któ re wy cią ga ła z sa mo cho du i ru -
sza ła na stok. La tem pre fe ru je
wę drów ki po gó rach.

– To jest dla mnie ta ki azyl – tłu ma -
czy. – Do sko na le wte dy wy po czy wam.
Nie mu szą to być wy so kie gó ry. Wy -
star czy faj ne miej sce, gdzie mo gę
usiąść i prze my śleć wie le spraw.

Nie za nie dbu je ksią żek. Du żo czy -
ta. Jest prze ko na na, że na wy bór kie -
run ku stu diów, ja kie ukoń czy ła
– geo gra fię, mia ły wpływ ksią żki pod -
ró żni cze, któ re wręcz po chła nia ła. Jak
ka żda ko bie ta jest pa nią do mu, zaj mu -
ją cą się wszyst ki mi do mo wy mi obo -
wiąz ka mi. Lu bi go to wać i piec. Jej
sztan da ro wym wy pie kiem jest cia sto
ana na so we. 

Gdy za przy się ża no ją na wój ta dzię -
ko wa ła swo im wy bor com za po par cie,
kon ku ren tom z I tu ry – Grze go rzo wi
Su do i Mar ko wi Uszko – za uczci wą
ry wa li za cję. Sta ni sław Łat ka zda jąc
urząd po gra tu lo wał jej zwy cię stwa wy -
bor cze go. W swo im pro gra mie wy bor -

czym, któ re mu przy świe ca ło ha sło
„Ra zem zmie ni my gmi nę Po de gro -
dzie”, wy mie ni ła naj wa żniej sze spra -
wy, któ re wy ma ga ją pil ne go
roz wią za nia. No wa wójt po sta wi ła
m.in. na po zy ski wa nie fun du szy unij -
nych na in we sty cje, na re ali za cję ta kich
za dań jak ka na li za cja, wo do cią gi, dro -
gi, chod ni ki, ter mo mo der ni za cja
obiek tów pu blicz nych, na zwięk sze nie
bez pie czeń stwa miesz kań ców, roz wój
in fra struk tu ry oświa to wej, wy rów ny -
wa nie szans edu ka cyj nych dzie ci i mło -
dzie ży, roz wój świe tlic wiej skich,
krze wie nie lo kal nych tra dy cji oraz re -
ak ty wo wa nie kół go spo dyń wiej skich.
Nie zwy kle istot nym pro ble mem jest
też pro mo cja gmi ny, ja ko ko leb ki kul -
tu ry La chów Są dec kich i pro mo cja
pro duk tów re gio nal nych. Chcia ła by też
zre ali zo wać pro gram,, Urząd przy ja zny
miesz kań com”. 

– Bo ta ki wi nien on być – oświad cza
krót ko.

IGA MI CHA LEC

Nie zaniedbuje książek.
Dużo czyta. Jest
przekonana, że na wybór
kierunku studiów, jakie
ukończyła – geografię,
miały wpływ książki
podróżnicze, które wręcz
pochłaniała. 

E me ry to wa ny na uczy ciel, ostat -
nio agent ubez pie cze nio wy,
a za wsze stra żak -ochot nik
w I tu rze wy bo rów na wój ta

gmi ny Gró dek nad Du naj cem gład ko
po ko nał spra wu ją ce go urząd od dwóch
ka den cji Ste fa na Wo la ka. Ob ser wa to rzy
z ze wnątrz by li za sko cze ni, ale miesz -
kań cy gmi ny nie. Mó wią, że po ra żka
Wo la ka wi sia ła w po wie trzu.

– Kie dy w po wy bor czą noc do sta łem
te le fo nicz nie wia do mość, że w Ro żno -
wie, gdzie miesz ka Ste fan Wo lak, prze -
gra łem z nim tyl ko 80 gło sa mi, to już
wie dzia łem, że wy gra łem wy bo ry
– wspo mi na Jó zef To biasz. 

Pierw szym symp to mem nad cho dzą -
cej po ra żki Ste fa na Wo la ka by ła nie -
obec ność na gmin nych ob cho dach Dnia
Na uczy cie la w paź dzier ni ku pro bosz -
czów, a księ ża naj le piej wie dzą, co
w tra wie pisz czy. Nie mo żna po wie -
dzieć, że Wo lak był złym wój tem. Sta -
rał się, za bie gał o pie nią dze dla gmi ny,
na stęp cy zo sta wił roz po czę ty, gi gan -
tycz ny pro gram wod no -ście ko wy,
na któ ry po zy skał gru be mi lio ny z fun -
du szy unij nych, a mi mo to prze grał. 

– Wo la ka zgu bi ła pew ność sie bie
i aro gan cja, za czął trzy mać z bo ga ty mi,
a lek ce wa żyć bied nych – uwa ża pew -
na nie za mo żna miesz kan ka Bart ko wej. 

Pod czas uro czy sto ści prze ka za nia
wła dzy w gmi nie Gró dek nad Du naj cem
nie obe szło się bez zgrzy tów. Jó zef To -
biasz przy go to wał dla sta re go wój ta pa -
miąt ko wy gra wer ton, tym cza sem Ste fan
Wo lak ow szem, po gra tu lo wał kon ku ren -
to wi zwy cię stwa, jak to jest w zwy cza ju,
ale po tem ska rżył się na nie wdzięcz ność
miesz kań ców i nie uczci wą kam pa nię
wy bor czą kon ku ren tów. 

– Pro wa dzi łem skrom ną kam pa nię,
nie mia łem na wet pla ka tów. Wy dru ko -
wa łem jed ną ulot kę, bo po sta wi łem
na bez po śred ni kon takt z ludź mi, ró żne
spo tka nia i ze bra nia – uspra wie dli wia
się zwy cięz ca wy bo rów. 

Uprzej my i kul tu ral ny, wręcz ugrzecz -
nio ny, za nim po wie czło wie ko wi coś
przy kre go, to trzy ra zy wcze śniej prze -
pro si. Do tąd był ko ja rzo ny z oświa tą
i PSL. Przez 17 lat dy rek to ro wał Szko le
Pod sta wo wej w Gród ku n. Du naj cem, ale
prze cież nie jest no wi cju szem na ni wie

WYBORY SAMORZĄDOWE
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sa mo rzą do wej. Nie był to je go de biut
w wy ści gu po naj wy ższy urząd w gmi -
nie. Pierw szą pró bę Jó zef To biasz pod jął
przed 8 la ty, ale prze padł w I tu rze. W la -
tach 1990–1998 był rad nym gmin nym,
w ko lej nej ka den cji raj cą po wia to wym,
w ostat nich wy bo rach też kan dy do wał
do Ra dy Po wia tu No wo są dec kie go z li -
sty Są dec kiej Wspól no ty Sa mo rzą do wej,
ale, jak mó wi, na wet nie spraw dził ile do -

stał gło sów. Wszyst ko zbla dło wo bec
trium fu w wy bo rach na wój ta. 

***
Ro dzi na no we go go spo da rza gmi ny

Gró dek n. Du naj cem po cho dzi z tej czę -
ści przed wo jen ne go Ko by le Gród ka,
któ rą dziś po kry wa ją wo dy Je zio ra Ro -
żnow skie go. 

– Dzia dek, Mi chał To biasz, zo stał wy -
sie dlo ny – opo wia da wnuk. – Nie pro -

ce so wał się, jak in ni z przed wo jen nym
pań stwem pol skim o wy ższe od szko do -
wa nie, tyl ko wziął pie nią dze, któ re mu
da wa li i ja ko je den z pierw szych ku pił
go spo dar kę w Bart ko wej. 

Ro dzi na do brze się przy ję ła w no -
wym miej scu za miesz ka nia. Oj ciec na -
sze go bo ha te ra, Ste fan To biasz, przez 17
lat był soł ty sem Bart ko wej. 

Jó zef skoń czył pod sta wów kę
w Gród ku, po tem Tech ni kum Che micz -
ne w Sta rym Są czu, a na stęp nie Po li -
tech ni kę Kra kow ską im. Ta de usza
Ko ściusz ki, spe cjal ność – in ży nie ria
che micz na. Wy bran kę ser ca zna lazł
w Gród ku, z przy szłą żo ną zna li się ze
szko ły. 

– Po stu diach mia łem pra co wać
w Po li cach pod Szcze ci nem, pod pi sa łem
na wet wstęp ną umo wę z za kła da mi che -
micz ny mi, ale teść chciał, że by śmy się
bu do wa li w Gród ku – wspo mi na Jó zef
To biasz. 

Je go szwa grem jest Jó zef Koł bon, na -
czel nik gmi ny Gró dek n. Du naj cem
w pierw szej po ło wie lat 80. ze szłe go
stu le cia, po tem szef ośrod ka wcza so we -
go słu żby wię zien nej „Bar tek” w Bart -
ko wej. Dru gi szwa gier no we go wój ta to
An drzej Krup czyń ski, zna ny ra dio wiec,
kie dyś gwiaz da są dec kie go od dzia łu Ra -
dio Kra ków, a od do brych pa ru lat dy -
rek tor Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry
w Gród ku n. Du naj cem z gło wą peł ną
po my słów. 

Po stu diach i ożen ku pan Jó zef za czął
uczyć ma te ma ty ki, fi zy ki – wła ści wie
wszyst kich przed mio tów, jak wspo mi -
na – w Szko le Pod sta wo wej w Sien nej,
a po trzech la tach prze niósł się do szko -
ły w Gród ku, gdzie pra co wał przez 21
lat. W 1989 ro ku zo stał dy rek to rem
szko ły. Wpi sał się do kro ni ki wsi ja ko
bu dow ni czy pięk ne go, do brze wi docz -
ne go z głów nej dro gi bu dyn ku szko ły,
obec nie Ze spo łu Szkół (pod sta wów ka
i gim na zjum). W 2006 ro ku, w wie ku 51
lat prze szedł nie spo dzie wa nie na wcze -
śniej szą eme ry tu rę na uczy ciel ską, na -
stęp cy zo sta wił go to wy pro jekt sa li
gim na stycz nej. 

– Nie mo głem się do ga dać z gmi ną,
mia łem już dość tej szar pacz ki – mó wi
enig ma tycz nie, a zda je się, że wte dy
wła śnie wójt Ste fan Wo lak wy ko pał

Czło wiek Paw la ka wło da rzy 
nad Je zio rem Ro żnow skim 

Prze pra szam, 
że wy gra łem...
– Tak ja koś wy szło, sam by łem za sko czo ny, li czy łem na ho no -
ro wa po ra żkę, nie wiel ką ró żni cą gło sów, tym cza sem wy gra -
łem – mó wi z prze pra sza ją cym uśmie chem Jó zef To biasz,
spraw ca du żej nie spo dzian ki w wy bo rach sa mo rzą do wych
na Są dec czyź nie.

Jó zef To biasz FOT. HSZ
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grób dla sie bie. To biasz był za mło dy,
aby wieść ży wot spo koj ne go eme ry ta,
a po za tym ro dzi na by ła w po trze bie,
dzie ci na stu diach. Za jął się ubez pie -
cze nia mi i nie źle mu po szło w tej bra -
nży. – Szyb ko zdo by łem klien te lę, bo
ła two na wią zu ję kon takt z ludź mi.
Sprze da wa łem ubez pie cze nia ko mu ni -
ka cyj ne, rol ni cze, po li sy na ży cie,
wszyst ko – mó wi. 

***
Na ob wiesz cze niu wy bor czym

przy na zwi sku kan dy da ta na wój ta Jó -
ze fa To bia sza na pi sa no, że na le ży
do PSL. Z par tią Wal de ma ra Paw la ka
zwią za ny jest od dzie się cio le ci. Z li sty
lu do wców star to wał w wy bo rach po wia -

to wych, za sia da w ra dzie po wia to wej
i okrę go wej PSL. Gmi na Gró dek, to
obok Ko rzen nej, ba stion lu do wców
na Są dec czyź nie, je że li mo żna o czymś
ta kim mó wić na tym te re nie, zdo mi no -
wa nym prze cież przez twar dą pra wi cę.
W ka żdym ra zie w tych dwóch gmi nach
PSL osią gał za wsze re la tyw nie naj lep -
szy wy nik, ale w ro dzi nie Jó ze fa To bia -
sza nie by ło wiel kich tra dy cji ru chu
lu do we go. 

– Tyl ko mo ja bab cia ze stro ny mat ki,
Ma rian na Gór ka, na le ża ła do przed wo -
jen ne go ZMW „Wi si” i nie raz mi opo -
wia da ła, jak za jej mło dych lat
ob cho dzo no Zie lo ne Świąt ki. Ja kie po -
cho dy od by wa ły się w Ko by le Grod ku
– tłu ma czy To biasz. 

Stu dio wał w okre sie kar na wa łu so li -
dar no ścio we go i twier dzi, że zdą żył za -
pi sać się w Kra ko wie do NZS. Dy plom
ma gi stra in ży nie ra zdo był w 1982 ro ku
i po po wro cie w ro dzin ne stro ny przy -
stał do Zjed no czo ne go Stron nic twa Lu -

do we go, gdzie się za pi sy wa li lu dzie,
któ rzy chcie li być ak tyw ni w tam tym
ustro ju, ale do PZPR by ło im da le ko. Po -
zo stał wier ny ZSL -owi rów nież wte dy,
gdy par tia prze po czwa rzy ła się w 1989
ro ku w PSL. Do brym zna jo mym no we -
go wój ta Gród ka n. Du naj cem był po -
cho dzą cy z nie da le kiej Pa le śni cy śp.
Wie sław Wo da, wie lo let ni po seł PSL,
któ ry zgi nął w ka ta stro fie smo leń -
skiej 10 kwiet nia 2010 ro ku. 

– Dwa ty go dnie przed ka ta stro fą, 24
mar ca Wie siek był u mnie w do mu
na ka wie i opo wia dał, że wy bie ra się
do Smo leń ska na ob cho dy ka tyń skie
– wspo mi na Jó zef To biasz. – Miał je -
chać do Ka ty nia po cią giem, ale
w ostat niej chwi li po seł Że li chow ski od -
stą pił mu miej sce w sa mo lo cie. 

Na pierw szą po wy bor czą se sję ro bo -
czą Ra dy Gmi ny Gró dek n. Du naj cem
no wy wójt za pro sił pe eselow skie go po -
sła Bro ni sła wa Dut kę z Li ma no wej. Gdy
w 2006 ro ku To biasz zo stał eme ry tem,
to wła śnie po seł Wo da wy móg na po śle
Dut ce, że by go za trud nił na pół eta tu, ja -
ko swo je go asy sten ta w biu rze po sel -
skim PSL w No wym Są czu przy ul.
Na ru to wi cza. 

– Wie siek po wie dział do Bron ka:
„Wszyst ko cią gniesz w stro nę Li ma no -
wej, a trze ba na Są dec czyź nie też dzia -
łać” – przy po mi na so bie To biasz. 

Je go do brym zna jo mym jest Woj -
ciech Ko zak, świe żo upie czo ny wi ce -
mar sza łek Ma ło pol ski z ra mie nia PSL
i Sta ni sław So rys, przed tem wi ce wo je -
wo da, a obec nie czło nek za rzą du wo je -
wódz twa ma ło pol skie go, po tej sa mej
pe eselow skiej li nii. 

Czy no wy wójt wy ko rzy sta te ko nek -
sje dla roz wo ju gmi ny? 

***
– Mam czte ry prio ry te ty – mó wi Jó -

zef To biasz. 
Pierw sze, że to wal ka z osu wi ska mi.

Pod czas ubie gło rocz nych po wo dzi, kie -
dy zie mia ru szy ła w Tro piu, Zby szy -
cach, Przy do ni cy, Gród ku i Ro żno wie
uszko dzo nych zo sta ło ok. 40 do mów.
Nad zór bu dow la ny wy dał sze ściu ro dzi -
nom na kaz opusz cze nia za gro żo nych
do mostw. 

– Mu si my po móc tym lu dziom wy bu -
do wać no we do my. Zro bi my to si ła mi
gmi ny lub przy po mo cy pań stwa – mó -
wi wójt. Z tzw. pro gra mu Tu ska po wo -
dzia nie mo gą do stać do 300 tys. zł

Na obwieszczeniu
wyborczym przy nazwisku
kandydata na wójta Józefa
Tobiasza napisano, że
należy do PSL. Z partią
Waldemara Pawlaka
związany jest od
dziesięcioleci. 

WYBORY SAMORZĄDOWE
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na po sta wie nie no wej sa dy by, ale te pie -
nią dze są uwa run ko wa ne wie lo ma ob -
ostrze nia mi. – Bar dzo chy trze to jest
skon stru owa ne – uwa ża To biasz. 

Dru gi prio ry tet no we go wój ta to
„udro żnie nie”, jak to na zy wa, łącz no ści
ko mu ni ka cyj nej ze świa tem. – Prze bie -
ga ją ca przez na sza gmi nę dro ga wo je -
wódz ka nu mer 975 do Dą bro wy
Tar now skiej jest w naj gor szym sta nie
w Ma ło pol sce, a to jest głów na nić łą czą -
ca gmi nę ze świa tem. Je śli zaś cho dzi
o ko mu ni ka cję z Są czem, to jest jesz cze
go rzej. Wy star czy wspo mnieć osu wi sko
w Wo li Ku row skiej – mó wi wójt. 

Po trze cie, spraw na re ali za cja pro gra -
mu wod no -ście ko we go, za po cząt ko wa -
ne go przez wój ta Wo la ka. Z fun du szu
unij ne go Spój ność gmi na uzy ska ła
na ten cel nie ba ga tel ną kwo tę 73 mln zł,
do wy da nia w trzy la ta. Za te pie nią dze
ma ją być zmo der ni zo wa ne oczysz czal -
nie ście ków w Gród ku i Ro żno wie oraz
zbu do wa ne trzy no we: w Bart ko wej,
Tro piu i Sien nej. 

Po czwar te, trze ba wresz cie po sprzą -
tać Je zio ro Ro żnow skie. 

– W ubie głym ro ku przez je zio ro prze -
szły czte ry fa le po wo dzio we. Mu si my się

do ga dać z elek trow nią, wła ści cie la mi
dom ków wy po czyn ko wych, na wet z węd -
ka rza mi i coś zro bić z ty mi śmie cia mi,
bo ina czej go ście do nas nie przy ja dą
– uwa ża Jó zef To biasz. Wie, co mó wi,
w koń cu do nie daw na, w se zo nie tu ry -
stycz nym, pro wa dził grill -bar za za pie -
kan ka mi i pi wem la nym w Gród ku (50
me trów od je zio ra). 

***
Na świe żo upie czo ną pa nią wój ci nę

od ma leń ko ści lu dzie wo ła li Ela,
a w rze czy wi sto ści jest Zo fią. 

– Do pie ro, gdy Ela mia ła osiem lat,
to od kry to ja kie imię do sta ła na chrzcie
– wy ja śnia mąż. 

Pań stwo To bia szo wie ma ją czwo ro
do ro słych dzie ci i czwo ro ma łych wnu -
cząt. Naj star szy To mek (32 la ta), tak jak
ta ta ab sol went Po li tech ni ki Kra kow -
skiej, pra cu je u te ścia w pie kar ni
w Sien nej, a naj młod szy Ja kub (23 la ta)
stu diu je ra tow nic two me dycz ne w no -
wo są dec kiej PWSZ. Mag da (29 lat)
miesz ka z mę żem i dzieć mi w do mu ro -
dzin nym, a Ka sia (25 lat) skoń czy ła
Uni wer sy tet Pe da go gicz ny w Kra ko wie
i da lej się kształ ci. Sło wem, dzie ci wójt
ma zdol ne i am bit ne. 

Po zwy cię stwie wy bor czym Jó zef
To biasz otrzy mał mnó stwo gra tu la cji.
Dzwo ni li i ma ilo wa li zna jo mi z ca łe -
go świa ta, ale naj bar dziej z je go suk -
ce su cie szy li się dru ho wie OSP
w Gród ku n. Du naj cem, do któ rej

od ćwierć wie cza na le ży no wy wójt.
Za słu ga To bia sza jest po zy ska nie,
po li nii pe eselow skiej oczy wi ście,
szyb kiej ło dzi mo to ro wej, któ ra już
nie jed ne mu wcza so wi czo wi ura to wa -
ła ży cie. Pan Jó zef ma pa tent ster ni ka
ta kiej ło dzi. 

HEN RYK SZEW CZYK

– Kiedy w powyborczą noc
dostałem telefonicznie
wiadomość, że w
Rożnowie, gdzie mieszka
Stefan Wolak, przegrałem z
nim tylko 80 głosami, to już
wiedziałem, że wygrałem
wybory – wspomina Józef
Tobiasz. 

FO
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W Sej mi ku o tra sie eks pre so wej
z Brze ska do No we go Są cza

Mo der ni za cja dro gi kra jo wej 75 łą -
czą cej au to stra dę A4 z No wym Są czem
i Mu szyn ką oraz bu do wa tra sy eks pre -
so wej z Brze ska do No we go Są cza zna -
la zły się w wy ka zie naj pil niej szych
in we sty cji dro go wych Ma ło pol ski, za -
war tych w ape lu sej mi ku ma ło pol skie -
go do mi ni stra in fra struk tu ry. 

Sej mik przez akla ma cję przy jął apel
w spra wie Pro gra mu Bu do wy Dróg
Kra jo wych na la ta 2011-2015. Rad ni
wo je wódz cy wy ra zi li dez apro ba tę dla
pro jek tu pro gra mu skie ro wa ne go
do kon sul ta cji spo łecz nych w je go czę -
ści do ty czą cej Ma ło pol ski. W pro jek cie
pro gra mu je dy ną in we sty cją jest za kon -
trak to wa na i bę dą ca w za awan so wa nej
fa zie re ali za cji bu do wa au to stra dy A4.
Pro jekt pro gra mu nie prze wi du je lub od -
su wa w cza sie ewen tu al ne roz po czę cie
re ali za cji wie lu bar dzo istot nych in we -
sty cji nie zbęd nych dla spraw ne go funk -
cjo no wa nia kra jo we go ukła du
trans por to we go w Ma ło pol sce.

Na wnio sek Zyg mun ta Ber dy chow -
skie go (PO), wspar te go przez Lesz ka
Zegz dę (PO) i An drze ja Ro man ka (PiS)
na li stę naj pil niej szych za dań dro go -
wych Za rząd Wo je wódz twa Ma ło pol -
skie go – obok kil ku na stu in we sty cji
kra kow skich, tar now skich, pod ha lań -
skich i oświę cim skich – wpi sał dwie ar -
cy wa żne dla są de czan: mo der ni za cję
dro gi kra jo wej nr 75 z Brze ska do No -
we go Są cza oraz bu do wę tra sy eks pre -
so wej łą czą cej oba te mia sta.

– Ten apel ma ka pi tal ne zna cze nie dla
Są dec czy zny – mó wi Zyg munt Ber dy -
chow ski. – Po raz pierw szy w ofi cjal nym
do ku men cie Sej mi ku wo je wódz kie go
zna la zło się in we sty cje new ral gicz ne dla
ukła du ko mu ni ka cyj ne go Są dec czy zny
i łącz no ści na sze go re gio nu ze świa tem.
Od tąd już w żad nych roz mo wach władz
wo je wódz twa z mi ni ster stwem in fra struk -
tu ry i Ge ne ral ną Dy rek cją Dróg Kra jo -
wych i Au to strad nie bę dzie mo żna
po mi nąć tych in we sty cji. Apel bę dzie
punk tem wyj ścia do sta rań o wspar cie

in we sty cji ma ło pol skich z bu dże tu cen -
tral ne go.

War to wie dzieć:
In we sty cje dro go we o szcze gól nym zna cze niu
dla Ma ło pol ski wy mie nio ne w ape lu sej mi ku
woj. ma ło pol skie go do mi ni stra in fra struk tu ry
z 20 grud nia 2010 r.:
– bu do wa dro gi eks pre so wej S7 po stro nie

wschod niej Kra ko wa oraz na od cin kach: gra -
ni ca wo je wódz twa świę to krzy skie go – Kra -
ków i Lu bień – Rab ka,

– bu do wa pół noc nej ob wod ni cy Kra ko wa,
– bu do wa ob wod nic: Za to ra, Ska wi ny, Za bie -

rzo wa,
– bu do wa Be skidz kiej Dro gi In te gra cyj nej,
– prze bu do wa dro gi kra jo wej nr 73 w ce lu po łą -

cze niu au to stra dy A4 z dro gą kra jo wą nr 4,
– prze bu do wa dro gi kra jo wej nr 73 na od cin ku

Szczu cin – Tar nów,
– prze bu do wa dro gi kra jo wej nr 75 na od cin ku

Nie po ło mi ce – Tar go wi sko,
– mo der ni za cja tra sy kra jo wej 75 łą czą cej

au to stra dę A4 z No wym Są czem i Mu -
szyn ką oraz bu do wę no wej dro gi eks pre -
so wej łą czą cej No wy Sącz z Brze skiem,

– bu do wa mo stu w Piw nicz nej na dro dze
kra jo wej nr 87.

Budowę Centrum Onkologii
można śledzić przez internet 

Mro zy nie prze szka dza ją w bu do wie
Cen trum On ko lo gii przy no wo są dec kim
szpi ta lu. Ru szy ła we wrze śniu, pod ko niec
grud nia sta ło już pię tro. War to śle dzić po -
stę py bu do wy w in ter ne cie, ka me ra prze -
ka zu je ob raz na ży wo co dzien nie, pó ki się
nie ściem ni. Po stę py mo żna ob ser wo wać

pod ad re sem: http://www.szpi tal no wy -
sacz.pl/ka mer ka-on ko lo gia.

Fi nał ro bót bu dow la nych prze wi dy -
wa ny jest na ko niec wrze śnia 2012 ro -
ku. Sa mo cen trum on ko lo gii bę dzie
do dys po zy cji pa cjen tów nie co póź niej.
Wy po sa ża nie cen trum w sprzęt szpi tal -
ny i spe cja li stycz ne urzą dze nia me dycz -
ne po trwa kil ka mie się cy tak, że pierw si
cho rzy tra fią tu w 2013 ro ku. Pla nu je się
uru cho mie nie 100 łó żek. W ra mach cen -
trum dzia łać bę dzie za kład ra dio te ra pii
oraz od dział che mio te ra pii.

Bu do wa cen trum ma po chło nąć 28
mln zło tych, a wy po sa że nie po nad 50
mln zł.

Ne wag przyj mu je, ale ma ło pła ci
Przed po nad ro kiem są dec ki Ne wag

zwol nił oko ło 400 osób. W 2010 r. po zy -
skał no we za mó wie nia i w związ ku
z tym po trze bu je pra cow ni ków, w pierw -
szej ko lej no ści elek tro me cha ni ków urzą -
dzeń ste ro wa nia ru chem ko le jo wym,
spa wa czy, sto la rzy, elek tro mon te rów, ta -
pi ce rów. Za po trze bo wa nie zgło szo ne
do Są dec kie go Urzę du Pra cy do ty czy ło
ok. 150 osób. Pra cę pro po no wa ną przez
pro du cen ta no wo cze snych skła dów ko -
le jo wych pod ję ło na dłu żej rap tem 58
osób. Więk szość zre zy gno wa ła z niej al -
bo nie utrzy ma ła się na eta cie w za kła -
dzie. Po wód pro za icz ny: ni skie pen sje,
od bie ga ją ce od śred nich kra jo wych.

GOSPODARKA

GO SPO DAR CZE LU STRO RE GIO NU
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Bu dżet No we go Są cza 
w rę kach Ban ku Ślą skie go

ING Bank Ślą ski SA wy grał prze targ
na lu kra tyw ną usłu gę: ob słu gę bu dże tu
mia sta No we go Są cza na la ta 2011-
2015. Spo śród 4 ofe ren tów ofer ta „ślą -
za ków” oka za ła się naj ko rzyst niej sza
(naj ni ższa ce na, ma rża i opro cen to wa nie
kre dy tów oraz naj wy ższe opro cen to wa -
nie lo kat). W grę wcho dzi ob słu ga
ok. 350 mln zł rocz nie (ty le mniej wię -
cej wy no si bu dżet mia sta). Ob słu ga ban -
ko wa Urzę du Mia sta jest dość
skom pli ko wa na, obej mu je aż 42 ra chun -
ki (wszel kie po dat ki, fun du sze, opła ty,
wa dia, czyn sze, dzie rża wy, ob słu gi pro -
gra mów, pro jek tów i in we sty cji etc.),
a po nad to fi nan se 65 jed no stek i za kła -
dów bu dże to wych. Ry wa la mi w prze tar -
gu by li: BRE Bank, Bank PKO SA
i PKO BP.

Sądeckie firmy w gronie
najcenniejszych polskich marek

Trzy są dec kie fir my – Fa kro, Ko ral,
Mu szy nian ka – zna la zły się w opu bli ko -
wa nym w grud niu w „Rzecz po spo li tej”
ran kin gu naj cen niej szych pol skich ma -
rek. Pod uwa gę wzię to 330 pod mio tów
ma ją cych łącz nie war tość 61 mld zł. Fir -
my kla sy fi ko wa no pod wzglę dem
dwóch kry te riów: war to ści i mo cy.
W tym pierw szym współ za wod nic twie
na sa mym to pie umiesz czo no Or len,
PKO BP i PZU.

Moc mar ki ro zu mia na ja ko mia ra
efek tyw no ści za rzą dza nia okre ślo no
spe cjal nym współ czyn ni kiem umo żli -
wia ją cym bez po śred nie od czy ta nie war -
to ści ze sprze da ży da nej mar ki (czę sto
bę dą cych da ny mi po uf ny mi). Na „moc”
skła da ły się si ła mar ki, po strze ga na war -
tość, pre stiż, sto pa re fe ren cji, po strze ga -
na ja kość i świa do mość mar ki, lo jal ność
klien tów. Do daj my, że moc mar ki nie
jest to żsa ma i pro por cjo nal na z udzia ła -
mi ryn ko wy mi.

W ran kin gu war to ści Fa kro upla so -
wa no na 68 miej scu, w ran kin gu mo cy
– na 40, Ko ral na 125 i 5, Mu szy nian ka
– 197 i 9. War tość mar ki Fa kro osza co -
wa no na 199,5 mln zł, o 29 proc. wię cej
niż w 2008 r. (wte dy są dec ki pro du cent
okien da cho wych był skla sy fi ko wa ny
na 80. miej scu). War tość mar ki im pe -

rium lo do we go bra ci Ko ra lów wy ce nio -
no na 102,1 mln zł (w 2008 r. – 117,6
mln zł), a Mu szy nian ki na 49,4 mln zł
(w 2008 r. – 47,8 mln zł). W bra nży
„sło dy cze i lo dy” moc mar ki Ko ral skla -
sy fi ko wa no na szczy cie ta be li, tuż
za We dlem, Wa we lem, Go pla ną i So li -
dar no ścią.

W bra nży „pro duk ty żyw no ścio we”
za naj sil niej sze mar ki uzna no Pu dlisz ki
(ke czu py, so sy i da nia go to we), w bra -
nży „odzież i obu wie” – Re se rved, Gat -
ta i Wól czan ka, wśród piw – Ty skie

i Ży wiec, moc niej szych trun ków – Żu -
brów kę i Żo łąd ko wą (gorz ką), na po jów
al ko ho lo wych – Ży wiec Zdrój, Tym bark
i Hor tex. W te le ko mu ni ka cji przo do wa -
ły Era i Plus, w usłu gach – Nasz Kla sa.
pl i Open Fi nan ce, w han dlu – Al le gro.
pl, w me diach – TVN i RMF FM.

Re mont dro gi do Ro żno wa
W po ło wie grud nia za mknię to dro gę

po wia to wą nr 1556 z Wi to wic Dol nych
do Ro żno wa, od skrzy żo wa nia z dro gą
kra jo wą nr 75 do skrzy żo wa nia z dro gą
po wia to wą nr 1558 Ta ba szo wa – Wi to -
wi ce Dol ne. Mi mo zi my, na tym trak cie
pro wa dzo ne są pra ce re mon to we. War -
tość ro bót – 11,3 mln zł (po prze tar gu,
wcze śniej sza co wa no, że bę dzie to 14
mln zł). W ra mach te go za da nia grun -
tow nie zo sta ną prze bu do wa ne też dwa
mo sty. Zi mą prze pro wa dzo ne zo sta ną te
pra ce, któ re są mo żli we do wy ko na nia.
Resz ta – wio sną i la tem. Pierw szy etap
in we sty cji zo sta nie za koń czo ny
w kwiet niu br., a ca łość – w sierp niu.
Wy ko naw ca – kon sor cjum: Pod kar pac -
ki Hol ding Bu do wy Dróg DROG BUD
Strzy rzów – Od dział w Klę cza nach
i Przed się bior stwo Bu dow la ne ES BUD
Sta ni sła wa Chry czy ka z Ochot ni cy Gór -
nej. Ob jaz dy zo sta ły wy ty czo ne dro gą
gmin ną Wi to wie Gór ne – Bil sko oraz
dro gą po wia to wą Ta ba szo wa – Wi to wi -
ce Dol ne. 

No we most ki w Gry bo wie
W grud niu gry bo wia nie do cze ka li się

na rze ce Bia ła dwóch no wych kła dek.
Obiek ty od bu do wa no, po przed nie ze -

FOT. LEŚ

FOT. LEŚ

FOT. ARCH.

FOT. PIOTR PIECHNIK
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rwa ła czerw co wa po wódź. Miesz kań cy
osie dla Bia ła Wy żna – Za wo dzie, w tym
ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej nr 2, nie
mu szą już te raz cho dzić do mia sta okrę -
żną dro gą. Wy ko naw cą in we sty cji by ła
fir ma ABM So lid z Tar no wa. Pie nią dze
po cho dzi ły z rzą do wej po mo cy po ubie -
gło rocz nych klę skach ży wio ło wych. 

Za bez pie czą osu wi sko 
nad je zio rem

Kon sor cjum: Stra bag Sp. z o.o. oraz
Przed się bior stwo Bu dow la no -Re mon to -
we SKO -BUD Jac ka Skocz nia z Kra ko -
wa wy gra ło prze targ na za bez pie cze nie
dro gi nr 75 przed osu wi skiem w oko li -
cach Czcho wa. Ce na: 10.675.000 zł
(brut to), ter min za koń cze nia prac: 30
wrze śnia 2012 r. Przy po mnij my, że pod -
czas ulew nych dresz czów i po wo dzi
w 2010 r. uak tyw ni ły się osu wi ska w re -
jo nie Czcho wa i Bę dzie szy ny, przy dro -
dze kra jo wej nr 75 mię dzy Ło so si ną
Dol ną a Jur ko wem. Gó ra „po je cha ła”
w kie run ku je zio ra. Przez wie le ty go dni
za mknię ta by ła po ło wa dro gi, w week en -
dy two rzy ły się tam ki lo me tro we kor ki.

Roz bu do wa i mo der ni za cja
przy chod ni „Re me dium”

Trwa roz bu do wa przy chod ni „Re me -
dium” przy ul. Po nia tow skie go w No -
wym Są czu. Do no we go dwu pię tro we go
bu dyn ku prze nio są się wszy scy le ka rze
i per so nel. Bę dą tam za pew nio ne zu peł -
nie kom for to we wa run ki dla pa cjen tów
i pra cow ni ków, a sta ry gmach zo sta nie
pod da ny ge ne ral ne mu re mon to wi. In we -
sty cja fi nan so wa na jest z kre dy tu. Kie -
row nik „Re me dium” lek. Jo lan ta

Kru zel -Mi gacz zwra ca się do są de czan
z proś bą o cier pli wość w zno sze niu
wszel kich nie do god no ści zwią za nych
m.in. z ko rzy sta niem z jed ne go wej ścia
do bu dyn ku czy z trwa ją cy mi pra ca mi
bu dow la ny mi. Jed no cze śnie za pew nia, że
przy chod nia nie prze rwa nie przyj mu je
pa cjen tów. Współ za ło ży ciel ką i współ -
wła ści cie lem przy chod ni, jej b. dłu go let -
nim kie row ni kiem jest lek. med. Bar ba ra
Jur kie wicz, któ ra do pro wa dzi ła do po -
wsta nia w przy chod ni 10 po rad ni spe cja -
li stycz nych i ca ło do bo wych dar mo wych
usług me dycz nych. Za kład ja ko je den
z pierw szych zdo był Cer ty fi kat Ja ko ści,
jak rów nież na gro dę w ka te go rii „Ge par -
dy Biz ne su” zaj mu jąc pią te miej sce
w Pol sce za dy na mi kę roz wo ju fir my. 

Czystsze powietrze 
za unijne pieniądze

27 grud nia w No wym Są czu pod pi -
sa no po ro zu mie nie o do fi nan so wa nie
Ma ło pol skie go Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go dzia łań na rzecz po pra wy
ja ko ści po wie trza i zwięk sze nia wy ko -
rzy sta nia od na wial nych źró deł ener gii
z te re nu No we go Są cza oraz po wia tów
no wo są dec kie go, li ma now skie go i gor -
lic kie go. M. in. 3 mln 927 tys. zł za si lą
pro jekt Miej skie go Przed się bior stwa
Ener ge ty ki Ciepl nej w No wym Są czu,
w ra mach któ re go zo sta nie za in sta lo wa -
ny no wy ko cioł w cie płow ni Mi le -
nium II i zmo der ni zo wa na bę dzie sieć
ciepl na osie dla Go łąb ko wi ce. Be ne fi -
cjen ta mi są ta kże: Za kład Ce ra micz ny
„Bie lo wi ce” z No we go Są cza, gmi -
na Ko rzen na, Miej skie Przed się bior stwo
Go spo dar ki Ko mu nal nej w Kry ni cy -
-Zdro ju, gmi na Kry ni ca -Zdrój, Szpi tal
im. dr J. Die tla w Kry ni cy -Zdro ju,
Karcz ma Re gio nal na w Kry ni cy -Zdro -
ju i szpi tal Po wia to wy w Li ma no wej.

Krze seł ka na Ja wo rzy nę...
Dru ga ko lej ka krze seł ko wa na Ja wo -

rzy nie Kry nic kiej za cznie się „krę cić”
w po ło wie stycz nia. Mon ta żem po szcze -
gól nych ele men tów z uży ciem he li kop -
te ra zaj mie się fir ma Ta tra po ma.
In we sty cja ma kosz to wać ok. 9 mln zł.
Krze seł ko (czte ro oso bo we) na Ja wo rzy -
nie po wsta je przy dol nej sta cji gon do li.
W cią gu 60 min. bę dzie mo gło wy wieźć

na gó rę 2400 osób z pręd ko ścią 2,6
m/sek. Tam też zo sta ła wy ty czo na ko lej -
na tra sa (nr VI, czer wo na) o dłu go -
ści 1100 m. Prze pu sto wość ca łe go
ośrod ka bę dzie wy no sić pra wie 14 tys.
nar cia rzy na go dzi nę. Do dys po zy cji go -
ści w no wym se zo nie bę dzie na Ja wo -
rzy nie 9 or czy ko wych wy cią gów, 2
krze seł ko we i ko lej gon do lo wa.

... i nad Ty li czem
W Sta cji Nar ciar skiej Ty licz (kie dyś

Top -Ski) trwa ją pra ce przy mon ta żu za -
si la nia do trzy oso bo wej ko lej ki krze seł -
ko wej. Pierw si mi ło śni cy bia łe go spor tu
sko rzy sta ją z niej 5 lu te go 2011 r. Wte -
dy urzą dze nia zo sta ną uru cho mio ne. Se -
zon zi mo wy w tym ośrod ku zo stał
za in au gu ro wa ny 26 grud nia. Sta cja Nar -
ciar ska Ty licz jest spół ką Pio tra i Ire ne -
usza Prza now skich, któ rzy przez wie le
lat pro wa dzi li Top -Ski. Do nich do łą czy -
li te raz są de cza nie: Ro bert Ra pacz i Sta -
ni sław Wie czo rek.

– Usta li li śmy, że „krze seł ko” zo sta nie
uru cho mio ne 5 lu te go – mó wi Piotr Prza -
now ski. – Do te go cza su za ła twi my wszel -
kie for mal no ści, pod łą cze nia i od bio ry
tech nicz ne. Ko lej ka o dłu go ści 725 m bę -
dzie mia ła prze pu sto wość 1800 osób
na go dzi nę. W tym ro ku do ko na li śmy ni -
we la cji te re nu, po sze rzy li śmy sto ki. Na -
praw dę jest gdzie jeź dzić. Łącz na dłu gość
tras się ga 5 km.

Do tej po ry w Ty li czu na nar cia rzy
i snow bo ar dzi stów cze ka ją dwa or czy ki
(po 380 m dłu go ści) i wy ciąg dla dzie ci
(125 m). Tra sy są sztucz nie do śnie ża ne
i oświe tlo ne. Jest też za ple cze ga stro no -
micz ne. Zo sta ła też uru cho mio na no wa
stro na in ter ne to wa.

RE POR TE RZY „SĄ DE CZA NI NA”

GOSPODARKA

FOT. RENATA BASIAGA

FOT. JERZY ŻAK

SADECZANIN styczeń 2011_SADECZANIN  02-01-2011  23:39  Strona 26



SADECZANIN styczeń 2011_SADECZANIN  02-01-2011  23:39  Strona 27



Centrum Narciarskie

AZOTY
ul. Słotwińska 51A, Krynica-Zdrój 
Do marca czynne 8-20

DOJAZD (GPS)

49*25'58" N
20*56'08" S 

ul. Słotwińska 53, Krynica-Zdrój
tel. (18) 471-27-26, e-mail: biuro@slotwiny.pl

SADECZANIN styczeń 2011_SADECZANIN  02-01-2011  23:39  Strona 28



STYCZEŃ 2011 Sądeczanin 29

v www.sadeczanin.info

Uro czy stość, któ ra zbie gła się
z „pięć dzie siąt ką” po pu lar ne -
go na Są dec czyź nie pre ze sa I -
-li go wej San de cji, zgro ma dzi ła

rze sze przy ja ciół i zna jo mych, wła dze
z po słem Ar ka diu szem Mu lar czy kiem
i pre zy den tem Ry szar dem No wa kiem,
świat sa mo rzą do wy na cze le z bur mi -

strzem Ma ria nem Cy co niem, śro do wi sko
rze mieśl ni cze i pił kar skie (ka pi tan dru ży -
ny San de cji Ja no Fröhlich przy wiózł spe -
cjal nie ze Sło wa cji swo ją żo nę Mar ce lę),
go ści z re gio nu i sto li cy. 

Wier szo wa ną lau da cję wy gło sił Alek -
san der Bem be nik, a ju bi lat po dzię ko wał
przede wszyst kim swo jej ro dzi nie

(szcze gól nie naj star sze mu z bra ci, Ja no -
wi) i dłu go let nie mu współ pra cow ni ko wi
Cze sła wo wi Ko siń skie mu za wspie ra nie
w naj trud niej szych chwi lach.

An drzej Da nek uro dził się 6 grud -
nia 1960 r. w wie lo dziet nej ro dzi nie
w Lip ni cy Wiel kiej k. Ko rzen nej. Jest
ró wie śni kiem Maj ki Je żow skiej i Die go
Ma ra do ny. Po szko le ga stro no micz nej
w No wym Są czu pra co wał w pie kar ni
na Szy mo nach w Za ko pa nem. Od 14 lu -
te go 1987 r. jest wła ści cie lem (wraz
z żo ną Bo że ną) za kła du pie kar skie go,
a po tem też cu kier ni cze go. Po cząt ko wo
pro wa dził dzia łal ność w wy na ję tym lo -
ka lu przy ul. Na wo jow skiej 49 (u „Ora -
cza”) a po tem na Wól kach – do kład nie
od 2 li sto pa da 1993. W swo jej bra nży
jest mi strzem, na wią zu jąc do tra dy cji
zna nych są dec kich pie ka rzy: Kla cza ka,
Hoł dy sa. Chleb i ciast ka od Dan ka cie -

szą się za słu żo ną re no mą nie tyl ko
na Są dec czyź nie.

Wy ro by fir my Da nek do star cza ne są
do 100 punk tów sie ci spo żyw czej w 3
po wia tach oraz do wła snych skle pów fir -
mo wych. Ro dzin na fir ma za trud nia 95
pra cow ni ków, w tym 5 mi strzów i 55
cze lad ni ków. Jest w trak cie mo der ni za -
cji i roz bu do wy pie kar ni oraz za ple cza
so cjal ne go dla za ło gi.

War to do dać, że dla swo ich pra cow -
ni ków wła ści ciel wy bu do wał na Wól -
kach blok miesz kal ny.

Ju bi lat udzie la się spo łecz nie. Jest wi -
ce pre ze sem (pod star szym) Za rzą du Ce -
chu Rze miosł Ró żnych w N. Są czu,
pre ze sem Sto wa rzy sze nia Rze mieśl ni -
ków Pie ka rzy RP re gion Są dec czy zna
i Pod ha le. W la tach 2002-2009 był pre -

An drzej Da nek – Na czel nym Pie ka rzem RP

Ten, który dba
o chleb nasz
powszedni...

An drzej Da nek, zna ny są dec ki przed się bior ca, pie karz, cu -
kier nik i ho te larz, ode brał z rąk pre ze sa Sto wa rzy sze nia Rze -
mieśl ni ków Pie ka rzy RP Le cha Ję dry ki – ho no ro wy ty tuł
Na czel ne go Pie ka rza RP. Wy ró żnie nie jest do wo dem uzna nia
za wy bit ne osią gnię cia na po lu za wo do wym i spo łecz nym.

GOSPODARKA

Wyroby firmy Danek
dostarczane są do 100
punktów sieci spożywczej
w 3 powiatach oraz
do własnych sklepów
firmowych. Rodzinna firma
zatrudnia 95 pracowników,
w tym 5 mistrzów i 55
czeladników.
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ze sem KS Du na jec, a na stęp nie uko cha -
nej San de cji, któ rą wpro wa dził do I li gi.
Ten wy czyn wpi su je go zło ty mi zgło -
ska mi w 100-let niej hi sto rii klu bu. Nie
uda ła się ta sztu ka mo żnym po przed ni -
kom, a by li ni mi po sło wie, dy rek to rzy
du żych za kła dów i in ni pro mi nen ci. 

W uro dzi no wej „ho mi lii” ks. Jó zef
Woj nic ki pod kre ślił, ze An drzej Da nek
jest przede wszyst kim do brym czło wie -
kiem, nie tyl ko trosz czą cym się o „chleb
nasz po wsze dni”, zna nym też na ni wie
cha ry ta tyw nej. Wspie ra Ca ri tas, Dom
Dziec ka, Dom Spo koj nej Sta ro ści, PCK,
szko ły. Spon so ru je im pre zy re kre acyj ne
i kul tu ral ne. Wie lo krot nie wy ró żnia ny.
Ob da rzo ny Lau rem Związ ku Rze mio sła
Pol skie go oraz ty tu ła mi Ma ło pol skie go
Rze mieśl ni ka Ro ku i Pie ka rza Ro ku. 

Te raz ma my w No wym Są czu Na -
czel ne go Pie ka rza RP. (LEŚ)

An drzej Da nek – Na czel nym Pie ka -
rzem RP FOT. SŁAWOMIR SIKORA

19 kwiet nia 2009 ro ku to
dzień, o któ rym Da wid
i je go naj bli żsi pew nie
ni gdy nie za po mną.

– Pa mię tam do sko na le, to by ła nie dzie -
la. Wró ci łem z Kra ko wa z za jęć
na uczel ni, po go da jak to na wio snę,
tro chę mo kro, ale cie pło – wspo mi -
na Da wid. – Chcia łem zo ba czyć co
dzie je się na bo isku spor to wym, więc
wsia dłem na mo tor i po je cha łem tam.
Dro gę za bo iskiem znam do sko na le,
prze cież jeź dzi łem nią nie raz. No, ale
sta ło się…

Kil ka dni wcze śniej wy ty cza no tam
dział kę. Zie mia by ła pod mo kła, ro sła
gę sta tra wa. – Nie za uwa ży łem wy sta -
ją ce go z zie mi słup ka gra nicz ne go...
Do brze, że ktoś wi dział jak je cha łem.
We zwa no ka ret kę. Pa mię tam jak przy -
je cha ło po go to wie, jak za bra ło mnie
do szpi ta la – opo wia da.

W No wym Są czu zro bio no Da wi do -
wi to mo gra fię kom pu te ro wą, któ ra wy -
ka za ła zła ma nie krę go słu pa. Pod ję to
więc de cy zję o prze wie zie niu go
do szpi ta la w Tar no wie. Tam prze szedł
pierw szą ope ra cję. – To był cię żki czas
– mó wi ma ma Da wi da – Ope ra cja to
jed no, a dal sza re ha bi li ta cja to dru gie.
Szu ka li śmy od po wied nie go ośrod ka,
ktoś po le cił ten w Brze sku. Da wid zna -
lazł się w nim dwa ty go dnie po ope ra cji.

Ko lej ne dwa mie sią ce Da wid spę -
dził w ośrod ku re ha bi li ta cyj nym
w Brze sku. Mi mo in ten syw nych ćwi -
czeń i sta rań per so ne lu nie by ło wi dać
po stę pów. – Ca ły czas szu ka li śmy po -
mo cy. Nikt nie wie dział, dla cze go re ha -
bi li ta cja nie przy no si efek tów
– opo wia da ta ta Da wi da. – W koń cu
pod czas któ ryś z ko lei ba dań wy kry to
skost nie nie sta wów bio dro wych, ale
mi mo dia gno zy nie za bar dzo wie dzia -

21-letni Dawid Duda liczy, że terapia
w Moskwie mu pomoże

Nie zauważyłem
wystającego
z ziemi słupka
granicznego
Da wid to pe łen ży cia stu dent Uni wer sy te tu Pe da go gicz ne go
w Kra ko wie, któ ry miesz ka w Łąc ku. Je go pa sją są mo to cy -
kle, a ma rze niem – wy jazd do mo skiew skiej kli ni ki, któ ra
spe cja li zu je się w le cze niu ura zów rdze nia krę go we go. Da -
wid bo wiem od wy pad ku, któ re mu uległ pół to ra ro ku te mu,
jest spa ra li żo wa ny. Fun du sze na ope ra cję po ma ga mu zbie -
rać są dec kie Sto wa rzy sze nie Sur sum Cor da.

WOKÓŁ NAS
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no co z tym fan tem zro bić. Ca ły czas szu -
ka li śmy po mo cy.

Ko lej ny po byt w ośrod ku re ha bi li ta -
cyj nym, tym ra zem w Tar now skich Gó -
rach, na dal nie przy no sił spo dzie wa nych
efek tów. Da wid zo stał więc przy wie zio -
ny do do mu. – Mi mo wie lu ty go dni ćwi -
czeń nie uda ło mi się na wet usiąść
na wóz ku. Ca ły czas le ża łem, a wszy scy
wo kół szu ka li po mo cy – mó wi Da wid.
– Szczę śli wy los spra wił, że tra fi łem
pod opie kę dok to ra Bu dzyń skie go, któ ry
skie ro wał mnie do Otwoc ka, do prof.
Czu ba ka. Ten zde cy do wał o chi rur gicz -

nym usu nię cia skost nień ze sta wów bio -
dro wych.

Pierw szą ope ra cję usu nię cia skost -
nień Da wid prze szedł w czerw cu te go
ro ku, dru gą we wrze śniu. – Te raz wresz -
cie mo gę usiąść – mó wi.

Przez ca ły ten trud ny czas Da wid
mógł li czyć na swo ich ro dzi ców,
na dziew czy nę – Anię i na przy ja ciół.
Po nie waż re ha bi li ta cja jest bar dzo kosz -
tow na, za raz po wy pad ku wszy scy zna -
jo mi włą czy li się w ak cję zbie ra nia
fun du szy na ten cel. – Du żo wspar cia
otrzy ma li śmy od księ dza To ma sza Fran -
cza ka – mó wi ma ma Da wi da. Dzię ki
wie lu lu dziom i in sty tu cjom by ły or ga -
ni zo wa ne kon cer ty i fe sty ny. Gmin ny
Ośro dek Kul tu ry udo stęp nił sprzęt na -
gła śnia ją cy, ktoś prze ka zał ja kiś przed -
miot na li cy ta cję, ktoś bar dzo ta nim
kosz tem wy pro du ko wał smy cze na klu -
cze, ko szul ki i ma skot ki – Mie li śmy więc
swo iste „ce gieł ki” dla ka żde go, kto
wspo mógł na sze go sy na – wspo mi na ją
ro dzi ce.

Dla Da wi da zo sta ło utwo rzo ne spe -
cjal ne kon to w Ca ri tas Die ce zji Tar now -
skiej, co umo żli wia ło prze zna cze nie 1%
po dat ku. Je go ma ma opo wia da też, jak
ktoś ano ni mo wo prze słał ko per tę, w któ -
rej by ło 1500 zł i o pa rze mło dych, któ -
ra pie nią żki, ja kie uzy ska ła
z „ob gry wek” na we se lu, prze zna czy ła
dla Da wi da. – Za pi su ję ka żdą zło tów kę,
któ rą otrzy ma łam, bo bar dzo chcia ła -
bym kie dyś od wdzię czyć się wszyst kim,
któ rzy nam po mo gli – mó wi.

Mi mo wy pad ku Da wid nie zre zy gno -
wał ze stu diów. Dzię ki życz li wo ści wy -

kła dow ców i ko le gów uda je mu się po -
wo li zda wać wszyst kie za le głe eg za mi -
ny. Ca ły czas jest też re ha bi li to wa ny, ale
w do mu. Nie daw no usły szał o mo żli wo -
ści te ra pii w kli ni ce w Mo skwie. – Wy -
ko nu ją tam re ge ne ra cję rdze nia
krę go we go – mó wi. – Oczy wi ście jed -
nym to mo że po móc, in nym nie. Ja wie -
rzę, że mnie się uda.

Na pierw szy wy jazd do Mo skwy Da -
wid po trze bu je oko ło 100.000 zł. Obec -
nie fun du sze po ma ga mu zbie rać
są dec kie Sto wa rzy sze nie Sur sum Cor da,
któ re jest twór cą pro gra my „Na ra tu nek”.
W SSC Da wid ma swo je sub kon to,
na któ re mo żna wpła cać środ ki. Zo sta ły
też wy dru ko wa ne ulot ki i pla ka ty, dzię -
ki któ rym szer sze gro no od bior ców mo -
że usły szeć o Da wi dzie. – Po cząt ko wo
Sur sum Cor da po sta wi ło mi wa ru nek:
trze ba wy ko rzy stać wszyst kie mo żli wo ści
le cze nia w Pol sce. Zro bi łem to. Od wie -
dzi łem wie lu spe cja li stów. W kli ni ce we
Wro cła wiu jest pro wa dzo ny eks pe ry men -
tal ny pro gram le cze nia z za sto so wa niem
ko mó rek ma cie rzy stych. Ale w mo im
przy pad ku le ka rze wy raź nie stwier dzi li,
że naj lep sze dla mnie bę dzie le cze nie
w Mo skwie – mó wi Da wid.

Mo tor na dal jest wiel ką pa sją Da wi -
da. Cią gle coś w nim dłu bie. – Mam
do nie go sen ty ment. – mó wi. – Za ro bi -
łem na nie go pra cu jąc w Sta nach Zjed -
no czo nych. Te raz go re pe ru ję, bo
w koń cu mu szę po my śleć o sprze da ży.

Py ta ny o pla ny na przy szłość od po -
wia da: – W grud niu kon tro la w Otwoc -
ku i pew nie ko lej na ope ra cja krę go słu pa.
Po lu zo wa ło się tro chę ze spo le nie i te raz
trze ba to po pra wić. A w przy szłym ro ku,
je śli tyl ko stan zdro wia i fun du sze na to
po zwo lą, po ja dę do Mo skwy. Mam też
pla ny oso bi ste i za wo do we, ale naj pierw
mu szę zro bić wszyst ko, że by wstać.

KIN GA BED NAR CZYK

Możesz pomóc

Nr kon ta na któ ry mo żna wpła cać środ ki, 
aby po móc Da wi do wi: Sto wa rzy sze nie 
SUR SUM COR DA, Łąc ki Bank Spół dzielczy, 
26 8805 0009 0018 7596 2000 0080 
z do pi skiem „Da wid Du da”.
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Na apel o po moc Re pu -
bli ki Czar no gó ry,
mło de go sto sun ko wo
pań stwa na Bał ka -

nach, od po wie dział pol ski rząd i wy słał
tam Gru pę „Czar no gó ra 2010”, skła da -
ją cą się z 20 do świad czo nych stra ża ków,
któ rzy za bra li bar dzo wy daj ny sprzęt
do pom po wa nia wo dy. Po la cy by li je dy -
ny mi ra tow ni ka mi spie szą cy mi na ra tu -

nek lu dziom, któ rym po wo dzio wy ży -
wioł za brał nie jed no krot nie ca ły do ro -
bek ży cia. Gru pę „Czar no gó ra 2010”
two rzy ło 18 stra ża ków z Ma ło pol ski
m.in. z: No we go Są cza, Kry ni cy -Zdro -
ju, Gor lic, No we go Tar gu, Kra ko wa, był
rów nież je den ra tow nik z Cen tral nej
Szko ły PSP z Czę sto cho wy, a ze spo łem
lu dzi do wo dził mł. bryg. Le szek Ta naś
z Ko men dy Głów nej PSP w War sza wie.

Z No we go Są cza oraz Kry ni cy po je -
cha ło na Bał ka ny trzech ra tow ni ków:
bryg. Alek san der Cy coń, do wód ca jed -
nost ki ra tow ni czo -ga śni czej w Kry ni cy -
-Zdro ju, któ ry był jed no cze śnie za stęp cą
do wód cy Gru py „Czar no gó ra”, ognio -
mistrz Ta de usz Ba ran z tej sa mej jed -
nost ki, a z No we go Są cza – asp. sztab.
Sta ni sław Wit kow ski, z jed nost ki ra tow -
ni czo–ga śni czej nr 2, na le żą cy do Ma -

Na ra tu nek Czar no gó rze

Są dec ka od siecz
– Czar no gór cy to lu dzie twar dzi, za har to wa ni w trud nym, gór skim kli ma cie, nie ma ją cy
w zwy cza ju pro sić o po moc – mó wi bryg. Alek san der Cy coń z Kry ni cy -Zdro ju, je den z dwu -
dzie stu stra ża ków, któ rzy kil ka ty go dni te mu usu wa li na Bał ka nach skut ki po tę żnej po wo dzi,
ja kiej nie pa mię ta ją na wet naj star si jej miesz kań cy.

WOKÓŁ NAS
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ło pol skiej Gru py Po szu ki waw czo -Ra -
tow ni czej, któ ry wie lo krot nie brał udział
w nie jed nej ak cji po za gra ni ca mi na sze -
go kra ju. 

Stra ża cy przez pięć dni nie śli po moc
w miej sco wo ściach Nik sić, Pod chum,
Tu zin, Li sna bo re i Vir pa zar.

Dla nich, dzia ła ją cych w wie lu re jo -
nach świa ta, do tknię tych przez trzę sie nia
zie mi, po wo dzie i in ne ka ta kli zmy, tak
du ża po wódź w zi mie i to na Bał ka nach
by ła rów nież spo rym za sko cze niem.

– By li śmy przy zwy cza je ni do po wo dzi
ta kich, ja kie w ostat nich la tach wio sną,
czy la tem na wie dza ją re gu lar nie nasz
kraj – opo wia da bryg. Cy coń. – Ktoś po -
wie po wódź, jak po wódź, ale ta by ła in -
na z po wo du tem pe ra tu ry, któ ra
z ka żdym dniem spa da ła. Gdy przy je -
cha li śmy na Bał ka ny przy szła zi ma.
Przy mi nus pię ciu stop niach Cel sju sza
mia ło się wra że nie, jak by by ło mi nus 25.
Do te go trud ny, gó rzy sty te ren. U nas
zie mia wcze śniej, czy póź niej wchła nia
wo dę. Tam, mi mo na szej ogrom nej pra -
cy by ły te re ny przy po mi na ją ce ol brzy -
mie, te raz już za mar z nię te roz le wi ska.
Wo da bę dzie tam sta ła do wio sny, bo
pod ło że jest ska li ste. Tam lu dzie nie są
na ucze ni, by wal czyć ze skut ka mi po wo -
dzi. Uwa ża ją, że je śli wo da przy szła, to
sa ma zej dzie.

Ta kiej po wo dzi, ja ka kil ka ty go dni te -
mu do tknę ła Czar no gó rę nie by ło tam
trzy sta lat. Ży cie stra ci ło w niej kil ka
osób, a bli sko 20 ty się cy zo sta ło ewa ku -
owa nych.

– W wy ni ku po wo dzi po ziom dwóch
rzek pod niósł się przy naj mniej o 4 me -
try, a po ziom znaj du ją ce go się tam je -
zio ra o 6. Mo żna to so bie wy obra zić.
W za sa dzie prak tycz nie nie by ło gdzie tej
wo dy wy le wać – mó wi mł. bryg. Le szek
Ta naś, do wód ca Gru py „Czar no gó -
ra 2010”. 

Bu dyn ki sta ły w wo dzie do wy so ko -
ści pierw sze go, a nie jed no krot nie dru -
gie go pię tra.

– Część lu dzi nie chcia ła, po dob nie,
jak i u nas opusz czać swo ich do mów,
sto ją cych w wo dzie – mó wi bryg. Cy coń.
– Trud no się dzi wić. Zo sta wa li w nich,
pil nu jąc do byt ku. Sprzęt do wy cią ga nia
wo dy i osu sza nia po miesz czeń spraw dził
się w stu pro cen tach. W Vir pa zar mo żna

by ło zo ba czyć wie le łó dek przy wią za -
nych do ba lu strad bal ko nów, ry nien.
Miesz kań cy wsia da li do nich i pły nę li
po żyw ność. 

Sta ni sław Wit kow ski był jed nym
z tych stra ża ków, któ ry oprócz pom po -
wa nia wo dy niósł miesz kań com rów nież

do raź ną po moc me dycz ną. Oso by, któ -
re jej po trze bo wa ły zgła sza ły się z otar -
cia mi, ra na mi, skrę ce nia mi nóg i by ły
przez ra tow ni ków opa try wa ne. Do nich
by ło naj bli żej. Szpi tal, gdzie mo gli uzy -
skać fa cho wą po moc znaj do wał się da -
le ko, a do tar cie do nie go, w ta kich
wa run kach gra ni czy ło z cu dem.

– Pom po wa li śmy wo dę z za la nych bu -
dyn ków. Bar dzo przy da ły się na sze na -

grzew ni ce, któ re zro bi ły praw dzi wa fu -
ro rę przy ich osu sza niu – do da je Wit -
kow ski. – Po mo gli śmy lu dziom na ile
mo gli śmy. 

– Miesz kań cy by li bar dzo przy jaź ni
i ser decz ni i na praw dę za sko cze ni na szą
po mo cą – przy zna je do wód ca kry nic kiej
jed nost ki. – Bar dzo nam dzię ko wa li.
Szcze gól nie wdzięcz ne by ły star sze, sa -
mot ne oso by, któ rym po wy pom po wa niu
wo dy z do mu i wy su sze niu po mo gli śmy
wy nieść to, co nie nada wa ło się już
do użyt ku. Miesz kań cy Czar no gó ry dzie -
li li się z na mi choć by chle bem i go rą cym
mle kiem..

Pol skim ra tow ni kom za cię żką pra cę
i pol skie mu rzą do wi dzię ko wał za oka -
za ną po moc mi ni ster ds. sy tu acji nad -
zwy czaj nych Czar no gó ry. Dzię ko wa ły
i in ne oso by dzia ła ją ce w szta bie kry zy -
so wym, a przede wszyst kim dzię ko wa li
im zwy kli lu dzie – po wo dzia nie. 

– God nie re pre zen to wa li śmy nasz
kraj. Po raz ko lej ny udo wod ni li śmy, że
po tra fi my po pro stu do brze ro bić swo ją
ro bo tę – pod su mo wu je mł. bryg. Le szek
Ta naś.– Lu dzie, któ ry mi do wo dzi łem
spi sa li się na me dal. Da li z sie bie
wszyst ko i bar dzo im za to dzię ku ję. To
pro fe sjo na li ści w ka żdym ca lu.

IGA MI CHA LEC

Na apel o po moc Re pu bli ki
Czar no gó ry, mło de go sto -
sun ko wo pań stwa na Bał -
ka nach, od po wie dział
pol ski rząd i wy słał tam
Gru pę „Czar no gó ra 2010”,
skła da ją cą się z 20 do -
świad czo nych stra ża ków.

FOT. ALEKSANDER CYCOŃ

SADECZANIN styczeń 2011_SADECZANIN  02-01-2011  23:39  Strona 33



34 Sądeczanin STYCZEŃ 2011 v www.sadeczanin.info

Hersz tem gan gu był 42-let ni
obec nie Wła dy sław Ch., a je -
go naj wa żniej szym za usz ni -
kiem brat Ry szard. O tym jak

po czci we by ły to chło pa ki, naj le piej
świad czy opi nia za miesz czo na w 2003
r. w ty go dni ku „Prze gląd”: 

– Moi chłop cy ni ko mu wło sa z gło wy
nie strą ci li – ocie ra su che oczy ich mat ka
Ma ria Cho wań co wa. – Za rad ni, uczci wi,
dba ją cy o ro dzi nę. Wła dziu, jak się oże nił,
za raz dom za czął bu do wać, ale nie dłu go
w nim po miesz kał. Po li cja od dzie ciń stwa
uwzię ła się na nich obu, a ja osiem na ście
re wi zji prze szłam. Na wet w po lu pod ziem -
nia ka mi ko pa li i nic nie zna leź li.

Łu ny nad skle pa mi
W Ga bo niu, ich ro dzin nej wsi, pa -

mię ta ją, że 16-let ni wów czas uczeń za -
wo dów ki rol ni czej Wła dek Ch. już
wsła wił się tym, iż po bił na uczy cie la ję -
zy ka pol skie go. Z cza sem wy rósł
na pra wie dwu me tro we go dra ba. Zaś
Ry siek po raz pierw szy tra fił do po li cyj -
nych kar to tek w dniu, w któ rym od bie -
rał do wód oso bi sty. 

Wła dy sław Ch., z za wo du rol nik -
-ogrod nik, za czy nał przy go dę z przed -
się bior czo ścią od udzia łu w pro wa dze niu
skle pu spo żyw czo -prze my sło we go obok
do mu ro dzin ne go w Ga bo niu. Był to in -
te res ro dzin ny – oprócz Wła dy sła wa Ch.
skle pem zaj mo wa li się brat Ry szard oraz
ich ro dzi ce. Tak się ja koś skła da ło, że
sklep Ch. cie szył się więk szym po wo -
dze niem od kon ku ren cyj nej w Ga bo niu
pla ców ki han dlo wej Gmin nej Spół dziel -
ni „Sa mo po moc Chłop ska”. Mo że dla -
te go, że ten gie esow ski ty le ra zy się pa lił,
że go w koń cu za mknię to…

Zresz tą ta kże in ne oko licz ne skle py
za mie nia ły się w łu ny, a skle pi ka rze re -
zy gno wa li z in te re sów dziw nie ła two.
Znacz nie póź niej klu czo wy świa dek
Krzysz tof Ł. przy znał się, że to on
na po le ce nie hersz ta pod pa lił gie -es
w Ga bo niu, a in ny czło nek gan gu po -
twier dził, że wrzu cał kok taj le Mo ło to wa
do ko mi nów skle pów w oko li cy.

No życz ki do uszu
Pew ne go ra zu za pal czy wy Wła dy -

sław Ch. zbłą dził. Ska za no go za roz bój
i kra dzież, a wy rok rze tel nie od sie dział.

Ta pierw sza ka ra by ła ła god na, że by
prze stęp ca -de biu tant za bar dzo nie
wsiąkł w śro do wi sko kry mi no gen ne,
więc ska za niec dość szyb ko wró cił
do Ga bo nia. Wię zie nie jed nak w je go

przy pad ku nie speł ni ło funk cji od stra -
sza ją cej od prze stęp stwa. Wręcz prze -
ciw nie: Wła dy sław Ch. roz po czął
do sko na le nie wy pró bo wa nej już w Ga -
bo niu stra te gii ży cio wej, po le ga ją cej
na czer pa niu ko rzy ści ma jąt ko wych
z za stra sza nia in nych. Wzo rem w tej
dzia łal no ści by ły opie wa ne w me diach
ma fie z Prusz ko wa i Wo ło mi na.

W po ło wie lat 90. gang li czył ok. 10
osób. Wszy scy, z je go bra tem Ry szar -
dem na cze le, sko czy li by za Wła dy sła -
wem Ch. na nóż, jak to się mó wi. Ra zem
spę dza li czas: im pre zo wa li, pa li li ma ri -
hu anę, ko pa li gro by dla swo ich ofiar…
Oprócz do raź nych sko ków, jak np.
w Dę bi cy na star szą pa nią, któ rej zra bo -
wa li ser wis z por ce la ny mi śnień skiej,
prze wa żnie trud ni li się han dlem bez ak -
cy zo wym al ko ho lem i nar ko ty ka mi,
wła ma nia mi i na pa da mi, wy mu sza niem
oku pów od wła ści cie li skra dzio nych sa -
mo cho dów oraz ha ra czy z są dec kich
pla có wek han dlo wych. Opor nym ob ci -
na no no życz ka mi uszy. 

Na po cie sze nie obie cy wa li ofia rom,
że w za mian za te wol ne dat ki do pro wa -
dzą do ru iny kon ku ren cyj ne pla ców ki.
Ale w owych kon ku ren cyj nych mó wi li
to sa mo o tych pierw szych. A po nie waż
wy dat ki mie li co raz więk sze, nie ustan -
nie pod wy ższa li staw ki ha ra czy, na wet
do kil ku ty się cy do la rów mie sięcz nie, co
rze czy wi ście do pro wa dza ło cza sem hur -
tow nie i re stau ra cje do ban kruc twa, choć
mo że nie te, o ja kie cho dzi ło… Choć

WOKÓŁ NAS
Pi ta wal są dec ki

Ga boń ski 
Al Ca po ne
Są dec czy zna dłu go nie za po mni okru cieństw i zbrod ni, ja kich
w dru giej po ło wie lat 90. XX wie ku do pu ści li się człon ko wie
gan gu Wła dy sła wa Ch., któ ry zy skał so bie sła wę ga boń skie go
Ala Ca po ne’a. Na prze ło mie wie ków XX i XXI Cen tral ne Biu -
ro Śled cze – głów nie za spra wą klu czo we go świad ka Krzysz to -
fa Ł. – wy ła pa ło ban dy tów i od 10 lat to czą się ich pro ce sy. 

W Ga bo niu, ich ro dzin nej
wsi, pa mię ta ją, że 16-let ni
wów czas uczeń za wo dów ki
rol ni czej Wła dek Ch. już
wsła wił się tym, iż po bił na -
uczy cie la ję zy ka pol skie go.
Z cza sem wy rósł na pra wie
dwu me tro we go dra ba. 
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uczci wie trze ba przy znać, że ra czej sta -
ra li się nie do bi jać tych doj nych krów
i kur zno szą cych zło te jaj ka, bo prze cież
nie by li sa mo bój ca mi po zba wio ny mi in -
stynk tu sa mo za cho waw cze go.

Kie dy za stra szo ne mu wła ści cie lo wi
bra ko wa ło go tów ki, za cią gał w gan gu
dług. W ra mach spła ty te go ro sną ce go
dłu gu z ga lo pu ją cy mi raź no od set ka mi
(po tra fi ły w dwie go dzi ny uro snąć np.
o 500%!) gang re kwi ro wał to war ze
skle pu al bo au to wła ści cie la.

Ren tow ny strach
W kon tak tach z agen cja mi to wa rzy -

ski mi i re stau ra cja mi sto so wa no in ny wa -
riant. Wpa da li tam z nie za po wie dzia ną
wi zy tą wy na ję ci przez Wła dy sła wa Ch.
za drob ną opła tą gang ste rzy, oso bli wie
z Lu belsz czy zny, i urzą dza li de mol kę.
Za raz po tem zja wiał się ktoś życz li wy
z ofer tą „opie ki”. Gdy wła ści ciel się
opie rał al bo po tem za le gał z ha ra czem,
przy po mi na no mu o zo bo wią za niach, ła -
miąc ko ści lub ob ci na jąc pal ce. Czę sto
jed nak ra ty od bie ra no w na tu rze, za ba -
wia jąc się i ucztu jąc do upa dłe go.

Roz pę ta nie psy cho zy stra chu oka za -
ło się ren tow ne. Wła dy sław Ch. wy sta -
wił w Ga bo niu oka za ły dom. Je go
oto cze nie są sie dzi na zy wa li ko łem for -

tu ny, bo po ja wie nie się tam gra ni czy ło
z lo te rią – ni gdy nie wia do mo by ło, co
się mo że przy tra fić… Z ko lei by wal cy
wnętrz cmo ka li, że dom ma w środ ku
przy po mi nać re zy den cję z se ria lu te le -
wi zyj ne go „Dy na stia”. Nie ste ty, Wła -
dy sław Ch. zdą żył z wy koń cze niem
tyl ko par te ru…

Bo wia do mo, że wszyst ko co pięk ne
nie ste ty ma swój ko niec. Oto bo wiem
kró lo wie ży cia w 1998 r. tra fi li za krat ki.
Wła dy sław Ch. je chał aku rat z żo ną
i dwoj giem dzie ci, gdy na dro dze w Sta -
rym Są czu oto czy li go an ty ter ro ry ści
w ko mi niar kach i sku te go po ło ży li na as -
fal cie. W 1999 r. Sąd Okrę go wy w No -
wym Są czu ska zał hersz ta
za wy mu sze nia na 8 lat po zba wie nia wol -
no ści, zaś wkład je go kom pa nów wy ce -
nio no na od po wied nie mniej sze wy ro ki.
Wła dy sław Ch. nie wie dział wtedy jesz -
cze, że ni gdy nie opu ści wię zie nia... 

Kon ce sje na ban dy tyzm
Jesz cze przed uwię zie niem Wła dy -

sław Ch. wy my ślił, iż za miast oso bi ście
trud nić się mę czą cym i nie co upa dla ją -
cym prze cież jed nost kę ludz ką wy mu sza -
niem ha ra czy i tra cić czas na mo no ton ne
na cho dze nie lu dzi, aby w po cie czo ła
mo zol nie ich za stra szać – o wie le ła twiej -

sze by ło by za rzą dza nie no wo cze sną kor -
po ra cją prze stęp czą. Ga boń czyk po sta no -
wił, że zo sta nie me ne dże rem, któ ry
za re zer wu je dla sie bie ro lę pre ze sa za rzą -
du, a li cen cje na or dy nar ny ban dy tyzm
bę dzie sprze da wał w mie ście w sys te mie
kon ce syj nym. W ten spo sób po wsta ło
współ cze śnie za rzą dza ne przed się bior -
stwo prze stęp cze, któ re go Wła dy sław Ch.
zo stał udziel nym wład cą.

Za nim jed nak po wsta ło – trze ba by ło
za in we sto wać wie le tru du. Przede wszyst -
kim na le ża ło prze ko nać śro do wi sko prze -
stęp cze, że ta ki sys tem pra cy przy nie sie

wszyst kim więk sze zy ski. Ale weź prze -
ko naj re cy dy wi stów, tych we te ra nów
zma gań z pra wem… Prze cież oni ży ją
z te go, że nie prze strze ga ją za sad współ -
ży cia spo łecz ne go, że rzu ci li wy zwa nie
spo łe czeń stwu i pań stwu pra wa. I te raz te
aspo łecz ne jed nost ki mia ły by pod po rząd -
ko wać się ja kie muś sa mo zwań co wi, któ -
ry nie wia do mo z czy je go nada nia chce
rzą dzić i roz ka zy wać?

Śmierć jak krom ka chle ba
Śro do wi sko nie ste ty nie wy ka za ło

zro zu mie nia i nie od nio sło się po zy tyw -
nie do ofer ty ta kiej współ pra cy. Ga boń -
ski Al Ca po ne szyb ko do szedł
do prze ko na nia, że ci, któ rzy po peł nia ją
prze stęp stwa bez je go zgo dy i nie dzie -
lą się z nim łu pa mi, po pro stu go okra -
da ją. Wpraw dzie nic z te go ni gdy
do nie go nie na le ża ło, ale i tak za czął
uwa żać, że jest pod le okra da ny. I nie
mógł prze cież te go ścier pieć! 

Lo gi ka i zwy kły prag ma tyzm na ka -
zy wa ły więc opor nych po pro stu wy -

Roz pę ta nie psy cho zy stra -
chu oka za ło się ren tow ne.
Wła dy sław Ch. wy sta wił
w Ga bo niu oka za ły dom.
Je go oto cze nie są sie dzi na -
zy wa li ko łem for tu ny, bo
po ja wie nie się tam gra ni -
czy ło z lo te rią – ni gdy nie
wia do mo by ło, co się mo że
przy tra fić… 

FO
T.

 J
EC
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mor do wać. Tak zgi nę li: Piotr G. ps.
Dżon son, ka siarz, któ ry już nie chciał
na pa dać na hur tow nie, lecz za ło żyć wła -
sną, więc w lip cu 1996 r. za tłu czo no go
ki jem ba se bal lo wym i jesz cze ży we go,
choć ze zła ma ną pod sta wą czasz ki,
wrzu co no do Du naj ca z rę ka mi sku ty mi
kaj dan ka mi; Grze gorz C. ps. Ko rab, szef
tar now sko -kie lec kie go gan gu, któ ry
w ru chu opo ru prze ciw ko wła dzy ga -
boń czy ka po su nął się do te go, że
do wal ki wy na jął woj ska za cię żne
– gang ste rów z in nych miast, ale prze -
grał tę ba ta lię, więc mu siał sal wo wać się
uciecz ką na Ukra inę, skąd nie ostro żnie
wró cił na wieść o uwię zie niu Wła dy sła -
wa Ch. i wpadł w si dła, po czym w ma -
ju 2000 r. go za strze lo no; Ry szard G. ps.
Wol wo, któ ry pe cho wo to wa rzy szył
wte dy Ko ra bo wi.

Na to miast An drze jo wi K. z Tar no wa
po de rżnię to gar dło, a dla pew no ści do bi to
z bro ni pal nej. Klu czo wy świa dek Krzysz -
tof Ł. tak o nim mó wił: – Chcie li go roz -
krę cić fi nan so wo i za szcze pić, jak mó wi li.
Cho dzi ło o to, że by stop nio wo zdo być je -
go za ufa nie. Dla te go pierw sze trans ak cje
po mię dzy ni mi opie wa ły na nie wiel kie
kwo ty, po tem na co raz więk sze i cho dzi ło
o to, że by w pew nym mo men cie ma ją cy
już do nich za ufa nie An drzej K. miał
przy so bie na praw dę du że pie nią dze,
a wte dy by mu je zra bo wa li. Trans ak cje
do ty czy ły spi ry tu su, K. bo wiem na du żą
ska lę han dlo wał al ko ho lem.

Tru py za 2 ty sią ce sztu ka
Z ko lei Je rze go W. za bi to pro fi lak -

tycz nie w oba wie przed zdra dą. Był tzw.
słu pem, czy li fi gu ran tem, na któ re go za -
re je stro wa no fir mę, za ma wia ją cą to war
z od ro czo nym ter mi nem płat no ści, ja -
kie go oczy wi ście nie my śla no do trzy -
my wać. Po nie waż wie dział, kto stał
za tym prze krę tem, po sta no wio no go za -
bić. Za ci ska jąc mu na szyi pę tlę z lin ki,
udu szo no w sa mo cho dzie wio zą cym go
do la su. Zgi nął za 2 ty sią ce zł.

Śmierć cza sem mie wa ła war tość wła -
śnie owych 2-3 tys. zł. Spo tka ła np. To -
ma sza M., któ ry bez wie dzy sze fa
pró bo wał wpro wa dzać do han dlu nie le -
gal ny al ko hol. Nie roz li czył się z rze czo -
nych ty się cy i skoń czył nad Du naj cem
z ku lą w gło wie.

Ko ron ny świa dek Krzysz tof Ł. tak
o tym opo wia dał przed są dem: – To -

masz M., bar man z ba ru Śle pow ron
w No wym Są czu, nie był w sta nie ure gu -
lo wać płat no ści, więc za czął się ukry -
wać. Za pa dła de cy zja o je go li kwi da cji.
Wy wieź li go w miej sce do brze zna ne Ry -
szar do wi Ch., tam, gdzie na tra sie z No -
we go Są cza do Kro ścien ka jest
po ło żo na osa da cy gań ska, chy ba na zy -
wa się Masz ko wi ce. I po prze pro wa dze -
niu roz mo wy M. zo stał zgła dzo ny
strza ła mi w gło wę. Strza ły od da li Ry siek
Ch. i Mi chał D. To masz M. ja ko jed -
na z nie wie lu ofiar gru py Wład ka Ch. nie
zo stał za ko pa ny, lecz po rzu co ny w le sie,
przy kry ty tyl ko ga łę zia mi. Do wie dzia łem
się o tym je sie nią 1995 r. w trak cie roz -
praw w Są dzie Okrę go wym w No wym
Są czu w spra wie pod pa la czy. Roz ma wia -
li śmy o tym na ła wie oska rżo nych
z Wład kiem i Ryś kiem Ch. Roz mo wa by -
ła zdaw ko wa. Ry siek Ch. po wie dział, że
pier dol nę li go ścia i zo sta wi li, że na pew -
no bę dzie o tym gło śno i że by słu chać ra -
dia. Wkrót ce rze czy wi ście usły sza łem
o tym z nie ist nie ją ce go już ra dia Echo.

Ćwiar to wa nie na wy miar
Za bójstw nie po peł nia no w afek cie,

lecz z pre me dy ta cją, trak tu jąc je ja ko
jed ną z ru ty no wych tak tyk, za pew nia ją -
cych po wo dze nie w dzia łal no ści go spo -
dar czej. Nie świa do me ni cze go ofia ry
zwa bia no w ustron ne miej sca pod pre -
tek stem omó wie nia in te re sów. Wcze -
śniej me to dycz nie wy ko py wa no

WOKÓŁ NAS

Natomiast Andrzejowi K.
z Tarnowa poderżnięto
gardło, a dla pewności
dobito z broni palnej.
Kluczowy świadek
Krzysztof Ł. tak o nim
mówił: – Chcieli go rozkręcić
finansowo i zaszczepić, jak
mówili. 

FO
T.
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głę bo kie do ły w nie uczęsz cza nych ostę -
pach i za ko py wa no w nich zwło ki,
a wła ści wie ich frag men ty, bo uprzed nio
tru py ćwiar to wa no i po le wa no żrą cym
kwa sem. Ćwiar to wa no zwłasz cza wte -
dy, gdy dół oka zy wał się za ma ły i wy -
sta wa ły rę ce al bo no gi, to też trze ba je
by ło przy ciąć na wy miar. Na nie któ rych
z tych le śnych mo gił dla nie po zna ki tro -
skli wie za sa dzo no na wet drze wa. Po -
dob no bra cia Ch. w za cie ra niu śla dów
do kształ ca li się z uni wer sy tec kie go pod -
ręcz ni ka kry mi na li sty ki Bru no na Ho ły -
sta. Je go za czy ta ny eg zem plarz miał
znaj do wać się u nich w do mu na po cze -
snym miej scu…

Licz ba ofiar śmier tel nych, ja kie udo -
wod nio no człon kom gan gu ga boń skie -
go Ala Ca po ne’a wzro sła do 7.
Po dej rze wa no jesz cze kil ka dal szych, bo
w okre sie pro spe ri ty Wła dy sła wa Ch.
za gi nę ło wię cej osób. Ogó łem gan go wi
przy pi su je się ok. 15 za bójstw, ale po -
nie waż nie wszyst kie zwło ki od na le zio -
no, część z ofiar uwa ża się
za za gi nio ne… Wia do mo też, że na stęp -
ne by ły już za pla no wa ne… Świa dek
Krzysz tof Ł. do li czył się od 30 do 50 ob -
sta lo wa nych.

Psy cho za stra chu skrzęt nie roz sie wa -
na przez bra ci Ch. spra wi ła, że przez la -
ta nikt nie od wa żył się ze zna wać
prze ciw ko gang ste rom. Pa ru po krzyw -
dzo nych w pierw szym od ru chu po ska -
rży ło się po li cji lub pro ku ra tu rze, ale
po na my śle od wo ły wa ło za wia do mie nia
o prze stęp stwie. Nie któ rzy z nich, naj -
wy raź niej „po ucze ni” przez lu dzi ga -
boń czy ka, wy pie ra li się swych skarg tak
gor li wie, że na wet gło śno oska rża li or -
ga ny ści ga nia o wred ne na kła nia nie
do oczer nia nia po rząd nych oby wa te li… 

Zni ka nie upo śle dzo nych
Wszyst ko to do pro wa dzi ło do te go,

że gang bra ci Ch., któ rzy za czy na li ja ko
pro win cjo nal ne oprysz ki, opa no wał nie
tyl ko Są dec czy znę, ale ta kże Pod ha le
i Tar nów, a za czy nał się gać już do Kra -
ko wa. A kie ru ją cy tym wszyst kim Wła -
dy sław Ch. za czął być na zy wa ny
w pół świat ku Ga boń czy kiem, Gó ro lem,
Gó ra lem, Ba cą, Du żym Wład kiem aż
w koń cu awan so wał na Wiel kie go
Wład ka. Zaś bru tal ne me to dy dzia ła nia

przy nio sły mu wkrót ce le gen dę ga boń -
skie go Ala Ca po ne. Drob niej sze są dec -
kie rze zi miesz ki zo sta ły zmu szo ne
do te go, że by przed ka żdym wła ma niem
czy kra dzie żą sa mo cho du wy stę po wać
do swe go lo kal ne go Vi ta Cor le one
o zgo dę, a po tem dzie lić się z nim łu pa -
mi. Mó wio no na to – po zwo le nie na pra -
cę i pro wi zja.

Oczy wi ście zda rzy ły się wśród prze -
stęp ców ta kże jed nost ki nie sfor ne,

krnąbr ne, nie go to we do ko ope ra cji,
z upo śle dzo ną pre dys po zy cją do za cho -
wań spo łecz nych. Te po wo li za czę ły zni -
kać z ban dyc kie go pej za żu No we go
Są cza i oko lic. Do po li cji do cie ra ły po -
gło ski, że wy ru szy ły na pod bój no wych
świa tów, ja kie otwo rzy ło wstą pie nie
Pol ski do Unii Eu ro pej skiej: Hisz pa nii,
Por tu ga lii, Sta nów Zjed no czo nych.

Sztucz ka przez ko mór kę
Za po dział się też ka siarz Bog dan P.

Osob nik ten mo że nie osią gnął wszyst -
kie go, cze go pra gnął w ży ciu, ale
na pew no za skar bił so bie coś naj cen niej -
sze go – przy jaźń. Ja ko zło dziej miał
kon szach ty z Lesz kiem J. ps. Lech man
i ja koś tak so bie przy pa dli do gu stu, że
kie dy za bra kło Bog da na P., Lech man
za in te re so wał się je go lo sem, bo ko le ga
o żad nym pil nym wy jeź dzie prze cież nie
wspo mi nał. I kie dy tak się roz py ty wał,
je go przy ja ciół ka ode bra ła ostrze że nie,
że by za prze stał, bo mar nie skoń czy.

Lecz dla Lech ma na przy jaźń by ła
naj wa żniej sza. Kie dy 27 ma ja 1999 r.
wra cał więc wie czo rem do wy naj mo wa -
ne go miesz ka nia w blo ku w No wym Są -
czu, wy le cia ła mu na spo tka nie ku la
ka li bru 9 mm. Wy strze lo na z od le gło ści
ok. 2 m i z pi sto le tu ty pu Wal ther tra fi ła
go w tył gło wy. Strzał od da no zresz tą

z tej sa mej bro ni, z ja kiej zgi nął Bog dan
P. Za ma sko wa ni za ma chow cy zbie gli
z miej sca zbrod ni ulu bio nym w gang -
ster skich krę gach sa mo cho dem
bmw 316.

Te raz oprócz mno żą cych się po gło sek
o za gi nię ciach lu dzi po ja wi ły się pierw -
sze zwło ki. Usta lo no, że eg ze ku cji do -
ko nał 22-let ni Mi chał D. ps. Mi siek
przy współ udzia le Wal de ma ra J. i Mar -
ka S., ale za bój stwo na ka zał Wła dy sław

Ch. Szko puł w tym, że teo re tycz nie ga -
boń ski Al Ca po ne nie miał pra wa te go
uczy nić, gdyż aku rat od sia dy wał ka rę 8
lat po zba wie nia wol no ści w wię zie niu
w No wym Są czu. Oka za ło się jed nak, że
do ko nał tej ma gicz nej sztucz ki przez te -
le fon ko mór ko wy do star czo ny mu
do ce li przez stra żni ka wię zien ne go
Mie czy sła wa G. Są ta cy, co twier dzą, że
za stra szo ne go, ale in ni roz gła sza ją, iż
wię zień za mo żli wość kon tak to wa nia się
ze świa tem zza kra tek uisz czał stra żni -
ko wi sta ły „abo na ment te le fo nicz ny”
w wy so ko ści 2 tys. zł.

Tą sa mą dro gą in for ma to rzy uprzej -
mie też do nie śli, iż Lech man nie tyl ko
szu ka ko le gi -ka sia rza, ale ta kże stop nio -
wo przej mu je wła dzę w pół świat ku No -
we go Są cza, pró bu jąc wy ru go wać
„pra wo wi tych” na miest ni ków po zo sta -
wio nych przez ga boń skie go Ala Ca po -
ne’a i prze chwy cić źró dła do cho dów
je go gan gu. Po su nął się w swo jej ka ry -
god nej bez czel no ści do te go, że oprócz
za ma chu na miej sco wy ry nek nar ko ty -
ko wy na ło żył na lu dzi ga boń czy ka kon -
try bu cję, a na wet ka zał im pła cić za sam
wjazd do mia sta. Wła dy sław Ch. nie
mógł te go znieść, bo ucier pia ła by je go
mo ło jec ka sła wa twar dzie la nad twar -
dzie le, więc ka zał zli kwi do wać pre ten -
den ta.

Gang braci Ch., którzy zaczynali jako prowincjonalne
opryszki, opanował nie tylko Sądecczyznę, ale także
Podhale i Tarnów, a zaczynał sięgać już do Krakowa.
A kierujący tym wszystkim Władysław Ch. zaczął być
nazywany w półświatku Gabończykiem, Górolem,
Góralem, Bacą, Dużym Władkiem, aż w końcu
awansował na Wielkiego Władka.
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Eks tra dy cja z No we go Jor ku
Jak wspo mi na li śmy, naj bar dziej za -

ufa nym za usz ni kiem ga boń skie go Ala
Ca po ne’a był młod szy od nie go o 3 la ta
brat Ry szard, mu rarz z za wo du. Ten też
naj pierw do ro bił się spra wy o wy mu sza -
nie ha ra czy. Za pew ne ze wzglę du na do -
brą opi nię dziel ni co we go z miej sca
za miesz ka nia ska za no go na rok, z cze -
go od sie dział kil ka mie się cy. Wy pusz -
cza jąc, ob ję to go do zo rem po li cyj nym.
W stycz niu 2000 r. sąd uchy lił na wet
i ten śro dek za po bie gaw czy, za cho wu -
jąc jed nak w mo cy za kaz opusz cza nia
kra ju i za trzy mu jąc pasz port ga gat ka. 

Już w lu tym 2000 r. Ry szard Ch. za -
brał się za na pa dy na sła bo prze cież chro -
nio ne ple ba nie na Są dec czyź nie.
Po ostat nim ra bun ku w Przy do ni cy po li -
cja tra fi ła na je go trop. Ale Ry szard Ch.
ra zem z in nym człon kiem gan gu Se ba -
stia nem W. ps. Ra dar od na leź li się do pie -
ro w… No wym Jor ku, gdzie zmie ni li
wy gląd i za trud ni li się w po lo nij nej fir mie
bu dow la nej na Bro okly nie. Po tem oka za -
ło się, że do opusz cze nia Pol ski po słu ży li
się fał szy wy mi au striac ki mi do ku men ta -
mi na na zwi ska An dre as S. i Mar cel lus S. 

Po nie waż znik nę li z kra ju, ro ze sła no
za ni mi mię dzy na ro do wy list goń czy.
Gdy Cen tral ne Biu ro Śled cze ich wy tro -
pi ło, za kła da jąc pod słu chy u zna jo mych,
do pro wa dzi ło do za trzy ma nia pra cu ją -

cych na czar no ga boń czy ków przez FBI,
eks tra dy cji i de por to wa nia do Pol ski
w dniu 25 wrze śnia 2001 r. Ry szar do wi
Ch. pro ku ra tu ra za rzu ci ła udział
w trzech za bój stwach (m. in. wspo mnia -
nych An drze ja K. i To ma sza M.), a Se -
ba stia no wi W. – w dwóch.

Wy strza ło wa kon ku bi na
Wśród szcząt ków ciał po cho wa nych

w la sach zi den ty fi ko wa no ta kże wspo -

mnia ne go ka sia rza Bog da na P. Nie zgi -
nął on jed nak dla te go, że za pro te sto wał
prze ciw ko wła dzy Wła dy sła wa Ch. On
nie ste ty pod padł Ry szar do wi Ch. A by -
ło to tak…

Któ re goś dnia Bog da no wi P. po wi nę -
ła się no ga i tra fił do wię zie nia. Na wi -
dze nia przy cho dzi ła do nie go Iza be la K.,
tech nicz ka bu dow la na, nie wia sta
w kwie cie wie ku, ale na dal szy kow -
na i wy strza ło wa. 

A w tym sa mym wię zie niu ga boń -
skie go Ala Ca po ne’a od wie dzał aku rat
je go bra ci szek Ry szard. No i nasz Ry -
siek Ch. i Iza be la K. za ko cha li się w so -
bie bez pa mię ci. I by ła by to
pięk na ro man tycz na opo wieść, gdy by
mat ka dziec ka Bog da na P. i Ry szard Ch.
nie za miesz ka li wkrót ce ra zem. A po -
nie waż ka siarz -kon ku bent wy szedł
w koń cu na wol ność, to Wła dy sław Ch.,
czy li je go ko le ga z te go sa me go mam ra,
wy dał bra tu ze zwo le nie na do zgon ne
po zby cie się kon ku ren ta. Ry szard Ch.
dla pew no ści usu nął ry wa la oso bi ście
w ma ju 1997 r. 

Po tem jak wie my zgi nął Lech man,
któ ry za in te re so wał się lo sem ko le gi,
a jesz cze póź niej Jan P., młod szy brat
Bog da na P., któ ry też zbyt na tar czy wie
do py ty wał się o los za gi nio ne go bra ta,
też prze padł na za wsze w od mę tach Je -
zio ra Ro żnow skie go.

Wie lo krot ne do ży wo cia
Świa dek ko ron ny i świad ko wie in co -

gni to po mo gli w tym, że do 2002 r. aresz -
to wa no kil ka na ście osób, w tym ko bie tę
i dwóch Hu cu łów z ukra iń ski mi pasz por -
ta mi. 11 z nich oska rżo no łącz nie o 45 za -
rzu tów, w tym za bój stwa. Świa dek
ko ron ny Krzysz tof Ł. ps. Ły li, tech nik
me cha nik z wy kształ ce nia, a zło dziej
z za wo du, któ ry sam zgło sił się do pro -
ku ra tu ry li stow nie, już we wrze śniu 2000

r. wska zał w la sach miej sca za ko pa nia
zwłok kil ku ofiar za strze lo nych w la -
tach 1997-2000, a po tem udzie lił ob szer -
nych wy ja śnień przed or ga na mi ści ga nia
i ze znań przed są dem. Swo je wy stą pie -
nie prze ciw ko daw nym kom pa nom mo -
ty wo wał uwie ra ją cym go po czu ciem
mo ral nej nie zgo dy na okrut ne zbrod nie.
Ja ko oso ba nie wąt pli wie in te li gent -
na i wy ra ża ją ca się przy po mo cy bo ga te -
go słow nic twa chciał za pew ne mieć
o so bie lep szą opi nię i za cho wać po czu -
cie wy ższo ści nad in ny mi ban dy ta mi.

W grud niu 2001 r. pię ciu oska rżo -
nych, w tym bra cia Wła dy sław i Ry szard
Ch., zo sta ło ska za nych na ka ry do ży wot -
nie go po zba wie nia wol no ści. O wa run -
ko we zwol nie nie z wię zie nia bra cia bę dą
mo gli ubie gać się naj wcze śniej po upły -
wie 40 lat. Ga boń ski Al Ca po ne bę dzie
wte dy 75-let nim star cem, a świat w ni -
czym nie bę dzie przy po mi nał te go świa -
ta, ja ki za pa mię tał przed uwię zie niem
w 1998 r.

Po tem jed nak to czy ły się trzy in ne
spra wy od pry sko we w ró żnych kon fi gu -
ra cjach per so nal nych – ostat nia w 2005
r. Ten pro ces aż 39 osób do ty czył 33 za -
rzu tów, w tym czte rech za bójstw i se rii
na pa dów na ple ba nie. Do dzi siaj w su -
mie aż po nad 20 osób pra wo moc nie ska -
za no na do ży wo cie (Wła dy sła wo wi
i Ry szar do wi Ch. wy mie rza no tę ka rę
pa ro krot nie), a kil ka na ście in nych na ka -
ry od 15 do 25 lat wię zie nia. Krzysz to fa
Ł. za współ pra cę z wy mia rem spra wie -
dli wo ści wy na gro dzo no nad zwy czaj -
nym zła go dze niem wy ro ku z 15 do 12
lat po zba wie nia wol no ści. To czy się
jesz cze ostat ni pro ces, w któ rym je dy -
nym oska rżo nym jest lau re at pa ro krot -
ne go do ży wo cia – Ry szard Ch. 

Do brze wy pie czo ny tort
Oczy wi ście ka żdy z wy ro ków był za -

ska rża ny i spra wy la ta mi by ły roz pa try -
wa ne przez ko lej ne in stan cje aż do Są du
Naj wy ższe go włącz nie. Np. jed ną ze
spraw Sąd Ape la cyj ny na ka zał roz pa -
trzeć po now nie, gdyż we wnio sku eks -
tra dy cyj nym Ry szar da Ch. nie zna la zły
się prze stęp stwa, o ja kie aku rat w tym
pro ce sie go są dzo no. Co praw da, wła dze
ame ry kań skie zgo dzi ły się po tem na je -
go osą dze nie ta kże w tych wąt kach, ale

WOKÓŁ NAS

Świa dek ko ron ny Krzysz tof Ł. ps. Ły li, tech nik me cha nik
z wy kształ ce nia, a zło dziej z za wo du, któ ry sam zgło sił się
do pro ku ra tu ry li stow nie, już we wrze śniu 2000 r. wska zał
w la sach miej sca za ko pa nia zwłok kil ku ofiar za strze lo -
nych w la tach 1997-2000, a po tem udzie lił ob szer nych wy -
ja śnień przed or ga na mi ści ga nia i ze znań przed są dem. 
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zgo da przy szła już po wnie sie niu ak tu
oska rże nia. Na le ża ło za tem za rzu ty, któ -
re nie zo sta ły wy mie nio ne we wnio sku
eks tra dy cyj nym, wy łą czyć do osob ne go
pro ce su i za jąć się ni mi po now nie. 

O uza sad nie niu wy ro ku przez kra -
kow ski Sąd Ape la cyj ny w jed nym z tych
pro ce sów sę dzia Są du Naj wy ższe go Ja -
cek Sob czak tak się wy ra ził: – To uza -
sad nie nie jest jak do brze wy pie czo ny
tort, w któ rym nie bra ku je ni cze go,
w któ rym wszyst ko jest we wła ści wych
pro por cjach. 

I Sąd Naj wy ższy od da lił tę ka sa cję ja -
ko sta no wią cą je dy nie po le mi kę z orze -
cze niem Są du Ape la cyj ne go. Licz ba
to mów akt w spra wach ga boń skie go Ala
Ca po ne’a i je go kom pa nów wciąż ro sła
i obec nie wy no si ok. 500. A ak ta tyl ko
jed nej z tych spraw li czą przy naj -
mniej 21 tys. stron. 

W grud niu 2004 r. Wła dy sław Ch.,
kon wo jo wa ny przez funk cjo na riu szy,
oka le czył się ży let ką na ko ry ta rzu są du
w No wym Są czu. Le karz po opa trze niu
ra ny w szpi ta lu uznał ją za po wierz -
chow ną i do pu ścił oska rżo ne go do dal -
sze go udzia łu w roz pra wie.

W trak cie tych ko ro wo dów pro ce so -
wych zmarł Ma rek Cho wa niec, oj ciec
ga boń skie go Ala Ca po ne’a i je go bra ta.
Wi ną za je go śmierć bra cia ob cią ży li
wy miar spra wie dli wo ści, któ ry – ich
zda niem – za truł ostat nie la ta ży cia oj -
ca, bez pod staw nie prze śla du jąc ta kie
nie wi niąt ka, jak oni – Wła dziu i Ry siu. 

Na roz bi ciu gan gu Ch. wy pły nął Ma -
rek Heb da z wy dzia łu kry mi nal ne go po -
li cji w No wym Są czu. W uzna niu tych
za sług mia no wa no go na wet na za stęp -
cę ko men dan ta głów ne go po li cji i awan -
so wa no na sto pień ge ne ral ski. Ale
wsku tek kom pro mi tu ją ce go, choć za -
gad ko we go wy da rze nia w hi per mar ke -
cie, je go ka rie ra w sto li cy oka za ła się
bar dzo krót ko trwa ła…

Ka to wa nie księ ży 
Za nim Ry szard Ch. i Se ba stian W. ps.

Ra dar wy by li z Pol ski do No we go Jor -
ku, ich for mę za rob ko wa nia sta no wi ły
re gu lar ne na pa dy na ple ba nie, co by ło
do syć szo ku ją cym zja wi skiem w na -
szym głę bo ko ka to lic kim kra ju. Nie
wie dzieć cze mu ban dy ci spo dzie wa li się
tam pie nię dzy… Pew nie dla te go ata ko -

wa li za zwy czaj w po nie dział ki, a za tem
po nie dziel nych mszach, pod czas któ -
rych zbie ra no na ta ce. 

W cią gu pół ro cza do li czo no się pięć ta -
kich ra bun ków: w no cy z 4 na 5 lu te -
go 2000 r. w Sta rym Są czu, z 25 na 26
mar ca w Za brze ży, z 3 na 4 kwiet nia
w Trze trze wi nie, z 11 na 12 kwiet nia
w Mu szy nie i z 2 na 3 czerw ca w Przy do -
ni cy. Spraw cy, że by zmy lić po li cję i utrud -
nić iden ty fi ka cję przez świad ków,
po ro zu mie wa li się mię dzy so bą dla nie po -
zna ki po ro syj sku. Nie li czy li się z po wa gą
su tan ny i że by zmu sić ofia ry do zdra dze -
nia skry tek, ka to wa li księ ży oraz oso by
prze by wa ją ce na ple ba niach. Nie po ha mo -
wa li się przed mal tre to wa niem sę dzi wych
ro dzi ców jed ne go z księ ży. Klu czo wy

świa dek Krzysz tof Ł. wie lo krot nie ze znał
pod przy się gą, że w ofi cjal nych ko mu ni ka -
tach po da wa nych w te le wi zji du chow ni
per ma nent nie za ni ża li su my pie nię żne, ja -
kie w rze czy wi sto ści utra ci li…

W trak cie na pa du w Przy do ni cy
na plan wkro czy ła po li cja. Je den z na -
past ni ków, To masz P., w po pło chu prze -
pły nął przez Du na jec. Ucie ka jąc przez
rze kę, wy pu ścił sa szet kę z pie niędz mi,
któ rą trzy mał w zę bach. By ła dość cię -
żka, bo za wie ra ła też bi lon. Szko da by -
ło tych pie nię dzy, więc za ja kiś czas
chło pa ki tam wró ci li i szu ka li tej sa szet -
ki. Nur ko wa li, ale nic nie zna leź li.

Ks. Sta ni sław Pie trzak z Tro pia tak pi -
sze w swej opu bli ko wa nej w in ter ne cie

Gdy już wszyscy w Gaboniu
sądzili, iż z chwilą rozbicia
gangu i skazania Ch. zrobi
się tam bezpieczniej,
w niewyjaśnionych
okolicznościach zginął
mieszkaniec wsi
Mieczysław B. Może to bez
związku, ale miejscowi
twierdzą, że niedługo
przedtem nieopatrznie
popadł w zatarg z mamusią
Władysława i Ryszarda...

FO
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au to bio gra fii: „Ko lej na kra dzież na stą -
pi ła w ro ku 1994, gdy zbyt gło śno po ży -
cza łem pie nią dze na za kup wy po sa że nia
dla do mu piel grzy ma. Ban dy ci we szli
aku rat w tym cza sie, gdy przy go to wy wa -
łem urzą dze nie alar mo we dla za bez pie -
cze nia ko ścio ła przed zło dzie ja mi
(uczu la ła nas na to wo je wódz ka ochro -
na za byt ków i fa cho we pu bli ka cje). Ban -
dy ci we szli w ma skach, z no żow ni kiem
na cze le, po bi li bro nią ce go się, okra dli
i po wią za ne go zo sta wi li we krwi, gro żąc,
że za strze lą, gdy bym wo łał o po moc.
A po nie waż jed nak po ich odej ściu wnet
za wo ła łem, więc po wró ci li i swój >ob -
rzęd< po wtó rzy li… Le ża łem po tem
w szpi ta lu dzie sięć dni. Spraw ców nie zi -
den ty fi ko wa no, ale był bym go tów przy -
się gać, że był to mo że pierw szy
z na pa dów gło śnej póź niej tzw. ma fii są -
dec kiej bra ci Cho wań ców z Ga bo nia,
spraw ców oko ło kil ku na stu mor derstw”.

Zwło ki w obo rze
Ks. Cze sław Li tak, pro boszcz pa ra fii

w ro dzin nej wsi bra ci Ch. – Ga bo niu, że -
by nie ku sić lo su, ogło sił z am bo ny, że

pie nią dze trzy ma w ban ku i ostrze gaw -
czo do dał, że przy so bie no si broń. Dla
ty go dni ka „Prze gląd” wy po wie dział się
w 2003 r. w ten spo sób: – W cza sie pro -
ce su na sa li są do wej Wła dy sław Cho wa -
niec po rów ny wał swo je „cier pie nia”
do mę ki Chry stu sa, za pew niał, że wie rzy
w Bo ga, do ko ścio ła cho dzi w ka żdą nie -
dzie lę. W wię zie niu też cho dził, by przez
te le fon zle cać ko lej ne za bój stwa.

Gdy już wszy scy w Ga bo niu są dzi -
li, iż z chwi lą roz bi cia gan gu i ska za -
nia Ch. zro bi się tam bez piecz niej,
w nie wy ja śnio nych oko licz no ściach
zgi nął miesz ka niec wsi Mie czy sław B.
Mo że to bez związ ku, ale miej sco wi
twier dzą, że nie dłu go przed tem nie -
opatrz nie po padł w za targ z ma mu sią
Wła dy sła wa i Ry szar da…

Ma ria Cho wa niec tak opo wie dzia ła
o tym zda rze niu w ty go dni ku „Prze -
gląd”: – Nie by ło mnie w do mu, gdy to
się sta ło. Zna le zio no go w obo rze,
z wia drem do po je nia by dła na gło wie,
krwa wą bruz dą na szyi, ro ze bra ne go
do po ło wy, bez bu tów.

IRE NE USZ PAW LIK

Czy pan wie, że imię i na zwi sko pa -
na oj ca wid nie je na ta bli cy pa -
miąt ko wej w są dec kim szpi ta lu
w gro nie bo ha te rów ZWZ–AK, któ -
rzy ura to wa li Ja na Kar skie go?

– Je stem mi le za sko czo ny. Kto o tym
po ty lu la tach jesz cze pa mię tał?! To rze -
czy wi ście fa scy nu ją ca hi sto ria, opi sa -
na już w wie lu ksią żkach, a na wet
sfil mo wa na.
W No wym Są czu wciąż ży wa z uwa -
gi na udział w ak cji zna nych po sta ci
miej sco we go ru chu opo ru i na stęp -
nie tra gicz ne kon se kwen cje.

– Dzię ku ję za te sło wa. By łem w wa -
szym mie ście tyl ko prze jaz dem, te raz,
jak przy ja dę, po pa trzę na nie in ny mi
ocza mi, mo że od naj dę dom, w któ rym
miesz ka li ma ma i ta ta.
Skąd ro dzi ce zna leź li się w No wym
Są czu?

– Ma ma (Ma ria, z do mu Szot) by ła
ro do wi tą są de czan ką, mia ła dwie sio stry
Gie nię i Ir kę. Oj ciec po cho dził z miej -
sco wo ści Sa ma ro wi cze, w po wie cie
woł ko wy skim, w daw nej gu ber ni gro -
dzień skiej, na te re nie obec nej Bia ło ru si.
Obo je by li z po ko le nia Ko lum bów, ma -
ma rocz nik 1921, oj ciec rocz nik 1919.
Po zna li się i szyb ko po bra li pod czas po -
by tu oj ca w ku ror tach są dec kich. Mo gła
to być mod na wów czas Kry ni ca. Oj ciec
lu bił cho dzić po gó rach, jeź dzić na nar -
tach. Ro dzin ne go do mu Szo tów pil no -
wał bar dzo groź ny pies i po la tach
ro dzi ce żar to wa li, że sku tecz nie od stra -
szał ad o ra to rów, aż pew ne go ra zu oj ciec
prze brał się za… psa (przy wdział ja kąś
skó rę na sie bie) i zmy lił czuj ność czwo -
ro no ga. Po ma tu rze chciał zo stać in ży -
nie rem, szy ko wał się do eg za mi nów
i pod jął pra cę w po li cji w No wym Są -
czu. We wrze śniu 1939 r. wy co fu jąc się
na wschód do tarł ra zem z ko le ga mi
do Sta ni sła wo wa, gdzie wpadł w rę ce
bol sze wi kom. Aresz to wa ny prze by wał
w szko le, z któ rej uda ło mu się uciec ra -
zem z ko le gą po li cjan tem Jó ze fem Je ży -
kiem. Po po wro cie do No we go Są cza
pra co wał ja ko tzw. po li cjant gra na to wy.
Bar dzo szyb ko na wią zał kon takt z pod -
ziem ny mi struk tu ra mi Związ ku Wal ki
Zbroj nej, przy brał pseu do nim „Żubr”.
Oj ciec i Je żyk współ pra co wa li z pod -
ziem nym wy wia dem (za po śred nic twem

WOKÓŁ NAS
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swo je go ko le gi z po ste run ku Po li cji Pol -
skiej w No wym Są czu, człon ka ko mór -
ki wy wia dow czej ZWZ – Sta ni sła wa
Ku dli ka – przyp. JL).
Co ro bił w tej kon spi ra cji?

– Prze szłość wo jen ną mo je go oj ca
znam je dy nie z póź niej szych opo wie ści.
Po woj nie ma ma wspo mi na ła na przy -
kład, że ta ta obok słu żbo wej bro ni, miał
pry wat ne go brau nin ga (bel gij ski pi sto -
let). Żar to wał, że to na wy pa dek, gdy by
mu się któ raś ze psu ła. Był ta jem ni czy,
nie zwie rzał się ze swo jej kon spi ra cyj -
nej dzia łal no ści w myśl za sa dy, że im
mniej wie ro dzi na, tym le piej dla niej.
Ale mat ka i tak wie dzia ła swo je. 
Czy wie pan coś wię cej na te mat
ro li, ja ką Oj ciec ode grał przy uwol -
nie niu Kar skie go?

– Do wie dzia łem się o tym do pie ro
już ja ko kil ku na sto let ni chło pak, wkra -
cza ją cy już w do ro słość, po po wro cie oj -
ca z Sy be rii, oko ło 1957 ro ku.
Z bie giem lat mo ją wie dzę wzbo ga cił
prof. Jan Sło wi kow ski, le karz z są dec -
kie go szpi ta la, głów ny „mózg” uciecz -
ki. Wy stą pi li śmy ra zem w re por ta żu
ra dio wym na ten te mat (prof. Jan Sło wi -
kow ski zmarł w wie ku 95 lat w trak cie
opra co wy wa nia ni niej sze go wy wia -
du, 13 grud nia 2010 r. – przyp. JL)
Pań ski oj ciec, wraz z dru gim po li -
cjan tem Jó ze fem Je ży kiem, pil no -
wa li Kar skie go w sa li szpi tal nej
w No wym Są czu. Za trzy ma li go
Niem cy pod czas pró by prze do sta -
nia się przez gra ni cę na Wę gry.
Zna le zio no przy nim film z oku po -

wa nej War sza wy. Bi ty kop nia ka mi,
mal tre to wa ny pró bo wał pod ciąć
so bie ży ły, to znów pro sił o tru ci -
znę, chciał po peł nić sa mo bój stwo,
aby nie wy szła na jaw je go mi sja. 

– Tak jest. Ta ta za ga dy wał do nie go,
ale on w oba wie przed pro wo ka cją od -
po wia dał pół słów ka mi lub uda wał, że
nie sły szy. Skąd miał wie dzieć, że funk -
cjo na riu sze w gra na to wych mun du rach
są mu życz li wi? Wiem, że wte dy klu -
czo wą ro lę w po ro zu mie niu się z pół ży -
wym więź niem ode gra ła ubra na w ha bit
sio stry za kon nej, sza ryt ki, Zo sia Ry -
siów na. Nie ste ty, nie mia łem ni gdy
po woj nie oka zji po roz ma wiać z nią
na ten te mat.
W kie row nic twie pod zie mia za pa -
dła de cy zja o wy kra dze niu Kar -
skie go…

– O tej mi sji oj ciec z Je ży kiem do -
wie dzie li się od dok to ra Sło wi kow skie -
go. Mie li za za da nie „spać”, że by nic nie
wi dzieć, ani sły szeć, a dla po zo rów, tuż
przed ak cją dać się „uśpić” przy po mo -
cy her ba ty z du żą daw ką lu mi na lu. Tuż
po pół no cy oj ciec po mógł osła bio ne mu
Kar skie mu wyjść z sa li na ko ry tarz

Jó zef La sko wik

Oj ciec Ze no na La sko wi ka – Jó zef La sko wik
ode grał wa żną ro lę w uwol nie niu pod czas
oku pa cji nie miec kiej 28 lip ca 1940 r. ze szpi -
ta la w No wym Są czu taj ne go emi sa riu sza
Pań stwa Pod ziem ne go, Ja na Kar skie go.

Ze non La sko wik o swo im oj cu: 
uciekł w Są czu ge sta po, ale do pa dło go NKWD…

Ko mik śmie je się na sce nie,
ale w ser cu pła cze
Roz mo wa z ZE NO NEM LA SKO WI KIEM, le gen dą pol skie go ka ba re tu, ar ty stą, 
któ ry roz śmie sza do łez i pro wo ku je do my śle nia

Zenon Laskowik 

FO
T.

 A
KP

A
 P

O
LS

KA
 P

RE
SS

SADECZANIN styczeń 2011_SADECZANIN  02-01-2011  23:39  Strona 41



42 Sądeczanin STYCZEŃ 2011 v www.sadeczanin.info

na pół pię tro, gdzie cze ka ło otwar te
okno, a pod nim eki pa ra tow ni ków. No
i zgod nie z pla nem usiadł i za snął
na krze śle…
Pta szek wy mknął się z klat ki,
Niem cy sza le li…

– Oj ciec z Je ży kiem wy my śli li baj kę,
że wię zień uciekł wprost z sa li przez
okno na uli cę. Sie dzie li przed sa lą ca łą
noc i nic nie za uwa ży li. W ce lu wpro -
wa dze nia ge sta po w błąd przy wią za li je -
den ko niec sznu ra do łó żka przy oknie,
a dru gi wy rzu ci li na ze wnątrz. Prze słu -
chi wa ni po tem przy zna li się, że przy snę -
li nie co nad ra nem. Su ge ro wa li skąd inąd
słusz nie, że ktoś ich ce lo wo uśpił.
Wkrót ce jed nak ge sta po wpa dło
na trop lu dzi po ma ga ją cych emi -
sa riu szo wi….

– Przyj rze li się bli żej po li cjan tom
gra na to wym. Sy tu acja sta wa ła się kry -
tycz na. Po sy pa ły się pierw sze aresz to -
wa nia. Oj ciec po wie dział mat ce, że mu si
się ukryć, bo gro zi mu śmierć. Jed no -
cze śnie bał się, że re pre sje do tkną ro dzi -
nę. Po noć mó wił ma mie, że
w osta tecz no ści za strze li sie bie i nas, że -
by oszczę dzić nam tor tur. Ta okrop -
na groź ba, za sły sza na od ma my, tkwi ła
po tem w mo jej świa do mo ści ja ko kil ku -
let nie go dziec ka. Ale oj ciec uciekł,
a za nim wy je cha ła rów nież ma ma, gdy
do wie dzia ła się o aresz to wa niu Jó ze fa
Je ży ka. Prze do sta li się w ro dzin ne stro -
ny oj ca, na wschód, w oko li ce Grod na.
Ce na uwol nie nia Kar skie go w No -
wym Są czu by ła bar dzo wy so ka.

Wie lu lu dzi za pła ci ło za je go
uciecz kę ży ciem. Zo fia Ry siów -
na tra fi ła do obo zu w Ra -
vensbrűck, gdzie prze by wa ła aż
do koń ca woj ny.

– Wiem o tym. Mój oj ciec oca lał ja -
ko je den z nie licz nych. Za pła cił jed nak
za swój he ro izm po woj nie. Ja uro dzi -
łem się (26 mar ca 1945), jak oj ciec,
w po wie cie woł ko wy skim, w miej sco -
wo ści Rek ście (kie dyś na zy wa ła się Re -
xie na pa miąt kę po by tu w niej kró la
Sta ni sła wa Au gu sta Po nia tow skie go).
Po noć ro dzi ce żar to wa li, że po wi nie nem
do stać imię Je zus, bo oj ciec był Jó zef,
a ma ma – Ma ria. To by ła przed wo jen -
na Rzecz po spo li ta, któ ra w hi sto rycz nej
za wie ru sze zna la zła się pod oku pa cją
wła dzy ra dziec kiej. NKWD zło ży ło oj -
cu pro po zy cję nie do od rzu ce nia: wcie -
le nia w sze re gi Ar mii Czer wo nej. Oj ciec
od mó wił i tra fił pod so wiec ki sąd wo -
jen ny. Zo stał ska za ny na 10 lat za rze ko -
mą współ pra cę z Niem ca mi i ze sła ny
ja ko „ban dy ta” do obo zu pra cy w Wor -
ku cie na Sy be rii. Nie po mo gły tłu ma -
cze nia, że oj ciec był człon kiem
pol skie go ru chu opo ru. Mam od pis wy -
ro ku, któ ry swe go cza su otrzy ma łem
z Mo skwy z tam tej sze go „in sty tu tu pa -
mię ci”. Wkrót ce do mat ki do szły in for -
ma cje, że oj ciec nie ży je.
I z bie giem lat z tym się po go dzi li ście.

– Tak, tak. Ma ma ze mną ja ko nie -
mow la kiem zde cy do wa ła się na re pa -
tria cję do Pol ski. W stycz niu 1947 r.
wró ci li śmy do kra ju. Nie do wie dzia łem
się cze mu nie przy je cha ła do ro dzin ne -
go Są cza, lecz wy bra ła Mię dzy rzecz
na zie miach od zy ska nych. Mi ja ły la ta.
Ma ma wy szła za mąż, ja mia łem oj czy -
ma (Ta de usza Si ko rę), wkrót ce po ja wi -
ła się na świe ce sio stra przy rod nia
Ha li na. Ma ma mi uczci wie po wie dzia -
ła, że mój praw dzi wy ta ta od daw na nie
ży je i przy ka za ła się mo dlić co dzien nie
o spo kój je go du szy w za świa tach. Ży li -
śmy skrom nie, w po wo jen nej bie dzie,
ma ma ima ła się ró żnych za jęć, by ła księ -
go wą w ge esie, to znów bu fe to wą w ka -
sy nie ofi cer skim. Po śmier ci
Sta li na ogło szo no amne stię dla pol skich
ze słań ców na Sy be rii, ale mu sia ło mi -
nąć znów wie le mie się cy nim wy pusz -
czo no ich na wol ność. Wów czas

po wia do mio no nas, że oj ciec ży je i wra -
ca do kra ju. Mat ka do zna ła szo ku. Ja
mia łem wte dy 12 lat, nie wie dzia łem jak
się za cho wać. Na dwor cu ko le jo wym
w Po zna niu sta nął przede mną mę żczy -
zna, któ ry oka zał się mo im praw dzi wym
oj cem. To był pio run z nie ba. Prze ży łem
szok emo cjo nal ny, któ ry tkwi we mnie
do dziś. Oto wi dzę ja kie goś pa na, ob ce -
go czło wie ka, któ re go od po cząt ku
świa do mo ści uwa ża łem już za po cho -
wa ne go, za któ re go mo dli łem się
przy pa cie rzu, z je go wiecz ną nie obec -
no ścią by łem po go dzo ny. I to wszyst ko
na gle oka za ło się nie praw dą.
Jak wy glą da ło to spo tka nie?

– Do dziś nie po tra fię te go do kład nie
od two rzyć. Po wta rzam by łem w szo ku,
nie wie dzia łem jak za re ago wać, on pew -
nie też. Po wie dział drżą cym gło sem
„dzień do bry” i ja koś tak „ale je steś du -
ży”. To by ły po ra ża ją ce chwi le dla
wszyst kich. Ma ma prze cież też my śla ła,
że oj ciec nie ży je, zwią za ła się z in nym
czło wie kiem, któ re go trak to wa łem jak
oj czy ma, mia łem z nim po praw ne re la -
cje, choć tak na praw dę ży łem we wła -
snym za mknię tym świe cie, w któ rym
głów ną ro lę od gry wa li kum ple z uli cy.
Dra mat an tycz ny...

– Strasz ny sku tek woj ny, okrop ne do -
świad cze nie, ni ko mu go nie ży czę. Ro -
dzi ce pró bo wa li od bu do wać wię zi
emo cjo nal ne, ale nie by ło to pro ste. Ma -
ma roz wio dła się z „oj czy mem” (znik -
nął, nie wiem, ja kie by ły je go dal sze
lo sy) i przy ję ła oj ca pod nasz dach. Prze -
pra sza ła, dłu go mia ła wy rzu ty su mie nia.
A ja choć wie dzia łem, że od zy ska łem oj -
ca, nie po tra fi łem go trak to wać tak cał -
ko wi cie po sy now sku. Nie mo głem
zna leźć dla nie go miej sca w swo im po -
ukła da nym wcze śniej ja ko ta ko świe cie.
Choć oj ciec usil nie sta rał się od bu do wać
mię dzy nam więź emo cjo nal ną, to jed -
nak dla mnie je go sub sty tu tem by li star -
si ko le dzy. Mio tał się, raz był ser decz ny,
to znów su ro wy, że na wet do sta łem
od nie go po gę bie, gdy po ma tu rze przy -
sze dłem na fle ku o dru giej w no cy, a nie
jak obie ca łem ma mie przed pół no cą. 
Ja kie miał pan dzie ciń stwo, mło dość...

– Ży łem na po dwór ku wo kół roz wa -
lo nych do mów. Na sza ka mie ni ca by ła
w po ło wie zbu rzo na. Na środ ku sta ła

WOKÓŁ NAS

Prof. Jan Kar ski i prof. Jan Sło wi -
kow ski, la ta 80 XX w.
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po nie miec ka czy po so wiec ka ar ma ta,
któ ra by ła cen trum na szych za baw.
Ucie ka łem do tej dość po nu rej rze czy -
wi sto ści w sport, ca ły mi dna mi gra łem
w pił kę na po bli skiej łą ce. Prze ży łem
tam dwie nie wy obra żal ne tra ge die,
na mo ich oczach za strze li li się dwaj naj -
bli żsi ko le dzy ze szko ły pod sta wo wej.
Je den, wnuk woj sko we go, Ja nusz, pod -
czas imie nin w do mu wy cią gnął dziad -
ko wi z ka bu ry pi sto let i oglą da li śmy
z za cie ka wie niem, jak to chłop cy, broń
w kuch ni. Od bez pie czył, wy ce lo wał naj -
pierw do mnie, a po tem do sie bie. Pi sto -
let wy pa lił pro sto w gło wę. Nie dłu go
po tem in ny ko le ga zro bił so bie w po nie -
miec kim bun krze ob rzy na i też nie wie -
dzieć cze mu wy pa lił so bie w czasz kę.
Cią gle to wi dzę. Ka zał nam iść nad rze -
kę i pa trzeć, gdzie po cisk wpad nie
do wo dy. Sta li śmy za wa łem, a on
na gór ce. Huk się roz legł i na gle on się

za czął sła niać. I upadł. Pod bie gli śmy.
Ca ły był we krwi.
Czas jed nak chy ba za bliź niał ra ny,
po wo jen ną trau mę...

– Ja koś ży li śmy. Oj ciec pra co wał ja -
ko kie row nik ho te lu, do ra biał też ja ko
kra wiec. Pra gnął swo je ma rze nia z mło -
do ści prze lać na mnie, chciał, abym zo -
stał in ży nie rem, po szedł na po li tech ni kę.
Po ma tu rze w ogól nia ku w Mię dzy rze -
czu na wet da łem się na mó wić, ale po ro -
ku zre zy gno wa łem. W 1965 r.
wy bra łem Wy ższą Szko łę Wy cho wa nia
Fi zycz ne go w Po zna niu, zo sta łem ma gi -
strem, a na wet tre ne rem pił ki no żnej
(w Le chu pro wa dzi łem krot ko mło dzie -
żo wą dru ży nę fut bo lo wą). Skoń czy łem
też eks ter ni stycz nie (po trzeb ny był „pa -
pie rek”) Pań stwo wą Szko łę Ak tor ską
u pro fe so rów Alek san dra Bar di nie go
i Ka zi mie rza Rudz kie go. Po sze dłem
wła sną dro gą. Na ba zie stu denc kie go ka -
ba re tu „Klops” po wstał zna ny póź niej
w kra ju ka ba ret „Tey” (po znań ska for ma
„ty”). W 1974 r. oże ni łem się z uko cha -
ną do tej po ry żo ną Olą, po ro ku do cze -
ka li śmy się cór ki Ani. Mam dwój kę
wnu ków: 4,5–let nie go Krzy sia i 8–let -
nie go Ra do sła wa. Ania (po mę żu Pio -
trze – Wi śniec ka) jest pro fe so rem
che mii w Ame ry ce, pra cu je nad le kar -
stwem na cho ro bę Par kin so na. Szko da,
że mo ich wnu ków nie do cze ka ła mo ja
ma ma, któ ra zmar ła 21 lip ca 1999 r.
Mia ła by po cie chę z pra wnu cząt!
Czy Jan Kar ski miał oka zję po dzię -
ko wać oj cu, ja ko jed ne mu z wy ba -
wi cie li...

– Ni gdy się nie spo tka li. Oj ciec miał
pe wien we wnętrz ny żal, że pro fe sor Kar -
ski za po mniał o tych, któ rzy uchro ni li go
przed pew ną śmier cią na ge sta po w No -
wym Są czu. Czuł się jak by wy ko rzy sta -
ny. Do pie ro przed śmier cią (zmarł w 1989
r.) prze czy tał gdzieś w ga ze cie, że pro fe -
sor tłu ma czył swe wie lo let nie mil cze nie
re gu ła mi kon spi ra cji i kie ru je sło wa
wdzięcz no ści do wszyst kich uczest ni ków
ak cji. W pew nym sen sie oj ciec był tra -
gicz ną po sta cią, o czym świad czy choć by
je go da ta uro dzin i śmier ci: 1 li sto pa da,
dzień Wszyst kich Świę tych. Gdy za cho -
ro wał na ra ka, przy szedł do mnie i po wie -
dział: „Ze nek, nie mo gę jeść, coś się ze
mną dzie je”. Sta ną łem na gło wie, że by go

ra to wać. Uru cho mi łem zna jo mych le ka -
rzy, kli ni ki. Ko le ga, prof. Je rzy Gi zło wy -
ciął mu no wo twór, któ ry zło śli wie
ulo ko wał się mię dzy prze ły kiem z żo łąd -
kiem. Ope ra cja się uda ła, ale ta ta nie
chciał żyć z wo recz kiem i ca łym tym ga -
stro en te ro lo gicz nym ukła dem ze wnętrz -
nym. Nie chciał te go wo recz ka no sić i tak
zgasł. Na na grob ku zro bi łem na pis:
„Żubr” (pseu do nim kon spi ra cyj ny z ru -
chu opo ru). Wię zień obo zu pra cy. Żoł -
nierz Ar mii Kra jo wej. To wszyst ko, co
mo głem zro bić dla nie go. Gdy przy cho -
dzę na grób za pa lić znicz my ślę so bie, że
woj na to naj więk sza głu po ta, ja ką wy my -
ślił czło wiek. Lu dzie, choć wie dzą, że są
śmier tel ni, to nie po tra fią wy ko rzy stać
w peł ni po ży tecz nie te go cza su, któ ry im
da no. A prze cież ka żdy z nas jest tyl ko
pie chu rem w tym po cho dzie po ko leń,
któ re nie prze rwa nie ma sze ru ją po na szym
bo żym świe cie. Mi lio ny ode szło
przed na mi, od szedł nie wąt pli wie bo ha -
ter ski, zna ny na świe cie pro fe sor Kar ski
i mój ta ta, ci chy bo ha ter Jó zef La sko wik,
odej dzie my i my. Zo staw my po so bie
przy naj mniej do bre wspo mnie nie.
Nie są to re flek sje, z któ ry mi ko ja -
rzy Pa na ca ła Pol ska. Dla opi nii pu -
blicz nej jest pan ema na cją
hu mo ru, we so ło ści, sa ty ry.

– Już to kie dyś mó wi łem: ta ki ko mik
jak ja, to śmie je się na sce nie, ale
w środ ku, w ser cu pła cze.

Roz ma wiał: JE RZY LE ŚNIAK

STYCZEŃ 2011 Sądeczanin 43

v www.sadeczanin.info

Tablica upamiętniająca m.in. Józefa
Laskowika FOT. LEŚ

Józef Laskowik z żoną FOT. ARCH.

Przy ja dę do Są cza od szu kać ro dzin -
ny dom mo jej mat ki…
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Gdy prze mar z nię te cia ło od ma -
wia po słu szeń stwa, gdy sła bo
ro bi się z gło du, gdy w gło -
wie ko ła cze tyl ko jed na myśl

– o schro nie niu, o tym, by prze trwać
do ra na i obu dzić się – to znak, że tkwi

się w niej głę bo ko, czę sto nie ko niecz -
nie z wła sne go wy bo ru. Bo tak do -
świad czy ło ich ży cie. By z tej za pa ści
wyjść trze ba wie le sa mo za par cia, od -
wa gi, sil nej wo li, szczę ścia, po mo cy in -
nych. I wła śnie ci naj tward si z twar dych,

ci wy cho dzą cy na ży cio wą pro stą, pa -
ku ją do sa mo cho du kosz z żyw no ścią
i ra zem z Lesz kiem Li zo niem, wi ce dy -
rek to rem Do mu im. św. Bra ta Al ber ta
w No wym Są czu wy ru sza ją w mia sto,
kil ka ra zy w ty go dniu do tych, któ rzy
chcą żyć po swo je mu, wła snym ryt mem
od świ tu do zmierz chu, od po sił ku
do po sił ku, od bie sia dy z kum pla mi
do bie sia dy.

Jest mroź ny wie czór. Z Do mu im. św.
Bra ta Al ber ta do wy jaz du przy go to wu -
je się eki pa noc ne go pa tro lu Emaus.
Z Lesz kiem, wi ce dy rek to rem pla ców ki
ja dą kom pa nio ni Zdzi sław i Ma riusz.
Jesz cze tyl ko ostat ni rzut oka, czy
wszyst ko za bra ne. Do sa mo cho du pa ku -
ją ka nap ki, eks pre so we zu py i ter mo sy
z wrząt kiem. I w dro gę. Pa trol Emaus
od ubie głe go ro ku jeź dzi re gu lar nie zi -
mą do tych, któ rych ży cie ze pchnę ło
nie jed no krot nie nie z wła snej wo li
na mar gi nes. Kom pa nio ni, któ rzy jesz -
cze nie tak daw no by li – jak oni, po tej
sa mej stro nie, ofe ru ją im prysz nic, noc -
leg i po si łek. Uchy la ją drzwi do Do mu
im. św. Bra ta Al ber ta i dzia ła ją cej tam
wspól no ty, drzwi do no we go ży cia, cho -
ciaż dla wie lu bez dom nych otwie ra ły się
one już nie raz. Tych, któ rzy z za pro sze -
nia nie bę dą chcie li sko rzy stać lub nie
bę dą mo gli, bo do pla ców ki przyj mo wa -
ne są tyl ko oso by trzeź we, na mó wią, by
zje dli cho ciaż cie pły po si łek. 

WOKÓŁ NAS

Nic nie wie o bez dom no ści ten, kto jej oso bi ście nie do świad -
czył. Bez dom ność da je po czu cie ni czym nie skrę po wa nej wol -
no ści i nie za le żno ści, ale jej try by – jak mó wią kom pa nio ni ze
Wspól no ty Emaus, dzia ła ją cej w Do mu im. św. Bra ta Al ber ta
w No wym Są czu – wcią ga ją bły ska wicz nie, ni czym prze kład -
ki do brze na oli wio nej ma szy ny. Oni, by li bez dom ni, wie dzą to
chy ba naj le piej, bo kie dyś do świad czy li jej na wła snej skó rze. 

W świetle latarek widać składowisko
makulatury, złomu, puszek aluminiowych
i wszystkiego, co będzie można sprzedać 

Kompanioni
w trasie 
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Zdzi sław jeź dzi w pa tro lu od sa me go
po cząt ku i wie lo krot nie sły szał już: „Ni -
gdzie nie pój dę”, „Zo staw cie mnie”,
„Jest mi tu do brze”. Do sko na le jed nak
wie, że mi mo od mo wy mu szą pró bo -
wać. Nie uda się za pierw szym, czy dru -
gim ra zem, ale mo że za ko lej nym.

Au to prze je żdża ko ło za kła du kar ne -
go, są dec kiej po li cji i skrę ca w jed ną
z ulic w sa mym cen trum mia sta. Tam
jest pierw szy przy sta nek pa tro lu Emaus.
W jed nej z ka mie nic jest „kró le stwo”
Jur ka. W dwóch za tę chłych po miesz cze -
niach w piw ni cy miesz ka od ro ku. Kom -
pa nio ni wcho dzą do środ ka. W świe tle
la ta rek wi dać skła do wi sko ma ku la tu ry,
zło mu, pu szek alu mi nio wych i wszyst -
kie go, co mo żna bę dzie sprze dać.
W środ ku jest lo do wa to. Na wet w rę ka -
wicz kach mar z ną dło nie. Pa trol miał
szczę ście. W dru gim po miesz cze niu,
pod kil ko ma war stwa mi sta rych koł der,
ko cy, dy wa nów śpi jej lo ka tor. Pa trol
wy ry wa go z głę bo kie go snu. Ju rek pa -
trzy pół przy tom nym wzro kiem.

Le szek Li zoń, wi ce dy rek tor Do mu
im. św. Bra ta Al ber ta za czy na z nim roz -
ma wiać. Za pra sza Jur ka do schro ni ska
– Po je dziesz z na mi. – py ta. Mę żczy zna
sta now czo opo nu je. – Zo staw cie mnie,
jest mi tu do brze.

– Przyjdź do nas, wy ką piesz się, ogo -
lisz, zmie nisz ubra nie, zjesz coś cie płe -
go – na ma wia Li zoń. – Ja dłeś coś
dzi siaj? – nie da je za wy gra ną.

Oka zu je się, że od ra na Ju rek nie miał
nic w ustach. – Chło pa ki, daj cie ka nap -
ki i go rą cą zu pę. Ju rek ła god nie je. Gdy
do sta je w kub ku cie płą zu pę dłu go trzy -
ma na nim zmar z nię te dło nie, po tem za -
czy na jeść.

– Przyj dziesz ju tro do schro ni ska
– do py tu je się Le szek Li zoń. – Mo że
przy słać chło pa ków. 

– Nie, sam przyj dę – obie cu je Ju rek.
Z pa tro lem jed nak się nie wy bie ra.
Kom pa nio ni nic wię cej nie mo gą zro bić.

– Nic na si łę – mó wi Zdzi sław. – Ju -
rek po ja wia się u nas w schro ni sku, ale
wy bie ra wła sną „wol ność”. Ja koś so bie
ra dzi. Do zmia ny sty lu ży cia trze ba sa -
me mu doj rzeć. Wiem coś o tym.

Kom pa nio ni opusz cza ją piw ni cę,
w któ rej za le ga ciem ność. Ju rek mru czy
jesz cze coś pod no sem, a po chwi li za -

le ga ci sza. Kom pa nio ni na od chod nym
nie usły sze li na wet sło wa „dzię ku ję”.

– Wie le z tych osób tak przy wy kło
do sy tu acji, w ja kiej się zna leź li, że na -
wet trud no jest im być wdzięcz nym
za oka za ną po moc – tłu ma czy Li zoń.
– Być bez dom nym to ozna cza być twar -
dym, ra dzić so bie sa mo dziel nie
w naj trud niej szych sy tu acjach, za dbać
o coś do je dze nia i kąt do spa nia.
Po pro stu prze trwać.

Pa trol wsia da w au to i je dzie na dwo -
rzec PKP. W mi nio nych la tach to na tym
dwor cu i dwor cu au to bu so wym zbie ra -

ło się więk szość bez dom nych. Cie płe
po cze kal nie po zwa la ły w przy zwo itych
wa run kach spę dzić mroź ne no ce.
Od ubie głe go ro ku są one jed nak za my -
ka ne na noc. 

Te raz dwo rzec PKP świe ci pust ka mi.
Ma riusz za glą da w po cze kal ni do nie -
rzu ca ją cej się w oczy wnę ki. 

– Pu sto, nie ma, co stać, je dzie my da -
lej – rzu ca Zdzi sław. Sa mo chód za trzy -
mu je się na par kin gu przed dwor cem
PKS. Przez je go po cze kal nię prze my ka -
ją ostat ni pa sa że ro wie, któ rzy wła śnie
wy sie dli z au to bu su, a ta kże ci, któ rzy
wy ru sza ją w dro gę ostat ni mi kur sa mi.
Pa trol bez tru du roz po zna je trzech mę -
żczyzn, przed któ ry mi de cy zja, gdzie
spę dzą mroź ną noc. Je den jest do brze
zna ny pa tro lo wi, bo to sta ły by wa lec
Do mu im. św. Bra ta Al ber ta. Ża den
z nich nie skła nia się jed nak ku te mu, by
za brać się z pa tro lem.

– Mo że my Wam za ofe ro wać tyl ko
miej sce na ko ry ta rzu, ale na pew no bę -
dzie Wam cie pło. Czy to nie jest wyj ście
z sy tu acji? Za sta nów cie się? – na ma wia
wi ce dy rek tor Do mu im. św. Bra ta Al -
ber ta. Pa no wie nie wy ka zu ją jed nak ini -

cja ty wy, by wró cić z pa tro lem – To, co
wi dzę was u nas ju tro.

– Dzi siaj nie jest tak, jak trze ba
– zwra ca się do czę ste go by wal ca pla -
ców ki

– A ty, chy ba u nas by łeś? – za ga du je
ko lej ne go z in da go wa nych Le szek Li zoń.

– Trzy la ta te mu by łem dwa mie sią ce.
– Je steś chy ba dzi siaj w naj lep szej

kon dy cji – stwier dza Li zoń.
– Na ta kie zim no, to się nie pi je, mo -

żna za mar z nąć. Du żo nie bra ku je – za -
uwa ża Le szek z dwor ca.

– Mo że byś się jed nak z na mi za brał? 
– Przy cho dzę co ty dzień, by się wy ką -

pać. Na pew no po ja wię się w pią tek dy -
rek to rze z sa me go ra na. 

Pa trol czę stu je ich ka nap ka mi, go rą -
cą zu pą. Do brze jest zjeść w tę gi mróz
coś cie płe go. Drzwi po cze kal ni za my ka -
ją się. Pa trol je dzie da lej, za ha cza jesz -
cze w mie ście o kil ka punk tów, gdzie
zbie ra ją się bez dom ni, ale ich tam nie
ma. Część bra ci w bie dzie, jak mó wią
o nich kom pa nio ni, kie dyś po dob nie, jak
oni bez dom ni, „wy go ni ły” do schro ni -
ska mro zy. Mo że na stęp ny wy jazd za -
koń czy się przy wie zie niem ko goś, ko go
uda się na mó wić na spę dze nie w nim zi -
my. Mo że ktoś ze chce zo stać w schro ni -
sku dłu żej.

Le szek Li zoń uwa ża, że nic na si łę
nie da się zro bić. Sta re przy sło wie mó -
wi, jed nak, że kro pla drą ży ska łę.

Dla te go tej zi my jesz cze wie le ra zy
wy ru szy na pa trol w te sa me miej sca
z kom pa nio na mi. Oni są, bo wiem przy -

Jest mroźny wieczór.
Z Domu im. św. Brata
Alberta do wyjazdu
przygotowuje się ekipa
nocnego patrolu Emaus.
Z Lesz kiem, wi ce dy rek to -
rem pla ców ki ja dą kom pa -
nio ni Zdzi sław i Ma riusz.

FOT. MIGA
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kła dem, że mo żna i war to spró bo wać
zmie nić coś w swo im ży ciu

Jed nym z nich jest wła śnie 35-let ni
Ma riusz, któ ry po je chał na pa trol.
W ubie głym ro ku do schro ni ska przy -
wio zła go wła śnie emau so wa eki pa. 

– Pa trol przy je chał na dwo rzec PKS
z pacz ka mi. Zde cy do wa łem się wte dy
z nim po je chać – mó wi Ma riusz.
– W stycz niu mi nie rok, gdy tu taj tra fi -
łem. Pra cu ję we wspól no cie. Je stem
pa la czem w ko tłow ni i nie na rze kam.
Pod ją łem słusz ną de cy zję. Nie daw no
do schro ni ska przy wieź li śmy ko lej nych
dwóch chło pa ków, któ rych za uwa ży łem
na dwor cu. Zo sta li i pra cu ją. 

– Je śli czło wiek na praw dę chce, to
mo że zmie nić swo je ży cie – uwa ża Zdzi -
sław. – Je stem te go naj lep szym przy kła -
dem. Mu si być jed nak sil na wo la. U nas
w do mu są do bre wa run ki. Jest cie pło,
czy sto, dach nad gło wą. Je żdżę w pa tro -
lu już dru gi se zon i nie za mie rzam z te -
go re zy gno wać. Część osób wy bie ra, jak
mó wią – wol ność i nie za le żność. 

Sa mo chód za trzy mu je się przed Do -
mem im. św. Bra ta Al ber ta. Zbli ża się
pół noc. Chło pa ki wy ła do wu ją z sa mo -
cho du ko szyk. Po ra na wy po czy nek.
Za kil ka dni zno wu wy ru szą w mia sto.

– Naj istot niej sze w pa tro lu Emaus
jest to, że do cie ra my do bez dom nych, nie
tyl ko przy wo żąc im żyw ność, ale przede
wszyst kim in for ma cję, że Dom im. św.
Bra ta Al ber ta jest miej scem, w któ rym
mo gą zna leźć bez piecz ne schro nie nie
– mó wi Ro bert Opo ka, dy rek tor pla -
ców ki. – Za chę ca my te oso by do po zo -

sta wie nia uli cy, dwor ca i przyj ścia
do nas, gdzie otrzy ma ją po moc. Żyw -
ność, któ rą roz wo zi my, ku pu je my sa -
mi. Pie nią dze za ra bia my
na or ga ni zo wa nych przez nas kier ma -
szach, na któ rych człon ko wie Wspól no -
ty Emaus – czy li sta li miesz kań cy Do mu
im. św. Bra ta Al ber ta sprze da ją naj prze -
ró żniej sze rze czy, po cho dzą ce ze zbió -
rek. Jest to jed na z form jej dzia łal no ści.

Zbiór ki są pro wa dzo ne w Są czu
i oko li cy. „Al ber ci” za bie ra ją sta re me -
ble, sprzęt AGD i ró żne, nie jed no krot -
nie war to ścio we „ru pie cie”, któ re
po od no wie niu i re pe ra cji idą do sprze -
da ży. Za psie pie nią dze mo żna ku pić,
w pro wa dzo nym przez nich skle pi ku,
wpraw dzie nie no we, ale zdat ne do użyt -
ku sto ły, fo te le, od ku rza cze, te le wi zo ry,
a na wet nar ty. 

Kie row nic two No wo są dec kie go To -
wa rzy stwa Po mo cy im. św. Bra ta Al ber -
ta, pro wa dzą ce są dec kie schro ni sko
po ma ga rów nież swo im pod opiecz nym,
ma ją cym pro ble my zdro wot ne. Ro bi
wszyst ko, by sta wia li się oni przed ko -
mi sja mi orze ka ją cy mi, by mo gli uzy -
skać na le żne im świad cze nia np. ren ty,
czy eme ry tu ry.

– Bar dzo czę sto te spra wy są za nie -
dba ne przez la ta – mó wi Le szek Li zoń.
– Nam uda je się je do pro wa dzić do szczę -
śli we go fi na łu.

IGA MI CHA LEC

WOKÓŁ NAS

– Być bezdomnym to
oznacza być twardym,
radzić sobie samodzielnie
w najtrudniejszych
sytuacjach, zadbać o coś
do jedzenia i kąt do spania.
Po prostu przetrwać.
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Uro czy sto ściom po grze bo wym
prze wod ni czył bi skup Wik tor
Skworc. – Był do brym pa ste -
rzem, ni gdy nie po wie dział

Chry stu so wi „nie” – mó wił o ks. Pan -
ce rzu or dy na riusz tar now ski. 

Trum nę wy nie śli z ko ścio ła, któ ry
ks. Pan cerz zbu do wał, naj zna mie nit si
pa ra fia nie. Kon dukt szedł na cmen tarz
he leń ski uli cą Kra kow ską, po li cja wy -
łą czy ła z ru chu je den pas jezd ni. Kie -
dy mi ni stran ci z krzy żem skrę ci li
w uli cę Pio tra Ście gien ne go, to nie
wszy scy ża łob ni cy zdą ży li jesz cze
wyjść z uli cy Du ni kow skie go. W ża -
łob nym po cho dzie szli mi ni stran ci,
Dziew czę ca Słu żba Oł ta rza i po -
nad set ka ka pła nów, w tym wszy scy
pro bosz czo wie są dec cy, pocz ty sztan -
da ro we, ofi cjal ne de le ga cje m.in. z są -
dec kie go ra tu sza i nie prze bra ne tłu my
wier nych. Ks. pra łat Pan cerz był ko -
cha ny przez swo ich pa ra fian. Zmarł
bez ma ła w opi nii świę to ści. Lu dzie
ca ło wa li trum nę, na któ rej wie ko gó ra -
le ze Szczaw ni cy wy sy pa li garść Je go
ro dzin nej zie mi z Pie nin. Kie dy trum -
nę spusz cza no do gro bow ca ka płań -
skie go, to po raz ostat ni rzew nie
za gra ła ks. Pan ce rzo wi ka pe la ze spo łu

re gio nal ne go „Ma ła He len ka”, któ ry
za ło żył i ota czał tro skli wą opie ką. Gro -
bo wiec po krył się gó rą wień ców. Or -
kie stra stra żac ka z Myst ko wa za gra ła
ostat nie go mar sza ża łob ne go.

***
Uro czy sto ści po grze bo we ks. pra ła ta

Ja na Pan ce rza trwa ły dwa dni. W po nie -
dzia łek 6 grud nia po po łu dniu na stą pi ło
wpro wa dze nie cia ła do ko ścio ła i czu -
wa nie przy trum nie do godz. 22.
Na wie czor nej mszy św. po ja wił się bi -
skup An drzej Jeż, do bry zna jo my ks.
Pan ce rza, któ ry do Tar no wa po szedł
przed dwo ma la ty z urzę du pro bosz cza
pa ra fii św. Mał go rza ty w No wym Są czu.
Na ko niec przed sta wi cie le po szcze gól -
nych grup pa ra fial nych po że gna li „sta re -
go pro bosz cza”. 

– Ko cha li śmy księ dza Pan ce rza, bo to
był ksiądz z po wo ła nia – wspo mi na Bo -
gu sła wa Pie trzak, se kre tarz Ra dy Pa ra -
fial nej pa ra fii św. He le ny. – Cho dził
w wy świech ta nej su tan nie i dziu ra wych
bu tach, ale bied nym ni gdy nie od mó wił
po mo cy. Jeź dził ma lu chem, w któ rym
pod czas bu do wy ko ścio ła wo ził ce ment
i gwoź dzie. Ka wa łek la su w Mło do wie,
któ ry mu przy padł w spad ku po ro dzi -
cach, prze zna czył na ko ściół.

***
Ks. pra łat Jan Pan cerz uro dził się

w 1937 r. w Szczaw ni cy, ale dzie ciń stwo
i mło dość spę dził w Mło do wie. La -
tem 1956 r. wstą pił do Wy ższe go Se mi -
na rium Du chow ne go w Tar no wie.
Świę ce nia ka płań skie otrzy mał 24
czerw ca 1962 r. z rąk bi sku pa tar now -
skie go Je rze go Able wi cza.

Ja ko wi ka riusz pra co wał naj pierw
w pa ra fii w Mu szy nie, na stęp nie w pa -
ra fii ka te dral nej w Tar no wie, a od 20
czerw ca 1972 r. w pa ra fii św. Mał go rza -
ty w No wym Są czu. 28 mar ca 1976 r.
zo stał skie ro wa ny do pra cy dusz pa ster -
skiej w po wsta ją cej pa ra fii św. He le ny
w No wym Są czu, a po jej ery go wa -
niu 22 grud nia 1980 r. otrzy mał no mi -
na cję na pro bosz cza. 

Ks. J. Pan cerz zbu do wał no wy ko ściół
pw. Św. Krzy ża, w es te tycz ny spo sób za -

Zmarł w opi nii świę to ści 

Helena pożegnała
księdza prałata
Jana Pancerza

SĄDECZANIE

Wiel kie rze sze lu dzi to wa rzy szy ły 7 grud nia ub. r. w ostat niej
dro dze ks. pra ła ta Ja na Pan ce rza, wie lo let nie go pro bosz cza
pa ra fii św. He le ny w No wym Są czu, bu dow ni cze go ko ścio ła
pw. Krzy ża Świę te go, któ re go strze li ste wie że gó ru ją nad le -
wo brze żną dziel ni cą mia sta. Miał 73 la ta. Ta kie go po grze bu
Sącz daw no nie wi dział. 

FOT. HSZ
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go spo da ro wał oto cze nie świą ty ni, urzą -
dził par kin gi. We wznie sio nym do mu
pa ra fial nym udo stęp nił część po miesz -
czeń uczniom Szko ły Pod sta wo wej
z Chełm ca. W pra cy dusz pa ster skiej
ota czał opie ką przede wszyst kim mło -
dzież, przy czy nił się do utwo rze nia
m.in. ze spo łu mu zycz ne go i re gio nal -
ne go „Ma ła He len ka”, or kie stry, bi blio -
te ki i świe tli cy. Pod czas wa ka cji i fe rii
zi mo wych or ga ni zo wał oa zy mło dzie -
żo we. Był moc no za an ga żo wa ny w po -
moc dla ro dzin bied nych.

Peł nił urząd wi ce dzie ka na ów cze -
sne go de ka na tu No wy Sącz – Pół noc,
a na stęp nie urząd dzie ka na de ka na tu

No wy Sącz – Za chód. Wcho dził
w skład Ko le gium Kon sul to rów i Ra -
dy Ka płań skiej die ce zji tar now skiej
i die ce zjal ne go ze spo łu dusz pa ster stwa
ro bot ni ków. Spra wo wał obo wiąz ki wi -
zy ta to ra na uki re li gii.

Po przej ściu na eme ry tu rę w sierp -
niu 2007 r. po zo stał w pa ra fii św. He -
le ny ja ko re zy dent.

W do wód wy ró żnie nia za gor li wą po -
słu gę ka płań ską w 1979 r. otrzy mał die -
ce zjal ne od zna cze nie Expo si to rium
Co no ni ca le, a w1984 r. die ce zjal ny przy -
wi lej Ro chet to et Man to let to. W 1993 r.
zo stał ob da rzo ny god no ścią Ka pe la -
na Je go Świą to bli wo ści. (HSZ)

SĄDECZANIE
Naj pierw ksiądz Jan Pan cerz
przy je żdżał ze Świę tej Mał -
go rza ty i w sta rym ko ściół ku
na He le nie msze świę te od -
pra wiał, aż w grud niu 1980
ro ku ów cze sny bi skup tar -
now ski Je rzy Able wicz no mi -
no wał go na pro bosz cza
hel leń skiej pa ra fii. 

Nie by ło wte dy ko ścio ła, ani
ple ba nii; ksiądz Pan cerz szu -
kał miesz ka nia i tak tra fił
do do mu pań stwa Kry sty ny

i Zyg mun ta Maj dów, na dzie więć lat,
do cza su kie dy wy bu do wa no ple ba nię.

– Za jął pierw sze pię tro w na szym do -
mu, tam miał swój po kój, kan ce la rię i sa -
lo nik, w któ rym przyj mo wał
– wspo mi na Kry sty na Maj da – a go ści
miał ró żnych. Przy cho dzi ła mło dzież
przed bierz mo wa niem, al bo tak po pro -
stu do księ dza, gra li, śpie wa li. Mło de pa -
ry na przed ma łżeń skie na uki
przy cho dzi ła, ale mie wał i dziw nych go -
ści. Raz pa mię tam wszedł do do mu ob cy
mę żczy zna i od ra zu na gó rę do księ dza
po szedł, to ja za nim, bo księ dza pro bosz -
cza nie by ło, a ta ki zwy czaj miał, że
wszyst ko zo sta wiał wy otwie ra ne. Ten
czło wiek nie od ra zu dał so bie wy tłu ma -
czyć, że nie ma cze go tu szu kać, bo księ -
dza nie ma. Śmia ło i do kład nie we
wszyst kich po miesz cze niach się ro zej rzał
za nim wy szedł. Ta kich wi zyt z UB miał
spo ro, ale ni gdy o nich nie mó wił.

Pa ni Kry sty na pa mię ta też do kład nie
jed ną z wi zyt bi sku pa Je rze go Able wi cza.
Wy szli na bal kon i ksiądz Pan cerz tłu ma -
czył bi sku po wi, że są trzy miej sca gdzie
ko ściół mo żna by wy bu do wać. Przed do -
mem Maj dów, wte dy to by ły po la, tam
gdzie jest te raz sta cja pa liw i za to ra mi.
„Tu bu duj” – po wie dział ks. bi skup.

– I tak do słow nie tuż przy na szym do -
mu sta nął ko ściół.

Ksiądz Pan cerz lu bił młodzież, więc
do brze mu się miesz ka ło w do mu peł -
nym dzie ci. Maj do wie mie li ich sied mio -
ro. Zaw sze miał w kie sze niach cu kier ki,
wie dział też do kład nie, któ ra ro dzi na jest
ubo ga, w któ rej najmłodszym mo że cze -
goś bra ko wać, gdzie trze ba po móc. 
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– By li śmy jak ro dzi na, ale naj bar dziej
przy jaź nił się z mo im mę żem – wspo mi -
na pa ni Kry sty na i łza jej się w oku krę -
ci. – Oni cią gle i wszę dzie ra zem, ko ło
bu do wy ko ścio ła się krę ci li. Mąż nie do -
cze kał wy świę ce nia ko ścio ła, zmarł na -
gle, na przy ko ściel nym pla cu. Bar dzo
ich obu brak i cię żko, że te cza sy się już
nie wró cą. 

***
– Ksiądz pro boszcz był nasz, do mo wy

– mó wi pa ni He le na, żo na Hen ry ka Suł -
kow skie go, któ ry był ko ściel nym w pa -
ra fii na He le nie. Zaw sze mó wił; „Pan
Suł kow ski jest tu naj wa żniej szy…” i do -
da wał: „… jak mnie nie ma”. 

I pan Suł kow ski trwał przy księ dzu 34
la ta, a je go żo na wie le lat pra ła i pra so -
wa ła ko ściel ne ob ru sy, ko mże. W ich do -
mu przez dwa dzie ścia lat, do ro ku 1983
był punkt ka te che tycz ny. Ty le dzie cia -
ków, a jak ks. Pro boszcz pro wa dził re li -
gię to ci sza by ła jak ma kiem za siał.

– Dzię ki te mu oprócz na szej ósem ki
by ło u nas za wsze peł no dzie ci. Lu dzie
przy cho dzi li do księ dza Ja na z kłót nia -
mi ro dzin ny mi, są siedz ki mi, zresz tą ze
wszyst kim – mó wi cór ka pań stwa Suł -
kow skich.

– Wy słu chał ka żde go z uwa gą, ale ni -
gdy z ni kim się tym nie dzie lił, wszyst ko
za cho wy wał dla sie bie. Tak jak po win no
być – mó wi pa ni He le na – i ni gdy nie
do ra dzał, chy ba, że… jak sta ry chłop że -
nić się chciał – to wte dy po wta rzał tyl ko
że by się do brze za sta no wić. 

– Życz li wy, ła god ny i zgod ny czło wiek
był z na sze go pro bosz cza – wspo mi -
na Hen ryk Suł kow ski. – Ni gdy z ni czym
się nie spie szył i ni gdy o pie nią dze się
nie upo mi nał, a za mie rzo ny cel za wsze
osią gnął.

A prze cież to by ły ta kie cza sy, że
zdo by cie ma te ria łów na bu do wę, a jesz -

cze na bu do wę ko ścio ła, gra ni czy ło z cu -
dem, a ko ściół stoi. Ksiądz Pan cerz
umiał zjed nać so bie nie jed ne go twar -
dzie la i pra cow ni ków na bu do wę i ko bie -
ty, że by im go to wa ły. Krzyż przy uli cy
Le śnej, star si na zy wa ją to miej sce Pa ścią
Gó rą, też sta nął z ini cja ty wy księ dza
Pan ce rza i or kie stra pa ra fial na jest, tak
jak so bie pro boszcz umy ślił. 

10 lat te mu za ini cjo wał po wsta nie ga -
zet ki pa ra fial nej, któ ra uka zu je się do dziś
pod ty tu łem „W zna ku Krzy ża”. Je śli

cho dzi o słu żbę li tur gicz ną to… w pa ra -
fii by ło na raz stu mi ni stran tów, dwu dzie -
stu lek to rów i ks. Pro boszcz wciąż
po więk szał swo ją ar mię. Raz, pod czas
wi zy ta cji bi sku pa, kie dy przed ocza mi
hie rar chy prze su wał się nie prze rwa ny po -
chód chłop ców w ko me żkach, gość
z Tar no wa szep nął do pro bosz cza, że mi -
ni stran ci chy ba scho dzą za oł ta rzem
do za kry stii i z po wro tem wra ca ją…

*** 
Ja cek Chro now ski miał 16 lat kie dy

ksiądz Jan Pan cerz przy szedł na He le nę
i od ra zu za czął two rzyć gru py apo stol -
skie. Zaw sze po wta rzał, że za czął bu do -
wę od ko ścio ła ży we go, czy li wspól no ty
lu dzi.

– I za czął od nas, mło dych – mó wi Ja -
cek Chro now ski. – Po czą tek lat osiem -
dzie sią tych, czas prze mian, ktoś mu siał
na mi mą drze po kie ro wać, że by śmy bez
bez myśl ne go za śle pie nia, czy nie na wi ści
ro zu mie li to, co się dzia ło i ksiądz pro -
boszcz to po tra fił. Wie lu z nas, dzię ki nie -

mu dzia ła dziś w sto wa rzy sze niach
i or ga ni za cjach ka to lic kich, któ rych po -
wsta nie on wła śnie za ini cjo wał. Wie le
wśród nas jest ma łżeństw. Pro boszcz
Pan cerz udzie lał nam ślu bów, chrzcił na -
sze dzie ci. Ja mam pięć có rek. Był za -
wsze przy nas i to do da wa ło si ły i wia ry.

– Życz li wy, ła god ny i zgod ny
czło wiek był z na sze go pro -
bosz cza – wspo mi na Hen -
ryk Suł kow ski. 
– Ni gdy z ni czym się nie
spie szył i ni gdy o pie nią dze
się nie upo mi nał, a za mie -
rzo ny cel za wsze osią gnął.

Z księ dzem Ja nem Pan ce rzem od cho dzi ka wał hi sto rii No we go Są cza,
cza su pięk ne go i do bre go...

Lu bił ka płań stwo

Ks. Jan Pan cerz
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Mło dzi na zy wa li go piesz czo tli wie
wie leb nym, wie dzie li, że ich ksiądz ma
po czu cie hu mo ru.

– Był dla nas jak oj ciec i to by ło coś
pięk ne go, te na sze mło dzień cze la ta
z nim – tłu ma czy sio stra pa na Jac ka,
Wan da Pla ta. – Spo tka nia opłat ko we
u pań stwa Maj dów, ba le ma sko we u Suł -
kow skich, bie sia dy przy ogni sku, gra nie,
wspól ne śpie wa nie, dłu gie roz mo wy.
Wy pra wy w gó ry, jak na przy kład ta
noc na na Prze hy bę na, któ rą ksiądz za -
rzą dził, że idzie my bez la ta rek. Ta kie
przy go dy or ga ni zo wał nam czę sto,
a o świ cie bu do wa li śmy wszy scy ra zem
oł tarz w gó rach. Zaw sze by ło we so ło,
a jak trze ba by ło w po lu czy ko ło do mu
po móc star szym czy cho rym, to ks. Pro -
boszcz nie mu siał nas pro sić, wy star czy -
ło, że po wie dział gdzie.

W nie wiel kich rze czach wi dział wiel -
kość ro dzin. Jak się roz po czę ła mi gra cja
za rob ko wa po sta no wił or ga ni zo wać
spo tka nia opłat ko we tych ro dzin i jesz -
cze msze św. dla po szcze gól nych rocz -
nic ślu bów. O ro dzi ny, że by sza cu nek
w nich pa no wał i mi łość, za bie gał szcze -
gól nie.

– On ka płań stwo lu bił – tłu ma czy Ja -
cek Mac. – Był jed nym z tych księ ży, któ -
rzy nie trak tu ją ka płań stwa jak umo wę
o pra cę, a wy ni ka ło to mo im zda niem
z je go głę bo kie go, praw dzi we go po wo -

ła nia. I trze ba pod kre ślić szcze gól ny pa -
trio tyzm na sze go pro bosz cza, ka żde je -
go oko licz no ścio we ka za nie by ło
wy jąt ko we. Na ka żdym kro ku przy po mi -
nał i pod kre ślał, że na szą po win no ścią
jest umi ło wa nie i sza cu nek do oj czy zny,
co prze kła dać się ma na od po wied nią
po sta wę mo ral ną.

Ni gdy, obok ni ko go nie prze szedł
obo jęt nie.

– Ostat ni raz ksiądz Pro boszcz za cze -
pił mnie w za kry stii we wrze śniu te go ro -
ku – opo wia da Be ata Mac. – Za py tał jak
so bie po ra dzi łam z za ku pem ksią żek. Pa -
mię tał, że ma my pię cio ro dzie ci, sam po -

cho dził z wie lo dziet nej ro dzi ny, miał
dzie wię cio ro ro dzeń stwa. Kie dyś mi po -
wie dział: „Wiem jak to jest, nie za wsze
tę krom kę chle ba zła pa łem jak do szko -
ły bie głem, bied nie by ło”.

Pań stwo Macowie ślu bo wa li w piw -
ni cy no we go ko ścio ła, w cza sie bu do wy.
Ks. Jan Pan cerz był na ich we se lu,
chrzcił dzie ci, świę cił ich dom. Jak wy -

cho dził, wsu nął pod drzwi ko per tę
z bank no tem i za bro nił się sprze ci wiać!
Tak mia ło być, że by w ich do mu ni gdy
na nic nie bra ko wa ło. A jak jed nej z ro -
dzin na He le nie gro zi ła eks mi sja to cho -
dził od drzwi do drzwi że by tej eks mi sji
za po biec. Był już wte dy na eme ry tu rze,
ale do koń ca był ak tyw ny, od wie dzał
cho rych, spo wia dał w fa rze, cho dził
po ko lę dzie i pra wie do koń ca na wet
po ope ra cji pod Krzyż na Pa ścią Gó rę.

– Wła ści wie cie szy li śmy się, że przej -
dzie na eme ry tu rę, że bę dzie miał wię cej
cza su dla sie bie, ale i dla nas, „pierw -
szej eki py” – mó wi Ja cek Chro now ski.

– W ubie głym ro ku zor ga ni zo wa li śmy
po dłu ższej prze rwie ta kie na sze spo tka -
nie opłat ko we. By ły wspo mnie nia, śpiew
i łzy. Pla no wa li śmy, że bę dzie my je kon -
ty nu ować.

A te raz… już ni gdy nie bę dzie tak,
jak kie dy On był. W ser cach na za wsze
po zo sta ną wspo mnie nia i żal po stra cie.

KA TA RZY NA TO KAR CZYK

SĄDECZANIE

Ksiądz Pancerz lubił młodzież, więc dobrze mu się
mieszkało w domu pełnym dzieci. Majdowie mieli ich
siedmioro. Zawsze miał w kieszeniach cukierki, wiedział
też dokładnie, która rodzina jest uboga, w której
najmłodszym może czegoś brakować, gdzie trzeba pomóc. 
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Ja kub miesz kał na prze mian w ro -
dzin nym mie ście i w Malmö, był
po sta cią po wszech nie zna ną i sza -
no wa ną, wiel ce za słu żo ną do utrwa -

la nia pa mię ci o ży dow skiej spo łecz no ści
mia sta. Przy jaź nił się m.in. z ko lej ny mi
pro bosz cza mi ba zy li ki św. Mał go rza ty.

Wi dzie li śmy go jesz cze la tem br.,
drob nej po stu ry, za wsze ele ganc ko ubra -
ne go, z nie od łącz nym ka pe lu szem
i ciem ny mi oku la ra mi, opro wa dza ją ce -
go po Są czu wy ciecz ki z Ame ry ki, Izra -
ela i Eu ro py za chod niej, spie szą ce go
na spo tka nia edu ka cyj ne z mło dzie żą,
lub też in ter we niu ją ce go w ga bi ne cie
pre zy den ta o częst sze wy ko sze nie tra wy
na cmen ta rzu ży dow skim przy ul. Ry -
bac kiej. Do tarł na wet do na czel ni ka wię -
zie nia z proś bą o „wy po ży cze nie”
więź niów do po rząd ko wa nia cmen ta rza.

***
– Oj ciec miał lek ką, pięk ną śmierć.

W so bo tę (18 grud nia) miał pod czas na -
bo żeń stwa w sy na go dze czy tać frag men ty
To ry. Był w do brej for mie, roz ma wia li śmy
z nim dzień wcze śniej. I w tę so bo tę za -
dzwo nił do nas za nie po ko jo ny ra bin z za -
py ta niem, co się dzie je z oj cem, cze mu nie
przy szedł do świą ty ni. Po je cha li śmy do je -
go miesz ka nia. Spał już snem wiecz nym
w łó żku, z po god nym wy ra zem twa rzy.
Obok by ło go to we do przy wdzia nia ubra -
nie od święt ne. Umrzeć we śnie to by ło je -
go ma rze nie. Do bry Bóg go wy słu chał,
jak by re kom pen su jąc mu cię żkie cier pie -
nia, ja kich do znał na tym świe cie – po wie -
dzia ła w roz mo wie z No wym Są czem
cór ka Ja ku ba Ka ro li na La witz.

***
Nie ma dziś Ży dów w No wym Są czu.

Nie ma bro da tych mę żczyzn z przy kry tą
gło wą, w cha ła tach lub sur du tach. Ani
ko biet w pe ru kach. Ani skle pów, gdzie
ob słu gi wa li su biek ci z pej sa mi, mi ster nie
skrę co ny mi w kor ko ciąg. Ja kub był bo -
daj ostat nim świad kiem tam te go barw ne -
go świa ta, któ ry bez pow rot nie mi nął. 

We wrze śniu 2008 r. Ja kub do pro wa -
dził do od sło nię cia ta bli cy w na ro żni ku
ulic Ka zi mie rza Wiel kie go i Fran cisz -
kań skiej, upa mięt nia ją cej mar ty ro lo -
gię 81 osób z ro dzin Na in stad tów,
Mil le rów, Per lów i in nych za mor do wa -
nych w tym miej scu w ma ju 1942 r. Był
to po czą tek li kwi da cji są dec kie go get ta:

eks ter mi na cja do tknę ła wie le ty się cy
osób, oby wa te li mia sta i po wia tu są dec -
kie go. Prak tycz nie wszyst kich wy wie -
zio no do obo zów lub za mę czo no
na miej scu.

– Miesz ka łem wte dy w są siedz twie,
przy ul. Ber ka Jo se le wi cza. Wpadł szef
ge sta po He in rich Ha mann ze swo ją świ -
tą i strze la li do lu dzi, któ rzy jesz cze by li
w łó żkach i ni cze go się nie spo dzie wa li.

Po cho wa ny w Zie mi Świe tej

Ja kub Müller wo lą ro dzi ny miał zo stać po -
cho wa ny na No wym Cmen ta rzu Ży dow skim
w Malmö. 22 grud nia, w dniu po grze bu,
po uro czy sto ściach ża łob nych z udzia łem ra -
bi nów cha sydz kich z Wiel kiej Bry ta nii, do szło
do po ro zu mie nia w ce lu usta le nia osta tecz -
ne go miej sca po chów ku „świę te go mę ża”.
Trum nę prze wie zio no do Ko pen ha gi, skąd
sa mo lo tem prze trans por to wa no do Izra ela.
Ja ku ba po cho wa no 30 grud nia.
Na na dej ście Me sja sza bę dzie ocze ki wał
w zie mi swo ich pra oj ców, na cmen ta rzu cha -
sydz kim w Ne ta nii (part ner skim mie ście No -
we go Są cza), po mię dzy Tel Awi wem a Haj fą.

Ja kub Müller, świa dek ho lo cau stu 
w No wym Są czu

Stra żnik 
gro bu ca dy ka
18 grud nia 2010 r. zmarł w Szwe cji wie ku 90 lat Ja kub
Müller, Żyd ro dem z No we go Są cza, z dzia da pra dzia da, l na -
ocz ny świa dek ho lo cau stu nad Du naj cem i Ka mie ni cą (ze zna -
wał póź niej w pro ce sie sze fa są dec kie go ge sta po He in ri cha
Ha man na w 1966 r. w Bo chum w Niem czech, uczest ni czył
w wi zjach lo kal nych na Są dec czyź nie).

Ja kub Müller FOT. LEŚ
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To był zwy czaj ny okrut ny mord. Na le ża -
ło by od mó wić za zmar łych mo dli twę, ale
jak, kie dy je stem sam je den? – po wie -
dział wte dy Ja kub Müller. 

Ja kub wi dział two rzo ne przez ge sta -
po i za mknię te mu rem get to w czę ści
cen tral nej mia sta po mię dzy Ryn kiem
i zam kiem oraz tzw. „get to dla pra cu ją -
cych”, czy li ob szar za trud nie nia dla Ży -
dów na te re nie dziel ni cy Pie kło. Drżał
o ży cie, bo wyj ście po za get to i po moc
oso bie z get ta by ły ka ra ne śmier cią. Zbio -
ro wych eg ze ku cji lud no ści ży dow skiej,
za po cząt ko wa nych już w 1940 r., hi tle -
row cy do ko ny wa li na po lach nad Du naj -
cem, na te re nie ży dow skie go cmen ta rza.
W sierp niu 1942 r. na stą pi ła li kwi da cja
get ta w No wym Są czu. W dniach od 23
do 28 sierp nia, prze pę dzo nych na dwo -
rzec ko le jo wy miesz kań ców get ta za ła -
do wa no do wa go nów i wy wie zio no
do obo zu za gła dy w Be łżcu.

***
Ja kub Müller uro dził się 9 mar ca 1920r.

przy ul. Ro ma now skie go, cho dził do szko -
ły nr 1 im. Ada ma Mic kie wi cza, a póź niej
pra co wał ja ko kra wiec. 

Wspo mi nał: 
„Oj ciec, Men del, był bar dzo re li gij -

ny, ni gdy nie go ił bro dy, słu żył w Le gio -
nach Pił sud skie go, a po tem wal czył
prze ciw ko bo le sze wi kom. Mat ka Cha -
na pro wa dzi ła stra gan z ga lan te rią.
Tam ten Sącz, przed wo jen ny, „na sza”

dziel ni ca pod zam kiem, łaź nia, miesz ka -
nie ra bi na, sy na go ga jest już snem
z mło do ści, bru tal nie prze rwa nym przez
woj nę i ho lo caust. Sio stry Kre in del i Fe -
iga, pięk ne dzie wusz ki, zo sta ły roz strze -
la ne przez Niem ców i po cho wa ne
na są dec kim cmen ta rzu. Ro dzi ce i brat
Sa lo mon zgi nę li w Be łżcu w 1942 r.
Eliasz prze padł bez wie ści w Ro sji. Szu -
ka łem go la ta mi przez Czer wo ny Krzyż,
bez sku tecz nie.”

Z woj ny oca le li nie licz ni. Ja kub miał
wiel kie szczę ście, uciekł z są dec kie go
get ta w 1942 r. (przez bra mę przy ul. Pi -
jar skiej) i ukry wał się w Sien nej i Jel nej
nad Je zio rem Ro żnow skim. Po woj nie

przy ul. Ja giel loń skiej 9 ra zem z Cze -
śnio we rem, Rot ten ber giem (oj cem An -
dy, póź niej szej zna nej hi sto ryk sztu ki
i dy rek tor ki war szaw skiej „Za chę ty”),
Len zem, Am ste rem, Mor gen ster nem
i Som me rem utwo rzył spół kę kra wiec -
ką. W 1948 r. oże nił się z Po lką, Ste fa -
nią Gó row ską (zmar łą w 1992), przy szły

na świat dzie ci. Na ci ska ni przez wła dzę
na upań stwo wie nie spół ki, za ło ży li spół -
dziel nię „Po kój”, któ ra prze trwa ła dzie -
siąt ki lat. W la tach 1956–1969 Ja kub był
prze wod ni czą cym Kon gre ga cji Wy zna -
nia Mo jże szo we go w No wym Są czu.

Szwedz ki azyl
Szy ka ny na si li ły się w oko li -

cach 1968 r. Więk szość Ży dów wy je -
cha ła do Izra ela, Ja kub wy brał
emi gra cję do Szwe cji, bo chciał być jak
naj bli żej Pol ski. 

„Król szwedz ki wy dał edykt wy po sa -
ża ją cy nas w odzież, miesz ka nia. Po wo -
dzi ło mi się nie źle, ale cier pia łem

nie ustan nie nie mo gąc od wie dzić uświę -
co ne go cmen ta rza, ro dzin nych gro bów.
„Pan jest nie po żą da ny” – sły sza łem
w kon su la cie, gdy od ma wia no mi wi zy,
chy ba by łem na czar nej li ście. Na wet
za Ja ru zel skie go za wró co no mnie po wyj -
ściu z pro mu na ląd w Świ no uj ściu, zdą -
ży łem je dy nie uca ło wać pol ską zie mię.

SĄDECZANIE

Nie ma dziś Żydów w Nowym Sączu. Nie ma brodatych
mężczyzn z przykrytą głową, w chałatach lub surdutach.
Ani kobiet w perukach. Ani sklepów, gdzie obsługiwali
subiekci z pejsami, misternie skręconymi w korkociąg.
Jakub był bodaj ostatnim świadkiem tamtego barwnego
świata, który bezpowrotnie minął. 

Z laureatem Oskara, Zbigniewem Rybczyńskim, 2008 r.Z Izakiem Goldfingerem, 2000 r.
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Do ro dzin nych stron po wró ci łem wresz -
cie w 1990 r. ca ły czas or ga ni zo wa łem
zbiór kę pie nię dzy na re no wa cję ka pli cy
cmen tar nej i bó żnicz ki”.

Wspo mi na jąc przed wo jen ne lub też
tuż po wo jen ne la ta w Są czu, Ja kub mó -
wił o ge ne ral nie zgod nym współ ży ciu
Po la ków i Ży dów, któ rzy też prze cież
ty mi Po la ka mi by li. 

„Współ pra co wa li śmy, od wie dza li śmy
się w do mach. Naj lep szym przy kła dem
na zgod ne współ ży cie jest mo ja żo na, ro -

do wi ta Po lka. Nie mniej jed nak no szę
nie jed ną za drę w ser cu. Pa mię tam np.
jak na po cząt ku woj ny na ul. Du na jew -
skie go grup ki Po la ków mia ły spo ro ucie -
chy, gdy Niem cy zmu sza li nas
do tań cze nia na bru ku, pod ska ki wa nia,
pra cy po nad na sze si ły fi zycz ne przy roz -
biór ce do mu. Pa mię tam też, że wte dy
otwo rzy ła okno star sza pa ni Bar bac ka
i su ro wo zgro mi ła ga wiedź: „Z cze go się
śmie je cie? Że oku pant znę ca się
nad ludź mi?!” By li ró żni Po la cy, ró żni
Niem cy.”

Ja kub do żył sę dzi we go wie ku. Do -
znał wie lu szczę śli wych chwil. Do cho -
wał się dwój ki dzie ci: Ka ro li na jest
dok to rem na uk che micz nych, Zyg munt
pra cu je w kon cer nie SA AB. Z wnu ka mi
roz ma wiał po pol sku. Do cze kał się też
gro mad ki wnu ków (Mo ni ka, Ro bert,
Mar tin, Jes si ca, Ca mil la i Mi cha el) oraz
pra wnucz ki Elin.

Pa nie Müller, przy je żdża my...
Zwy kle na wio snę zje żdżał do No we -

go Są cza i opie ko wał się cmen ta rzem ży -
dow skim przy ul. Ry bac kiej. Miesz kał
w do mu Bar ba ry Ma le czek na prze ciw -
ko kir ku tu. Opro wa dzał piel grzy mów -
-cha sy dów przy by wa ją cych do gro bu
Cha ima Hal bersz ta ma, zwłasz cza w oko -
li cach 19 kwiet nia tzw. Jor cajt, upa mięt -
nia ją ce go ko lej ną rocz ni cę zgo nu
sław ne go ca dy ka. Nie jed no krot nie by -

łem świad kiem, gdy dzwo ni li gdzieś
z Pol ski, a na wet z Ame ry ki: – Pa nie
Müller, przy je żdża my...

Ja ku ba zna li po bra tym cy zza Oce anu
i Izra ela. Nie od ma wia li mu po mo cy,
gdy wo łał o re mont cmen tar ne go mu ru,
od no wie nie,. A wła ści wie zbu do wa nie
od no wa ohe lu, oca le nie od za tra ce nia
gro bu ca dy ka, bu do wę no wej bra my. Po -
rząd ko wał oto cze nie gro bów, a przy po -
mni ku po mor do wa nych świe cił zni cze,
któ re nie ga sły przez kil ka dni. Je go
wspo mnie nia utrwa lił na ta śmie fil mo -
wej w przy go to wy wa nym fil mie do ku -
men tal nym Zbi gniew Ryb czyń ski,
lau re at Oska ra. W pla nie miał bu do wę
cmen tar nej łaź ni, czy li my kwy.

Dzie łem Ja ku ba by ło też od no wie nie
i urzą dze nie bó żnicz ki Bajs Nusn po -
mię dzy ul. Ja giel loń ską 12 i Wą so wi -
czów, daw ne go do mu mo dli twy
Na ta na Kri sze ra. Zy skał wte dy przy do -
mek: sza mes, czy li opie kun bó żni cy.

Swe go cza su prze ka zał no wo są dec -
kie mu Mu zeum Okrę go we mu cen ny dar
XIX -wiecz ny zwój per ga mi no wy z wy -
ka li gra fo wa ną Księ gą Es te ry. Ten pi -
śmien ni czy za by tek znaj do wał się
w miej sco wej bó żni cy (jed nej z kil ku,
już nie ist nie ją cej). Wła dze w 2005 r.
zre wa nżo wa ły mu się Zło tą Tar czą Her -
bo wą Mia sta No we go Są cza. 

Kto te raz za dba o ży dow skie ma ce -
wy, kto za trosz czy się o po rzą dek wo kół
ohe lu ca dy ka, kto zmó wi ka disz w in -
ten cji ży dow skiej spo łecz no ści spo czy -
wa ją cej na cmen ta rzu przy ul.
Ry bac kiej, kto opo wie mło dym po ko le -
niom o cza sie po gar dy i za gła dy?

Oba wiam się, że już nikt.
JE RZY LE ŚNIAK

Warto wiedzieć

Ak tu al nie w Daw nej Sy na go dze w No wym
Są czu trwa wy sta wa, gdzie mo żna zo ba czyć
ostat nie na gra nia Ja ku ba Mülle ra, któ ry
w swo jej bo żnicz ce opo wia da o so bie i swo -
im mie ście. Film na krę cił Ja cek Ku rze ja z Mu -
zeum Okrę go we go w ra mach pro jek tu
unij ne go o zró żni co wa niu kul tu ro wym Są -
dec czy zny. Wy po wiedź bar dzo in te re su ją ca
i cen na dla hi sto rii Są cza.

J. Müller (z pra wej) na ru inach no -
wo są dec kie go get ta, 1945 r.

Młody Jakub Müller na modlitwie w ohelu cadyka
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Je ste śmy pod wra że niem: udo -
stęp nił Pan „Są de cza ni no wi” nie -
zwy kły film do ku men tal ny
o No wym Są czu z po cząt ku lat
sześć dzie sią tych…

– To nie mo ja za słu ga, lecz Na ro do -
we go In sty tu tu Au dio wi zu al ne go, któ ry
wła śnie te raz, w grud niu 2010 wy dał
w zna nej już na ryn ku se rii Pol ska Szko -
ła Do ku men tu ze staw fil mów Wła dy sła -
wa Śle sic kie go, zmar łe go w 2008 r.
re ży se ra…
Chwi lecz kę, te go od pierw szej wer -
sji „W pu sty ni i w pusz czy” z Mo ni -
ka Ro scą i To ma szem Mę drza kiem?

– Te go sa me go, au to ra ta kże kil ku in -
nych fil mów fa bu lar nych, a wcze śniej
żoł nie rza Sza rych Sze re gów, po wstań ca
war szaw skie go, by stre go i uta len to wa -
ne go ob ser wa to ra. Wła dy sław Śle sic ki
za czy nał w la tach pięć dzie sią tych
i sześć dzie sią tych od fil mów do ku men -
tal nych, ta kich tro chę w póź niej szym
sty lu Ma cie ja Szu mow skie go. Po nie waż
sta ram się śle dzić wszel kie in te re su ją ce
no wo ści fil mo we, za mó wi łem ten kom -
plet pły tek dvd i – ku swe mu za sko cze -
niu i wiel kiej ra do ści – wśród
za miesz czo nych tam do ku men tów zna -
la złem skrom ny film z 1961 r., pod nie -
wie le mó wią cym ty tu łem „Por tret
ma łe go mia sta”. Z opi su i pro jek cji zo -
rien to wa łem się, że mam do czy nie nia
z cen nym przy czyn kiem do hi sto rii No -
we go Są cza! Ob raz jest czar no -bia ły, li -
czy 9 mi nut. Zdję cia do te go fil mu ro bił
Le szek Krzy żań ski.

Jak Pan, ja ko pro fe sjo nal ny fil mo -
znaw ca oce nia to dzie ło?

– Ca łość jest utrzy ma nym w po ety -
ce tam tych lat re por ta żem, tro chę po -
etyc kim, tro chę in ter wen cyj nym,
wpi su ją cym się nie co w pa mięt ną tzw.
„czar ną se rię” pol skie go do ku men tu,
po dej mu ją cą nie tyl ko pro pa gan do we,
ale i „ciem ne” stro ny ży cia w kra ju
za so cja li zmu. Au to rzy są jed nak wy bit -
ny mi fa chow ca mi, wra żli wy mi wi zu al -
nie, ma la rza mi ka dru. Te zdję cia
i ob ra zy oglą da się z za chwy tem.

Co wi dzi my na tym fil mie?
– Oglą da my na sze mia sto od pią tej

ra no do ósmej wie czór. W obiek ty wie
ka me ry są lu dzie na Ja giel loń skiej, co -
dzien ne czyn no ści, pa no ra ma ryn ku
z wie ży ko ściel nej, Ra tusz, pie kar nia,
po le wacz ka, koń skie fur man ki i au to bu -
sy wy je żdża ją ce z za jezd ni przy ul.
Sien kie wi cza, mle cza rze roz no szą cy
kon wie z mle kiem i tak sów ki -war sza wy.
Są in te re su ją ce wnę trza warsz ta tów ko -
le jo wych, ce giel ni w Bie lo wi cach, ta -
śma pro duk cyj na w Są dec kich

SĄDECZANIE

Remi, Węglarski, Szwenik
w dokumencie o Sączu
sprzed 50 lat!
Rozmowa z dyrektorem Akademickiego Liceum i Gimnazjum im. Króla Bolesława
Chrobrego w Nowym Sączu, PROF. BOGUSŁAWEM KOŁCZEM, polonistą i filmoznawcą

Bogusław Kołcz w kinie Chrobrego
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Za kła dach Prze twór stwa Owo co wo -Wa -
rzyw ne go i ko le ja rze spie szą cy do pra -
cy, są twór cy lu do wych wy ro bów, jest
ma larz ze szta lu ga mi i lu dzie ró żnych
za wo dów (ta kże urzęd ni cy miej scy
i par tyj ni) przy sto li kach nad fi li żan ką
ka wy. Wiel ce sym pa tycz ne są sto ją ce
w bra mie i za ja da ją ce się lo da mi pra -
cow ni ce (w bia łych far tu chach) lo dziar -
ni „Baj ka” przy ul. So bie skie go,
wła sno ści Ja na Ko ra la, naj star sze go
z bra ci, któ rzy za nim zbu do wa li fa bry -
kę pro du ku ją cą jed ną trze cią kon su mo -

wa nych lo dów w Pol sce, sprze da wa li
swe lo dy na wóz kach i mo to cy klach
na uli cach No we go Są cza, w par kach
i nad brze żach rzek.
Ko go roz po zna je my?

– Na przy kład Ze no na Re mie go, ów -
cze sne go ar chi tek ta po wia to we go, ze
sław ne go ro du są dec kich bu dow ni czych
i ar chi tek tów. My ślę, że dla je go ży ją cej
w No wym Są czu żo ny, pa ni Lud mi ły,
obej rze nie „w ru chu” jej ś. p. mę ża
(zmarł w 1967), bę dzie du żym prze ży -
ciem.
Roz po zna wal nych, zna nych po sta -
ci jest w tym do ku men cie znacz nie
wię cej…

– Wi dzi my sil nie za ko rze nio ne go
w pa mię ci star sze go po ko le nia są de czan
Ka zi mie rza Wę glar skie go, sze fa po wia -
tu no wo są dec kie go. Jest też sto ją cy
przez „Im pe ria lem” se kre tarz ko mi te tu
par tii Wi told Ada mu szek, pre zes PZGS
Hen ryk Mi zian ty. Przy sto li kach w ka -
wiar ni zwa nej wów czas „Trup kiem”,
(bo po sa do wio nej na miej scu daw ne go
cmen ta rza), ko ło dwor ca PKS i Do mu
Kul tu ry Ko le ja rza sie dzi Ry szard Wol -

ny z Urzę du Mia sta, od po wie dzial ny
za ów cze sną kul tu rę i oświa tę, oraz ani -
ma to rzy Te atru Ro bot ni cze go im. Bo le -
sła wa Bar bac kie go. Na stęp nie, ko ło
Ka plicz ki Szwedz kiej wra ca ją z ryn -
ku do ko szar żoł nie rze (wi docz nie
po de fi la dzie). Wi dać mło dych lu dzi
dys ku tu ją cych przed re stau ra cją
„U Trem bec kiej” (po tem „Sty lo wej”),
ktoś w mar szu za pa la pa pie ro sa na tle
wi try ny z be czuł ką pi wa. Oko ka me -
ry za trzy mu je się na ist nie ją cym już
wów czas coc ta il -ba rze, eks klu zyw nej
wte dy cu kier ni na ro gu ul. Lwow skiej
i So bie skie go, gdzie su per atrak cją by ła
mel ba, czy li du ża por cja lo dów śmie tan -
ko wo -wa ni lio wych, przy kry tych brzo -
skwi nia mi z sy ro pu i ga la ret ką
ma li no wą, z do dat kiem li kie ru! Ten

przy by tek wno sił do ma łe go mia sta po -
wiew wiel kie go świa ta, był miej scem
szkol nych ran dek, sma ko wa nia mro żo -
nej ka wy czy go rą cej cze ko la dy. Od wie -
dza li go dzien ni ka rze i ani ma to rzy ży cia
kul tu ral ne go. Tu ro dzi ły się uczu cia,
któ rych fi na łem by ło sa kra men tal ne
„tak” przed oł ta rzem po bli skie go ko -
ścio ła św. Mał go rza ty.
Pod czas pro jek cji do strze głem
dwu krot nie spa ce ru ją cą po Ja giel -
loń skiej i Lwow skiej barw ną po -
stać, z ple ca kiem, w ty rol skim
ka pe lu szu i spodniach.

– To Le on Szwe nik, w tym ka pe lu szu
miał wpię tą nie zli czo ną ilość od znak tu -
ry stycz nych. Szwe nik to naj sław niej szy
tu ry sta są dec ki tam tych lat. Uro dził się
jesz cze w XIX w. (1898), był ślu sa rzem
w Warsz ta tach Ko le jo wych i ZNTK,
od 1917 r. dzia łał w Od dzia le PTT „Be -
skid”. Ra zem z pro fe so ra mi Ka zi mie -
rzem So snow skim, Fe lik sem Rap fem
i Ro ma nem La za ro wi czem roz wi jał tu ry -
sty kę są dec ką. Zna ny był ja ko „Wu jek”,
„Le oś”, nie zrów na ny ga wę dziarz, pio nier
nar ciar stwa na Są dec czyź nie. Od zna czo -

ny, ja ko czwar ty oby wa tel pol ski, Zło tą
Ho no ro wą Od zna ką PTTK (1956). 
Dla mnie od kry ciem jest wi zy ta
ka me ry w po wsta ją cym osie dlu
Ła ny (te raz Przy dwor co wym),
gdzie spę dzi łem dzie ciń stwo…

– Tu wła śnie ma lu chy wy cho dzą
z ogro dzo ne go be to no wym par ka nem
żłob ka ko le jo we go, gdzie dziś swo ją sie -
dzi bę ma Li ceum Spo łecz ne SPLOT,
mo żna wraz z ka me rą po wę dro wać we -
wnętrz ny mi dró żka mi po mię dzy uli ca -
mi Li ma now skie go i Żół kiew skie go,
za gląd nąć do okien tzw. woj sko we go
blo ku przy ul. Li ma now skie go 11 (na -
prze ciw ko obec ne go „elek try ka”), gdzie
miesz ka ły ro dzi ny za wo do wych ofi ce -
rów i pod ofi ce rów Kar pac kiej Bry ga dy
Wojsk Ochro ny Po gra ni cza.

W obiek ty wie ka me ry są lu dzie na Ja giel loń skiej, co dzien -
ne czyn no ści, pa no ra ma ryn ku z wie ży ko ściel nej, Ra tusz,
pie kar nia, po le wacz ka, koń skie fur man ki i au to bu sy wy -
je żdża ją ce z za jezd ni przy ul. Sien kie wi cza, mle cza rze roz -
no szą cy kon wie z mle kiem i tak sów ki -war sza wy.

Władysław Ślesicki w akcji...
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Rok pro duk cji fil mu (1961) to
okres wdra ża nia tzw. eks pe ry men -
tu są dec kie go…

– Ta ka jest po śred nia wy mo wa: oto
w ma łym mia stecz ku, nie tra fia ją cym
na ła my ga zet, za czy na się coś zmie niać:
ży cie w cen trum i sta rych dziel ni cach
na po zór jest nie cie ka we, sen ne, ale za -
raz wej dzie my na pla ce bu dów, no we
osie dla, choć ra ną na cie le -jak za uwa ża
ko men ta tor – są przed wo jen ne ba ra ki
(w na ro żu Ko le jo wej, Re ja i Na wo jow -
skiej), z któ rych nie ma jak prze nieść lu -
dzi na no we miesz ka nia, bo nie ma
fun du szy. 
„Od kry ty” przez Pa na film to dla
mi ło śni ka No we go Są cza nie by wa -
ła grat ka…

– I to wiel ka! Mo żna roz po znać nie -
ży ją cych już miesz kań ców i swo ich zna -
jo mych pra cu ją cych w przed sta wia nych
za kła dach. Mo żna też po py tać wśród
star szych lu dzi, czy ktoś pa mię ta, że brał
udział w fil mie krę co nym w No wym Są -
czu w ro ku 1961 i jest w sta nie sie bie
lub swo ich zna jo mych roz po znać na no -
stal gicz nym po ka zie. Szcze gól nie moc -
no utkwi ła mi w pa mię ci pięk na ko bie ta
z ma łą dziew czyn ką w oknie w któ rejś
z ka mie nic przy Ja giel loń skiej (a mo że
w Ryn ku?), czy też ma larz (wy glą da
na Zbi gnie wa Bo row skie go, ów cze sne -
go dy rek to ra mu zeum) ze szta lu ga mi,

uwiecz nia ją cy ar chi tek to nicz ne de ta le
na jed nym z po dwó rek (pa sa ży) po mię -
dzy Ja giel loń ską a So bie skie go. Jest to
chy ba pierw sza oka zja, by ten film
sprzed pół wie cza obej rzeć w na szym
mie ście, bo kie dyś – o ile w ogó le był
w dys try bu cji po za szko łą fil mo wą lub
fe sti wa la mi – mo żna by ło je dy nie zo ba -
czyć go ja ko do da tek przed se an sem
w ki nie. A dla są de czan szczę ście, że te -
raz wy da no go po raz pierw szy na dvd.
Nie jest to je dy ny są dec ki ak cent
w zbio rze do ku men tów Śle sic kie go...

– Dru gą cie ka wost ką z te go zbio ru
jest film „Gó ra” z 1964 r. o wiej skiej na -
uczy ciel ce – współ cze snej „Si łacz ce”,
krę co ny w szko le w Za czer czy ku nie da -
le ko Piw nicz nej, przy gra ni cy sło wac -
kiej. In spi ra cją do nie go sta ła się ksią żka
„Szko ła pod ob ło ka mi” Ma rii Kow nac -
kiej. Eki pa pra co wa ła nad nim kwa te ru -
jąc w No wym Są czu. Film trwa 15
mi nut, zdo był Grand Prix na fe sti wa lu
fil mów gór skich w Try den cie w 1965 r.
Fa scy nu ją cy do ku ment, ro bią cy po nie -
speł na pół wie czu pio ru nu ją ce wra że nie!
Je go bo ha ter ką jest mło da na uczy ciel ka
wspi na ją ca się w okre sie sro giej zi my,
w śnie żnych za mie ciach i tu ne lach co
dzień na szczyt gó ry, na któ rej po ło żo -

na jest jej szko ła. Osła nia twarz
przed mro zem, chu cha w dło nie, drży
z zim na, a po do tar ciu na swo ją pla ców -
kę naj pierw roz pa la w niej ogień, aby
ogrzać izbę szkol ną, w któ rej cze ka, cza -
sem bez sku tecz nie, na uczniów. Jak pi -
sze Mi ko łaj Jaz don, re dak tor al bu mu
fil mów Śle sic kie go, utwo ry ar ty sty na -
zy wa no „ki nem po etyc kim”, „po ezją
kon kre tu”, „bal la da mi i po wie ścia mi do -
ku men tal ny mi”. Dzię ki te mu do ku men -

ty Śle sic kie go po zo sta ją bez cen nym an -
tro po lo gicz nym za pi sem świa ta, któ ry
prze mi nął.
„Gó ra” jest do ku men tem in sce ni -
zo wa nym, wte dy to by ła rzad kość. 

– Do ro li „Si łacz ki” Śle sic ki za an ga -
żo wał au ten tycz ną na uczy ciel kę z War -
sza wy, Bar ba rę, któ ra po tem zo sta ła
je go żo ną. Jest to film o prze dzie ra niu
się na uczy ciel ki przez śnie gi do szko ły,
w któ rej cze ka ją na nią dzie ci. Krę ce nie
scen po ka zu ją cych na uczy ciel kę, któ ra
brnąc przez głę bo ki śnieg pnie się w gó -
rę, by ło dla Bar ba ry spo rym wy sił kiem.
Re ali za to rzy sie dzie li w Za czer czy ku
przez wie le ty go dni miesz ka jąc w pry -
mi tyw nych wa run kach. Raz w ty go dniu
wy je żdża li do No we go Są cza, by wziąć
prysz nic gdzieś w ho te lu, czy na pry wat -
nej kwa te rze, w za le żno ści od te go, co
uda ło się za ła twić kie row ni ko wi pro -
duk cji.
Fil my, o któ rych roz ma wia my, mo -
że my obej rzeć w do mu na od twa -
rza czu DVD, ale nam ta fraj da
przy pa dła w Ki nie Chro bre go. Nie
wszy scy wie dzą, że ta ka pla ców ka
funk cjo nu je w No wym Są czu
od kil ku na stu mie się cy…

– To na sze szkol ne „ki no”, a wła ści -
wie sa la fil mo wa do użyt ku we wnętrz -
ne go, ale go ści szko ły ser decz nie
za pra szam. Wy znam szcze rze, że ta sa la
jest zwień cze niem mo jej oso bi stej wie -
lo let niej fil mo wej i po lo ni stycz nej pa sji,
a za ra zem zna ko mi tą pra cow nią edu ka -
cyj ną. W tchną cej sta rym, ale wiel kim
ki nem pra cow ni prze pro wa dzam za ję cia
kul tu ro znaw cze z za kre su fil mu i te atru,
or ga ni zu ję pro jek cje za rów no ar cy dzieł,
jak i fil mo wych kon tek stów li te rac kich
czy ze kra ni zo wa nych lek tur szkol nych.
Wszyst ko w ka me ral nej sce ne rii, z pla -
ka ta mi gwiazd, Oska ro wy mi pa miąt ka -
mi, ak ce so ria mi z pla nu fil mo we go.
Do na szej dys po zy cji jest prak tycz nie ca -
ła kla sy ka, od Cha pli na po Ta ran ti no.
W mo jej szko le od kil ku na stu lat, a ostat -
nio już ta kże w du chu wy tycz nych pro -
gra mo wych MEN, po zna wa nie fil mów
(czy li tek stów kul tu ry), oprócz czy ta nia
ksią żek, jest trak to wa ne ja ko jed no z naj -
wa żniej szych na rzę dzi dy dak tycz -
nych. I na praw dę przy no si efek ty.

Roz ma wiał JE RZY LE ŚNIAK 

SĄDECZANIE

Do roli „Siłaczki” Ślesicki
zaangażował autentyczną
nauczycielkę z Warszawy,
Barbarę, która potem
została jego żoną. Jest to
film o przedzieraniu się
nauczycielki przez śniegi do
szkoły, w której czekają na
nią dzieci. 

Leon Szwenik FOT. ARCH.
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Pro jekt „Via Ga li cja” po wstał, by
m.in. oży wić dzia łal ność Mia -
stecz ka Ga li cyj skie go, od da ne -
go do użyt ku w paź dzier ni ku br.

Ma być on sen ty men tal ną pod ró żą
w cza sie po daw nej Ga li cji, na któ rą
w przy szłym i w 2012 ro ku zło ży się
cykl ró żno rod nych im prez, wy staw, do -
ku men tów fil mo wych i in ne przed się -
wzię cia. 

Po dob nie, jak „Jar mark Kul tur” pro -
jekt „Via Ga li cja” po dzie lo ny zo stał
na czte ry blo ki te ma tycz ne: Mia stecz ko

Ga li cyj skie, Miesz kań cy Ga li cji, Ba da -
cze Ga li cji, Do ku men to wa nie Ga li cji.
Za inau gu ru je go lip co wa im pre za pt.
„Na tar gu i z wi zy tą w mia stecz ku”.
Na są dec kim ryn ku jak daw niej sta ną
stra ga ny, a prze kup nie za chę cać bę dą
do ku po wa nia te go, co jest naj po trzeb -
niej sze w go spo dar stwie, naj prze ró -
żniej szych od pu sto wych ar ty ku łów,
skar bów z do mo wych za ka mar ków,
przed mio tów ko lek cjo ner skich, wi kli ny,
ob ra zów, ży dow skich wy ci na nek, ko ro -
nek i in stru men tów. Jar marcz ny kli mat

ubo ga cą scen ki te atral ne, po ka zy rze -
mio sła i sztu ki lu do wej, sma ko ły ki ga li -
cyj skie, prze ja żdżki brycz ką,
a ho no ro wi go ście ba wić się bę dą na ba -
lu z epo ki. Jesz cze w tym sa mym mie -
sią cu otwar ta zo sta nie w Do mu
Go tyc kim wy sta wa pt. „Dzień po wsze -
dni w ma łym mia stecz ku”, a we wrze -
śniu uka że się do niej ka ta log, któ ry
bę dzie pro mo wa ny pod czas ko lej nej
wrze śnio wej już wy sta wy fo to gra ficz nej
„Miesz kań cy Ga li cji”. 

W sierp niu w skan se nie i Mia stecz ku
Ga li cyj skim za pla no wa no ko lej ną im -
pre zę ple ne ro wą „Mo zai ka są dec ka”,
pod czas któ rej zo sta ną za pre zen to wa ne
wszyst kie gru py na ro do wo ścio we i et -
no gra ficz ne, za miesz ku ją ce kie dyś Są -
dec czy znę. 

– Chce my rów nież, aby w ra mach te -
go cy klu w Mu zeum Ni ki fo ra w Kry ni cy -

KULTURA
Wie ści z Mu zeum Okrę go we go

„Via Ga li cja” – sen ty men tal na
pod róż po daw nej Ga li cji

Via Ga li cja – ta ką na zwę no si ko lej ny pro jekt za ini cjo wa ny
przez Mu zeum Okrę go we w No wym Są czu, któ ry bę dzie re -
ali zo wa ny w la tach 2011–2012. Jest on kon ty nu acją in ne go
dwu let nie go pro jek tu pn. „Jar mark Kul tur” za koń czo ne go
w tym ro ku.

Więk szość im prez z pro jek tu „Via Ga li cja” od bę dzie się w Mia stecz ku Ga li cyj skim w No wym Są czu FOT. MIGA
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-Zdro ju od by wa ły się cy klicz nie spo tka -
nia pn. „Mo ja Łem kowsz czy zna” – mó -
wi Ma ria Mar ci now ska, spe cja li sta ds.
wy staw i im prez kul tu ral nych w Mu -
zeum Okrę go wym w No wym Są czu.
– Jest ich sześć (po trzy w ka żdym ro ku).
Po mysł jest ta ki, by spo ty ka li się Łem ko -
wie ró żnych pro fe sji, o ró żnych za in te re -
so wa niach. Za pla no wa ne są roz mo wy,
pre lek cje, kon cer ty i pre zen ta cje. 

W Ga le rii Daw na Sy na go ga w No -
wym Są czu od lip ca do wrze śnia bę dzie
mo żna oglą dać wy sta wę pt. „Po tej stro -
nie jest duch ży cia”, któ ra po ka że wy ci -
nan kę ży dow ską. Ko lej na eks po zy cja
(wraz z wy daw nic twem) pre zen to wa -
na w Do mu Go tyc kim bę dzie po świę co -
na Ni ki fo ro wi. Od sierp nia
do paź dzier ni ka mu zeum za pra sza
do Mia stecz ka Ga li cyj skie go na ple ne -
ro wą wy sta wę fo to gra ficz ną „Miesz kań -
cy Ga li cji”, a po niej na ko lej ną
eks po zy cję pt. „Ma ciej Bo gusz Stę czyń -
ski – za po mnia ny obie ży świat”. Ten pa -
sjo nat pie szo prze mie rzał Ga li cję
i do ku men to wał to, co wi dział, utrwa lał
też ży cie wsi. Ma ciej Bo gusz Stę czyń -
ski uwiecz nił m.in. są dec ki za mek
w 1846 ro ku. 

– Za mie rza my przy po mnieć tę po stać
– do da je Mar ci now ska. – Je go gra fi ki

znaj du ją się nie tyl ko w ko lek cjach pol -
skich. Za pla no wa ne są kwe ren dy
na Ukra inie, w Au strii i Niem czech
(Lwo wie, Wied niu i Dreź nie). Na sze mu -
zeum rów nież po sia da je go gra fi ki. 

W 2012 ro ku od lip ca do paź dzier ni -
ka w Ra tu szu Mia stecz ka Ga li cyj skie go
pla no wa na jest wy sta wa pt. „Hi sto ry cy
za chod niej Ga li cji”, pre zen tu ją ca ba da -
czy te go te re nu i mi ło śni ków hi sto rii.
Po ka za ny bę dzie do ro bek na uko wy m.
in.: Fe lik sa Szczę sne go Mo raw skie go,
ks. Ja na Sy gań skie go, Sta ni sła wa Za łę -
skie go, Że go ty Pau le go, Sta ni sła wa
Tom ko wi cza. W pro gram „Via Ga li cja”
wpi su je się rów nież im pre za pn. „Oży -
wio ne ka dry – wieś z fo to gra fii Woj cie -
cha Mi ga cza”. Mu zeum Okrę go we
w No wym Są czu po sia da wie le bez cen -
nych fo to gra fii te go wiej skie go do ku -
men ta li sty, fo to gra fa, spo łecz ni ka
i mi ło śni ka zie mi oj czy stej. Na ich pod -
sta wie zo sta ną za ara nżo wa ne scen ki,
któ re zo sta ły utrwa lo ne na je go zdję -
ciach. Mi gacz do ku men to wał wie le
scen, pod pa trzo nych wła śnie w mia -
stecz kach ga li cyj skich. To są dec kie,
otwo rzo ne uro czy ście za le d wie kil ka ty -
go dni te mu bę dzie rów nież do sko na łym
miej scem dla dwu dnio wej im pre zy ph.
„Ga li cja w fil mach, do ku men tach, fo to -
gra fiach i opra co wa niach”, w ra mach,
któ rej od bę dą się: ple ne ro wy po kaz fil -
mo wy, wy sta wa – „Są dec czy zna w ar -
chi wa liach”. Uzu peł nie niem bę dzie
wy daw nic two – „Iko no gra fia No we go
i Sta re go Są cza”. Po wsta ną fil my do ku -
men tu ją ce rze mio sło, drob ną wy twór -
czość w kul tu rze za chod niej Ga li cji oraz
film pt. „Ga li cja Mie czy sła wa Or ło wi -
cza wiek póź niej”. Or ło wicz – to ko lej -
ny ba dacz Ga li cji, któ ry pod ró żo wał
po Ga li cji i ją do ku men to wał. 

– Za mysł jest ta ki, aby wy ru szyć szla -
kiem Or ło wi cza i zo ba czyć, jak te re ny
daw nej Ga li cji zmie ni ły się w sto sun ku
do okre su, kie dy po zna wał ją ba dacz
– do da je Mar ci now ska. – Chce my do -
trzeć i sfil mo wać miej sca, w któ rych
Or ło wicz był sto lat te mu. W 2012 ro ku
za pla no wa na jest jesz cze wy sta wa „Są -
dec czy zna – sto lat te mu w fo to gra fii
Woj cie cha Mi ga cza”.

Pro jekt za koń czy sym po zjum „Via
Ga li cja”. Dwu let ni cykl im prez bę dzie

re ali zo wa ny w ra mach Ma ło pol skie go
Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
na la ta 2007–2013. Cał ko wi ta war tość
pro jek tu to po nad 1,2 mln zło tych,
z cze go po nad 600 tys. zło tych są to
środ ki unij ne.

(MI GA)

KULTURA

KA LEN DARIUM 

Wystawy
NO WY SĄCZ
Ga le ria Daw na Sy na go ga, 
ul. Ber ka Jo se le wi cza 12
Wy sta wa czyn na do 29 stycz nia 2011 r.
Są dec czy zna na sty ku kul tur i re li gii 
Wy sta wa pre zen tu ją ca Zie mię Są dec ką, ja ko re -
gion ró żno rod no ści kul tu ro wej i re li gij nej, utrwa -
la nej przez po ko le nia rdzen nej lud no ści pol skiej
oraz na pły wo wej: łem kow skiej, ży dow skiej, rom -
skiej i nie miec kiej. Mo żna zo ba czyć m. in.: stro je,
przed mio ty kul tu re li gij ne go i co dzien ne go użyt -
ku po szcze gól nych grup oraz zdję cia ar chi wal ne.
Owo cem kwe rend i do ku men ta cji, pro wa dzo nych
przez pra cow ni ków mu zeum przez pra wie dwa
la ta, są fo to gra fie i fil my po ka zu ją ce prze ni ka nie
się wpły wów kul tu ro wych w re gio nie na prze -
strze ni wie ków, a ta kże współ cze sne lo sy za -
miesz ku ją cych go na ro do wo ści.

Miasteczko Galicyjskie – Galeria
w Ratuszu, ul. Lwowska 226 
Wy sta wa czyn na do 28 lu te go 2011 r.
Skan se now skie im pre sje
Na wy sta wie uro ki no wo są dec kie go skan se nu
przy bli ża ją po ple ne ro we pra ce ma lar skie, ry -
sun ko we, gra ficz ne i fo to gra ficz ne, wy ko na ne
przez stu den tów kie run ku Edu ka cja Ar ty stycz -
na w In sty tu cie Pe da go gicz nym Pań stwo wej
Wy ższej Szko ły Za wo do wej w No wym Są czu.
No wo są dec ki skan sen od kil ku lat jest udo stęp -
nia ny stu den tom na te go ro dza ju dzia ła nia pla -
stycz ne w ra mach współ pra cy z PWSZ.

Dom Go tyc ki, ul Lwow ska 3
Wy sta wa czyn na do 23 stycz nia 2011 
Wystawa pokonkursowa
„Szopki Bożonarodzeniowe” 

KRY NI CA-ZDRÓJ
Mu zeum Ni ki fo ra, ul. Bul wa ry Die tla 19
Wy sta wa czyn na do 23 stycz nia 2011
Za ścia na świa ta – ma lar stwo Wła dy sła wy
Iwań skiej.

FO
T.

 M
IG

A
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Do li na, Do li na
Łąc ko się na zy wo
Wir cha mi strze żo ny
Du na jec prze pły wo

T ak śpie wa ją chłop cy z „Do li ny
Du naj ca”, kie dy do „zbój nic -
kie go” się zbie ra ją. „Zbój nic ki”
tań czo ny jest w Łąc ku od czte -

rech po ko leń, a sam ze spół tań czy i śpie -
wa od lat... Ano wła śnie, od ilu?

Hi sto rycz nie
To aku rat jest spra wa dys ku syj na, bo -

wiem na wet ofi cjal ne do ku men ty nie
mo gą jed no znacz nie po twier dzić, kie dy
gru pa mło dych, uzdol nio nych tan ce rzy
i mu zy ków za czę ła for mo wać się w je -
den z naj bar dziej dziś zna nych na Są dec -
czyź nie ze spo łów re gio nal nych.

Wia do mo jed nak, że hi sto ria ze spo łu
ma swój po czą tek po sied miu la tach
od da ty wmu ro wa nia ak tu erek cyj ne go
pod bu do wę ów cze snych Są dec kich Za -
kła dów Elek tro -Wę glo wych – obec nie
SGL Car bon SA w No wym Są czu
(do dziś głów ne go spon so ra i pa tro na ze -
spo łu). Z ini cja ty wy mło dych pra cow ni -
ków po wsta ją w 1967 ro ku za lą żki
ze spo łu folk lo ry stycz ne go. Do oj ców te -
go suk ce su na pew no mo żna za li czyć
oso by, któ re „sta wia ły na no gi” ka pe lę
bę dą cą jesz cze w po wi ja kach. Są to m.in.
Hen ryk Pa soń (pierw szy in struk tor) oraz
człon ko wie pierw sze go ko mi te tu or ga ni -
za cyj ne go, po wo ła ne go w 1969 ro ku:
Mi ro sław Le bie dzie jew ski – dy rek tor na -
czel ny. Jan Ko lek – od po wie dzial ny
za spra wy fi nan so we, Mie czy sław Ob tu -
ło wicz – od po wie dzial ny za spra wy ad -
mi ni stra cyj no -go spo dar cze, Jan Mil ler

– opie kun ze stro ny ra dy za kła do wej
SZEW, An drzej Go łę biow ski – spra wu -
ją cy funk cje kie row ni ka ogól ne go, Ka zi -
mierz Mi cha lik – in struk tor -cho re ograf,
An na My siń ska – przed sta wi ciel ze spo -
łu, Wła dy sław Ścia nek – kie row nik mu -
zycz ny.

Po cząt ko wo swo imi wy stę pa mi ze -
spół ogra ni czał się do umi la nia za ło dze
za kła du przerw śnia da nio wych przy gry -
wa jąc lu do we me lo die i śpiew ki ro dem
z oko lic Łąc ka. Z cza sem, w wy ni ku
wzbo ga ca nia i uroz ma ica nia pro gra mu
wy stę pów, aspi ra cje tej gru py za czę ły
ro snąć!

W chwi li ofi cjal ne go po wsta nia eki -
py, co na stą pi ło w 1969 ro ku, li czy ła ona
już 27 tan ce rzy i śpie wa ków z trze ma
mu zy kan ta mi. W tym sa mym ro ku ze -
spół wziął udział w Ogól no pol skim Fe -
sti wa lu Ze spo łów Re gio nal nych i Ka pel

Muzyka jak rwący potok,
czyli 40 lat „Doliny Dunajca”

Członkowie zespołu z wizytą u Ojca Świętego
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Lu do wych Związ ku Za wo do we go Che -
mi ków w Kę dzie rzy nie.

Fe sti wal ten oka zał się ogrom nie wa -
żny, gdyż uświa do mił za rów no sa mym
człon kom ze spo łu jak i ich opie ku nom,
że mo żli we jest osią gnię cie suk ce sów,
któ re za le żą od pra cy nad do sko na le -
niem i po sze rza niem pro gra mu ar ty -
stycz ne go. Za chę co na pierw szy mi
lau ra mi „Do li na Du naj ca” roz po czę ła
sys te ma tycz ną, zor ga ni zo wa ną pra cę!

Pierw sze praw dzi we suk ce sy ar ty -
stycz ne ze spo łu roz po czę ły się w 1973
r. Wte dy to, nie zbyt jesz cze zna ny ze -
spół, stał się re we la cją Fe sti wa lu Folk -
lo ru Gó ra li Pol skich w Żyw cu,
uzy sku jąc kwa li fi ka cję się do Mię dzy -
na ro do we go Fe sti wa lu Ziem Gór skich
w Za ko pa nem, gdzie wy wal czył Srebr -
ną Ciu pa gę w ka te go rii ze spo łów ar ty -
stycz nie opra co wa nych. W la tach 1975
i 2001 „Do li na Du naj ca” zdo by wa ła
w ty mże fe sti wa lu jesz cze od po wied nio
Zło tą i Brą zo wą Ciu pa gę kom ple tu jąc
tym sa mem te ja kże cen ne tro fea. 

Wa żną da tą dla ze spo łu jest ta kże
rok 1974, kie dy to od był on swój pierw -
szy za gra nicz ny wo jaż ar ty stycz ny
– do Szwe cji. W ko lej nych la tach śpie wy
„Do li ny Du naj ca” brzmia ły w wie lu kra -
jach świa ta m.in. na Wę grzech, Cze cho -
sło wa cji, Hisz pa nii, Fran cji, Fin lan dii,
Wy spach Ka na ryj skich, Gre cji, Buł ga rii,
Niem czech, Cy prze, ZSRR i Ju go sła wii.
Ze spół kon cer to wał też w Li bii oraz wie -
lo krot nie we Wło szech.

Ka pe lę ze spo łu two rzy li ta cy wspa -
nia li mu zy cy jak: Fran ci szek Ku rze ja
z Kicz ni, Wła dy sław Ścia nek z Ka mie -
ni cy, Wła dy sław Ku rze ja z Za brze ży,
Hen ryk Pa soń z Łąc ka i Sta ni sław Ja -
gosz z Bie go nic.

Suk ce sy ze spo łu to rów nież za słu ga
i ogrom ny wkład pra cy i po świę ce nia ze

stro ny dłu go let nie go kie row ni ka ze spo -
łu Wło dzi mie rza Bul zac kie go, spra wu -
ją ce go tę funk cję od 1970 r. z ma łą
prze rwą i po now nie od 1984 do 1993 r.
War to też wspo mnieć jesz cze in nych,
choć krót ko spra wu ją cych funk cje kie -
row ni ka ze spo łu, An drze ja Gur bo wi cza,
Edwar da Bo cheń skie go i Wa cła wa Nie -
dźwie dzia.

Mia rą suk ce sów ze spo łu po zo sta ją za -
wsze war to ści ar ty stycz ne, któ re by ły i są
za słu gą cho re ogra fów: Alek san dra
Krzyw dziń skie go (któ re go z uwa gi na stan
zdro wia w 1996. r za stą pi ła dłu go let nia
człon ki ni ze spo łu Elżbie ta Sro ka) oraz
Bro ni sła wa Paw la ka – twór cy pro gra mu
folk lo ry stycz ne go La chów są dec kich. 

W swym do rob ku ar ty stycz nym ze -
spół „Do li na Du naj ca” po sia da na gra nie
„ma łej pły ty” z mu zy ką i śpiew ka mi
Gó ra li Łąc kich oraz sze reg na grań w ra -
diu i te le wi zji.

Ze spół bez u stan nie wzbo ga cał i roz -
bu do wy wał swój pro gram ar ty stycz ny.
Obok folk lo ru Gó ra li Łąc kich do swe go
re per tu aru wpro wa dził folk lor La chów
są dec kich, któ ry jest kul tu ro wą oj co wi -
zną co naj mniej po ło wy człon ków ze -
spo łu.

For ma cja da ła jak do tych czas, ba ga -
te la, oko ło 900 kon cer tów! Wy stę po wa -
ła przed ka me ra mi Te le wi zji Pol skiej,
mi kro fo na mi Pol skie go Ra dia, na gra ła
dwie ka se ty z me lo dia mi i mu zy ką Gó -
ra li Łąc kich oraz La chów Są dec kich.

Nie spo sób po mi nąć tak zna czą ce go
wy ró żnie nia, ja kim by ło uczest nic two
w uświet nia niu pa mięt nej wi zy ty oj ca
świę te go Ja na Paw ła II w cza sie ka no ni -
za cji świę tej Kin gi w Sta rym Są czu oraz
za pro sze nia ca łe go skła du oso bo we go
ze spo łu, do udzia łu w na ro do wej piel -
grzym ce do Zie mi Świę tej, któ ra nie ste -
ty nie do szła do skut ku ze wzglę du
na po wsta łą tam sy tu ację po li tycz ną.

Wspo mnie nio wo
„Do li na Du naj ca” to nie tyl ko pa sja,

wy jaz dy, wy stę py i zdo by te tro fea. To
ta kże at mos fe ra, któ rą two rzy gru pa
osób, zna ją cych się nie rzad ko po kil ka -
na ście lat, któ ra w swo im to wa rzy stwie
mi ło spę dza czas. Ka żdy, na wet no wy
czło nek ze spo łu, mógł by przy to czyć ja -
kąś cie ka wost kę, aneg do tę z ży cia ze -
spo łu. Bo prze cież jak w ka żdej
ak tyw nej gru pie ta kże tu taj dzie je się
wie le.

Pa ni pre zes Ka zi mie ra Le gut ko
uczest ni czy ła już w wie lu wy jaz dach,
za rów no za gra nicz nych jak i kra jo wych,
stąd zna do sko na le ich at mos fe rę.

– Nie ma fe sti wa lu aby śmy nie spo -
tka li przy ja ciół z in nych ze spo łów po -
zna nych wcze śniej na za gra nicz nych czy
też kra jo wych sce nach – stwier dza pa ni
Ka zi mie ra. – Je ste śmy po strze ga ni ja ko
jed na z naj bar dziej ko mu ni ka tyw nych
i sym pa tycz nych ekip. I to nie tyl ko ze
wzglę du na za ni ka ją cą w dzi siej szych
cza sach ba rie rę ję zy ko wą.

Pa ni pre zes pod kre śla, że kon tak ty
na wią zy wa ne z ze spo ła mi z in nych kra -
jów czę sto póź niej w ja kiś spo sób pro -
cen tu ją.

– Wie le łą czy nas przy jaź ni z „eg zo -
tycz ny mi” ka pe la mi o bar dzo od mien nej
kul tu rze. Pierw sze go dnia, pod czas po -
by tu na fe sti wa lu na Sar dy nii, zdo by li -
śmy sym pa tię Ma le zyj czy ków, co
za owo co wa ło już dwu krot nym za pro sze -
niem do Ma le zji. Wciąż jed nak gro ma -
dzi my pie nią żki, bo to nie ma ły wy da tek.
Je ste śmy ze spo łem, któ ry po usa mo -
dziel nie niu się i za ło że niu To wa rzy stwa
ma wła sną sie dzi bę i dział kę, co da je du -
że plu sy, ale nie ste ty po cią ga za so bą
rów nież wie le kosz tów (wy dat ki na re -
mon ty, ener gię, ogrze wa nie, po dat ki
i tym po dob ne). 

KULTURA

Warto wiedzieć

Ak tu al nie na cze le Re gio nal ne go To wa rzy -
stwa Pie śni i Tań ca „Do li na Du naj ca” stoi za -
rząd w skła dzie:
• Ka zi mie ra Le gut ko – pre zes
• Ro man Jop – wi ce pre zes
• Pau li na Pie trzak – se kre tarz
• Mar ta Ogó rek – skarb nik
Człon ko wie obec nej ka pe li:
• Ka zi mierz Ta lar – skrzyp ce – prym
• Ma te usz Plech ta – skrzyp ce – se kund
• To masz Plech ta – kon tra bas
• Eu ge niusz Mag dziar czyk – klar net
• Sta ni sław Dą brow ski – trąb ka
Cho re ogra fią zaj mu je się Elżbie ta Sro ka.

Po cząt ko wo swo imi wy stę -
pa mi ze spół ogra ni czał się
do umi la nia za ło dze za kła -
du przerw śnia da nio wych
przy gry wa jąc lu do we me -
lo die i śpiew ki ro dem
z oko lic Łąc ka.

SADECZANIN styczeń 2011_SADECZANIN  02-01-2011  23:39  Strona 60



STYCZEŃ 2011 Sądeczanin 61

v www.sadeczanin.info

Pa ni pre zes pa trzy jed nak opty mi -
stycz nie w przy szłość.

– Naj wa żniej sze, że wciąż uda je nam
się prze trwać. Ca ły czas przy cho dzą no -
wi człon ko wie z ko lej ną daw ką za pa łu
do pra cy, co po zwa la nam kon ty nu ować
roz po czę te czter dzie ści lat te mu dzie ło.
Wszy scy pra cu je my spo łecz nie, w du żej
mie rze kosz ty wy jaz dów na ró żne go ro -
dza ju fe sti wa le po kry wa my z wła snej
kie sze ni. Jed nak ka żdy z nas wno si

do ze spo łu ten nie oce nio ny, nie prze li -
czal ny na żad ne pie nią dze wkład wła sny,
czy li to, co umie naj le piej. 

Je den z człon ków ze spo łu, pan Jan
Waś ko, ma co nie co do po wie dze nia
na te mat ty chże hi sto rii. Szcze gól nie za -
padł mu w pa mięć te go rocz ny wy jazd
na Cypr, gdzie ze spół zdo był pierw sze
miej sca w ka te go riach „Naj lep sza mu -
zy ka” i „Naj lep szy wy stęp”.

– To był bar dzo cie ka wy fe sti wal.
Po pierw sze dla te go, że miesz ka li śmy
w aka de mi ku uni wer sy tec kim, ra zem
z cy pryj ski mi stu den ta mi. Bar dzo cie ka -
we do świad cze nie – uśmie cha się ta jem -
ni czo. – A po dru gie dla te go, że bra ły
tam udział na praw dę in te re su ją ce ze spo -
ły. Stro je dziew czyn z Ka zach sta nu przy -
pra wia ły o za wrót gło wy. No i pierw szy
raz w ży ciu wi dzia łem re pre zen tan tów
Ose tii Pół noc nej, któ rzy ma ni fe sto wa li
swo ją sym pa tię dla Ro sji. Pro szę so bie
wy obra zić, że nasz ko le ga z eki py, Piotr
Krzyw dziń ski, zo stał mi ste rem fe sti wa lu!
Świet nie pre zen to wał się na zdję ciu wraz
z miss z Ka zach sta nu.

Jak twier dzi nie ża ło wał, że do łą czył
do tej eki py.

– To wszyst ko ma w so bie ja kiś czar.
Ostat nio swo imi wy stę pa mi uświet nia li -
śmy otwar cie Mia stecz ka Ga li cyj skie go.
Zu peł nie jak by śmy cof nę li się w cza sie
do mo men tu, kie dy obec ne tań ce i pie -
śni po wsta wa ły. Te li try po tu wy la ne

na pró bach pro cen tu ją wy jaz da mi i wy -
stę pa mi na sce nach i am fi te atrach ca łe -
go świa ta. Oczy wi ście w mia rę na szych
fi nan so wych mo żli wo ści. Pa mię tam jak
star si człon ko wie ze spo łu opo wia da li, że
na pierw sze wy jaz dy, mię dzy in ny mi
do Szwe cji, je cha li sta rym, roz la tu ją cym
się au to bu sem, tak zwa nym „ogór kiem”.
Trud no mi so bie to dziś wy obra zić, ale
zna jąc za pał tych lu dzi to do szli by tam
choć by na pie cho tę. Jesz cze pod śpie wu -
jąc po dro dze.

Pan Jan po le ca ka żde mu uczest nic -
two w któ rymś z wie lu na Są dec czyź nie
ze spo łów re gio nal nych.

– Mo gę z ca łą od po wie dzial no ścią
po wie dzieć, że na wią za ne tam przy jaź -
nie trwa ją ca łe la ta, czę sto po zo sta ją
do koń ca ży cia. W koń cu ty le cie ka wych
chwil spę dza się z ty mi ludź mi. A jak
w ka żdej gru pie – ile osób ty le cha rak -
te rów. I to jest w tym wszyst kim naj cie -
kaw sze, naj lep sze. Dla te go chce się
tań czyć i śpie wać.

***
Graj cie nam za tem i śpie waj cie jesz cze

przez dłu gie la ta. Co naj mniej dru gie
czter dzie ści. Naj bli ższa oka zja dla ze spo -

łu do za pre zen to wa nia się szer szej pu -
blicz no ści to przy szło rocz ne
ob cho dy 40-le cia po wsta nia. Na wio snę
ma zo stać za pre zen to wa ny pro gram ob -
cho dów. Cze ka my z nie cier pli wo ścią, bo
któż jak nie my do ce ni my folk lor Łąc ki
i Są dec ki, któ ry w du szy nam gra… Ze -
spół sze ro ko roz sła wia go nie tyl ko w kra -
ju, ale rów nież w wie lu miej scach
po za gra ni ca mi. Dziś już na wet w Afry ce
sły sze li o „Zbój nic kim”! A usły szą jesz -
cze da lej, hen, po za są dec ką kra iną! Hej!

SE BA STIAN FI LI PO WICZ
FOT. ARCH. ZESPOŁU

Ostatnio swoimi
występami uświetnialiśmy
otwarcie Miasteczka
Galicyjskiego. Zupełnie
jakbyśmy cofnęli się
w czasie do momentu,
kiedy obecne tańce i pieśni
powstawały.

Początki zespołu

Miss i mi ster fe sti wa lu (Piotr Krzyw dziń -
ski z „Do li ny Du naj ca”), Cypr 2010 r.
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Nie bra kło też „gó ral skiej her -
bat ki”, któ rą swe go cza su Ha -
sior czę sto wał go ści w swo jej
ga le rii przy za ko piań skich

Kru pów kach. Ara nża cja eks po zy cji
i po ka za ne dzie ła zro bi ły pio ru nu ją ce
wra że nie, utwier dza jąc zwie dza ją cych
w prze ko na niu, że sztu ka Wła dy sła wa
Ha sio ra jest jed nym z naj bar dziej ory gi -
nal nych zja wisk sztu ki pol skiej dru giej
po ło wy XX wie ku. 

W „So ko le” zo ba czy li śmy za rów no
naj bar dziej gło śne in sta la cje i rzeź by

Ha sio ra, zna ne z pod ręcz ni ków i al bu -
mów o sztu ce, jak i te rzad ko udo stęp -
nia ne szer szej pu blicz no ści.
Po od sło nię ciu pa miąt ko wej ta bli cy
krót kie prze mó wie nia wy gło si li: dy -
rek tor MCK „So kół” An to ni Mal czak,
wi ce pre zy dent Je rzy Gwi żdż, rad ny
ma ło pol ski Le szek Zegz da, ku ra tor
wy sta wy Ma rzan na Ra iń ska i Lud mi -
ła Re mi, któ ra po dzie li ła się wspo -
mnie nia mi ze zna jo mo ści
z „Wład kiem” z okre su je go mło do ści.
Pa ni Lud mi ła prze ka za ła wzru sza ją cą

pa miąt kę ro dzi ną: wy rzeź bio ne go
przez har ce rza Ha sio ra ko gu ci ka, po -
da ro wa ne go swo je mu dru ży no we mu
– Ze no no wi Re mie mu. 

Wła dy sław Ha sior (1928– 1999)
– pró bo wał zro zu mieć ży wio ły. Wpi su -
jąc ogień, wo dę i two ry przy ro dy
w swo je za dzi wia ją ce i nie po wta rzal ne
kom po zy cje, przy bli żał je lu dziom.
Wła dy sław Ha sior, je den z naj wy bit niej -
szych sy nów zie mi są dec kiej, ko ja rzo ny
jest, na wet przez pro fe sjo nal nych znaw -
ców je go sztu ki i bio gra fów, głów nie
z Za ko pa nem, gdzie miał swój dom,
gdzie uczył się pod kie run kiem An to nie -
go Ke na ra i po tem pra co wał ja ko na -
uczy ciel i gdzie wresz cie na Pęk so wym
Brzyz ku spo czę ły je go pro chy.

War to jed nak pa mię tać o są dec kim
ro do wo dzie Mi strza. Z No wym Są czem
– w któ rym czę sto by wał, miał przy ja -
ciół, ad mi ra to rów swo jej sztu ki – zwią -

Po wrót Władysława Ha sio ra
do ro dzin ne go gniaz da
To był trium fal ny po wrót Wła dy sła wa Ha sio ra do ro dzin ne go
mia sta. Uro czy ste otwar cie wy sta wy w no wo otwar tej Ga le rii
„Na bursz ty no wym szla ku” MCK „So kół”, któ re zgro ma dzi -
ło tłu my są de czan i go ści z kra ju, po prze dzi ło wręcz psy cho -
de licz ne w swo jej wy mo wie za pa le nie kil ku sztan da rów
za pro jek to wa nych przez Mi strza.

KULTURA
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za nych jest wie le barw nych, kto wie czy
nie naj wa żniej szych epi zo dów ży cia. 

Ten mło dzień czy okres „bu rzy i na -
po rów”, w któ rym for mo wał się przy -
szły wi zjo ner no wo cze snej sztu ki,
dzie siąt ki nie zna nych do tej po ry epi zo -
dów z pry wat ne go ży cia ar ty sty, od sła -
nia wy jąt ko wa, lecz nie co już
za po mnia na ksią żka Ire ny Sty czyń skiej
i An to nie go Kro ha pt. Są dec ki ro do wód
Wła dy sła wa Ha sio ra (2002).

W po ło wie lat pięć dzie sią tych
za pod po wie dzią są dec kie go ar chi tek -
ta Ze no na Re mie go (dzia ła cza har cer -
skie go), ów cze sny rek tor ko ścio ła św.
Ka zi mie rza, po pu lar nej Ka pli cy Szkol -
nej w No wym Są czu, ks. Jó zef Gu cwa,

póź niej szy bi skup tar now ski, za mó wił
u mło de go ar ty sty sta cje Dro gi Krzy -
żo wej. Pro jekt przy go to wa ny pod kie -
run kiem prof. Ma ria na Wnu ka
za twier dził bi skup Jan Ste pa. Mło dy
ar ty sta Ha sior otrzy mał za raz na po -
cząt ku swej pra cy wy na gro dze nie, któ -
re bar dzo mu by ło po trzeb ne i uła twi ło
start ży cio wy. Dro gę Krzy żo wą mo żna
po dzi wiać do dziś.

(LEŚ)

Or ga ni za to rzy wy po ży czy li dzie ła ar ty sty ze zbio rów mu ze al nych (Mu -
zeum Ta trzań skie w Za ko pa nem, Ga le ria Sztu ki w Go rzo wie Wiel ko pol -
skim, Cen tral ne Mu zeum Włó kien nic twa w Ło dzi, Mu zeum Sztu ki
w Ło dzi, Mu zeum Ślą skie w Ka to wi cach, Mu zeum Ar chi tek tu ry we
Wro cła wiu, Mu zeum Okrę go we w No wym Są czu) oraz ko lek cji pry wat -
nych. Wy sta wie w„So ko le” to wa rzy szy ły pro jek cje fil mów o Ha sio rze
(m. in. za re je stro wa ny pro gram „Sam na sam”, w któ rym Ja nusz Ro lic -
ki, An drzej Osę ka i pu blicz ność „prze słu chi wa li” Mi strza) i kon fe ren cja
na uko wa pn. „Gra ni ce sztu ki współ cze snej – wo kół twór czo ści Wła dy -
sła wa Ha sio ra”. Re fe ra ty wy gło si li: Bar ba ra Szczyp ka -Gwiaz da (Ka to -

wi ce), Bo że na Ko wal ska, Ka ta rzy na Chru dzim ska -Uhe ra, Ur szu la Ma -
tu szew ska -Du bow ska i An drzej Ma ty nia (wszy scy z War sza wy), Ro mu -
ald Bo chyń ski i Mie czy sław Szew czuk (obaj z Ra do mia),
Mag da le na Mo ska le wicz (Po znań), Ber na de ta Sta no (Kra ków), Ka zi -
mierz Ożóg (Opo le), Ka ro li na Raj na (Wro cław), An na Woj cie chow ska -
-Żu rek i Le szek Mą dzik (obo je z Lu bli na).
Zor ga ni zo wa no też ak cje ple ne ro we na wią zu ją ce do re ali zo wa nych
nie gdyś przez ar ty stę wy da rzeń (re mi ni scen cja Krze wu Go re ją ce go, wy -
ko na ne go w 1983 r. dla Mu zeum Sztu ki w Ło dzi i Żar li we sztan da ry po -
ka za ne pod czas ju bi le uszu 700-le cia No we go Są cza w 1992 r.). 

Warto wiedzieć

ZDJĘCIA: LEŚ

SADECZANIN styczeń 2011_SADECZANIN  02-01-2011  23:39  Strona 63



64 Sądeczanin STYCZEŃ 2011 v www.sadeczanin.info

Al bum z dzie ła mi 
Wła dy sła wa Ha sio ra

Otwar tej 9 grud nia wy sta wie dzieł
Wła dy sła wa Ha sio ra w No wym Są czu
to wa rzy szy pięk ny al bum nie tyl ko do ku -
men tu ją cy tę wy jąt ko wą eks po zy cję, ale
po miesz cza ją cy dzie siąt ki ma te ria łów
pra so wych, ese jów, ka drów z fil mów,
wy po wie dzi, cy ta tów i ko men ta rzy
do twór czo ści jed ne go z naj bar dziej
wszech stron nych i za ra zem kon tro wer -
syj nych ar ty stów pol skich w dru giej po -
ło wie XX wie ku.

W sło wie wstęp nym dy rek tor MCK
„So kół” An to ni Mal czak i ku ra tor wy sta -
wy Ma rzan na Ra iń ska przy po mi na ją, że
Ha sio ra na zy wa no he re ty kiem, bluź nier -
cą, skan da li stą, ma giem: „Na tle na ogół
gład kiej, peł nej kon for mi zmu sztu ki tam -
tych cza sów szo ko wał, bul wer so wał. Nie
tyl ko for mą. Me ta fo rycz ne wi zje Ha sio ra,
bu do wa ne z rze czy po spo li tych i nie po -
trzeb nych, wy do by tych z kul tu ro we go
śmiet ni ka co dzien no ści i po łą czo nych
z ogniem, wo da i wia trem sta wia ły py ta -
nia uni wer sal ne, czę sto dra żli we; by ły in -
try gu ją cą, choć cza sem nie wy god ną
re flek sją nad spra wa mi osta tecz ny mi, do -
brem i złem, praw da i fał szem, sen sem ży -
cia i ta jem ni cą two rze nia. Dzi siaj,
po la tach, oswo ili śmy się z Ha sio ro wy mi
wi zja mi, już nie szo ku ją, a sam ar ty sta
stał się kla sy kiem.”

Ksią żka wpi su je się w po czet san de -
cja nów, bo prze cież No wy Sącz jest dla
Ha sio ra mia stem ro dzin nym i choć
szyb ko go opu ścił, to wie lo kroć do nie -
go po wra cał. Je den ze swo ich naj wa -
żniej szych po mni ków za de dy ko wał
roz strze la nym par ty zan tom są dec kim,
Po mnik ten ni gdy nie zo stał w No wym
Są czu zre ali zo wa ny, a je go pro jekt zdo -
bi dziś skwer przed Mu zeum Ar chi tek -
tu ry we Wro cła wiu. Z ksią żki
do wia du je my się, że tych nie zre ali zo wa -
nych pro jek tów Ha sio ra by ło wię cej
m.in. „Tym, co w mo rzu”, po świę co ny
pa mię ci pol skich ma ry na rzy po le głych
w bi twach mor skich II woj ny, dla Mu -
zeum Ma ry nar ki Wo jen nej w Gdy ni.
Mia ło to być akwa rium du żych roz mia -
rów z bie żą cą wo dą, a w nim wrak okrę -
tu z pod świe tlo nym czer wo nym szkłem,
od któ re go bi je blask -au re ola. Na po -
wierzch ni przy pię ta łań cu cha mi tra twa
ra tun ko wa, w nią wbi te, lek ko po chy lo -
ne Krzy że Vir tu ti Mi li ta ri. Na po -
wierzch ni pło nie wiecz ny znicz.

Bar dzo war to ścio we jest opra co wa ne
przez Ma rzan nę Ra iń ską ka len da rium
ży cia i twór czo ści, bo ga to ilu stro wa ne
zdję cia mi np. pra cy dy plo mo wej w ASP
w War sza wie, czym by ły ce ra micz ne
sta cje Dro gi Krzy żo wej dla ko ścio ła św.
Ka zi mie rza w No wym Są czu (1958).

Wy daw cą al bu mu Ha sior jest MCK
„So kół”, tek sty na pi sa li Bo że na Ko wal -
ska, An na Ża kie wicz, Ir ma Ko zi na, An -
drzej Ma ty nia i Ma rzan na Ra iń ska
(ka len da rium). Re dak cją za ję ła się We -
ro ni ka Na gen gast, a tłu ma cze niem na ję -
zyk an giel ski B. T. Co lum bus. Zdję cia:
Piotr Droź dzik, Ja cek Gin da, Mi ro sław
Ja no wic ki, Piotr Gry gla szew ski, Ja ro -
sław Mierz wa, Ma rzan na Ra iń ska oraz
ar chi wum Mu zeum Ta trzań skie go
w Za ko pa nem i Ate lier 340 w Bruk se li.
Dzie ło wy dru ko wa no w są dec kiej dru -
kar ni Kwa drat. Po zo sta nie cen ną pa -
miąt ką po wy sta wie, któ ra po trwa
do lu te go przy szłe go ro ku.

Są dec ki epi zod w taj nej mi sji
emi sa riu sza Ja na Kar skie go

Spo ro miej sca po świę cił No we mu
Są czo wi i są de cza nom Sta ni sław M.
Jan kow ski w nie daw no wy da nej ksią żce
pt. Kar ski. Ra por ty taj ne go emi sa riu sza
(Dom Wy daw ni czy Re bis, Po -
znań, 2010, bli sko 600 stron). Pu bli ka -
cja rzu ca no we świa tło na gło śną ak cję
uwol nie nia w No wym Są czu w lip -
cu 1940 r. emi sa riu sza Pań stwa Pod -
ziem ne go Ja na Kar skie go z rąk
Niem ców

Kar ski, wraz z ku rie ra mi piw ni czań -
ski mi Fran cisz kiem Mu sia łem „Mysz -
ką” i Wła dy sła wem Gar do niem, zo stał
w wy ni ku zdra dy aresz to wa ny przez
żan dar mów sło wac kich i żoł nie rzy nie -
miec kich – pod czas pró by prze do sta nia
się z No we go Są cza na Wę gry z mi sją
ku rier ską od władz pod ziem nych w kra -
ju do rzą du RP na wy chodź stwie, oso -
bi ście do ge ne ra ła Wła dy sła wa
Si kor skie go. Bi ty kop nia ka mi, mal tre to -
wa ny pró bo wał pod ciąć so bie ży ły, to
znów pro sił o tru ci znę, chciał po peł nić
sa mo bój stwo, aby nie wy szła na jaw je -
go mi sja. Pod stra żą prze by wał w są dec -
kim szpi ta lu przy ul. Młyń skiej.

W kie row nic twie pod zie mia za pa dła
de cy zja o wy kra dze niu Kar skie go. Klu -
czo wą ro lę w tym za da niu ode gra li dr
Jan Sło wi kow ski, le karz z są dec kie go
szpi ta la, gru pa kon spi ra to rów ZWZ ze
Zbi gnie wem Ry siem i je go sio strą Zo fią
(póź niej szą słyn ną ak tor ką) na cze le.
Uciecz ka się uda ła, Kar ski przez pe wien
czas prze by wał w Mar cin ko wi cach
(pod opie ką Ja na Mo raw skie go i ga jo -
we go Fe lik sa Wi dła). 

KULTURA
No we ksią żki -san de cja na i nie tyl ko

Kto czy ta, nie błą dzi
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Dok tor Jan Sło wi kow ski na tych miast
opu ścił szpi tal i do koń ca oku pa cji po -
zo sta wał w for ma cjach par ty zanc kich
ZWZ i AK. Zmarł 13 grud nia 2010 r.

Nie mie li te go szczę ścia in ni za an ga -
żo wa ni w ak cję w szpi ta lu. W rę ce hi -
tle row ców wpa dli i zo sta li za mę cze ni:
brat dok to ra Sło wi kow skie go – Ta de usz,
Wła dy sław Gar doń, Ka rol Głód, Jó zef
Jen net, Jó zef Je żyk, Ta de usz Sza fran,
Fe liks Wi deł. 21 sierp nia 1941 r. roz -
strze la no na roz kaz obe rsturmfűhre ra SS
w No wym Są czu He in ri cha Ha man -
na 32 oso by po śred nio lub bez po śred nio
zwią za ne z uciecz ką Kar skie go. W wię -
zie niach i obo zach do koń ca woj ny prze -
by wa li: Jan Mo raw ski, Fran ci szek
Mu siał, Zo fia Ry siów na i sio stry Ste fa -
ni szów ny – Ja ni na i Jó ze fa. Oca le li oby -
dwaj Ry sio wie – Ste fan i Zbi gniew oraz
współ pra cu ją cy z pod zie miem po li cjant
gra na to wy Jó zef La sko wik.

Au tor ksią żki, któ ra po wsta wa ła
przez wie le lat, do tarł do wszyst kich ży -
ją cych uczest ni ków te go wy da rze nia lub
ich krew nych. Za przy jaź nił się z Ja nem
Kar skim, pro fe so rem na uni wer sy te cie
w Wa szyng to nie. Ze bra ne ma te ria ły po -
słu ży ły mu do nie zwy kle war to ścio wej
ksiąz ki, któ rą czy ta się jed nym tchem.

No wy Sącz w 14. to mie 
En cy klo pe dii ka to lic kiej

Uka zał się XIV tom En cy klo pe dii
ka to lic kiej, mo nu men tal ne go dzie ła za -
po cząt ko wa ne go w 1973 r. jesz cze
przez kar dy na łów Ste fa na Wy szyń skie -
go i Ka ro la Woj ty łę, uzna wa ne go
za naj bar dziej kom pe tent ne źró dło wie -
dzy sze ro ko miesz czą cej się w po ję ciu

ka to li cy zmu. Pre zen tu je za gad nie nia
dok try nal ne i dzia łal ność Ko ścio ła
ka to lic kie go i in nych Ko ścio łów
chrze ści jań skich – pra wo sław nych
i pro te stanc kich, wspól not re li gij nych
i re li gii nie chrze ści jań skich. Za miesz -
cza wie le ha seł z hi sto rii Ko ścio ła
w Pol sce i na świe cie, z teo lo gii, kul -
tu ry i sztu ki chrze ści jań skiej a ta kże
z za kre su ka to lic kiej na uki spo łecz nej.

Opra co wa nie po szcze gól nych to mów
zaj mu je zwy kle kil ka lat. Tym ra zem
na 1455 stro nach po śród 1706 ha seł
(od No uet do Pa sto ra lis of fi cii), zre ali zo -
wa nych przez 420 au to rów, od naj du je my
hi sto rycz ną wi zy tów kę No we go Są cza

z wy ka zem naj wa żniej szych prac bi blio -
gra ficz nych do ty czą cych dzie jów na sze -
go mia sta, po cząw szy od wie ko pom nych
dzieł ks. Ja na Sy gań skie go po pio nier -
skie ba da nia prof. Fe lik sa Ki ry ka i ks.
Bo le sła wa Ku mo ra, opra co wa nia Lesz -
ka Mi gra ły, Ire ny Sty czyń skiej, ks. Sta -
ni sła wa Sa la ter skie go, o. Ja na Pre isne ra,
o. Fran cisz ka Bar gie ła, bpa Jó ze fa Gu -
cwy. Swo je skrom ne miej sce zna la zła też
En cy klo pe dia są dec ka.

Au tor ka ha sła „No wy Sącz” Ma ria
Wrzeszcz w skon den so wa nej for mie po da -
je naj wa żniej sze wy da rze nia w po nad 700-
let nich dzie jach mia sta, przed sta wia
kształ to wa nie się ad mi ni stra cji ko ściel nej,
po szcze gól ne pa ra fie i za ko ny, dzie ła sztu -
ki sa kral nej. Wy mie nia też oso by du chow -
ne za słu żo ne dla mia sta i re gio nu.

En cy klo pe dia ka to lic ka wy da wa -
na jest przez To wa rzy stwo Na uko we
KUL. W ko mi te cie ho no ro wym wy -
daw nic twa za sia da pię ciu hie rar chów:

kar dy na ło wie Sta ni sław Dzi wisz i Jó zef
Glemp, ar cy bi sku pi Jó zef Ko wal czyk,
Jó zef Mi cha lik i Jó zef Ży ciń ski. Na cze -
le ra dy na uko wej stoi ks. prof. Sta ni sław
Wilk, a re dak to rem na czel nym dzie ła
jest zna ny lek sy ko graf dr Edward Gi gi -
le wicz. W gro nie kon sul tan tów roi się
od sław pol skich na uk hi sto rycz nych, li -
te rac kich, teo lo gicz nych, spo łecz nych,
re li gio znaw czych, geo gra ficz nych, fi lo -
zo ficz nych i sztuk pięk nych.

Widziane z muszyńskiego
zamku...

Trój ję zycz ne wy daw nic two (ta kże
po sło wac ku i an giel sku), bli sko 100
stron, uka za ło się sta ra niem Urzę du
Mia sta i Gmi ny Mu szy na. Au tor ka Bar -
ba ra Chu dziń ska opa trzy ła tekst ory gi -
nal ny mi ry ci na mi (np. Na po le ona Or dy
i Zyg mun ta Bo gu sza Stę czyń skie go),
sta ry mi pocz tów ka mi i współ cze sny mi
zdję cia mi T. Ogór ka, M. Po znań skie go,
P. Ro tha i Sz. Se we ry na. Sko rzy sta ła też
ze zbio rów Mu zeum Pań stwa Mu szyń -
skie go i pu bli ka cji sło wac kich.

Wi dzia ne z mu szyń skie go zam ku…
przy bli ża czy tel ni kom dzie je czte rech
śre dnio wiecz nych zam ków: dwóch pol -
skich – Mu szy ny i Ry tra i dwóch sło -
wac kich – Ka mie ni cy i Plavča. Ró żni je
nie mal wszyst ko, po za ma low ni czym
oto cze niem. Od mien na by ła ich przy na -
le żność po li tycz na, pra wo wła sno ści,
wiel kość, roz pla no wa nie. Te raz po łą czył
je trans gra nicz ny pro jekt „Spo tkaj my się
na zam ku w Mu szy nie – hi sto ria
i współ cze sność” oraz … nie przy chyl ny
los. Znisz czo ne w ró żnych oko licz no -
ściach nie zo sta ły od bu do wa ne i po zo -

Au tor ka ha sła „No wy Sącz”
Ma ria Wrzeszcz w skon den -
so wa nej for mie po da je naj -
wa żniej sze wy da rze nia
w po nad 700-let nich dzie -
jach mia sta, przed sta wia
kształ to wa nie się ad mi ni -
stra cji ko ściel nej, po szcze -
gól ne pa ra fie i za ko ny,
dzie ła sztu ki sa kral nej.
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sta wio ne sa me so bie nie mal zni kły z po -
wierzch ni zie mi.

Dzi siaj wszyst kie, po za Plavčem, są
mo zol nie od ko py wa ne przez ar che olo -
gów i za bez pie cza ne ja ko trwa łe ru iny.

Pu bli ka cję współ fi nan so wa no z fun -
du szy UE oraz bu dże tu pań stwa w ra -
mach Eu ro re gio nu „Ta try”. Obok niej
wy da no ta kże fol der i opra co wa nie
pod jed nym ty tu łem „Zam ki na hi sto -
rycz nym szla ku han dlo wym po gra ni cza
pol sko -sło wac kie go”, rów nież au tor stwa
Bar ba ry Chu dziń skiej oraz Ka zi mie rza
Przy bo sia, Eli giu sza Dwo ra czyń skie go,
Sta ni sła wa Ko ło dziej skie go, Pe te ra
Harčara i Ga brie la Lu kača. Se rię po -
świę co no pa mię ci Wal de ma ra Ser wiń -
skie go, bur mi strza Mu szy ny
w la tach 2002-2009, „do bre go du cha
mu szyń skie go zam ku.” 

No wy „Al ma nach Są dec ki”
– do bra lek tu ra na zi mo we
wie czo ry

Uka zał się po dwój ny (72/73) nu mer
„Al ma na chu Są dec kie go”, wy da wa ne -
go nie prze rwa nie od 1992 r. (i nie zmien -
nie pod tym sa mym kie row nic twem
re dak to ra na czel ne go Lesz ka Mi gra ły)
kwar tal ni ka re gio nal ne go pod egi dą Ka -
to lic kie go Sto wa rzy sze nia „Ci vi tas
Chri stia na”.

Tym ra zem nu mer (160 stron) ma
wy raź ne „na chy le nie” li te rac kie z uwa -
gi na mno gość tek stów z tej dzie dzi ny.
Da nu ta Suł kow ska przy po mi na wy wiad
prze pro wa dzo ny w 2000 r. ze zmar łą
w 2010 r. Wła dy sła wą Lu ba sio wą – ne -
stor ką są dec kich po etów, re pre zen tant -
ką po ko le nia Ko lum bów. Pre zen tu je też

syl wet ki i twór czość ob cho dzą cych
obec nie ju bi le usze (25 lub 20 lat) pra cy
twór czej po etów z krę gu Gru py Li te rac -
kiej „Są dec czy zna” Kry sty ny Du lak -
-Ku le jo wej, Paw ła Sze li gi i Sta ni sła wy
Wi dom skiej. 

Da lej Wi told Ka liń ski przed sta wia
ge ne zę po wsta łe go w No wym Są czu
Do mu Pi sa rzy Eu ro py i To wa rzy stwa
im. Cy pria na Ka mi la Nor wi da oraz re -
ko men du je lek tu rę de biu tanc kie go opo -
wia da nia zwią za nej z Mu szy ną mło dej
au tor ki Mo ni ki Fa bi siak.

Nu mer otwie ra opra co wa nie Mar ci -
na Spór ny pt. „Pa tro ci nia św. Ka ta rzy ny
Alek san dryj skiej w ar chi dia ko na cie kra -
kow skim i na zie mi są dec kiej do 1539
ro ku”. Je rzy Gi za przy bli ża po stać
pierw sze go Ho no ro we go Oby wa te la
No we go Są cza płk. Joz se fa Fe je rva -
ry’ego, Wę gra, któ ry uchro nił mia sto
przed rze zią w okre sie ra ba cji chłop -
skiej, a An na To toń – przed wo jen ną har -
cer ką, Wik to rię Wu sa tow ską, „Bab cię
Skau to wą”. 

Cie ka we pod wzglę dem do ku men ta -
cyj nym są opra co wa nia Sta ni sła wa Ko -
ru sie wi cza „Rok 1939 i 1945
w do ku men tach” oraz Ja na Wnę ka o ko -
lek ty wi za cji wsi w po wie cie no wo są -
dec kim w la tach 1949-1956. Po nad to
god ne uwa gi są wspo mnie nia Ja na Za -
ją ca z Ka mion ki Wiel kiej z 1945 ro ku
i in me mo riam w 90. rocz ni cę uro dzin
Mie czy sła wa Gi zy (1920-1939), au tor -
stwa To ma sza Pod gór skie go.

Ko lej nym ju bi le uszo wym ak cen tem
jest tekst ks. Ka zi mie rza Ta lar ka pt.
„Ka pła ni tar now scy – rys wspo mnie nio -
wy w 225-le cie die ce zji”.

Po emat o rze zi ga li cyj skiej
Kra ko wia nin Ja cek Żu ław ski wy dał

wła snym sump tem po emat swo je go pra -
pra dzia da Le ona Żu ław skie go (1816–
1868), któ ry wier szem, w sze ściu
czę ściach (ostat nia nie do koń czo na) opi -
sał dra ma tycz ne chwi le, ja kie prze ży wa -
ła Li ma no wa w ostat nich dniach za pu stu
i pierw szych dniach Wiel kie go Po stu
(22–28 lu te go) 1846 r. Au tor, uro dzo ny
w Łu ko wi cy, wy cho wa ny w Szy ku,
w śred nio za mo żnej ro dzi nie zie miań -
skiej, ab sol went wie deń skiej Aka de mii
Me dycz nej z ty tu łem na uko wym dok to -

ra na uk me dycz nych, był wów czas le ka -
rzem na po sa dzie rzą do wej w za py zia -
łej Li ma no wej, unie ru cho mio nym
z po wo du nie do wła du nóg (do pa cjen -
tów go no szo no na krze śle bądź wo żo -
no fur man ką). Na wła sne oczy wi dział
i cię żko prze żył atak hord chłop skich
na Li ma no wą. Do szło wte dy do wie lu
po ty czek i starć, w tym naj więk szej Bi -
twy pod Sto do ła mi (w Sow li nach), kie -
dy od kul obroń ców po legł przy wód ca
czer ni i kil ku na stu na past ni ków. 

W Li ma no wej spo tka li się do wód cy
dwóch od dzia łów wojsk ce sar skich, je -
den przy sła ny dla obro ny mia stecz ka
przez urząd cyr ku lar ny w No wym Sącz,
a dru gi dla wspar cia ata ku, wy sła ny
z cyr ku łu w Boch ni, co Ste fan Kie nie -
wicz w swo im opra co wa niu pt. Ruch
chłop ski w Ga li cji w 1846 ro ku na zwał
naj dziw niej szym zda rze niem ra ba cji
chłop skiej. Li ma no wą ura to wa ła po sta -
wa miesz czan i chro nią cej się w mia -
stecz ku szlach ty z oko licz nych,
znisz czo nych już dwo rów, któ rzy sta nę li
jak je den mąż w obro nie swe go ży cia
i mie nia, dzię ki cze mu mia sto unik nę ło
lo su in nych miej sco wo ści złu pio nych
przez ho ło tę. Au tor ubo le wa nad płyt ko -
ścią wia ry ka to lic kiej wło ścian ga li cyj -
skich i bra kiem u nich świa do mo ści
na ro do wej. Po słu chaj my:

Gdy śmy we czwar tek roz bi li łaj da ków,
Tych, co ra bo wać mia stecz ko, dwór chcie li,
Chło pi jak wście kli już roz po wie dzie li,
Że w Li ma no wej jest du żo Po la ków.

Śmiej cie się wszyst kie na ro dy na świe cie –
Nasz ga li cyj ski chłop nie swej mo wy,

KULTURA
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Wszyst kie na ro dy mą drzej sze są prze cie,
U nas je dy nie naj głup sze są gło wy.

Czech wie, że Cze chem, aWłoch –że jest Wło chem,
Wie ta kże Wo łoch, że zwie się Wo ło chem,
Wę gier –że Wę grem, aNie miec –że Niem cem,
Wie, że jest bra tem, a nie cu dzo ziem cem.

Chłop nasz wy sta wia się na po śmie wi ska,
Nie wie, że on, pan i rów nie miesz cza nin,
No sząc na so bie tu pol skie na zwi ska,
Zwie się Po la kiem, jest Ga li cy ja nin. 

Po emat nie przed sta wia więk szej
war to ści ar ty stycz nej, ale jest bez cen -
nym źró dłem dla hi sto rii ra ba cji na Li -
ma nowsz czyź nie i Są dec czyź nie.
Przy mnij my, że w wy ni ku tam tej re -
wol ty wło ściań stwa, spro wo ko wa nej
przez biu ro kra cję au striac ką, któ ra rę -
ka mi chłop stwa chcia ła spa cy fi ko wać
szy ku ją cą się do po wsta nia szlach tę,
tzw. Re wo lu cji Kra kow skiej, zgi nę ło
oko ło 1000 osób, głów nie ze sfer zie -
miań skich, spa lo no oko ło 500 dwo rów
w Tar now skiem, Sa noc kim, Ja siel skim,
Są dec kiem, do wię zień chło pi po wieź li
kil ka ty się cy po bi tej i zwią za nej szlach -
ty. Praw dę mó wiąc tam ta ra na do dzi -
siaj się nie za bliź ni ła. 

Rę ko pis po ema tu Le ona Żu ław skie -
go tra fił do je go po tom ków w dość ta -
jem ni czych oko licz no ściach w 1952 r.,
a po tem przez po nad pół wie ku le żał za -
po mnia ny w naj dal szym ką cie szu fla dy. 

Pro mo cja sta ran nie wy da nej ksią żki
od by ła się w Szko le Pod sta wo wej we
Młyn nem, gdzie go spo da ro wał brat
Le ona Żu ław skie go. Spo łecz ność bez -
i mien nej do tąd szko ły za mie rza nadać
pla ców ce imię Le ona Żu ław skie go,
któ ry za słu żył się rów nież dla Kry ni cy,
gdzie pro wa dził pio nier skie ba da nia
bal ne olo gicz ne, a na wet opu bli ko wał
ma łe dzieł ko o wła ści wo ściach lecz ni -
czych zdro jów kry nic kich. Dla te go Ja -
cek Żu ław ski słusz nie za uwa ża, że
je go pra pra dziad, za słu żył so bie na so -
lid ną no tę w Pol skim Słow ni ku Bio -
gra ficz nym. 

Le ona Żu ław ski, Ob lę że nie Li ma no -
wy, czy li Rzeź Ga li cyj ska 1846 wier szem
i in ne utwo ry. Wy dał i no tą bio gra ficz -
ną opa trzył Ja cek Żu ław ski, Kra -
ków 2010.

No wy al bum Pio tra Droź dzi ka 
Tuż przed świę ta mi uj rzał świa tło

dzien ne no wy al bum są dec kie go ar ty sty
fo to gra fi ka Pio tra Droź dzi ka pt. Są dec ki
Park Et no gra ficz ny – pa no ra ma kul tur,
któ ry uka zał się w ra mach pro jek tu Mu -
zeum Okrę go we go w No wym Są czu, fi -
nan so wa ne go ze środ ków unij nych.
Wy sma ko wa na ksią żka nie tra fi
do sprze da ży de ta licz nej, dla te go je dy -
na oka zja, by stać się jej po sia da czem,
nada rzy się 14 stycz nia (ja ko cie ka wost -
kę do daj my, że w dniu uro dzin Pio tra
Droź dzi ka), w Mia stecz ku Ga li cyj skim,
gdzie od bę dzie się pro mo cja wy daw nic -
twa. Przy pu bli ka cji pra co wa li: Piotr
Droź dzik (fo to gra fie), Jo an na Hoł da
(tekst), Mag da le na Kroh (kon sul ta cja na -
uko wa), Agniesz ka Sro kosz i De bo rah
Mar riot (tłu ma cze nie na ję zyk an giel ski),
Ka ja Ren kas (pro jekt gra ficz ny). 

Au tor wy daw nic twa przy zna je, że to
je den z naj wa żniej szych al bu mów, ja ki
opra co wał, bo do ty czy miej sca, któ re
po zna je od 25 lat. Ćwierć wie ku te mu,
przy go to wu jąc swo ją pra cę dy plo mo wą
na te mat cha łu py z Wier chom li, za ko -
chał się w tym miej scu.

Tym ra zem spoj rzał na skan sen przez
pry zmat przed mio tów, ja kie się w nim
znaj du ją, a mot tem dzia ła nia sta ły się
sło wa Fran cisz ka Sta ro wiey skie go:
Czło wiek jest za le d wie krót ką hi sto rią
w ży ciu przed mio tu. 

Uni ka jąc sztam py, ład nych ob raz ków
z ład nym tłem, Droź dzik ro bi zdję cia
mar twym przed mio tom. Jed nak oglą da -
jąc je go fo to gra fie, ma się wra że nie, że
ko ły ski, ro wer ki, pie ce, dursz la ki, krze -
sła – wszel kie rze czy co dzien ne go użyt -

ku – oży wa ją. W ko ły sce do strze ga się
dziec ko, czu je za pach z pie ca.

O oży wio nych przed mio tach pi sze ta -
kże Jo an na Hoł da we wstę pie do al bu mu:
„W la chow skiej cha łu pie z Go stwi cy stoi
ma lo wa na w kwia ty ko ły ska. Wia do mo,
że zo sta ła przy wie zio na z pod kra kow skiej
wsi, póź niej sprze da na przez wła ści ciel -
kę na jar mar ku w Sta rym Są czu. Zwy kły
przed miot, ale pa trząc na nie go mo żna
so bie wy obra zić, co czu ła mło da dziew -
czy na, któ ra za mę żem prze pro wa dza ła
się na Są dec czy znę? Jak mia ła na imię?
Jak wy glą da ła? […] Nie któ re przed mio -
ty ma ją okre ślo ną prze szłość – wia do mo,
do ko go na le ża ły, w ja kich po wsta ły oko -
licz no ściach, jak tra fi ły do skan se nu. Jed -
nak więk szość po zo sta je ano ni mo wa – to
zwy czaj ne przed mio ty, daw niej spo ty ka -
ne w ka żdej wiej skiej cha łu pie. Nie zna -
my ich wła ści cie li, nie wie my o nich nic
po nad to, do cze go słu ży ły. Ale przy glą -
da jąc się im, mo że my od czy tać hi sto rie,
któ re w so bie no szą.”

Od czy tać, a na wet od czuć na wła snej
skó rze. Zda niem Pio tra Droź dzi ka, wraz
z przed mio ta mi w no we miej sce
– do skan se nu – prze nie sio no du cha ka -
żdej z cha łup. Do tej po ry na przy kład
wie le osób, bo jąc się klą twy, zwią za nej
z po li chro mia mi od kry ty mi w dwo rze
z Rdza wy, wy cho dzi z nie go ty łem
do drzwi.

– Skan sen kry je w so bie wie le nie wy -
ja śnio nych hi sto rii. Rok te mu na wet za -
in te re so wa ła się cha łu pą z Wier chom li
eki pa „Na tio nal Geo gra phic”. Są dzi -
łem, że za chwy ci li się ar chi tek tu rą łem -
kow ską, tym cza sem za in te re so wa ło ich,
że w tej cha cie stra szy – opo wia da Droź -
dzik, przy zna jąc jed no cze śnie, że sam
kil ka na ście lat te mu prze żył dość dziw -
ną sy tu ację. – Wraz z Mag da le ną Kroh
fo to gra fo wa li śmy dom po sła My ja ka,
gdy na gle usły sze li śmy stu ka nie na stry -
chu i wy raź nie, jak by ktoś po nim cho -
dził. Tym cza sem na gó rze znaj do wał się
ma ga zyn, za mknię ty na kłód kę. Jak to
mo żli we, że dwo je do ro słych, trzeź wych
lu dzi sły szy coś, cze go – jak póź niej
spraw dzi li śmy – nie by ło? To są wła śnie
te ludz kie hi sto rie, któ rych skan sen
i przed mio ty w nim się znaj du ją ce kry ją
w so bie wię cej. 

BI BLIO FIL

FOT. GAJA
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C zwór ka zwy cięz ców kon kur su
w na gro dę otrzy ma ła ca ło -
rocz ne sty pen dium, ufun do -
wa ne przez pre ze sa Fun da cji

Są dec kiej Zyg mun ta Ber dy chow skie go. 
Kon kurs urzą dzo no po raz dru gi, ale

po raz pierw szy miał on za sięg mię -
dzysz kol ny. W kon kur so we szran ki sta -
nę ły dwu oso bo we re pre zen ta cje z 10
szkół gim na zjal nych, oprócz go spo da -
rzy: Gim na zjum nr 1 i Aka de mic kie go
Gim na zjum im. Bo le sła wa Chro bre go
w No wym Są czu oraz gim na zjów:
w Mo gil nie, Chełm cu, Mar cin ko wi cach,
Sie dl cach, Lip ni cy Wiel kiej, Po de gro -

dziu. Py ta nia przy go to wa ły i w ju ry za -
sia da ły na uczy ciel ki hi sto rii w Gim na -
zjum nr 5: Ana sta zja Plech ta i Ewa
Tom czak. W ko mi sji zna la zło się po nad -
to miej sce dla Jó ze fa Zyg mun ta, rad ne -
go gmi ny Cheł miec oraz wy słan ni ka
mie sięcz ni ka „Są de cza nin”. W przy go -
to wa nie kon kur su du żo ser ca wło ży ła ta -
kże na uczy ciel ka Re na ta Ja no wiec. 

Wi dow nię sta no wi li ucznio wie Gim -
na zjum nr 5, a za sto łem pre zy dial nym
za sie dli go ście, w tym naj bar dziej ho -
no ro wa ni: An drzej Szka ra dek i Zyg -
munt Ber dy chow ski. Obaj pa no wie są
wy bit ny mi znaw ca mi przed mio tu, gdyż

na wła snej skó rze od czu li „po rząd ki”
gen. Ja ru zel skie go, bę dąc wię zie ni
w sta nie wo jen nym i w la tach póź niej -
szych. 

– My śmy czu li, że wła dza ko mu ni -
stycz na wpro wa dzi stan wo jen ny lub coś
po dob ne go, gdyż by ło ja sne, że w ta kim
ustro ju kar na wał wol no ści nie mo że
trwać dłu go, ale nas za sko czy li. Wy da -
wa ło nam się, że to nie bę dzie w grud niu
i po zwo lą nam spo koj nie po świę to wać
– wspo mi nał An drzej Szka ra dek. Po ta -
kim wstę pie przy szedł czas
na spraw dze nie wie dzy gim na zja li stów
o wy da rze niach sprzed 29 la ty.

HISTORIA
Jak się na zy wał dzia łacz są dec kiej So li dar no ści za mor do wa ny przez

„nie zna nych spraw ców” w lu tym 1986 ro ku? 

Sty pen dium za wie dzę
o sta nie wo jen nym
Ilu są de czan zo sta ło in ter no wa nych 13 grud nia 1981 ro ku? Kie dy znie sio no stan wo jen ny? Kie dy
zo stał za mor do wa ny ks. Je rzy Po pie łusz ko? – te i in ne py ta nia usły sze li gim na zja li ści star tu ją cy
w Po wia to wym Kon kur sie Hi sto rycz nym pt. „Stan wo jen ny w Pol sce i je go na stęp stwa”, zor ga ni -
zo wa nym w dru giej de ka dzie grud nia przez Gim na zjum nr 5 im. św. Kin gi w No wym Są czu. 
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Naj cie kaw sze by ło py ta nie o pro duk -
ty sprze da wa ne na kart ki w sta nie wo jen -
nym. Gru pa dziew cząt przede fi lo wa ła
przed „za wod ni ka mi” z 9. pro duk ta mi
i to wa ra mi: mię so, pie lusz ki, my dło, ze -
szy ty, pro szek do pra nia, sło dy cze, bu ty,
cu kier i her ba ta. Na le ża ło wska zać te nie

sprze da wa ne na kart ki i tu nasz mło -
dzież, wy cho wa na na re alu i te sco zu peł -
nie się po gu bi ła. Tyl ko jed na eki pa
bez błęd nie roz szy fro wa ła skró ty:
WRON, PRON, ZO MO, NSZZ „So li -
dar ność”. Wszyst kim dość ła two po szła
krzy żów ka, któ rej roz wią za nie da wa ło
ha sło „Opor nik”, jak wy ja śnio no: „ele -

ment elek tro nicz ny no szo ny na ubra niu
na znak pro te stu prze ciw ko wła dzom sta -
nu wo jen ne go”. 

W run dzie lo so wa nych py tań też nie
bra ko wa ło pu ła pek. Na przy kład ko mi -
sja kon kur so wa roz dzie li ła kwe stię za -
wie sze nia i znie sie nia sta nu wo jen ne go,
trze ba by ło po dać obie da ty: 16 grud -
nia 1982 ro ku i 22 lip ca 1983 r. Mło dzież
in da go wa no o na zwi sko pierw sze go
prze wod ni czą ce go OPZZ i hie rar chy ko -
ściel ne go wzy wa ją ce go spo łe czeń stwo
do za nie cha nia opo ru prze ciw ko twór -
com sta nu wo jen ne go oraz miej sce roz -
mów okrą głe go sto łu itd., itp.
Ma ra to no wi py tań nie by ło koń ca,
przed ocza mi do ro słych sta nę ła mrocz -
na de ka da lat 80. ze szłe go stu le cia. 

Po zli cze niu punk tów oka za ło się, że
dru ży ny go spo da rzy i Gim na zjum
w Sie dl cach idą łeb w łeb. Do gryw ka,
w któ rej przed sta wi ciel „Są de cza ni na”
w ju ry spy tał o na zwi sko dzia ła cza są -
dec kiej „S” za mor do wa ne go w lu -
tym 1986 ro ku przez tzw. nie zna nych
spraw ców oraz ko ściół w No wym Są czu,
w któ rym w tam tym cza sie od pra wia no
co mie sięcz ne msze św. za oj czy znę
i gdzie pod ziem na „So li dar ność” zna la -
zła schro nie nie – nie przy nio sło roz strzy -
gnię cia. Ko lej na run da py tań też nie da ła
prze wa gi żad nej z dru żyn. Obie eki py

by ły świet nie przy go to wa ne. W tej sy tu -
acji Zyg munt Ber dy chow ski pod dał się.
Pre zes Fun da cji Są dec kiej ogło sił, że
fun du je sty pen dium z pu li środ ków Fun -
du szu Sty pen dial ne go im. Bra ci Po tocz -
ków dla obu zwy cię skich dru żyn, dwój ki
uczniów z Gim na zjum nr 5 w No wym
Są czu i dwój ki gim na zja li stów z Sie dlec,
co sa la przy ję ła grom ki mi bra wa mi. 

– Dziś nie mo żna już dys ku to wać
o tym, czy stan wo jen ny był więk szym,
czy mniej szym złem, bo był złem bez -
względ nym, zbrod nią prze ciw ko na ro do -
wi, o któ rej za po mnieć nam nie wol no,
dla te go gra tu lu ję wam wie dzy i przy go -
to wa nia do kon kur su – mó wił Zyg munt
Ber dy chow ski.

Po zo sta li uczest ni cy kon kur su otrzy -
ma li dy plo my i na gro dy rze czo we,
w tym wy da ną przez IPN pu bli ka cję,
bę dą cą za pi sem kon fe ren cji „Bóg, Ho -
nor, Oj czy zna. Są dec cy żoł nie rze i ge -
ne ra ło wie w słu żbie nie pod le głej
Rzecz po spo li tej”, zor ga ni zo wa nej przez
Fun da cję Są dec ką w mar cu 2008 ro ku. 

Na ko niec dy rek tor Gim na zjum nr 5
Lu cy na Zyg munt, któ ra pew ną rę ką
czu wa ła nad ca ło ścią, za pro si ła mło -
dzież i go ści do obej rze nia oko licz no -
ścio wej wy sta wy o sta nie wo jen nym,
na któ rą eks po na ty wy po ży czy ło Mu -
zeum Okrę go we w No wym Są czu,
m.in. by ły tam zdję cia z po grze bu Zbi -
gnie wa Szkar ła ta. 

Do daj my, że w prze rwie kon kur su
pie śni Jac ka Kacz mar skie go śpie wa ła
uta len to wa na ab sol went ka szko ły Li dia
La syk.

(HSZ)

Warto wiedzieć

Wy ni ki Po wia to we go Kon kur su Hi sto rycz ne -
go pt. „Stan wo jen ny w Pol sce i je go na stęp -
stwa”
I miej sce ex aequo: Kon rad Su rów ka i Ma -
te usz Sła by (Gim na zjum nr 5 w No wym Są -
czu), Ga brie la Ro siek i Łu kasz Wa rze cha
(Gim na zjum w Sie dl cach);
II miej sce: Mi łosz Ku lig (Gim na zjum
w Chełm cu, re pre zen ta cja jed no oso bo wa);
III miej sce: Bar tło miej Bąk, An drzej Ho row -
ski (Gim na zjum w Mar cin ko wi cach).

– Myśmy czuli, że władza
komunistyczna wprowadzi
stan wojenny lub coś
podobnego, gdyż było
jasne, że w takim ustroju
karnawał wolności nie
może trwać długo, ale nas
zaskoczyli.

ANDRZEJ SZKARADEK

FOT. HSZ
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OMa don nie z Kru żlo wej, po mi -
mo te go że na pi sa no o niej wie -
le, wie my ma ło. 

Pri mo − nie zna na jest do kład na da ta
po wsta nia te go ar cy dzie ła sztu ki go tyc kiej,
choć wia do mo, że po wsta ło ono w pierw -
szej ter cji XV w., być mo że w 1410 r. 

Se cun do − za gad ką jest oso ba jej au -
to ra, jak kol wiek nie któ rzy wi dzą w nim
Mi ko ła ja Sny ce rza, od gry wa ją ce go
w tam tym cza sie znacz ną ro lę wśród
rzeź bia rzy kra kow skich.

Ter cjo − nie wia do me jest miej sce
po wsta nia rzeź by, o czym świad czą roz -
bie żne hi po te zy pro we nien cji dzie ła,
wska zu jąc bądź to na Ma ło pol skę bądź
na im port cze ski, nie wspo mi na jąc o in -
nych jesz cze mo żli wo ściach miesz czą -
cych się w ra mach spe ku la cji: wy twór
miej sco wy czy za gra nicz ny.

Fi gu ra Mat ki Bo skiej znaj do wa ła się
w ko ście le w Kru żlo wej co naj mniej
od 1607 r. Wie my o tym, po nie waż
w tym to ro ku pa ra fię miej sco wą (ery -

go wa na przed 1335 r.) od wie dził wi zy -
ta tor bo bow ski, któ ry od no to wał, że
w oł ta rzu ka mien nym ozdo bio nym ma -
lo wi dła mi znaj du je się rzeź ba Naj święt -
szej Ma ryi Pan ny. Jed ni przy pusz cza ją,
że jej obec ność w Kru żlo wej wią że się
z Brac twem Ka płań skim Świę te go Du -
cha (po wsta ło przed 1448 r.), któ re mo -
gło być fun da to rem fi gu ry. Dru dzy
są dzą, iż rzeź ba ta do sta ła się do ma łe -
go ko ściół ka wiej skie go z Kra ko wa
w okre sie ru gów za byt ków śre dnio -
wiecz nych z ko ścio łów kra kow skich
w XVII w.

Z ist nie nia bez cen ne go za byt ku dłu -
go nie zda wa no so bie spra wy. Od kry -
cia rzeź by do ko nał do pie ro Sta ni sław
Wy spiań ski, wów czas stu dent Szko ły
Sztuk Pięk nych w Kra ko wie, któ ry, od -
wie dza jąc wraz z Jó ze fem Me hof fe rem
Kru żlo wą w cza sie wy ciecz ki na uko -
wo -do ku men ta cyj nej w sierp niu 1889
r., „zor jen to wał się od ra zu jak war to -

ścio wym dzie łem jest ta fi gu ra, ukry ta
w skrom nym wiej skim ko ściół ku”. Są -
dzić mo żna przy tym, że gdy tyl ko Wy -
spiań ski od na lazł fi gu rę Mat ki Bo skiej
w oł ta rzu w ka pli cy bocz nej i ją spor -
tre to wał, pra wie na tych miast po wia do -
mił o tym swo ich prze ło żo nych, cze go
skut kiem by ło prze nie sie nie Ma don ny

HISTORIA

Zna ne są co naj mniej dwa po wo dy, dla któ rych war to od wie -
dzić Kru żlo wą. Pierw szy to za byt ko wy ko ściół drew nia ny pw.
Na ro dze nia Naj święt szej Ma ryi Pan ny, dru gi − słyn na rzeź ba
Mat ki Bo skiej z Dzie ciąt kiem, na le żą ca do ty pu Pięk nych
Ma donn, któ rą od krył Wy spiań ski.

Cenna figurka ukryta 
w krużlowskiej świątyni

Fi gu ra Mat ki Bo skiej znaj -
do wa ła się w ko ście le
w Kru żlo wej co naj mniej
od 1607 r. Jed ni przy pusz -
cza ją, że jej obec ność
w Kru żlo wej wią że się
z Brac twem Ka płań skim
Świę te go Du cha.
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z Kru żlo wej dzie sięć lat póź niej
do Mu zeum Na ro do we go w Kra ko wie,
czym za jął się wów czas zna ko mi ty
kon ser wa tor kra kow ski Sta ni sław Tom -
ko wicz.

Obec nie w Kru żlo wej (w no wym ko -
ście le, nie w sta rym) znaj du je się ko pia
słyn nej rzeź by – dru ga w hi sto rii wsi, ja -
ko że pierw sza, wy ko na na na po cząt ku
lat 60. ubie głe go stu le cia, zo sta ła skra -
dzio na w no cy z 12 na 13 grud niu 2000 r.

„Ma gne sem” przy cią ga ją cym
do Kru żlo wej jest rów nież ko ściół póź -
no go tyc ki Na ro dze nia Naj święt szej
Ma ryi Pan ny z 1520 r., po wsta ły z fun -
da cji sę dzie go ziem skie go Ja na Pie nią -
żka. Świą ty nia jest bu dow lą
jed no na wo wą z za mknię tym wie lo -
bocz nie pre zbi te rium, wie żą izbi co wą
zwień czo ną ba nia stym heł mem z la tar -
nią, mu ro wa ną za kry stią (1629) i ka -
pli cą (pocz. XVIII w.). Z okre su jej
fun da cji za cho wa ła się po li chro mia
na stro pie z bo ga tą de ko ra cją ro ślin ną
i kom po zy cja mi fi gu ral ny mi Zwia sto -
wa nia NMP i Świę tej An ny Sa mo trzeć.
Cen nych za byt ków w ko ście le w Kru -
żlo wej jest wię cej, m.in. ba ro ko wy
kru cy fiks umiesz czo ny na bel ce tę czo -

wej z sym bo la mi Ewan ge li stów, dwa
póź no ba ro ko we oł ta rze bocz ne, go tyc -
ko -re ne san so wy por tal ka mien ny czy
też chrzciel ni ca z pia skow ca w kształ -
cie kie li cha go tyc kie go z 1486 r.

Ko ściół był wie lo krot nie od na wia ny,
m.in. w cza sie oku pa cji w 1942 r. z udzia -
łem J. E. Dut kie wi cza (świad czy o tym
na pis w przed sion ku) oraz w la tach 1967–
1968. Przed 1970 r. bi skup Je rzy Able -

wicz pod niósł tę świą ty nię do ran gi
Sank tu arium Prze mie nie nia Pań skie go.
W głów nym oł ta rzu znaj do wał się wów -
czas wsła wio ny od wie ków ła ska mi ob -
raz Ob li cza Chry stu sa – Prze mie nie nie
Pań skie z ok. 1500 r., na ma lo wa ny na de -
sce, z ła ciń skim na pi sem: „Bądź po zdro -
wio ne Świę te Ob li cze na sze go
Od ku pi cie la”, któ ry w 2001 r. zo stał pod -
da ny kon ser wa cji, a 3 sierp nia 2003 r.
w cza sie kon se kra cji no we go ko ścio ła
uro czy ście doń prze nie sio ny.

LE SZEK MI GRA ŁA
FOT. AUTOR

R E K L A M A

Obecnie w Krużlowej
(w nowym kościele, nie
w starym) znajduje się
kopia słynnej rzeźby
– druga w historii wsi, jako
że pierwsza,
wykonana na początku
lat 60. ubiegłego stulecia,
została skradziona w nocy
z 12 na 13 grudniu 2000 r.

W drugiej turze wyborów w dniu 5 grudnia 2010 r
zdecydowaliście Państwo, że będę wójtem Gminy Kamionka
Wielka przez kolejną kadencję. Jest to dla mnie ogromny
zaszczyt i duże zobowiązanie. Serdecznie dziękuję za liczny
udział w wyborach i za głosy które Państwo oddaliście na mnie.
Mam nadzieję, że nadal wszyscy wspólnie będziemy działać
i pracować na rzecz rozwoju naszej Gminy.
Proszę także przyjąć serdeczne życzenia z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego 2011 roku. Niech przyjście na świat Bożej
Dzieciny przyniesie ze sobą zdrowie, radość, szczęście i pokój.

Z wyrazami szacunku
Kazimierz Siedlarz

Madonna z KrużlowejZabytkowa polichromia

Kaplica z chrzcielnicą z XV w.
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Ga bi net zo stał otwar ty za le d wie
pół ro ku te mu, a na brak pra cy Pa -
ni nie na rze ka? 

– Zaw dzię czam to przede wszyst kim in dy -
wi du al nemu po dej ściu do klien ta, któ ry czę sto
ocze ku je nie tyl ko wy ko na nia ja kie goś za bie gu,
ale i po ra dy, na przy kład jaki ma saż wy brać i jak
czę sto z nie go ko rzy stać. Z dru giej stro ny wa żny
jest sprzęt. Ten, na któ rym pra cu ję w mo im ga -
bi ne cie, jest naj wy ższej ja ko ści. Klien tów przy -
cią ga ją też kon ku ren cyj ne ce ny. Wy cho dzę
z za ło że nia, że za bie gi, któ re ofe ru ję, po win ny
być do stęp ne dla wszyst kich chęt nych. Ze zdro -
wiem nie ma żar tów, a o syl wet kę trze ba dbać
i to nie za le żnie od wie ku. My ślę, że moi klien ci
ce nią też so bie swo istą in tym ność, któ rą za pew -
nia mój ga bi net.
Ja kie za bie gi mo że Pa ni za pro po -
no wać swo im klien tom?

– Pro po nu ję ró żno ra kie za bie gi wy szczu pla -
ją ce i ko ry gu ją ce syl wet kę. Mo że to być na przy -
kład en do ma saż, któ ry wy ko nu je się za po mo cą
spe cjal ne go apa ra tu pró żnio we go al bo dzia ła ją -
cą na pod czer wień sau ną in fra red. Po za wy raź ną
zmia ną wy glą du skó ry, za bie gi te ma ją też dzia -
ła nie zdro wot ne: oczysz cza ją cia ło z tok syn i po -

pra wia ją ukrwie nie. Mo żna je ze so bą łą czyć, co
da je jesz cze bar dziej ko rzyst ne efek ty. Wcze śniej
wy ko nu ję do kład ne po mia ry i ana li zę skła du cia -
ła w miej scach, któ re bę dą pod da ne za bie go wi.
Uzy ska ne w ten spo sób da ne do kład nie oma wiam
i udzie lam wska zó wek, co ro bić, aby wyniki
pomiarów by ły utrzy my wa ne w nor mie.
Jak opi sa ła by Pa ni swo ich klien tów?

– Moi klien ci po cho dzą nie tyl ko z Są dec czy -
zny. Re gu lar nie od wie dza mnie pew na mło da
ko bie ta znad mo rza. Bar dzo ce ni so bie ma saż
krę go słu pa. Wo bec od le gło ści ja ka dzie li po łu -
dnie od pół no cy Pol ski klien ci, któ rzy przy je -
żdża ją z Kra ko wa czy ze Ślą ska, nie ro bią już
na mnie wra że nia. Po ja wia ją się u mnie i pa nie,
któ rych pra ca wy ma ga utrzy ma nia od po wied -
niej syl wet ki i ta kie, któ re szu ka ją uko je nia dla
cia ła, umy słu i du szy. Ka żda ko bie ta po trze bu -
je cza su dla sie bie nie za le żnie od te go czy jest
biz ne swo man czy urzęd nicz ką. Je dy ny pro blem
w tym, że dzi siaj nie ma te go cza su za wie le,
pa nie więc lu bią za dbać jed no cze śnie o uro dę
i sa mo po czu cie. W mo im ga bi ne cie po ja wia ją
się przed sta wi ciel ki wszyst kich za wo dów, ale
oczy wi ście, z wia do mych wzglę dów, nie mo gę
po dać ich na zwisk. 
A czy wśród klien tów są też mę -
żczyź ni?

– Mę żczyź ni wy da ją się być bar dzo świa do -
my mi klien ta mi. Ocze ku ją, że za bie gi, któ rym
zo sta ną pod da ni, przede wszyst kim po pra wią
ich zdro wie. W mo im ga bi ne cie ofe ru ję ró żno -
ra kie go ro dza ju ma sa że i fi zy ko te ra pię. Tak więc
ka żdy znaj dzie coś dla sie bie.

Za in te re so wa ne pa nie i pa nów za pra -
szam do mo je go ga bi ne tu przy ul. Kra jew -
skie go 2 w No wym Są czu. Przed pierw szą
wi zy tą, pro szę o kon takt te le fo nicz ny
pod nu me rem 889 336 546. Za pra szam też
do do wie dze nia mo jej stro ny in ter ne to wej
www.fi zjo med ma sa ze.pl.

R E K L A M A

Laser Medi-Tapin Marta Ryfiak

Kusząca propozycja 
dla pań i panów 
– coś dla ciała i dla ducha 
Rozmowa z MARTĄ RYFIAK – mgr fizjoterapii 
(AWF Wrocław) i właścicielką gabinetu masażu
i neuromobilizacji „Fizjomed” w Nowym Sączu

Elektroterapia
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Przed mie sią cem zmarł w wie ku 90 lat Lu -
dwik Je rzy Kern, zna ny po eta, sa ty ryk, au tor
dow cip nych fra szek i ksią żek dla dzie ci, pod -
po ra i sym bol „Prze kro ju” za naj lep szych,
kra kow skich cza sów słyn ne go ty go dni ka. 

L udwik Jerzy Kern był czę stym go ściem na Są dec czyź -
nie, do któ rej pa łał spe cjal nym uczu ciem, cze go do -
wo dem jest wiersz pt. „Ho me ra”, w któ rym uwiecz nił
m.in. – kto to jesz cze pa mię ta?! – sa mo lo cik, któ ry

przy siadł na przed po lu Basz ty Ko wal skiej. Spa ce ro wał Kern
wie lo kroć po Kry ni cy, wda wał się w po ga węd kę z Ni ki fo rem,
pły wał w je zio rze nad Ro żno wem, sma ko wał lo dy od Ar ga -
siń skie go.

Trud no o lep szy do wód sym pa tii do No we go Są cza i Są -
dec czy zny niż wiersz, któ ry nam po zo sta wił:

Od Ho me ra
A na pol skie cza sy bio rąc, to od Pia sta
Lu dzie bar dzo lu bią chwa lić ró żne mia sta. 
Opi sy wać lu dzie lu bią ró żne me tro po lie
W neo no we świa tła po stro jo ne
Ni by ba dy lar ki w ko lie. 

Mó wią: Pa ryż! 
Mó wią: Lon dyn! 
Mó wią: Wie deń: (ten od śnia dań) 
Mó wią: To kio! 
Mó wią: Ha ga! 
A ja do syć mam tych ga dań.

Coś mi wte dy za raz mó wi: 
„Te raz ty się, bra cie, włącz!”
Więc się włą czam i po wia dam: 
– Chwi lecz kę, a No wy Sącz? 

Ja ro zu miem, że jest ła twiej chwa lić San Fran ci sco, 
Bo da le ko jest, 
A No wy Sącz jest bli sko. 
Że Dżi bu ti al bo Aden brzmi o wie le eg zo tycz niej... 
Dla mnie Aden
Cy mes ża den
W No wym Są czu jest o wie le ślicz niej. 

I Du na jec jest, co le ci pro sto do Ro żno wa, 
I ten ra tusz, jak by go Ni ki for pro jek to wał, 
I sa mo lot, co przy cup nął pod zam kiem przy wjeź dzie, 
I te lo dy, co sma ku ją tak jak w żad nym in nym mie ście... 

I dla te go pro szę pań stwa, 
(Do dam za nim skoń czę) 
Jak mnie ktoś New Yor kiem strze la, 
To ja go – New Są czem. (LEŚ)

Jak mnie ktoś New Yorkiem
strzela, to ja go – New Sączem

L.J. Kern zm. 29 października 2010 r. w Krakowie
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Pierw szo pla no wą po sta cią so li -
dar no ścio wych wy po mi nek był
Je rzy Wy skiel, prze wod ni czą cy
„S” w Wo je wódz kim Przed się -

bior stwie Ko mu ni ka cyj nym w 1980 ro -
ku (dziś MPK), a wiel kim nie obec nym
wła śnie z po wo du Wy skie la – An drzej
Szka ra dek, szef są dec kiej „S” od sta nu
w wo jen ne go. W pa pie rach, któ re Szka -
ra dek otrzy mał z In sty tu tu Pa mię ci Na ro -
do wej, Je rzy Wy skiel fi gu ru je ja ko TW
ps. Ro man. Po dob ną ad no ta cję na te mat
Wy skie la zna lazł w swo ich ak tach otrzy -
ma nych z IPN, kry nic ki dzia łacz pierw -
szej So li dar no ści Wła dy sław Ry ba. 

*** 
Na 48. Są de czan za pro szo nych

do Karcz my na Ka mień cu przez Pia sec -
kie go, przy szła po ło wa. Go spo darz miał
przy go to wa ny sce na riusz spo tka nia.
Snuł hi sto rię są dec kiej So li dar no ści,
a po tem „wy wo ły wał do ta bli cy” klu -
czo we dla po szcze gól nych epi zo dów
oso by, aby opo wie dzia ły, co pa mię ta ją
z tam tych lat. 

Je rzy Wy skiel za nim opo wie dział,
jak do szło do pierw sze go straj ku 26
sierp nia 1980 ro ku w Wo je wódz kim

Przed się bior stwie Ko mu ni ka cyj nym,
któ re go był przy wód cą, to wy gło sił
oświad cze nie. Stwier dził w nim z ca ła
mo cą, że ni gdy nie dał się zła mać SB
i ni gdy nie był in for ma to rem taj nych słu -
żb PRL, o co jest po są dza ny przez nie -
któ rych ko le gów z So li dar no ści.
– Chcie li mnie za bić, stra szy li wie lo krot -
nie, ale nie ule głem. To nie ja cho dzi łem
na ube cją, ale to oni mnie na cho dzi li
w do mu – mó wił.

Cie kaw sze wszak od oświad cze nia
by ły wspo mnie nia Wy skie la z pierw -
sze go straj ku. – Po stu la ty spi sy wa li śmy
od ręcz nie, na ko la nach, z błę da mi, ale
pi sa li śmy od ser ca. Do ogól nych, gdań -
skich po stu la tów do da li śmy na sze są -
dec kie, mię dzy in ny mi o bu do wie
ko ścio ła na Mi le nium i po wro cie re li -
gii do szko ły – mó wił Je rzy Wy skiel.
Na pierw szym spo tka niu ko mi te tu
straj ko we go z wła dza mi, wo je wo da no -
wo są dec ki Lech Ba fia wal nął pię ścią
w stół i po wie dział: „Prę dzej za ro sną
tra wą be to no we ście żki, niż na osie dlu
Mil le nium, któ ry wy bu do wa ła so cja li -
stycz na Pol ska po wsta nie ko ściół”. Wy -
skiel z ko le ga mi nie da li się za stra szyć,

HISTORIA
Wypominki solidarnościowej gwardii w Karczmie na Kamieńcu 

Wyskiel grał pierwsze
skrzypce, Szkaradek
nieobecny
– In ter no wa no i aresz to wa no w No wym Są czu i oko li cy w sta nie wo jen nym i w póź niej szych la -
tach 56 osób, dwóch ko le gów od da ło ży cie za So li dar ność: Jan Ku lig i Zbi gniew Szkar łat – po wie -
dział Ta de usz Pia sec ki i ze wzru sze nia głos mu się za ła mał. W Karcz mie na Ka mień cu w No wym
Są czu re emi grant ze Szwe cji, dzia łacz pierw szej So li dar no ści w No wo są dec kim Kom bi na cie Bu -
dow la nym, wię zio ny w 1982 ro ku, au tor nie daw no wy da nych wspo mnień, zor ga ni zo wał w wi gi -
lię 29. rocz ni cy wpro wa dze nia sta nu wo jen ne go (12 grud nia 2010 r.) „Spo tka nie po la tach”.

Roman Kałyniuk
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twar do ob sta wia li przy po trze bie bu do -
wy ko ścio ła na no wym blo ko wi sku
w Są czu. Za pa rę mie się cy Ba fia nie był
wo je wo dą, a za kil ka lat na os. Mi le -
nium sta nął ko ściół MB Nie po ka la nej.

*** 
– Tak na praw dę wszyst ko się za czę ło

od ZNTK, gdzie 17 lip ca 1980 ro ku
na „19” do szło do pierw sze go 4-go dzin -
ne go straj ku, na zy wa ne go przez wła dze
prze sto jem w pra cy. Strajk wy buchł
spon ta nicz nie z po wo du usta wy 222,
któ ra zmie nia ła za sa dy wy na gra dza nia
z sys te mu akor do we go na dniów kę za -
da nio wą. Naj mą drzej si z maj strów wy -
li czy li, że ka żdy z nas stra cił by na tym

spo ro gro sza – opo wia dał Ro man Ka ły -
niuk, przed 30 la ty pro sty ro bot nik
warsz ta tów ko le jo wych, dziś dru karz
i zna ny sa dec ki wy daw ca. Ka ły niuk mó -
wił, że nie miał wów czas po ję cia, iż
two rzy hi sto rię. – My śmy w ogó le nie
zda wa li so bie spra wy z kon se kwen cji
na szych dzia łań. Dziś, ze swo im ba ga -
żem do świad czeń ży cio wych, dru gi raz
na ta ką od wa gę bym się chy ba nie zdo -
był – wy znał. Ka ły niu ka w no cy wy rwa -
no z do mu i za wie zio no na roz mo wy
z dy rek cją ZNTK i „smut ny mi pa na mi”,
gdyż uwa ża no go za głów ne go „mą ci -
cie la” na wy dzia le elek trycz nym. – Coś
ty k…. na ro bił, mia łem cię za roz sąd ne -
go czło wie ka, masz te raz to od krę cić, że -
by straj ku nie by ło – na parł na Ka ły niu ka
dy rek tor ZNTK Wła dy sław Sten de ra.
Ka ły niuk od parł wte dy spo koj nie, że jest
jed nym z pię ciu ty się cy pra cow ni ków
ZNTK, ma łym try bi kiem w ma szy nie
i… wła dza ustą pi ła. Swo je wspo mnie -
nia snu li ta kże Je rzy Gwi żdż, Hen ryk
Paw łow ski, Te re sa Mar ci szew ska, Le -
szek Sta wiar ski, Mie czy sław Gór ski
oraz dzia ła cze chłop skiej „S”: Wła dy -
sław Pik sa z Łąc ka i Jan Si koń z Łu ko -
wi cy. – To ja by łem tym czło wie kiem,
któ ry za rzu cił ko mi sji rzą do wej sfał szo -
wa nie pro to ko łu roz mów w No wym Są -
czu – uści ślił Hen ryk Paw łow ski, je den
z przy wód ców straj ku oku pa cyj ne go są -

dec kie go Ra tu sza w stycz niu 1980 ro ku,
w wol nej Pol sce wa żna po stać PKP,
od ro ku eme ryt na war szaw skim bru ku.
– Co tu wie le mó wić, przy szli zo mow cy,
wa li li pa ła mi w tar cze i wy pro wa dzi li
nas z ra tu sza, a my śmy po wę dro wa li
w mil czą cym z krzy żem przez wy lud nio -
ne mia sto na uli cę Zyg mun tow ską.
Do dzi siaj mam w oczach ob raz te go
mil czą ce go po cho du – tak Je rzy Gwi żdż
za pa mię tał za koń cze nie straj ku oku pa -
cyj ne go są dec kie go ra tu sza. Z ko lei
Mie czy sław Gór ski opo wia dał, jak
w wię zie niu w Hru bie szo wie, gdzie sie -
dział m.in. z Zyg mun tem Ber dy chow -
skim, z po cię tych prze ście ra deł
więź nio wie po li tycz ni wy ra bia li pa miąt -
ko we chu s ty i krzy że. – Ta ka chu s ta tra -
fi ła na wet do Rzy mu, do Oj ca Świę te go
Ja na Paw ła II – mó wił z du mą. 

***
Nie wszy scy da li się po nieść fa li

wspo mnień. – Wy bacz cie, ale ja nie ży -
je prze szło ścią i nie wie le pa mię tam,
mam te raz na gło wie Afry kę – po wie -

Warto wiedzieć

Li sta za ło ży cie li struk tur mię dzy za kła do -
wych NSZZ „So li dar ność”, człon ków Ko mi sji
Ko or dy na cyj nej, in ter no wa nych i aresz to wa -
nych za pro szo nych przez Ta de usza Pia sec kie -
go na„Spo tka nie o la tach”: Ewa
An drze jew ska, Eu ge niusz Ba ran, Zbi gniew
Bo cheń ski, Zyg munt Ber dy chow ski, Cze sław
Dą brow ski, Ali cja Der kow ska, Ga briel Der -
kow ski, Ja ni na Go ściej, Mie czy sław Gór ski,
Jó zef Grzyb, Je rzy Gwi żdż, Ro man Has slin -
ger, Jó zef Ja rec ki, Ta de usz Jung, Jó zef Jun -
gie wicz, Piotr Ka ła marz, Ro man Ka ły niuk,
Te re sa Ko chań ska, Ha li na Ko mar, Kon stan ty
Ko nar, Mag da le na Kroh, Mar ta Ku bac ka, Zbi -
gniew Le śniak, Te re sa Mar ci szew ska, Krzysz -
tof Mi cha lik, Hen ryk Naj duch, Ta de usz Nit ka,
Hen ryk Opi lo, Hen ryk Paw łow ski, Ry szard
Paw łow ski, Ta de usz Pia sec ki, Zo fia Piecz -
kow ska, Jó zef Pie karz, Wła dy sław Pik sa, Ja -
cek Ro gow ski, Grze gorz Saj dak, Jan Si koń,
Le szek Sta wiar ski, Sta ni sław Sza bla, Ali cja
Szka ra dek, An drzej Szka ra dek, Woj ciech Śli -
wiń ski, Krzysz tof Wę glow ski -Król, Krzysz tof
Wi tow ski, Je rzy Wy skiel, Ry szard Za gór ski,
Ta de usz Zen gel. 
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dzia ła po pro szo na przez Pia sec kie go
do mi kro fo nu Ali cja Der kow ska, któ rej
Je rzy Wy skiel wrę czył wcze śniej bu kiet
kwia tów. Der kow ska do brze wy ko rzy -
sta ła wy wal czo ną przez So li dar ność
wol ność. W III RP za ło ży ła i przez wie -
le lat kie ro wa ła spo łecz nym li ceum
„Splot” w No wym Są czu; po przej ściu
w stan spo czyn ku za an ga żo wa ła się
w dzia łal ność mię dzy na ro do wych or ga -
ni za cji hu ma ni tar nych, pod egi dą ONZ.
Obec nie zaj mu je się… Ke nią. 

Du żo bar dziej roz mow niej szy był jej
mąż Ga bierl Der kow ski, dok tor ma te -

ma ty ki. Miesz ka nie Der kow skich
w wie żow cu na os. Mi le nium, w tam -
tych cza sach wy kła dow ców w są dec kiej
fi lii Wy ższej Szko ły Pe da go gicz nej
w Kra ko wie, ode gra ło wa żną ro lę w hi -
sto rii są dec kiej „S”. U Der kow skich od -
by wa ły się na ra dy i dys ku sje
nie po kor nych Są de czan. Tu opo zy cja
po dej mo wa ła klu czo we de cy zje. 

Ewa An drze jew ska, wte dy i dziś in -
ży nier pla ni sta, z wdzię kiem li ce alist ki
opo wie dzia ła o swo im uwię zie niu
w 1984 ro ku. – Sta ry ako wiec, któ ry
sie dział w la tach pięć dzie sią tych, przy -
go to wał mnie na ten trud ny czas. Mó -
wił mi, że jak się za mknie za mną
bra ma wię zie nia, to mam na tych miast
za po mnieć o do tych cza so wym ży ciu, bo
ina czej zwa riu ję. Dla te go w wię zie niu
na Mon te lu pich bu szo wa łam w bi blio -
te ce, ka za łam so bie na wet przy no sić
ksią żki z Ja giel lon ki, przy mie rza łam się
do dok to ra tu – mó wi ła An drze jew ska
i od da ła hołd lu dziom, któ rzy opie ko -
wa li się jej dzieć mi, gdy sie dzia ła
za kra ta mi. – Gra żyn ka Mi chal ce wicz
co dzien nie ra na da wa ła mo im dzie ciom
śnia da nie, in na ko le żan ka cho dzi ła
z mo ją cór ką do ko ścio ła na Bia ły Ty -
dzień, wte dy by ła praw dzi wa So li dar -
ność – mó wi ła An drze jew ska. 

Wspo mnie nia sprzed 29 lat tak bar -
dzo wcią gnę ły słu cha czy, iż Zo fia Piecz -

kow ska, też wa żny czło wiek tam tych
cza sów, przez 3 go dzi ny nie wy szła
na pa pie ro sa. Ci, co zna ją sła bość pa ni
Zo fii do ni ko ty ny, wie dzą ja kie to po -
świę ce nie. Zau wa ży li śmy, że Piecz kow -
ska ra to wa ła się… elek tro nicz nym
cy ga rem, bo za wsze szła z po stę pem. 

Mag da le na Kroh, et no graf, eme ry to -
wa ny pra cow nik Mu zeum Okrę go we go
w No wym Są czu, za ape lo wa ła do obec -
nych o re la cje pi sem ne. – Spisz cie to,
o czym te raz mó wi cie. Pa mięć ludz ka
jest ulot na, niech ka żda ko mi sja za kła -
do wa So li dar no ści w No wym Są czu na -
pi sze swo ją hi sto rię. Zbie rze my te ra cje
i wy da my ksią żkę, po dej mu ję się jej re -
dak cji – mó wi ła pa ni Mag da le na, któ ra
ma do świad cze nie, bo już dwu krot nie,

HISTORIA

– Sta ry ako wiec, któ ry sie -
dział w la tach 50., przy go -
to wał mnie na ten trud ny
czas. Mó wił mi, że jak się
za mknie za mną bra ma
wię zie nia, to mam na tych -
miast za po mnieć o do tych -
cza so wym ży ciu, bo ina czej
zwa riu ję. 

EWA AN DRZE JEW SKA

Władysław Piksa i Tadeusz Piasecki
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z ra mie nia mu zeum, przy go to wa ła ju bi -
le uszo we wy sta wy są dec kiej „S”. 

W Karcz mie na Ka mień cu, po mi mo
że ka wę po da no na koń cu i nie
do wszyst kich do tar ła, pa no wa ła ser -
decz na, przy ja ciel ska at mos fe ra i so li -
dar no ścio we wia ru sy nie chcie li się
ro zejść. Przy jed nym sto li ku usia dła
w peł nym skła dzie Ko mi sja Za kła do wa
NSZZ „So li dar ność” w ów cze snym
Urzę dzie Wo je wódz kim. Prze wod ni -
czą ca Ha li na Ko mar, dziś zna na espe -
ran tyst ka i pod ró żnicz ka, wy da wa ła
ho no ro we le gi ty ma cje człon kow skie.
– To by ła pierw sza ko mi sja za kła do wa
So li dar no ści w ad mi ni stra cji pań stwo -
wej, na po nad 450 pra cow ni ków za pi -
sa ło się 153 – opo wia da ła pa ni Ha li na.
Po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go
zwy kli związ kow cy mu sie li pod pi sać
„lo jal ki”, a czwór ką li de rów wy rzu co -
no z pra cy. – Wy po wie dze nie z pra cy,
ze skut kiem na tych mia sto wym do sta -
łem 23 grud nia 1981 ro ku, w przed -
dzień Wi gi lii. Nie po zwo lo no mi na wet
biur ka po sprzą tać – wspo mi nał za stęp -
ca Ko ma ro wej Mie czy sław Pa cio rek,
za słu żo ny in ży nier w dzia le in we sty cji
Urzę du Mia sta No we go Są cza. Oto ja -
cy lu dzie dzia ła li w pierw szej So li dar -
no ści w mie ście nad Du naj cem
i Ka mie ni cą.

(HSZ)

Ur. 8 VIII 1945 w Bi czy cach Dol nych (woj.
ma ło pol skie). Ukoń czył ZSZ w No wym Są czu
(1963). 
1963-1975 elek tro me cha nik, mistrz, kon tro -
ler ja ko ści w Spół dziel ni Pra cy im. 1 Ma ja
w No wym Są czu; 1975-1983 kie row ca
w Wo je wódz kim Przed się bior stwie Ko mu ni -
ka cyj nym w No wym Są czu. W 1975 współ or -
ga ni za tor (z Wła dy sła wem Krza kiem) straj ku
oku pa cyj ne go na tle pła co wym w SP w No -
wym Są czu. 1979-1981 współ pra cow nik
KPN, uczest nik spo tkań. 
27 VIII 1980 or ga ni za tor straj ku oku pa cyj ne -
go w WPK (po par cie straj ku ją cych na Wy -
brze żu, wy su wa nie wła snych po stu la tów:
po wo ła nie nie za le żnych związ ków, przy wró -
ce nie na uki re li gii w szko łach).
Od 30 VIII 1980 prze wod ni czą cy Ko mi te tu
Za ło ży ciel skie go Or ga ni za cji Za kła do wej
NSZZ w WPK. 10-14 IX 1980 prze wod ni czą cy
KS pod czas straj ku oku pa cyj ne go w WPK
(po stu lat od wo ła nia wo je wo dy no wo są dec -
kie go Le cha Ba fii za aro ganc ką po sta wę wo -
bec kard. Fran cisz ka Ma char skie go pod czas
przy go to wań do wi zy ty Ja na Paw ła
II). 23 IX 1980 – 6 VI 1981 czło nek MKZ Kra -
ków, nast. MKZ Ma ło pol ska, 1 X 1980
– 13 XII 1981 prze wod ni czą cy KZ „S”
przy WPK; 8 X 1980 – 6 VI 1981 czło nek Ko -
mi te tu Ko or dy na cyj ne go w No wym Są czu
(obok Jó ze fa Ja rec kie go, Je rze go Gwi żdża,
Je rze go Sta sza ka, Ta de usza Pia sec kie go,
Mag da le ny Kroh); 14 X 1980 – 9 I 1981 wi -
ce prze wod ni czą cy Nie sta łej Ko mi sji ds. Po -
stu la tów przy wo je wo dzie
no wo są dec kim. 1980-1981 kol por ter ksią żek
i pra sy nie za le żnej, m.in. „Ro bot ni ka”, „Ga ze -
ty Chłop skiej”, „Goń ca Ma ło pol skie go”; po -
ma gał or ga ni za cyj nie przy two rze niu
bi blio te ki wy daw nictw nie za le żnych
w WPK. 9-11 I 1981 współ or ga ni za tor (m. in.
z Ga brie lem Der kow skim, Ro ma nem Ka ły -
niu kiem, Jó ze fem Grzy bem) i prze wod ni czą -
cy KS pod czas oku pa cji Ra tu sza; 19-20 I 1981
prze wod ni czą cy w roz mo wach dot. nie zre -
ali zo wa nych po stu la tów mię dzy MKZ Ma ło -
pol ska a Ko mi sją Rzą do wą. 10-12 VII 1981
de le gat na I WZD RM w Tar no wie. 7 VIII 1981
współ or ga ni za tor de mon stra cji pod Urzę -
dem Wo je wódz kim prze ciw ko zu bo że niu
spo łe czeń stwa. W 1981 or ga ni za tor (wraz ze

Sta ni sła wem Ci choń skim ZNTK) po mo cy ze
stro ny WPK dla straj ku ją cych przed sta wi cie li
Słu żby Zdro wia. 13 XII 1981 – 17 II 1982 in -
ter no wa ny w Ośr. Od osob nie nia w Za łę żu k.
Rze szo wa (pod czas in ter no wa nia unie mo żli -
wia no mu sko rzy sta nie z bie żą cej po mo cy
me dycz nej i le cze nia, po bi ty na ko men dzie
MO w Dę bi cy). (...) W 1983 zwol nio ny z pra -
cy; 2 IX 1983 upro wa dzo ny z do mu przez
funk cjo na riu szy SB i cię żko po bi ty na zam ku
w Na wo jo wej, nast. wy rzu co ny z sa mo cho du
pod nad je żdża ją cy in ny po jazd. 1983-1986
wie lo krot ne za trzy my wa ny przy pró bie wej -
ścia na te ren WPK (groź by wo bec ro dzi ny
i pre sję psy chicz ną). Od 1983 na ren cie.
W 1987 uczest nik spo tka nia z Z. Ro ma szew -
skim, po przy zna niu mu na gro dy Praw Czło -
wie ka Fun da cji Au ro ra; or ga ni za tor (z Ali cją
Der kow ską) obro ny her bu mia sta z po sta cią
św. Mał go rza ty przed zmia ną na se sji Ra dy
Mia sta (przy wró co ne go w 1980). 25-
27 VIII 1988 uczest nik Mię dzy na ro do wej
Kon fe ren cji Praw Czło wie ka i Oby wa te la
w Kra ko wie -Mi strze jo wi cach (we wszyst kich
dzia ła niach wspie ra ny przez żo nę Elżbie tę).
(…)
23 III 1989 – 1991 w KO „S”, wi ce prze wod ni -
czą cy z ra mie nia KZ. W 1989 prze wod ni czą cy
KZ „S” przy WPK. 1993-1997 prze wod ni czą cy
BBWR w woj. no wo są dec kim...

Wg in ter ne to we go wy da nia En cy klo pe dii So li dar no ści

Je rzy Wy skiel

FOT. LEŚ
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Nie co dzien na no mi na cja: oto
ro do wi ty sta ro są de cza nin,
eme ry to wa ny ofi cer Ma ry -
nar ki Wo jen nej RP, Fran ci -
szek Wró bel no mi no wa ny
zo stał do stop nia ko man do ra.

T e raz na eme ry tu rze, w dom ku
zbu do wa nym w Sta rym Są czu,
ko man dor Wro bel ma co wspo -
mi nać wnu kom Mi cha ło wi i Ku -

bie. Ma też cie ka we hob by: pi sze
pod ręcz ni ki a na wi ga cji i astro na wi ga cji.

Przez 30 lat słu żył na sta no wi sku do -
wód cy okrę tu, w tym 14 na okrę cie pod -
wod nym. Do wo dził ORP „Ko per nik”
i pod wod nym ORP „Kon dor”.

Swo im barw nym ży cio ry sem mógł -
by ob dzie lić kil ka osób. Ma naj dłu ższy
staż, ja ko do wód ca okrę tu, w ca łej hi sto -
rii ma ry nar ki Wo jen nej.

A wszyst ko za czę ło się od ka ja ko -
wych spły wów na Du naj cu i Po pra dzie.

Fran ci szek Wró bel uro dził się 4
kwiet nia 1933 r. w Sta rym Są czu.
Po ukoń cze niu 9 kla sy li ceum, w wie -
ku 17 lat po że gnał ro dzin ny Sta ry Sącz

i po krót kim kur sie kan dy dac kim
w Krusz wi cy wstą pił do Szko ły Jun gów
– Pań stwo we go Cen trum Wy cho wa nia
Mor skie go w Gdy ni. Ukoń czył Szko łę
Mor ską w Szcze ci nie i Wy ższą Szko łę
Mor ską w ZSRR dla do wód ców okrę -
tów pod wod nych. Szko lił się na „Da rze
Po mo rza” i „Be niow skim”.

Opły nął wie lo krot nie ca ły świat:
Przy lą dek Horn, Ark ty kę, Sze tlan dy Po -
łu dnio we, Mo rze Bia łe, Mo rze Ba rent -
sa. Za wi jał do por tów w Aca pul co, Las
Pal mas, Se wa sto po lu, Ca sa blan ki, Da -

ka ru i Bu enos Aires. Prze mie rzył ty sią -
ce mil na ró żnych mo rzach i oce anach
świa ta, słu żył na uce i od kry wa niu złóż
ro py naf to wej na mo rzu Bał tyc kim oraz
złóż rzad kich me ta li na Pa cy fi ku. „Ko -
per nik” – okręt hy dro gra ficz ny Pol skiej
Ma ry nar ki Wo jen nej, ale w ogó le Pol ski
– był chy ba pierw szym z praw dzi we go
zda rze nia okrę tem hy dro gra ficz nym o 1

HISTORIA

Ko man dor Fran ci szek Wró bel

Marynarz
podwodny 
znad Popradu Swo im barw nym ży cio ry -

sem mógł by ob dzie lić kil ka
osób. Ma naj dłu ższy staż,
ja ko do wód ca okrę tu, w ca -
łej hi sto rii ma ry nar ki Wo -
jen nej.
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kla sie mię dzy na ro do wej i nie ogra ni czo -
nym za kre sie pły wa nia. 

Ko man dor Fran ci szek Wró bel prze -
pro wa dził ORP „Ko per nik” ja ko pierw -
szy okręt w hi sto rii Pol skiej Ma ry nar ki
Wo jen nej przez rów nik (1979), Po łu -
dnio we Ko ło Pod bie gu no we na Pa cy fi -
ku oko ło 700 mil mor skich od Przy ląd ka
Horn (1974). Je go za słu gą jest od kry cie

złóż ro py naf to wej i ga zu – ORP „Ko -
per nik” w 1975 r. roz po czął wspól nie
z Przed się bior stwem Geo fi zy ki Mor -
skiej i Lą do wej Gór nic twa Naf to we go
w To ru niu, ba da nia geo fi zycz ne dna po -
łu dnio wej czę ści Bał ty ku, któ re do pro -
wa dzi ły do od kry cia złóż ro py naf to wej
i ga zu. Bu do wał sta cję po lar ną im. Hen -
ry ka Arc tow skie go (1976/1977).

Ko man dor Wró bel prze żył wie le
przy gód i dra ma tycz nych chwil.
Na „Ko per ni ku” uczest ni czył w ak cji ra -
tow ni czej po ma ga jąc w 1976 r. roz bit -
kom w re jo nie Wy spy Nie dźwie dziej.
Za sły nął tym, jak pod czas ćwi czeń
na okrę cie pod wod nym wy strych nął
na dud ka flo tę ra dziec ką prze pro wa dza -
jąc nie po strze że nie so jusz ni czy jak by
nie by ło okręt przez blo ka dy usta wio ne
do por tu w Mur mań sku.

Pły wał na Mo rzu Ba rent sa, prze by -
wa jąc pod wo dą na głę bo ko ściach
do 200 m na wet do dwu dzie stu dni. Ja -
ko pierw szy w hi sto rii Pol skiej Ma ry -
nar ki Wo jen nej, po po ło że niu okrę tu
na dnie na głę bo ko ści 50 m, wy ko nał
pod nie sie nie 15 człon ków za ło gi na po -
kład jed nost ki ra tow ni czej za po mo cą
dzwo nu.

Jak wy li cza żo na He le na, na 57 lat
ma łżeń stwa, nie by ło go w do mu ok. 17
lat. Ma ry nar skie ży cie. 

(LEŚ)
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l Salon Fryzjerski „JAROLA” s.c. Aleksandra Hajnosz-Michalik ,
Aleksandra Wingralek Jarosław w Nowym Sączu;

l „SARA” Fryzjer Damsko-Męski Elżbieta Najduch w Nowym Sączu;
l Fryzjer P.P.H.U. „NATALIA” Beata Kania w Nowym Sączu;
l Salon Fryzjerski Barbara Pawlik w Nowym Sączu;
l Centrum Rekreacji WSB-NLU„OLIMP” w Nowym Sączu;
l Lecznica Weterynaryjna„SERWIN” Szpital Weterynaryjny w Nowym Sączu;
l „SYDA” Daniel Truszkowski w Nowym Sączu;
l Zakład Fryzjerski Czesława Olszak w Nowym Sączu;
l F.H.U. „KRYSZTAŁ” Anna Plata w Nowym Sączu;
l Firma Handlowo – Usługowa „Kręgielska” w Nowym Sączu;
l „UŚMIECH DZIECKA” s.c. Dorota Pierzga, Marta Mikulska w Nowym Sączu;
l Sklep Zielarsko-Medyczny „MELISA” s.c. w Nowym Sączu;
l Zakład Fryzjerski Stanisława Jasińska w Nowym Sączu;
l Salon Cosmetic Ewa Elster w Nowym Sączu;
l Galeria Obrazów oraz Salon Fryzjerski „Rene” w Nowym Sączu;
l Salon Fryzjerski „OLIVIA” Dorota Kosal w Nowym Sączu;
l Handel Artykułami Przemysłowymi i Spożywczymi – Kwiaty

Irena Ptaczek w Nowym Sączu;
l Gabinet Stylizacji Paznokci Edyta Dobosz w Nowym Sączu;
l Studio Zdrowia – Gabinet Bolletic Elżbieta Górecka w Nowym Sączu;
l Centrum Usług Pielęgniarsko-Opiekuńczych „RÓŻA” Marta Głąbińska;
l Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu;
l Krynicka Organizacja Turystyczna w Krynicy-Zdroju;
l „TB” Tomasz Baliczek z Nowego Sącza;
l FRAMESI BEAUTY CENTER Karol Fedko w Nowym Sączu;

l ART-AN Estetyka Ciała w Nowym Sączu;
l EDDAR Edyta i Dariusz Wielocha z Królowej Górnej;
l Galeria Fryzur „COSMO” Bożena Ryba w Nowym Sączu;
l „Elite nails” Stylizacja paznokci Katarzyna Giedroń w Nowym Sączu;
l „Mały Robinson” w Nowym Sączu;
l Salon Fryzjerski „Karin”, stylizacja paznokci, wizaż w Nowym Sączu;
l Gabinet stylizacji paznokci i wizażu „Joanna” w Nowym Sączu;
l „HABART” Stacja Kontroli Pojazdów w Powroźniku;
l Sądeckie Towarzystwo Sportowe w Nowym Sączu;
l Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Sączu;
l Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu;
l Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu;
l Osiedle „Zielony Gaj” (Chełmiec – Gaj);
l Szkoła Podstawowa nr 21 w Nowym Sączu.
l Gabinet Masażu i Neuromobilizacji „FizjoMed” Marta Ryfiak

w Nowym Sączu;
l Gabinet Kosmetyczny Wokacz Wiesława w Nowym Sączu;
l Salon Fryzjerski „Jola” Jolanta Sikorska w Nowym Sączu;
l Salon Fryzjerski „Ewa” Grzegorz Wańczyk w Nowym Sączu;
l Gabinet Kosmetyczny Agnieszka Sołoduszkiewicz w Nowym Sączu;
l Centrum Kosmetyczne Karolina Zasowska w Nowym Sączu;
l Studio Fryzur i Urody „LAWENDA” Beata Iwańska w Nowym Sączu;
l Gabinet Kosmetyki Estetycznej „LAWENDA” Ewa Żygłowicz w N.Sączu;
l Gabinet Kosmetyki Dłoni „LAWENDA” Beata Małgorzata Chrzan w N. Sączu;
l Angielskie ABC/Centrum Korepetycji Joanna Tomyślak w N. Sączu;
l Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu.

Komandor Franciszek Wróbel FOT. ARCHIWUM
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1. Ra da Mia sta uchwa li ła, że sa lę
prze zna czo ną w ra tu szu na swo -
je po sie dze nia ozdo bi ob ra za mi

hi sto rycz ny mi Fran ci szek Sit zman
za ce nę 3500 ko ron. Zgod nie z pro gra -
mem ide owym tej pre sti żo wej bu dow li
miej skiej ma lo wi dła uka zu ją sce ny,
w któ rych hi sto ria No we go Są cza prze -
pla ta się z hi sto ria na ro do wą. W ten spo -
sób po wsta ły czte ry fre ski,
za ty tu ło wa ne: „Ka zi mierz Wiel ki wy da -
je akt erek cyj ny zam ku”, „Po wi ta nie

kró lo wej Ja dwi gi w No wym Są czu”,
„Jan Dłu gosz i Fi lip Kal li mach – wy -
cho waw cy sy nów Ka zi mie rza Ja giel loń -
czy ka na zam ku w No wym Są czu”,
„Po wi ta nie Ja na III So bie skie go wra ca -
ją ce go spod Wied nia”. Ma lo wa nie sa li
po sie dzeń w ra tu szu znacz nie prze kro -
czy ło pre li mi no wa ne kwo ty i osią gnę -
ło 6622 ko ro ny. Naj wa żniej sze jed nak,
że zy ska ło uzna nie spe cjal nej ko mi sji
ma gi strac kiej na cze le z bur mi strzem
Wła dy sła wem Bar bac kim, któ ra od bie -

ra jąc pra cę ar ty sty oce ni ła ją jed no -
znacz nie po chleb nie. W grud niu te go
ro ku uchwa lo no, że w sa li ob rad bę dzie
ga le ria bur mi strzów i Sit zman za 500
ko ron na ma lu je por tret Wła dy sła wa
Bar bac kie go.

2.Wcze sną wio sną pod ję to ener -
gicz nie ro bo ty zwią za ne z bu -
do wą wo do cią gu wg pro jek tu

inż. Ka zi mie rza Gór skie go, wień cząc
tym sa mym dłu go let nie (od 1893 r.) sta -
ra nia o tę in we sty cję. Głów ny wo do ciąg
ze Świ niar ska do No we go Są cza oraz
zbior nik wy rów naw czy o po jem no ści
po nad 2 tys. m3 wy ko na no w ma ju. Bu -
do wę stud ni za si la ją cych, stud ni zbior -
czej, sta cji pomp i głów ne go ru ro cią gu
aż pod za mek pro wa dził po cząt ko wo
inż. Zbo żil, a od po ło wy ma ja inż. Wa -
len ty Cy ło. Bu do wą sie ci miej skiej kie -
ro wał inż. Ro man Gderz. Na to miast
bu do wą po zo sta łej czę ści ru ro cią gu
głów ne go za wia dy wał inż. Ja kób Paw -
łow ski oraz inż. Mak sy mi lian Ge islar,
któ ry rów no cze śnie spra wo wał nad zór
nad bu do wą zbior ni ka w Rosz ko wi cach.
Nie za le żnie od te go przy go to wa no pro -
jekt re gu la mi nu wo do cią go we go, pla nu -
jąc uru cho mie nie in we sty cji przed 1
wrze śnia 1912 r. In nym wa żnym przed -
się wzię ciem by ło roz po czę cie bu do wy
Miej skie go Za kła du Elek trycz ne go

HISTORIA

100
lat te mu w Nowym Sączu

Szko ła św. Ja dwi gi Pa ten to wa ny ka mień młyń ski
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na Wól kach, któ ry po wstał w ro ku na -
stęp nym kosz tem 800 tys. ko ron. Bu do -
wą tej in we sty cji kie ro wał inż. Zdzi sław
Rauch, któ ry na stęp nie zo stał dy rek to -
rem elek trow ni. 

3. Jan Kli mek – wła ści ciel „Fa bry -
ki pa ten to wa nych ka mie ni mły -
nar skich” – otrzy mał na zjeź dzie

mły na rzy we Lwo wie srebr ny me dal
za wy ro by, któ re po sia da ły sze ro kie za -
sto so wa nie w mły nach ty pu pol skie go

i fran cu skie go, a ta kże w kie ra tach
i w zwy kłych żar nach.

4.Ze szko ły św. Ja dwi gi wy od ręb -
ni ła się czte ro kla so wa szko ła im.
Eli zy Orzesz ko wej, któ rej kie -

row nicz ką by ła Eu ge nia Za jącz kow ska.

5.Za czął wy cho dzić „Głos Zie mi
Są dec kiej” – ty go dnik na ro do -
wy, opar ty na To wa rzy stwie

Gim na stycz nym „So kół” i To wa rzy -
stwie Szko ły Lu do wej. Po cząt ko wo tło -
czo ny był w dru kar ni Te re sy
Ja ku bow skiej, a po tem Ro ma na Pi sza.
W tym sa mym cza sie za czę to wy da wać
w No wym Są czu pi smo „Łem ko” o pro -
fi lu mo ska lo fil skim, któ re w póź niej -
szym cza sie wy cho dzi ło w Gor li cach.

6. Pod ję to roz bu do wę gma chu To -
wa rzy stwa Gim na stycz ne go
„So kół”. W jej wy ni ku bu dy nek

po więk szo no, do bu do wu jąc jed no pię -
tro we pra we skrzy dło. Na par te rze urzą -
dzo no sa lę gim na stycz ną, a na pię trze
trzy po ko je, z któ rych dwa od da no skau -
tom, a je den prze zna czo no na bi blio te -
kę. W po ko ju tym od by wa ły się rów nież
pró by to wa rzy stwa Śpie wa cze go „Lut -
nia”. Głów nym za da niem „So ko ła” by -
ło roz wi ja nie i pro pa go wa nie
gim na sty ki, hi gie ny i wy cho wa nia pa -
trio tycz ne go. W 1911 r. w no wo są dec -

kim „So ko le” dzia ła ły na stę pu ją ce sek -
cje: ad mi ni stra cyj na, ko lar ska, szer mier -
ki, go spo dar cza, sce nicz na, za ba wo wa
i gim na stycz na. Funk cje pre ze sa peł nił
Sta ni sław Flis. Or ga ni za cja li czy ła 214
człon ków.

7.Z prze kształ ce nia Czy tel ni Ko le -
jo wej po wsta ło II Ko ło To wa rzy -
stwa Szko ły Lu do wej im.

Sta ni sła wa Wy spiań skie go, któ re prze ję -
ło ca ły ma ją tek Czy tel ni wraz z cen ną bi -
blio te ką. W pierw szym okre sie ist nie nia
Ko ło pra co wa ło z du żym roz ma chem,
pro wa dząc czy tel nie, kół ka sa mo kształ -
ce nio we, szkół ki fröblow skie, ka sy Re -
ife ise na, kół ka rol ni cze, or ga ni zo wa ło
wie ce, po ga dan ki, od czy ty, uro czy sto ści

Fran ci szek Sit zman

Za kład Elek trycz ny w No wym Są czu

„So kół” przed roz bu do wą

Są dec cy skau ci sprzed stu lat
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na ro do we i kur sy sa ma ry tań skie. Ob ję -
ło swo ją dzia łal no ścią Grodz kie i Ka -
duk oraz wsie: Dą brów ka, Bie go ni ce,
Po rę ba Ma ła, Na wo jów ka, Myst ków,
Ptasz ko wa i Że leź ni ko wa. Twór ca mi
Ko ła by li: Jan Hru by (ostat ni pre zes
Czy tel ni Ko le jo wej), Jó zef Ku row ski
oraz Wła dy sław Ma zur (na uczy ciel).

8.Dzię ki sta ra niom Teo do ra Li -
piń skie go otwar to w No wym
Są czu pierw szą Czy tel nię Ro -

bot ni czą im. Jó ze fa Kwiat ka. Nie dłu go
po tem po wsta ła dru ga Czy tel nia Ro bot -
ni cza im. Bo le sła wa Li ma now skie go.

9.W No wym Są czu po wstał
Zwią zek Strze lec ki – or ga ni za -
cja pa ra mi li tar na, któ rej za da -

niem by ło przy go to wa nie kadr dla
przy szłe go woj ska pol skie go z za mia -
rem pro wa dze nia wal ki z Ro sją u bo ku
Au stro -Wę gier. Na cze le wła dzy cy wil -
nej no wo są dec kie go Związ ku Strze lec -
kie go stał Edward Ko el l ner (wła ści ciel
za kła du in tro li ga tor skie go przy ul. Ja -
giel loń skiej), póź niej Eu ge niusz Alek -
san der, a na cze le wła dzy woj sko wej
Sta ni sław Kwap niew ski. Dr Jan Kru pa
na pi sał w 1939 r.: „Ja ko za ło ży cie li
i in spi ra to rów du cho wych Związ ku
Strze lec kie go w No wym Są czu źró dła
rę ko pi śmien ne wy mie nia ją: Ka zi mie -
rza Pie rac kie go, Al fre da Mie lec kie go
i An to nie go Rosz kie wi cza”. Sie dzi bą
tej or ga ni za cji był Dom Ro bot ni czy. In -
ną po wsta łą wów czas or ga ni za cją nie -
pod le gło ścio wą był Pol ski Ko mi tet
Oby wa tel ski. 

10.W sa li rad nej ra tu sza no wo -
są dec kie go An drzej Mał -
kow ski (twór ca pol skie go

skau tin gu, ru chu po prze dza ją ce go har -
cer stwo) wy gło sił od czyt pt. „Skau ting
– no wa or ga ni za cja mło dzie ży”, któ ry
za po cząt ko wał ist nie nie w No wym Są -
czu dwóch dru żyn skau to wych, two rzą -
cych od 11 li sto pa da I No wo są dec ką
Dru ży nę Skau to wą im. Ste fa na Czar -
niec kie go. Dru ży ny te od by wa ły ćwi -
cze nia dwa ra zy w ty go dniu, a ich
pierw szym zwierzch ni kiem zo stał
Adam Bie da, na czel nik „So ko ła”.

11.W 1911 r. Mi ni ster stwo
Ko lei w ra mach roz bu do wy
osie dla prze zna czo ne go dla

pra cow ni ków Warsz ta tów Ko le jo wych
wy bu do wa ło w No wym Są czu na Ko -
lo nii 35 dom ków par te ro wych i pię tro -
wych wg pro jek tu inż. Ju lia na Misz ke.
Warsz ta ty Ko le jo we za trud nia ły w tym
cza sie 1200 pra cow ni ków.

12. „Prze gląd Hi sto rycz ny”
opu bli ko wał dy ser ta cję
dok tor ską Le ona Igna ce go

Biał kow skie go za ty tu ło wa ną: „Zie mia
san dec ka, stan jej spo łecz no -go spo -
dar czy w pierw szej po ło wie XVI wie -
ku, skre ślo ny na pod sta wie ksiąg
grodz kich san dec kich i nie któ rych
czchow skich”, na pi sa ną na Uni wer sy -
te cie Ja giel loń skim pod kie run kiem
prof. Sta ni sła wa Krzy ża now skie go.

LE SZEK MI GRA ŁA

HISTORIA

Dom Ro bot ni czy przy ul. Zyg mun -
tow skiej

Czy tel nia Ko le jo wa
O pew nych oso bach mó wi
się, że są „ludź mi -in sty tu cja -
mi”. I wła śnie ta kim czło wie -
kiem był pro fe sor Fe liks
Rapf, któ re go imię no si re ak -
ty wo wa ny w 1990 ro ku Od -
dział „Be skid” Pol skie go
To wa rzy stwa Ta trzań skie go
w No wym Są czu. 

Uro dził się 11 stycz nia 1891
ro ku w Tar no wie, w ro dzi -
nie Ed mun da i Jó ze fy. Je go
oj ciec był za rząd cą pocz to -

wym. Szko łę po wszech ną ukoń czył
w Zba ra żu, na ukę gim na zjal ną roz po -

Fe liks Rapf w młodości

SADECZANIN styczeń 2011_SADECZANIN  02-01-2011  23:39  Strona 82



STYCZEŃ 2011 Sądeczanin 83

v www.sadeczanin.info

czął w Tar no wie i kon ty nu ował w No -
wym Są czu, zda jąc z wy ró żnie niem
eg za min doj rza ło ści w I Gim na zjum
im. Ja na Dłu go sza w 1909 ro ku. W la -
tach 1909–1911 stu dio wał na Po li -
tech ni ce Lwow skiej a 1911–1914

na Wy dzia le Fi lo zo ficz nym Uni wer -
sy te tu Ja na Ka zi mie rza. 

Po wy bu chu I woj ny świa to wej po -
wo ła ny zo stał do słu żby woj sko wej
w 59. puł ku pie cho ty au striac kiej w Sal -
zbur gu. Wal czył na fron cie ro syj skim

i wło skim w po łu dnio wym Ty ro lu, gdzie
zo stał ran ny. Po od zy ska niu nie pod le -
gło ści wal czył w pol skiej ar mii w stop -
niu ka pi ta na w woj nie
pol sko -bol sze wic kiej.

Po de mo bi li za cji pra co wał przez rok
ja ko na uczy ciel fi zy ki i ma te ma ty ki
w II Pań stwo wym Gim na zjum w Tar no -
wie. Na stęp nie na wła sną proś bę zo stał
prze nie sio ny do No we go Są cza, z któ -
rym to mia stem zwią zał się na ca łe ży -
cie. Uczył w I Gim na zjum i Li ceum im.
Ja na Dłu go sza oraz w żeń skim Gim na -
zjum i Li ceum im. Ma rii Ko nop nic kiej.
Oże nił się z Au striacz ką Idą, z któ rą
miał tro je dzie ci – dwie cór ki oraz sy na. 

Brał udział w kam pa nii wrze śnio wej,
pod czas któ rej do stał się do nie miec kiej
nie wo li. Po uda nej uciecz ce po wró cił
do No we go Są cza, jaw nie ucząc
w dwóch szko łach za wo do wych. Przez
czte ry la ta pro wa dził rów nież taj ne na -
ucza nie ja ko na uczy ciel i eg za mi na tor
z ma te ma ty ki, fi zy ki i che mii. Z na ra że -
niem ży cia wy no sił po ta jem nie pod ręcz -
ni ki z ma ga zy nu za mknię te go
na po le ce nie władz nie miec kich. Opra -
co wał wów czas skrypt z fi zy ki dla mło -
dzie ży uczą cej się na taj nych
kom ple tach. W stycz niu 1945 ro ku
przy stą pił do or ga ni zo wa nia na uki
w I Gim na zjum i Li ceum i do sierp -

nia 1946 ro ku peł nił obo wiąz ki dy rek -
to ra. Na stęp nie pra co wał tam ja ko
na uczy ciel fi zy ki, ma te ma ty ki i astro no -
mii, aż do przej ścia na eme ry tu rę
w 1952 ro ku. 

Bar dzo ak tyw nie dzia łał w Pol skim
To wa rzy stwie Mi ło śni ków Astro no mii,
bę dąc współ za ło ży cie lem no wo są dec -
kie go Od dzia łu. Dzia łal ność po pu la ry -
za tor ską pro wa dził szcze gól nie wśród
mło dzie ży. Wy gło sił set ki od czy tów,
opu bli ko wał wie le ar ty ku łów w pra sie
i cza so pi smach na uko wych oraz wy dał
skrypt i ksią żkę. Ja ko eme ryt kon ty nu -

TURYSTYKA

Prof. Fe liks Rapf w 120. rocz ni cę uro dzin

Pol ska i są dec ka
tu ry sty ka du żo
mu za wdzię cza

Wszedł na sta łe do hi sto rii
tu ry sty ki gór skiej ja ko
dzia łacz wiel kie go for ma tu
i au tor pio nier skich do ko -
nań w ska li kra ju.

Tatry, 1938 r. FOT. ARCH.
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ował dzia łal ność pe da go gicz ną, pro wa -
dząc re pe ty to ria dla kan dy da tów na wy -
ższe stu dia, opra co wu jąc skryp ty
i pod ręcz ni ki. Do koń ca ży cia był bar -
dzo ak tyw ny. Zmarł w No wym Są czu 7
mar ca 1972 ro ku w wie ku 81 lat i po -
cho wa ny zo stał na cmen ta rzu ko mu nal -
nym przy ul. Rej ta na.

***
Po stać pro fe so ra ko ja rzy się jed nak

przede wszyst kim z tu ry sty ką gór ską.
Je go dzia łal ność, tak w sfe rze or ga ni za -
cyj nej jak i pu bli cy stycz nej, mia ła cha -
rak ter twór czy. Wszedł na sta łe
do hi sto rii tu ry sty ki gór skiej ja ko dzia -
łacz wiel kie go for ma tu i au tor pio nier -
skich do ko nań w ska li kra ju. Pierw szą
wy ciecz kę w Ta try od był w 1903 ro ku.
Po cząw szy od 1905 ro ku aż do wy bu -
chu I woj ny świa to wej, nie mal ka żde
wa ka cje spę dzał w Za ko pa nem, po zna -
jąc sys te ma tycz nie Ta try. W lip cu 1908
ro ku za pi sał się do To wa rzy stwa Ta -
trzań skie go, a na stęp nie do je go sek cji
wspi nacz ko wej. Pod czas woj ny, słu żąc
w po łu dnio wym Ty ro lu po zna wał Al py
i pro wa dził tam kur sy wy so ko gór skie.
O je go wy jąt ko wej so lid no ści świad czy
fakt wy sła nia To wa rzy stwu z fron tu
pocz tą po lo wą 18 ko ron ja ko skład kę
człon kow ską za la ta 1915 –1917! 

W lu tym 1922 ro ku za miesz kał w No -
wym Są czu i wkrót ce za pi sał się do Od -
dzia łu „Be skid” Pol skie go To wa rzy stwa
Ta trzań skie go. Dnia 11 ma ja 1924 ro ku
w cza sie Wal ne go Ze bra nia Od dzia łu
w no wo są dec kim ra tu szu wy gło sił od -
czyt na te mat „To wa rzy stwo Ta trzań skie,

je go ce le i obec na or ga ni za cja”. Na tym
ze bra niu zo stał wy bra ny pre ze sem Od -
dzia łu i peł nił tę funk cję przez 24 la ta.
Je go dzia łal ność tu ry stycz na to te mat
na osob ną ksią żkę. Głów nie dzię ki nie -
mu no wo są dec ki Od dział stał się jed nym

z naj prę żniej szych w kra ju. Z ini cja ty wy
Fe lik sa Rap fa po wsta ło w 1924 ro ku Ko -
ło w Kry ni cy, a na stęp nie Ko ła w Gry -
bo wie i Sta rym Są czu. W du żym stop niu
je go za słu gą by ło uru cho mie nie w 1926
ro ku schro ni ska w Szczaw ni cy Ni żnej
na Pia skach a je de na ście lat póź niej
sztan da ro wej in we sty cji Od dzia łu

– schro ni ska na Prze hy bie. Pro wa dził
sze ro ką dzia łal ność pu bli cy stycz ną, bę -
dąc au to rem wie lu prac i ar ty ku łów
w pra sie tu ry stycz nej. Pio nier skim dzie -
łem był wy da ny w ma ju 1933 ro ku prze -
wod nik „Park Na ro do wy w Pie ni nach”.
Rok póź niej uka za ła się opra co wa -
na przez nie go ma pa te go pa sma gór -
skie go. Du żą wa gę przy kła dał
do or ga ni za cji wy cie czek gór skich dla
człon ków Od dzia łu, a przede wszyst kim
dla mło dzie ży szkol nej. Był nie tyl ko or -
ga ni za to rem, ale peł nił tu też funk cję
prze wod ni ka. Uczniów włą czał w pro ces
przy go to wy wa nia im prez tak, by by li ich
świa do my mi i ak tyw ny mi uczest ni ka mi. 

Je go pa sją by ła fo to gra fia. Wy ko ny -
wa ne pod czas wy cie czek prze źro cza,
wy ko rzy sty wał póź niej pod czas licz -
nych pre lek cji, któ re wy gła szał. Bar dzo
du żo cza su po świę cał zna ko wa niu szla -
ków w gó rach. Oso bi ście wy zna ko -
wał 470 no wych szla ków tu ry stycz nych.
Do hi sto rii pol skiej tu ry sty ki wszedł ja -
ko au tor no wo cze sne go sys te mu zna ko -
wa nia. W po ło wie 1924 ro ku za czął
prak tycz nie sto so wać za sa dę do da wa nia
do ko lo ru pod sta wo we go dwóch bia łych
pa sków. Póź niej wspól nie z Wi tol dem
Mi lew skim opra co wał szcze gó ło wy sys -

TURYSTYKA

Je go dzia łal ność tu ry stycz -
na to te mat na osob ną
ksią żkę. Głów nie dzię ki nie -
mu no wo są dec ki Od dział
stał się jed nym z naj prę -
żniej szych w kra ju.

Feliks Rapf i znakarze na Jaworzu, maj 1952 r
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tem i za sa dy zna ko wa nia, wy da ne na -
stęp nie w for mie in struk cji. Do ko na nia
pro fe so ra Rap fa do ce nia ne by ły przez
wła dze cen tral ne PTT. W 1928 ro ku wy -
bra no go za stęp cą, a w 1935 ro ku człon -
kiem Za rzą du Głów ne go. Był też
człon kiem pierw szej ko mi sji Gór skiej
Od zna ki Tu ry stycz nej, po wo ła nej przez
PTT w 1935 ro ku.

Po po wro cie z nie wo li nie miec kiej
w paź dzier ni ku 1939 ro ku, za stał lo kal
Od dzia łu zde mo lo wa ny. Prze niósł więc
do ku men ty, pie czę cie, ksią żki, ma py
i prze źro cza naj pierw do I Gim na zjum,
a po za ję ciu go przez Niem ców, do swo -
je go miesz ka nia. Na tych miast po za koń -
cze niu woj ny Od dział wzno wił
dzia łal ność i 6 czerw ca 1945 ro ku po -
now nie funk cję pre ze sa po wie rzo no Fe -
lik so wi Rap fo wi. Z ol brzy mią ener gią
przy stą pił do pra cy, a przede wszyst kim
do od na wia nia znisz czo nych szla ków
i od bu do wy schro nisk. Uru cho mił też
lo kal Od dzia łu przy ul. Dłu go sza oraz
upo rząd ko wał i udo stęp nił bi blio te kę
Od dzia łu. Na pi sał też mo no gra fię schro -
ni ska na Prze hy bie. W sierp niu 1948 ro -
ku pod czas Ju bi le uszo we go Zjaz du
De le ga tów PTT od zna czo ny zo stał
Krzy żem Ka wa ler skim i otrzy mał od -

zna kę ho no ro wą PTT. Jed nak w to ta li -
tar nie rzą dzo nym przez ko mu ni stów
kra ju pro fe sor Rapf nie wi dział miej sca
na kon ty nu owa nie do tych cza so wej dzia -
łal no ści. Do bie ga ła kre su era „je go” tu -
ry sty ki. 19 lu te go 1949 ro ku
zre zy gno wał z funk cji pre ze sa Od dzia -
łu oraz z funk cji człon ka Za rzą du Głów -
ne go PTT. Po zo stał jed nak ak tyw nym
dzia ła czem tu ry stycz nym, ze szcze gól -
ną pa sją an ga żu jąc się w wy gła sza nie
pre lek cji ilu stro wa nych wła sny mi prze -
źro cza mi. Los PTT do peł nił się 16 grud -
nia 1950 ro ku, gdy na Zjeź dzie
De le ga tów, na po le ce nie władz To wa -
rzy stwo roz wią za ło się, prze ka zu jąc
swój ma ją tek PTTK, któ re po wo ła no
dzień póź niej. Zmie nia ło się ob li cze tu -
ry sty ki gór skiej. Za czę to się po wo ły wać
na wzo ry so wiec kie, gdzie nie by ło już
miej sca na daw ną ro man tycz ną, ści śle
zwią za na z na tu rą gór ską wę drów kę.
Za stą pi ły ją ma so we raj dy i zlo ty, pod -
czas któ rych nie by ło cza su i miej sca
na ob co wa nie z przy ro dą, a je dy nie
na na chal ną pro pa gan dę. 

Pro fe sor pi sał: „Co in ne go do pro wa -
dza mnie do bia łej go rącz ki. Uma so wie -
nie tu ry sty ki na le ży do re kla mo wa ne go
osią gnię cia Pol ski po wo jen nej. Wpy cha -

nie w gło wę ka żde go Po la ka, że jest
upraw nio ny do tu ry sty ki czy chce czy nie
chce. Gdy ja kiś za kład nie wie, co ma
po cząć z go tów ką na ja kimś tam kon cie,
to …urzą dza ma so wą wy ciecz kę au to bu -
sem do Mor skie go Oka”. I da lej:
„A niech ta ki in dy wi du al ny tu ry sta spró -
bu je za no co wać w schro ni sku. Nie ste ty
miej sca nie ma! Dla cze go? Bo wszyst kie

schro ni ska za ję te za wsze na kil ku na sto -
dnio we kur sy i wcza sy”.

Wcze śniej, w lip cu 1951 ro ku ob jął
po sa dę kie row ni ka biu ra Od dzia łu
PTTK, z któ rej po ro ku zre zy gno wał.
W 1956 ro ku zo stał zmu szo ny do opusz -
cze nia zaj mo wa ne go przez sie bie miesz -
ka nia, w któ rym zlo ka li zo wa na by ła też
sie dzi ba Od dzia łu PTTK. Za miesz kał
na pe ry fe riach mia sta, w po ko ju bez wy -
gód, wy na ję tym od ob cych lu dzi. Tak
po trak to wa no czło wie ka, któ ry dla tu ry -
sty ki po świę cił po nad 30 pra co wi tych
lat. Uraz po zo stał do koń ca ży cia. Pi sał
wte dy: „Na sku tek nie po ro zu mień z Za -
rzą dem Od dzia łu mu sia łem nie tyl ko wy -
stą pić z Od dzia łu, ale na wet zwró ci łem
dy plom człon ka ho no ro we go”. Zo stał
wów czas człon kiem Od dzia łu PTTK
w Szczaw ni cy, a w 1969 ro ku prze niósł
się do Od dzia łu PTTK w Kry ni cy
z uwa gi na lep szą do stęp ność ko mu ni -
ka cyj ną.

Po stać pro fe so ra Fe lik sa Rap fa i je -
go za słu gi dla tu ry sty ki gór skiej nie zo -
sta ły za po mnia ne. Jest on na tu ral nym
pa tro nem re ak ty wo wa ne go w 1990 ro -
ku Od dzia łu „Be skid” Pol skie go To wa -
rzy stwa Ta trzań skie go w No wym Sa czu.

MA CIEJ ZA REM BA
Zainteresowanych postacią profesora Feliksa Rapfa

odsyłam do pracy magisterskiej Urszuli Wąsowicz
obronionej na Akademii Wychowania Fizycznego

w Krakowie, z której obficie korzystałem pisząc
powyższe opracowanie.

Oso bi ście wy zna ko wał 470
no wych szla ków tu ry stycz -
nych. Do hi sto rii pol skiej
tu ry sty ki wszedł ja ko au tor
no wo cze sne go sys te mu
zna ko wa nia.

52 r.
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Ukra ina pod wzglę dem szla ków
ko mu ni ka cyj nych jest nie prze -
wi dy wal na, dla te go też nie
ma my pew no ści, jak da le ko

w głąb do li ny uda się wje chać na szym
bu sem. Nie ste ty, nasz po jazd prze grał
z ukra iń ski mi dro ga mi – a w za sa dzie
z ich bra kiem i po kil ku ki lo me trach jaz -
dy po wy bo istej dro dze, w oko li cach
By stre ca „zła pa li śmy gu mę”. Po czą tek
wy pra wy nie za po wia dał się więc zbyt
szczę śli wie. Wy pa ko wa li śmy ca ły ekwi -
pu nek i po dłu ższej chwi li uster ka zo sta -
ła usu nię ta. Nie ry zy ko wa li śmy jed nak
dal szej jaz dy bez za pa so we go ko ła, za -
pa ko wa li śmy nasz do by tek na ple cy
i roz sta li śmy się z kie row cą, któ ry wró -
cił do Po la ni cy.

Ru szy li śmy da lej w stro nę Dzem bro -
ni prze pięk ną do li ną, wzdłuż dro gi szu -
miał Czar ny Cze re mosz. Mi ja jąc co
ja kiś czas za bu do wa nia tam tej szych go -
spo darstw od no si ło się wra że nie, że
świat tu taj za trzy mał się w miej scu wie -
le lat te mu, a na sza wy pra wa wy glą da ła
ni czym z in ne go świa ta.

Po po ko na niu ok. 3 km, w oko li cach
Dzem bro ni, obok jed ne go z do mów za -
uwa ży li śmy sto ją ce go „gru za wi ka” – sta -
rą po tę żną ma szy nę z gwiaz dą
na drzwiach oraz na pi sem: CCCP. „Gru -
za wik” to je den z nie wie lu po jaz dów ra -
dzą cych so bie na tu tej szych dro gach. Gdy
po de szli śmy bli żej oka za ło się, że wła ści -
ciel te goż po jaz du wła śnie go re pe ro wał.
Bar dzo za sko czo ny był na szym wi do -
kiem, gdy umo ru sa ny pod niósł gło wę,
trzy ma jąc w rę ku ja kieś czę ści do swo je -
go wo zu. Szyb ko do szli śmy do po ro zu -
mie nia, przy sta li śmy na 300 hry wien,
któ re za ży czył so bie w za mian za prze -
trans por to wa nie ca łej na szej wy pra wy
do miej sco wo ści Szy be ne. Po pro sił o 10
min., aby wło żyć do swo je go po jaz du to,
co trzy mał w rę kach. Po kil ku mi nu tach
za trza sną z hu kiem kla pę, wdra pał się
za kie row ni cę i… ku na sze mu za sko cze -
niu: ma szy na za ry cza ła, od pa li ła
za pierw szym po dej ściem i przy to czy ła
się do na szej gru py. Nie ukry wam, że
wszy scy mie li śmy nie sa mo wi tą fraj dę,
gdy pę dzi li śmy na pa ce te go po tę żne go
so wiec kie go we hi ku łu po wy bo istej dro -
dze trzy ma jąc się kur czo wo bur ty, by nie
wy paść na ko lej nym za krę cie. 

Po prze szło 10 km zna leź li śmy się
w Szy be ne. Tam tra fi li śmy pod opie kę
uzbro jo ne go mun du row ca, któ ry sie dział
so bie w wie życz ce i spra wo wał pie czę
nad ro gat ką, otwie ra jąc i za my ka jąc ją

za ka żdym ra zem, gdy ktoś tę dy prze je -
żdżał. Ze brał wszyst kie na sze pasz por ty
i przez oko ło go dzi nę do kład nie je ana -
li zo wał. Wy py ty wał o cel na szej pod ró -
ży i tra sę, ja ką pla nu je my się udać. 

TURYSTYKA

Na wy so kiej Ukra inie...

Między Czarnohorą
a Popem Iwanem
Wy pra wa „Czar no ho ra 2010” roz po czę ła się 22 wrze śnia ze -
szłe go ro ku. Je dzie my przez Ustrzy ki Dol ne, Kro ścien ko,
Sam bor, Dro ho bycz, Stryj, Sta ni sła wów (Iwa no -Fran kowsk),
Ja rem czę do miej sco wo ści Po la ni ca, gdzie kwa te ru je my kie -
row cę, wy je żdża my na re ko ne sans do miej sco wo ści Ła zesz -
czy na – miej sca, gdzie pla nu je my zejść z gór w so bo tę.
Chce my mieć pew ność, że kie row ca do trze we wła ści we
miej sce. Stam tąd je dzie my już przez Wo roch tę na po łu dnio -
wo -wschod ni skraj Czar no ho ry (pod Po pa Iwa na) – do „miej -
sco wo ści” Szy be ne lub Dzem bro nia.
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By ła to ostat nia „prze szko da”
przed wej ściem w gó ry. Czas na glił, by -
ło już ok. 14, a zgod nie z za ło że nia mi
chcie li śmy za ło żyć obóz w oko li cach je -
zior ka Ma ri czej ka. Po cząt ko wo tra sa by -
ła do syć mo no ton na, stro ma ście żka
wi ją ca się głów nie przez las, przy kil ku -
na sto ki lo gra mo wych ple ca kach – to
praw dzi wa moc na roz grzew ka
przed tym, co nas cze ka ło. 

***
Ma ri czej ka to ma low ni czo po ło żo ne

je zior ko, a ra czej staw, przy brze gach
po ro śnię ty wy so ki mi tra wa mi, pięk nie
wto pio ny w igla sty las. Pod ło że la su
w tym re jo nie sta no wił moc no zie lo ny
mech. Po mi mo tak uro kli we go miej sca
zde cy do wa li śmy jed nak pójść nie co wy -

żej gra ni cy la su w stro nę otwar tych po -
ło nin. 

Do tar li śmy na prze łęcz na wy so ko -
ści ok. 1684 m n.p.m. Miej sce to by ło
ide al ne na roz bi cie na mio tów: wy płasz -
czo ne, po ro śnię te mięk ki mi ru dy mi tra -
wa mi, w od le gło ści kil ku dzie się ciu
me trów po ni żej znaj do wa ło się źró deł -
ko z kry sta licz nie czy stą wo dą (wy po -
sa żo ne na wet w me ta lo we kub ki),
a po nad na mi wzno sił się dum nie Pop
Iwan z za ry sa mi słyn ne go „Bia łe go
Sło nia”. Za na mi krót ki, ale in ten syw -
ny od ci nek dro gi z prze wy ższe niem
ok. 600 m. 

W mgnie niu oka na prze łę czy po -
wsta ło na mio to we mia stecz ko, za sy cza -
ły ku chen ki ga zo we, za pach nia ło
ko la cją. Zby szek (ps. Ma estro) roz pa lił
ogni sko, na środ ku obo zu po ja wił się
maszt, na któ rym za trze po ta ła bia ło -
-czer wo na fla ga oraz fla ga z her bem Ry -
tra (ja oraz kil ku człon ków wy pra wy
miesz ka lub po cho dzi z tej miej sco wo -
ści). By łem pod wra że niem te go miej -
sca: z jed nej stro ny za chód słoń ca
nada wał tra wom lśnią co ru de go ko lo ru,
z dru giej stro ny po ja wił się księ życ
w peł ni, po chwi li do łą czy ły gwiaz dy,
ca ła po ło ni na zo sta ła ską pa na w ta jem -
ni czej bla dej po świa cie. Do te go za pach
i cie pło ogni ska – to są wła śnie te chwi -
le, dla któ rych war to żyć! Na strój
wszyst kim do pi sy wał, po ja wi ły się
śpiew ni ki i ukra iń ska „pa pry ków ka”,
a po za sy pia ją cych gó rach wiatr po niósł
pol ską nu tę: „Hej tam gdzieś z nad czar -
nej wo dy…”, „Czer wo ny pas… dla Hu -
cu ła nie ma ży cia jak na po ło ni nie…”.

Obu dzi łem się jesz cze przed wscho -
dem słoń ca w myśl za sa dy, że bę dąc
w tak wy jąt ko wych miej scach nie war to
mar no wać cza su na sen. Uzu peł ni łem
za pa sy wo dy, od pa li łem ko che rek
na her bat kę. Słoń ce, po prze dzo ne krwa -
wą łu ną na wscho dzie, smęt nie wy chy -
la ło się nad gó ry, rzu ca jąc ostre
pro mie nie na osnu te mgłą do li ny. Z na -
mio tów za czę ły wy chy lać się po je dyn -
cze ro ze spa ne gło wy, obóz obu dził się
wraz ze wscho dem słoń ca. Po śnia da niu
i go rą cej her bat ce zwi nę li śmy na mio ty
i ru szy li śmy w stro nę szczy tu. Pop Iwan
to wy jąt ko we miej sce. W la tach 30-
tych XX wie ku na si ro da cy wy bu do wa li

za ogrom ną su mę ok. 1 mln ów cze snych
zło tych po tę żny 5-cio kon dy gna cyj ny
obiekt ob ser wa to rium astro no micz no -
-me te oro lo gicz ne. Był to naj wy żej po ło -
żo ny (2022 m n.p.m.), sta le za miesz ka ły
bu dy nek na zie miach ów cze snej Pol ski. 

Dzień za po wia dał się pięk ny, nad na -
mi sło necz ne i kry sta licz nie czy ste nie -
bo nie ska la ne żad ną chmur ką. Gdy
do tar łem na szczyt, po czu łem swe go ro -

dza ju speł nie nie. Od wie lu mie się cy ma -
rzy łem o tym, aby tu taj się zna leźć.
W ubie głym ro ku, pod czas wy pra wy
w te re jo ny po go da nie spra wi ła nam ta -
kiej pro mo cji jak te raz. Za pla no wa ne
wej ście na Po pa Iwa na w 2009 r. nie po -
wio dło się m.in. z po wo du kiep skiej po -
go dy, na Ho wer li do padł nas deszcz
i śnie ży ca ogra ni cza jąc wi do ki do kil ku -
na stu me trów. Dla te go też po czu łem
ogrom ną ra dość, gdy przede mną wy ło -
nił się „Bia ły Słoń”. Aby za zna czyć na -

Ukraina pod względem
szlaków komunikacyjnych
jest nieprzewidywalna,
dlatego też nie mamy
pewności, jak daleko
w głąb doliny uda się
wjechać naszym busem.
Niestety, nasz pojazd prze -
grał z ukra iń ski mi drogami.
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szą obec ność, za mo co wa li śmy na szczy -
cie bu dyn ku pol ską fla gę obok ukra iń -
skiej na czas na sze go po sto ju.
Zwie dzi li śmy ru iny – cho ciaż tak na -
praw dę mu ry bu dyn ku są nad wy raz do -
brze za cho wa ne. By łem pod ogrom nym
wra że niem te go obiek tu. Pró bo wa łem
so bie wy obra zić, jak ogrom nym na kła -
dem pra cy on po wstał w tak skraj nie
trud nych wa run kach, jak bo ga to i no wo -
cze śnie był urzą dzo ny: za uwa ży łem śla -

dy do cie ple nia ma syw nych ka mien nych
ścian, po zo sta ło ści po ogrze wa niu cen -
tral nym. 

Po dłu ższym po pa sie ru szy li śmy
w kie run ku ry su ją cej się na ho ry zon cie
Ho wer li (2061 m n.p.m., ukr. – Ho wer -
ła), naj wy ższe go szczy tu Ukra iny o bar -
dzo cha rak te ry stycz nym pi ra mi dal nym
kształ cie. Tra sa wio dła nie zwy kle ma -
low ni czą i wi do ko wą gra nią przez ko lej -
ne szczy ty: Mun czel (1998 m n.p.m.),
Ber be nie ska (2036 m n.p.m.), Tur kuł
(1933 m n.p.m.). Gra nią Czar no ho ry,
w okre sie mię dzy wo jen nym prze cho dzi -
ła gra ni ca pol sko -cze cho sło wac ka, któ -

rej słup ki gra nicz ne sto ją do dzi siej sze -
go dnia. W tej oko li cy do cho dzi ło
do wie lu zbroj nych po ty czek pa tro li pol -
skiej stra ży gra nicz nej z bo jow ni ka mi
Or ga ni za cji Ukra iń skich Na cjo na li stów,
któ rzy po cze cho sło wac kiej stro nie gra -
ni cy po sia da li kry jów ki i ma ga zy ny bro -
ni, za opa try wa ne przez wy wiad
cze cho sło wac ki, a póź niej nie miec ki.
Był to te ren re gu lar nych dzia łań wo jen -
nych w okre sie I woj ny świa to wej. Po zo -

sta ło ścią po tym okre sie za uwa ży li śmy
na Tur ku le – ca ła gó ra po kry ta jest kil -
ko ma pa sa mi oko pów oraz za sie ków
z dru tu kol cza ste go, któ re go ogrom ne
ilo ści w dal szym cią gu roz ło żo ne są
na ca łym zbo czu. Na szczy cie znaj du je
się do brze za cho wa ne po miesz cze nie
wy drą żo ne w zie mi, speł nia ją ce kie dyś
z pew no ścią ro lę schro nu.

***
Wie czór przy szedł bar dzo szyb ko.

Wraz z za cho dzą cym słoń cem wiatr
przy niósł je sien ny chłód. Spie szy li śmy
się, aby zdą żyć roz bić na mio ty jesz cze
przy dzien nym świe tle. Za ło ży li śmy

obóz na prze łę czy przed Bre sku łem
(1912 m n.p.m.), na zy wa nym czę sto
Ma łą Ho wer lą. Już po zmro ku, z czo -
łów ka mi ru szy li śmy z pu sty mi ba nia ka -
mi w do li nę w po szu ki wa niu wo dy.
Po ko la cji zje dzo nej przy bla sku la ta rek
i księ ży ca część eki py po ło ży ła się
do snu, by zre ge ne ro wać si ły przed ko -
lej nym dniem i wej ściem na Ho wer lę.
Wraz z kil ko ma wy trwa ły mi „Ata ma na -
mi” nie mo głem w dal szym cią gu na sy -
cić się gó ra mi i wy ru szy li śmy na noc ny
re ko ne sans w stro nę Ho wer li. Noc by ła
tak ja sna, że zbęd ne oka za ły się la tar ki.
Za trzy ma li śmy się na Po ży żew skiej
(1822 m n.p.m.): wiał moc ny wiatr,
gwiaz dy wraz z księ ży cem oświe tla ły
szczy ty, w do le ma ły świe cą cy punk cik
– lamp ka bi wa ko wa, któ ra ni czym la tar -
nia ozna cza ła lo ka li za cję obo zu. 

Ra nek był zim ny i wietrz ny, jed nak
słoń ce szyb ko roz rzu ci ło swo je pro mie -
nie po ca łej gra ni i już po chwi li trze ba
by ło zdjąć po la ry i czap ki. Po śnia da niu
obóz znik nął w na szych ple ca kach i je -
den za dru gim ru szy li śmy w stro nę ko -
lej nych szczy tów na na szej tra sie.
Prze szli śmy przez Po ży żew ską (1822 m
n.p.m.), Bre skuł (1912 m n.p.m.), zwa -
nym rów nież Ma łą Ho wer lą i ze szli śmy
na prze łęcz (1832 m n.p.m.). Sta nę li śmy
u stóp Ho wer li (2061 m n.p.m.), któ ra
dum nie spo glą da ła na nas z gó ry. Gru -
pa roz cią gnę ła się na jej zbo czu, wspi -

TURYSTYKA

Pop Iwan to wy jąt ko we miej sce. W la tach trzy dzie stych
XX wie ku na si ro da cy wy bu do wa li za ogrom ną su mę 
ok. 1 mln ów cze snych zło tych po tę żny 5-cio kon dy gna cyj ny
obiekt, ob ser wa to rium astro no micz no -me te oro lo gicz ne.
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na jąc się gę sie go stro mą ka mie ni stą
ście żką. Prze szło 200 m prze wy ższe nia
po ko na li śmy w za ska ku ją co krót kim
cza sie: ple ca ki by ły dziw nie lek kie, od -
dech wy rów na ny, no gi sa me nio sły
na szczyt – to wła śnie ta fraj da, gdy do -
cho dzi się do ce lu, gdy czu jesz, że
za chwi lę sta niesz na szczy cie, nad któ -
rym roz cią ga się tyl ko błę kit nie ba. 

Wi dok, któ ry na nas cze kał na wierz -
choł ku za pie rał dech: bez kre sne pa sma
gór ską pa ne w słoń cu aż po sam ho ry -
zont. Za na mi Grań Czar no ho ry,
przed na mi ka mie ni ste Gor ga ny z Sy -
wu lą (1836 m n.p.m.) i Cho mia kiem
(1542 m n.p.m.), na któ rym by li śmy rok
wcze śniej. Zatk nę li śmy na sze fla gi
na kij kach i zro bi li śmy wspól ne zdję cie
przy Tri zu bie, nu cąc przy tym na sze
„gór skie prze bo je”. Spo tka li śmy
na szczy cie gru pę ukra iń skich tu ry stów,
któ rzy bar dzo szyb ko przy łą czy li się
do nas śpie wa jąc nam ukra iń ską pio sen -
kę i ro biąc so bie z na mi zdję cia. 

Ze szczy tu ze szli śmy na za chód
w stro nę Pie tro sa mi ja jąc po dro dze kil -
ka osób wspi na ją cych się na gó rę.
Pod Ho wer lą na tknę li śmy się na tra sie
na drew nia ny bu dy nek i ro gat kę. Aby
przejść da lej mu sie li śmy uiścić opła tę
w wy so ko ści 10 hry wien. Du żem plu -
sem te go miej sca jest to, że mo żna tam
ku pić wspa nia łe zim ne piw ko. 

Po kil ku ki lo me trach do tar li śmy
do prze łę czy pod Pie tro sem (2020 m
n.p.m.). Na tym dwu ty sięcz ni ku by li śmy
już w 2009 ro ku, więc od pu ści li śmy so -
bie to wej ście – zmę cze nie da wa ło się
już we zna ki, tym bar dziej że przed na -
mi jesz cze kil ka na ście ki lo me trów mo -
zol ne go scho dze nia w do li nę,
a chcie li śmy spo tkać się z na szym kie -
row cą w cią gu dnia. 

Ostat nie ki lo me try cią gnę ły nam się
nie co, zwłasz cza, że roz piesz cze ni
wspa nia ły mi wi do ka mi ostat nich trzech
dni te raz szli śmy już tyl ko za le sio ną do -
li ną wzdłuż po to ku Ła zesz czy -
na do miej sco wo ści o tej sa mej na zwie.
By łem bar dzo wdzięcz ny na sze mu kie -
row cy, że wje chał tak da le ko w głąb do -
li ny, skra ca jąc tym sa mym na szą dro gę.
Zdję cie ple ca ków spra wi ło nam ogrom -
ną ulgę. Od punk tu wyj ścia prze szli śmy
prze szło 50 km. 

***
No co wa li śmy w miej sco wo ści Po la -

ni ca w du żym, trzy pię tro wym pen sjo na -
cie, w któ rym spo tka li śmy…
po nad dwu dzie sto oso bo wą gru pę Po la -
ków z rze szow skie go PTTK -u. Jak się
oka za ło, wę dro wa li po oko li cach Czar -
no ho ry. W prze ci wień stwie do „gru py
są dec kiej”, by ły to wy pa dy jed no dnio -
we z noc le ga mi w Po la ni cy. 

Ta kie spo tka nie to do bry znak: Ukra -
ina, po wie lu la tach izo la cji, zo sta je
na no wo od kry wa na. Na Po pie Iwa nie
i Ho wer li, tj. miej scach naj czę ściej od -
wie dza nych w Czar no ho rze, spo tka li -
śmy nie zwy kle sym pa tycz nych
Ukra iń ców, Ro sjan, Cze chów i Sło wa -
ków. Co raz wię cej Po la ków za pusz cza
się rów nież w te re jo ny. Tu ry sty ka, tak
po pu lar na tu taj na po cząt ku XX wie ku,
za czy na roz wi jać się na no wo. Sprzy ja -
ją te mu z pew no ścią zmia ny, ja kie za -
szły na Ukra inie w ostat nich la tach, jak
i bar dzo po zy tyw ne na sta wie nie miesz -
kań cy tych te re nów. Ukra ina po sia da
ogrom ny po ten cjał tu ry stycz ny. Z pew -
no ścią w cią gu naj bli ższych kil ku na stu
lat Czar no ho ra po dzie li los pol skich
Biesz czad. Dzi siaj, wę dru jąc po tych
dzi kich te re nach, mo że my spo tkać tyl ko
dzi kie zwie rzę ta – za kil ka lat być mo że
bę dzie tu taj tłocz no i gło śno. Dzi siaj
mo że my roz bić na miot gdzie nam się

spodo ba, za ja kiś czas bę dzie to mo żli -
we tyl ko w wy zna czo nych miej scach.
My ślę jed nak, że na wet, je śli w przy -
szło ści za wi ta tu taj ko mer cja, to w Czar -
no ho rze za wsze bę dzie mo żna zna leźć
wy star cza ją cą du żo miej sca, by za chły -
snąć się pięk nem i prze strze nią tych cu -
dow nych gór. 

Pod su mo wu jąc „Czar no ho rę 2010”
na le ży szcze gól nie pod kre ślić ogrom ny
wkład i nie zwy kły zmysł or ga ni za cyj ny

Wo dza tej wy pra wy i czło wie ka w 100
pro cen tach od da ne go gó rom, tj. Ja nu sza
Po rę by. Do sko na ły prze wod nik, nie prze -
cięt ne to wa rzy stwo, od wa żny kie row ca
oraz szczyp ta do brej po go dy i szczę ścia
– to wszyst ko spo wo do wa ło, że za kła da -
ny plan wy jaz du zo stał w peł ni zre ali zo -
wa ny. Prze strze nie Czar no ho ry
i Hu culsz czy zny z ca łą pew no ścią po zo -
sta ną w ka żdym z nas na dłu go...

PA WEŁ GAW LAK

Ukraina posiada ogromny
potencjał turystyczny.
Z pewnością w ciągu
najbliższych kilkunastu lat
Czarnohora podzieli los
polskich Bieszczad.

FOT. ARCH. WYPRAWY
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G a lę ju bi le uszo wą po prze dził
po świę ce nie przez ka pe la -
na klu bo we go ks. Jó ze fa
Woj nic kie go no we go sztan -

da ru klu bu. Mi nu tą mil cze nia uczczo no
pa mięć spor tow ca wszech cza sów, zmar -
łe go Ta de usza Ko niecz ne go (1921–

2010) i wszyst kich nie ży ją cych za wod -
ni ków, któ rzy za pi sa li się zło ty mi zgło -
ska mi w dzie jach klu bu. Go ściem
spe cjal nym był To masz Ja chi mek. Im -
pre zę po pro wa dził Ma ciej Iwań ski. 

Na sa li ro iło się od gwiazd spor to -
wych z daw nych i bli ższych lat, pro mi -

nen tów i de le ga cji z za przy jaź nio nych
klu bów. Wśród zgro ma dzo nych na wi -
dow ni kil ku po ko leń spor tow ców, zna -
lazł się ta kże naj star szy
praw do po dob nie ki bic na świe cie, li -
czą cy so bie 102 la ta Jan Płach ta.
W imie niu pre ze sa PZPN Grze go rza
La ty, tre ner i b. re pre zen tant Pol ski
Ste fan Ma jew ski wrę czył Zło te, Srebr -
ne i Brą zo we Od zna ki Ho no ro we
PZPN i przy znał się, że Są dec czyź nie
du żo za wdzię cza, bo w 1977 r. za de -
biu to wał tu w mło dzie żo wej dru ży nie
na ro do wej w me czu z Da nią. Po kłon
Klu bo wi Ju bi la to wi zło żył w imie niu

Kon cert Są dec kiej Or kie stry Sym fo nicz nej w „So ko le”
pod dy rek cją Lesz ka Miecz kow skie go, pro jek cja fil mu (ka -
len da rium stu le cia), od zna cze nia, wystawa pamiątek, gra tu la -
cje i ban kiet ju bi le uszo wy – oto naj wa żniej sze ak cen ty
kul mi na cji ob cho dów stu le cia klu bu spor to we go San de cja.

Wiel ka fe ta ko cha ne go klu bu

100-le cie San de cji

SPORT

Gratulacje prezesowi składają Ryszard Niemiec i Marian Kuczaj
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Ma ło pol skie go Związ ku Pił ki No żnej
red. Ry szard Nie miec. 

Na le żne ho no ry ode bra li też spon so -
rzy klu bu na cze le z Urzę dem Mia sta,
fir ma mi Fa kro, Szu bryt, Wi śniow ski,
SI TA i Wi zard. Od zna cze nia wrę czy ła
też w imie niu Pol skie go Związ ku Pił ki
Siat ko wej Gra ży na Cem pa -Pu lit. Pre zy -
dent mia sta Ry szard No wak za de kla ro -
wał da le ko idą ce wspar cie dla klu bu,
na to miast mi ni ster spor tu Adam Giersz
w na de sła nej de pe szy za pro sił są de czan
na mecz Le gii War sza wa (lub Po lo nii)
z San de cją w... eks tra kla sie.

10 spor tow ców stu le cia
W dru giej czę ści uro czy sto ści w mo -

te lu nad Łu bin ką ogło szo no wy ni ki ple -
bi scy tu na 10. spor tow ców 100-le cia
San de cji. Oto ko lej ność: Ta de usz Ko -
niecz ny (pił ka no żna, ho kej), 2. Le szek
But scher (lek ko atle ty ka), 3. Zyg munt
Ża bec ki (pił ka no żna), 4. Adam Ziół -
kow ski (pił ka no żna), 5. Jan Pach (ho -
kej, pił ka no żna), 6. Sta ni sław Heb da
(boks, siat ków ka), 7. Wie sław Spie gel
(pił ka no żna), 8. Wa cław Grą dziel (pił -
ka no żna, ho kej na lo dzie), 9. Je rzy
Krzysz toń (sza chy), 10. Ma ria Czop
(siat ków ka). 

Je de nast ka wszech cza sów
Fut bo lo wą je de nast kę wszech cza sów

utwo rzy li: Wie sław Spie gel – Zyg munt
Śledź, Adam Ziół kow ski, Ja no Fröhlich,

Zmia na tre ne ra

W przeded niu ju bi le uszu Da riusz Wój to wicz,
szko le nio wiec pił ka rzy pierw szo li go wej San -
de cji, na mo cy obo pól ne go po ro zu mie nia
z wła dza mi klu bu, za koń czył pra cę w No -
wym Są czu. Je go naj więk szym osią gnię ciem
by ło za ję cie z dru ży ną trze cie go miej sca
w roz gryw kach 2009/2010. 14 grud nia za -
stą pił go Ma riusz Cze sław Ku ras (ur. 21 sierp -
nia 1965 w Czę sto cho wie), ps. Ma rio, b.
pił karz Po go ni Szcze cin (430 spo tkań li go -
wych w I i II li dze) i tre ner te go klu bu, z któ -
rym zdo był wi ce mi strzo stwo kra ju (2001).
Pro wa dził też GKS Beł cha tów, Ra do mia ka
Ra dom, Sti lon Go rzów, Od rę Wo dzi sław, Za -
wi szę Byd goszcz i Ko twi cę Ko ło brzeg.

Jano Fröhlich

Weterani z dawnych lat Najmłodsze siatkarki STS Sandecja i Tomasz Olchawa

FOT. JEC
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Wie sław Sta wiarz – Wa cław Grą dziel,
Ta de usz Ko niecz ny, Zdzi sław Czar nik,
Ro man Hły wa – Bo gu sław Szcze ci na,
Zyg munt Ża bec ki. 

Wy sta wa w Ma łej Ga le rii
Ob cho dom 100-le cia to wa rzy szy ła b.

cie ka wa wy sta wa pa mią tek spor to wych
(dla wła ści cie li, któ rzy je uży czy li
– bez cen nych), przy go to wa na w pod zie -
miach Ma łej Ga le rii na Plan tach przez
Ra dę Se nio rów dzia ła ją cą przy OZPN.
W jed nym miej scu zgro ma dzo no pu cha -
ry, me da le i dy plo my, przed wo jen ne (pi -
sa ne ręcz nie) kro ni ki, le gi ty ma cje
za wod ni cze, po żół kłe wy cin ki pra so we,
uni ka to we zdję cia. Or ga ni za to rzy przez
kil ka ty go dni od wie dza li w do mach ko -
le gów -spor tow ców szpe ra jąc w ro dzin -
nych ku frach i al bu mach. Wy ko na no też
pa miąt ko we plan sze i ta bli ce, a są dec ka
ma lar ka Da nu ta Ku lig po da ro wa ła por -
tret Ta de usza Ko niecz ne go, za wod ni ka
wszech cza sów w 100-let niej hi sto rii
San de cji. 

Efekt prze szedł naj śmiel sze ocze ki -
wa nia. Oży ły jak w ki nie gwiaz dy spor -
to we z daw nych lat: nar cia rze
z Ju lia nem Zub kiem i Ro ma nem
Stram ką, któ rzy pod czas woj ny moc no
da li się w skó rę nie miec kim oku pan -
tom. Oto sza chi ści na cze le z ar cy mi -

strzem Je rzym Krzysz to niem są sia do -
wa li z lek ko atle ta mi, na cze le z pri mus
in ter pa res, Lesz kiem But sche rem,
pierw szym tycz ka rzem w Pol sce, któ -
ry po szy bo wał na wy so kość 5 m. Obok

przy ku wał oko ką cik ho ke istów, bok se -
rów i sek cji siat kar skiej, a naj wię cej
miej sca po świę co no rzecz ja sna fut bo -
lo wi. Mo żna by ło zo ba czyć na zdję -
ciach sza rżu ją ce go na bram kę
wiel kie go przy ja cie la klu bu o. Wła dy -
sła wa Au gu styn ka i rów nież ś. p. Ka zi -
mie rza Gór skie go, któ ry za naj lep szych
lat przy wiózł swo ich Or łów do No we -
go Są cza.

Wy sta wę zor ga ni zo wa li: Je rzy Li gę -
za, Aloj zy Oracz, Wa cław Grą dziel,
Wła dy sław Mi rek, Jó zef Unold, Ze non
Man dryk, Zbi gniew Szew czyk, Ry szard
Gur bo wicz i Ta de usz Wcze śny.

(LEŚ)

SPORT

Sądecka malarka Danuta
Kulig podarowała portret
Tadeusza Koniecznego,
zawodnika wszech czasów
w 100-letniej historii
Sandecji.

Życzenia od Stefana Majewskiego

Nowy sztandar klubu poświęcił ks.
Józef Wojnicki ZDJĘCIA: LEŚ

Wyróżnieni...
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Na pew no nie je stem ta ką ry -
zy kant ką jak An tho ny Bo ur -
da in, no wo jor ski ku charz,
któ ry był bo ha te rem pro gra -
mów nada wa nych w ka na le
Di sco ve ry Tra vel. 

K a żdy od ci nek te go cy klu po -
świę co ne go tu ry sty ce ku li nar -
nej re la cjo no wał wy pra wę
do in ne go kra ju świa ta. A by ły

to cza sem za iste eg zo tycz ne kra iny,
a więc Bo ur da in spo ży wał rów nie eg zo -
tycz ne po tra wy. Oso bi ście za padł mi
w pa mięć od ci nek o Na mi bii, w któ rym
no wo jor czy ko wi przy szło zmie rzyć się
z miej sco wym przy sma kiem, mia no wi -
cie pew ną czę ścią cia ła guź ca, o ile do -
brze za pa mię ta łam na zwę te go
prze mi łe go stwo rze nia upo lo wa ne go
dzi dą w ce lach spo żyw czych. Owym da -
niem, spe cjal nie przy rzą dzo nym dla Bo -
ur da ina przez tu byl ców Pig me jów,
uzna wa nym bo wiem przez nich za naj -
bar dziej po sil ną część guź ca, by ła upie -
czo na na ogni sku ni mniej ni wię cej
– od byt ni ca…

Jak do sko na le wie cie, moi Czy tel ni -
cy roz to mi li, w od ró żnie niu od Pig me -
jów ja pre fe ru ję pie ro gi ru skie. Ale
po nie waż dal sza ro dzi na zwró ci ła mi
opry skli wie uwa gę, że sta ję się mo no te -
ma tycz na w tym opie wa niu ru skich, tym
ra zem ce lo wo wy bra łam się do lo ka lu,
w któ rym spo dzie wa łam się, iż ich nie
za sta nę. Ja kież by ło mo je zdzi wie nie…
No, nie – żar tu ję!

Otóż tym ra zem uda łam się na no wo -
są dec ki Ry nek śród miej ski do no wo
otwar te go przy byt ku, któ ry nie no si ja -
kiejś szcze gól nie wy myśl nej na zwy, bo
na zy wa się po pro stu Na le śni ki. Przy -
zna cie, że w tak za ty tu ło wa nym lo ka lu
pie ro gi ru skie mi ra czej nie gro zi ły.
Tym cza sem… Bez oba wy – żar tu ję!

Na zwa lo ka lu Na le śni ki nie kła ma ła:
we wnątrz mo żna na pa wać się ni mi,
urzą dzić ist ną ucztę na le śni ko wą – ta kie
bo gac two re per tu aru znaj du je się w ofer -
cie. Wa chlarz mo żli wo ści po dzie lo ny jest

na dwa roz dzia ły: na le śni ki na słod ko
i na le śni ki nie na słod ko. Po sta no wi łam
spró bo wać po jed nym z obu dzia łów.

Na pierw szy rzut za dys po no wa łam
mek sy kań ski z mię sem, fa so lą i ku ku ry -
dzą (12 zł). Do sta łam zło żo ny na czwo -

ro w chu s tę krą żek o śred ni cy ok. 40 cm
po prze ty ka ny rze czo nym far szem. Nie
po wiem, do bry był. Cia sto mu śli no we,
roz pły wa ją ce się w ustach, nie ja kaś
twar da po de szwa spie czo na na wiór, ła -
mią ca się w zę bach na odłam ki ka le czą -
ce pod nie bie nie. Na dzie nie bez za rzu tu. 

Pew nym man ka men tem by ło to, iż
w ten lo do wa ty dzień, któ ry spra wił, że
we szłam do środ ka zzięb nię ta, kra wę -
dzie chu s ty po la no po mi do ro wym so sem
(mo że był to ta ba sco?) pro sto z lo dów ki.
Szkli wo na zę bach po pę ka ło mi z trza -
skiem pod wpły wem je go mroź nej agre -
sji, tym bar dziej, iż sa la jest nad zwy czaj
do brze wen ty lo wa na. W Na le śni kach nie
ma bo wiem wia tro ła pu i wcho dzi się
pro sto do sa li ja dal nej. A że drzwi się
przy tym nie do my ka ją, tem pe ra tu ra pa -
no wa ła w środ ku ark tycz na. 

Ale nie ma te go złe go, co by na do -
bre nie wy szło! Przy naj mniej oku la rów

Ły żka stra wy (20)

Chu s ta obez wład nia ją ca

Na zwa lo ka lu Na le śni ki nie
kła ma ła: we wnątrz mo żna
na pa wać się ni mi, urzą dzić
ist ną ucztę na le śni ko wą
– ta kie bo gac two re per tu -
aru znaj du je się w ofer cie. 

ROMAITOŚCI

FOT. ŁYŻY
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mi nie za pa ro wa ło i mo głam za po znać
się z eks po zy cją do praw dy wy sma ko wa -
nych fo to gra mów roz wie szo nych
na ścia nach.

A i man ka ment w po sta ci do brze
zmro żo ne go so su oka zał się wkrót ce za -
le tą, bo na le śnik po mek sy kań sku, jak
to nie mal ka żda po tra wa z tam te go re -
gio nu, był wy bit nie pi kant ny i wkrót ce
dzia ła nie pa lą cej pa pry ki roz grza ło
mnie nie tyl ko do tem pe ra tu ry po ko jo -
wej, lecz na wet tro pi kal nej. Praw dę mó -
wiąc, le d wo po wstrzy ma łam się
przed po sta wie niem ul ti ma tum w po sta -
ci żą da nia otwar cia drzwi i okien na ten
siar czy sty mróz.

Ogień w ja mie gę bo wej i w po cząt -
ko wym frag men cie prze ły ku uga si łam
przy po mo cy na le śni ka na słod ko
– z pra żo ny mi jabł ka mi i cy na mo nem (7

zł). Do sta łam dru gą chu s tę, tym ra zem
przy pró szo ną cu krem pu drem. Smak
po kro jo nych w kost kę ja błek ma ło się
wpraw dzie ko ja rzył z pra żo ny mi, bo
bar dziej z kom po to wy mi, ale za to by ły
go rą ce, co po cząt ko wo tyl ko na si li ło
wra że nie po pa rze nia gór nej czę ści prze -
wo du po kar mo we go. Jed nak z cza sem
co raz bar dziej wy sty głe jabł ka za dzia ła -
ły jak bal sam na opa rze nia. Nie wiem
jed nak dla cze go, ale smak cy na mo nu
był ja koś sła bo wy czu wal ny. Ale mo że
mek sy kań ska pa pry ka obez wład ni ła
mo je kub ki sma ko we? 

Nie na ty le jed nak, że bym na za koń -
cze nie obia du nie uda ła się na de ser
– pie ro gi ru skie! 

ŻY WI SŁA WA ŁY ŻKA
W 10-stop nio wej ska li ocen 

przy zna ję Na le śni kom no tę 6.

Bo naleśnik
po meksykańsku, jak to
niemal każda potrawa
z tamtego regionu, był
wybitnie pikantny i wkrótce
działanie palącej papryki
rozgrzało mnie nie tylko
do temperatury pokojowej,
lecz nawet tropikalnej. 

A u ra nie sprzy ja ła nam
pszcze la rzom w 2010 ro ku,
oj nie sprzy ja ła. Zim na wio -
sna po zba wi ła na sze

pszczo ły nek ta ru z mnisz ka le kar skie -
go, a po tem pra wie po to ka mi desz cze
la ły się z nie ba i o po żyt ku aka cjo wym,
czy li po wym mo gli śmy tyl ko po ma -
rzyć. Wie lu z nas mu sia ło wy wo zić
swo je pa sie ki, ucie ka jąc od spię trzo -
nych wód Du naj ca, Po pra du, czy Bia -
łej. Kto oczy ma wy obraź ni wi dział
spa dziu ją ce w lip cu, czy sierp niu la sy
jo dło we na ptasz kow skim Ja wo rzu, ten
sro dze mu siał się roz cza ro wać. Ta kie -
go mio do we go nie uro dza ju przy sło -
wio wi naj star si gó ra le nie pa mię ta ją.
Stan pszcze lar skich dusz na Są dec -
czyź nie An no Do mi ni 2010, mo żna
dzi siaj opi sać sło wa mi, któ re w ta kich
przy pad kach wy po wia da ła mo ja świę -
tej pa mię ci bab cia Ge no we fa: czar -
na roz pacz. 

Dla te go opo wie ści ko le gów pa siecz -
ni ków z Wiel ko pol ski, czy Po mo rza
o re kor do wych zbio rach, się ga ją cych
ta mże na wet i 100 kg mio du gry cza ne -
go, czy rze pa ko we go z ula, wy słu chi -
wa łem z nie kła ma ną za zdro ścią. 

I jak by nie do syć by ło tych wszyst -
kich prze ciw no ści na tu ry, pod ko -

niec 2010 ro ku do tar ły do kar pac kich
pszcze la rzy z Agen cji Ryn ku Rol ne go
ko lej ne złe wia do mo ści. A do ty czy ły
one ko lej ne go pro gra mu, na la ta 2011-
2013, re ali zo wa ne go przez Unię Eu ro -
pej ską, a do ty czą ce go wspar cia
pol skie go ryn ku pro duk tów pszcze lich.
Pro gram ten dzia ła od 1 ma ja 2004 ro -
ku, czy li od mo men tu ak ce sji Pol ski
do UE. Rok w rok pol skie pszcze lar -
stwo za si la ne jest kwo tą ok. 18 mln
zło tych, któ re prze zna cza ne są na szko -
le nia, za kup sprzę tu pszcze lar skie go,
czy ma te ria łu ho dow la ne go (mat ki
pszcze le, od kła dy). Be ne fi cjen ta mi
pro gra mu są przede wszyst kim związ -
ki i or ga ni za cje pszcze lar skie oraz
zrze sze ni w nich pszcze la rze. Nasz
Kar pac ki Zwią zek Pszcze la rzy w No -
wym Są czu ta kże za wsze par ty cy pu je
w po dzia le środ ków po mo co wych
i od 1 ma ja 2004 ro ku na pew no roz -
dy spo no wał po mię dzy swo ich człon -
ków gru bo po nad kil ka set ty się cy
zło tych.

Lek tu ra naj now sze go pro gra mu
wspar cia ryn ku pro duk tów pszcze lich
na la ta 2011-2013, wy wo ła ła naj pierw
mo je zdzi wie nie, a po tem obu rze nie.
Otóż w dzia le „Za kup sprzę tu pszcze -
lar skie go” po raz pierw szy zna la zły się

Ostat nie go se zo nu pa siecz ne go bart ni cy z Kar pac kie go
Związ ku Pszcze la rzy w No wym Są czu nie bę dą do brze
wspo mi nać. Rzad ko się bo wiem zda rza, że by zbio ry mio do -
we na Są dec czyź nie by ły tak mi zer ne.

Z cy klu „Pszczo ły i lu dzie”

Złe wia do mo ści
dla są dec kich
pa siek

ROMAITOŚCI
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na stę pu ją ce usta le nia: „Koń co wym od -
bior cą po mo cy mo że być pszcze larz,
któ ry po sia da co naj mniej 20 ro dzin
pszcze lich. Mak sy mal na kwo ta re fun da -
cji nie mo że prze kro czyć ilo czy nu 50
zło tych i po sia da nej przez pszcze la rza
licz by ro dzin pszcze lich i nie mo że być
wy ższa niż 8000 zło tych. Pszcze larz,
któ ry jest sa mo ist nym lub za le żnym po -
sia da czem go spo dar stwa, któ re go wiel -
kość eko no micz na sta no wi
rów no war tość lub wię cej niż 4 ESU
(Eu ro pej ska Jed nost ka Wiel ko ści Eko -
no micz nej), nie mo że sko rzy stać ze
wspar cia na za kup sprzę tu pszcze lar -
skie go. Przez go spo dar stwo ro zu mie się
go spo dar stwo rol ne w ro zu mie niu Ko -
dek su Cy wil ne go, o po wierzch ni użyt -
ków rol nych, co naj mniej 1 ha lub
nie ru cho mość słu żą cą do pro wa dze nia
pro duk cji w za kre sie dzia łów spe cjal -
nych pro duk cji rol nej w ro zu mie niu
prze pi sów o ubez pie cze niu spo łecz nym
rol ni ków. Rów no war tość 4 ESU w prze -
li cze niu na PLN wy no si 20 724,96 zł.
W ra mach te go wspar cia pszcze larz mo -
że za ku pić za wła sne środ ki fa brycz nie
no wy sprzęt:

– mio dar kę,
– od stoj nik,
– pra sę do wy ro bu wę zy na wła sne po trze by,
– stół do od skle pia nia pla strów, 
– su szar kę do su sze nia ob nó ży pył ko wych,

– to piar kę do wo sku,
– urzą dze nie do kre mo wa nia mio du.

Wszyst kie za ku py mu szą być pro wa -
dzo ne w po ro zu mie niu ze swo im związ -
kiem pszcze lar skim, któ ry po pod pi sa niu
umo wy z ARR wska że pszcze la rzy – od -
bior ców koń co wych po mo cy oraz okre -
śli dla nich mak sy mal ną kwo tę

re fun da cji (60 % net to). Pszcze larz ku -
pu je sprzęt pszcze lar ski i to on jest wła -
ści cie lem sprzę tu, któ re go mu si uży wać
zgod nie z prze zna cze niem i nie mo że go
od sprze dać przez okres 5 lat”. 

I ty le su chych fak tów. „Pal pio run”
wy so ki sto pień kom pli ka cji ad mi ni stra -
cyj nej przy zna wa nia środ ków, a póź niej
roz li czeń. Biu ro kra cja unij na to jed nak
po tę ga! Ale dla cze go u li cha z seg men -
tu pt. „Za kup sprzę tu pszcze lar skie go”

pro gra mu ARR wy eli mi no wa no (czy taj
„wy cię to”) pszcze la rzy po sia da ją cych
od 1 do 20 ro dzin pszcze lich. Na na szej
Są dec czyź nie sta no wią oni prze cież
fun da ment ama tor skie go pszcze lar stwa.
Lek ko li cząc wy eli mi no wa no w ten
spo sób z pro gra mu 50-60% pa siek.
A Kar pac ki Zwią zek Pszcze la rzy li czy
ok. 1100 człon ków! Bo wła śnie ma łe
pa sie ki roz rzu co ne od Kry ni cy po No -
wy Sącz i od Gor lic po Li ma no wą
wspie ra ją na Zie mi Są dec kiej rów no wa -
gę w eko sys te mie. A ja ki to jest bo dziec
dla roz wo ju pszcze lar stwa wśród mło -
dych lu dzi. Prze cież za ło że nie du żej pa -
sie ki, zwią za ne jest dzi siaj ze
znacz ny mi kosz ta mi. Wy star czy spraw -
dzić ile kosz tu je 1 kom plet ny ul i mio -
dar ka, bez któ rych na wstę pie trud no
na wet so bie wy obra zić pierw sze
pszcze lar skie kro ki. Dla nie zo rien to wa -
nych po dam, że jest to wy da tek rzę -
du 1500 zł.

No i nie dość, że mi nio ny se zon pa -
siecz ny na Są dec czyź nie dał nam się so -
lid nie we zna ki, to za raz po tem
do sta li śmy po tę żny cios od urzęd ni -
ków. I jak w ta kiej sy tu acji ra to wać, to
nie szczę sne pszcze lar stwo, gdy de cy -
den ci dzia ła ją do kład nie od wrot nie niż
na ka zy wa ła by lo gi ka, zdro wy roz są dek
i po wszech ny in te res pu blicz ny!

MA CIEJ RY SIE WICZ

Stan pszczelarskich dusz na
Sądecczyźnie Anno Domini
2010, można dzisiaj opisać
słowami, które w takich
przypadkach wypowiadała
moja świętej pamięci
babcia Genowefa: czarna
rozpacz. 
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Miłośnicy kolei
bronią kolei
na Sądecczyźnie

Ko lej ja ko in sty tu cja, po cią gi, roz kła -
dy jaz dy, sta cje i przy stan ki ko le jo we,
za byt ki, eks po na ty i pa miąt ki, wresz cie
hi sto ria ko lej nic twa a ta kże prze ja żdżki
swym ulu bio nym środ kiem trans por tu,
po cią giem. Wszyst kie te rze czy są
przed mio tem pa sji mi ło śni ków ko lei
w No wym Są czu. Jest to pa sja co naj -
mniej nie co dzien na i wie lu lu dzi mo że
być nie co zdzi wio nych, że ist nie ją oso -
by tak za fa scy no wa ne ko le jo wym trans -
por tem i ma ją ce wła sne zrze sza ją ce ich
ugru po wa nie. Ja też by łam na po cząt ku
za sko czo na, jed nak po tem do szłam
do wnio sku, że dzia łal ność No wo są dec -
kie go Sto wa rzy sze nia Mi ło śni ków Ko -
lei jest bar dzo prak tycz na,
po ży tecz na i ja kże po trzeb na dzi siej szej
ko lei, zwłasz cza w obec nej cha otycz nej,
nie zro zu mia łej dla wie lu pa sa że rów
PKP sy tu acji. Fakt ist nie nia obec nie
aż 23 spół ek ko le jo wych, spra wia, iż
nie jed ne mu ko le ja rzo wi pa mię ta ją ce mu
lep sze cza sy ko lej nic twa, włos je ży się
na gło wie, a dla in nych mo że być de mo -
ty wu ją cy. Nie mniej ta ka jest rze czy wi -
stość. Są jesz cze na szczę ście ta cy,
któ rzy swy mi czy na mi przy czy nia ją się
do zmian na lep sze w ko lei, przy naj -
mniej w lo kal nym, są dec kim wy mia rze.
Kim są mi ło śni cy i jak po wsta ło ich sto -
wa rzy sze nie? 

Są dec cy mi ło śni cy ko lei (ja ko, że ko -
lej cie ka wi ra czej pa nów, pra wie wszy -
scy człon ko wie to mę żczyź ni) fa scy nu ją
się bar dzo roz le głym te ma tem, ja kim
jest wła śnie ko lej i po dej mu ją w tej kwe -
stii roz licz ne dzia ła nia. Do sto wa rzy sze -
nia na le żą miesz kań cy oko lic No we go
Są cza, Tar no wa, Stróż, Kry ni cy, oraz
Gor lic. Wszyst ko za czę ło się w ro -
ku 2007, kie dy to wte dy nie for mal nie
tyl ko czte rech chłop ców na praw dę in te -
re so wa ło się po cią ga mi i wszyst kim, co
z ni mi zwią za ne. Oka za ło się, że ta ka te -
ma ty ka po cią ga też in nych, więc do łą -
cza ły ko lej ne oso by. Do pro wa dzi ło to
do ofi cjal ne go wpi sa nia do Kra jo we go
Re je stru Są do we go No wo są dec kie go

Sto wa rzy sze nia Mi ło śni ków Ko lei dwa
la ta póź niej w ma ju, co by ło oso bi stym
suk ce sem za ło ży cie li przed się wzię cia.
Od tej po ry człon ko wie mo gą pro wa dzić
swe dzia ła nia na szer szą i du żo po wa -
żniej szą, niż przed 2009, ska lę. Głów -
nym za da niem sto wa rzy sze nia jest
pro pa go wa nie trans por tu ko le jo we go
i opie ko wa nie się po nad 130-let nim do -
rob kiem. Dzię ki po ro zu mie niu i bez po -
śred niej współ pra cy w Za kła dem Li nii
Ko le jo wych w No wym Są czu spra wo -
wa na jest opie ka nad Izbą Tra dy cji Ko -
le ja rzy Wę zła Ko le jo we go miesz czą cej
się na koń cu I pe ro nu dwor ca PKP
w No wym Są czu, w któ rej miesz czą się
licz ne pa miąt ki i eks po na ty zwią za ne
z ko lej nic twem. Zbio ry te ca ły czas są
po więk sza ne. Izba jest jed no cze śnie
głów ną sie dzi bą pa sjo na tów. Aby prze -
sła nie mi ło śni ków mo gło być speł nia ne,
człon ko wie bio rą udział w ró żnych ak -
cjach i im pre zach, or ga ni zo wa nych
przez spół ki PKP, jak np. Dzień Otwar -
ty Ko lei, Ma ło pol ski Po ciąg do Przy -
jem no ści czy Dni Tech ni ki Ko le jo wej.
Ostat nio me dia zo sta ły za wia do mio ne
o li kwi da cji po cią gu do War sza wy o na -
zwie zna nej już nie któ rym – „Pie ni ny”.
By ło o tej spra wie dość gło śno. Sta ło się
tak głów nie z ini cja ty wy na sze go sto wa -

rzy sze nia. Wszy scy ci, któ rzy my śle li,
że ko lej w Są czu to już prze szłość i hi -
sto ria, mo im zda niem nie ma ją do koń -
ca ra cji, bo Sto wa rzy sze nie do kła da
wszel kich sta rań, aby ko lej da lej by ła
sza no wa nym środ kiem trans por tu i te -
ma tem za in te re so wa nia wie lu osób (stąd
wła śnie ich dzia ła nia i wszel ka po moc
spół kom PKP). Czym to się tak na praw -
dę prze ja wia, mo żna się do wie dzieć
na spo tka niach sto wa rzy sze nia od by wa -
ją cych się w dru gą i ostat nią so bo tę ka -
żde go mie sią ca o go dzi nie 10: 00 we
wspo mi na nej Izbie Tra dy cji. Na ze bra -

* DO I OD REDAKCJI
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nia za pro szo ne są wszyst kie oso by za in -
te re so wa ne ko le ją lub pra gną ce nie ja ko
włą czyć się w dzia łal ność człon kow ską.
Mo że przy by wać i no wych mi ło śni ków,
więc ci, któ rym los ko lei w na szych oko -
li cach nie jest obo jęt ny, po win ni przyjść
na spo tka nie. 

Przy szłość sto wa rzy sze nia ma lu je się
w ja snych bar wach, jak mó wi wi ce pre -
zes Ka mil Fi li pow ski: Na sze sto wa rzy -
sze nie for mal nie za wią za ło się w 2009
ro ku, cho ciaż wcze śniej dzia ła li śmy ja -
ko nie for mal na gru pa osób za in te re so -
wa nych ko le ją w ró żnym stop niu.
Z cza sem za czę ły do łą czać ko lej ne oso -
by, po ja wia ły się no we po my sły i stop -
nio wo roz sze rza li śmy ob szar swo ich
dzia łań. Ak tu al nie zrze sza my 19 osób
i cią gle przy by wa nam no wych człon -
ków a ta kże przy ja ciół i sta łych współ -
pra cow ni ków, co bar dzo do brze ro ku je
na przy szłość na sze go sto wa rzy sze nia.
Jed no cze śnie za rząd sto wa rzy sze nia
ape lu je i zwra ca się z go rą cą proś bą
do osób po sia da ją cych ró żno rod ne pa -

miąt ki ta kie jak: ksią żki, pie cząt ki, do -
ku men ty, sta re bi le ty czy też in ne
dro bia zgi zwią za ne z ko le ją i jej hi sto -
rią o prze ka zy wa nie ich w de po zyt lub
na wła sność na rzecz sto wa rzy sze nia.

Se kre tarz Łu kasz Wi deł do da je:
Obec nie głów nym na szym ce lem jest
opie ka nad Izbą Tra dy cji. Pro wa dzi my
bie żą cą ana li zę ryn ku prze wo zów pa sa -
żer skich i swo je uwa gi prze ka zu je my
prze woź ni kom w ce lu po pra wy kon ku -
ren cyj no ści ko lei wzglę dem in nych
środ ków trans por tu. Po nad to na wio snę
pla nu je my or ga ni za cję prze jaz du po cią -
gu Re tro tra są ko lei trans wer sal nej z No -

we go Są cza do Cha bów ki, po ciąg ten
ma my na dzie ję sta nie się sta łym ele -
men tem pro gra mu re ali zo wa ne go przez
nas co ro ku.

Oby te pla ny speł ni ły się, bo czyż nie
war to by by ło przy po mnieć so bie sta re,
do bre cza sy pa ro wo zów z daw nych lat?
Z pew no ścią tak. Za tem mi ło śni cy
do dzie ła, dzia łaj cie da lej, bo wy sta no -
wi cie na dzie ję, dla tych, któ rzy w ko lej
już zwąt pi li. Po ka żcie im, że to jesz cze
nie przy szedł czas na kres ko lej nic twa
w na szym mie ście. Ży czę wam dal szych
suk ce sów i po wo dze nia w re ali zo wa niu
pro jek tów i ini cja tyw, niech SMK da lej
ro śnie w si łę (oczy wi ście przy sta łej
współ pra cy z PKP), oby z wa mi ko lej
na Są dec czyź nie prze ży ła jesz cze cza sy
no wej świet no ści!

AGNIESZ KA MA ŁEC KA
Kl. II A VI LO w No wym Są czu

Nowy Sącz powinien
uhonorować
Gabrielę Danielewicz 

Sza now na Re dak cjo!
Wie le lat mi nę ło od mo je go wy jaz du

z No we go Są cza do Gdań ska. Ale też
o wie le wię cej ra zy w tym cza sie mia sto
od wie dzi łam. Roz mo wy z przy ja ciół mi
o no stal gii do te go miej sca, zo sta ły krót -
ko sko men to wa ne: „Mó wisz o miej -
scach i lu dziach jak pa ni Ga brie la
Da nie le wicz”.

Nic mi to na zwi sko nie mó wi ło, więc
po sta ra no się o ksią żki jej au tor stwa wy -
da ne w cza sie, kie dy już w Są czu nie
miesz ka łam. Wzru sze nie. Na zwi ska,
któ re zna łam, oso by, któ re przy wo ły wa -
łam w pa mię ci, i miej sca, któ re by ły mi
bli skie.

Chcę ko niecz nie Ją od wie dzić. Od -
wie dzić? Bar dzo ła two – mó wią
z uśmie chem przy ja cie le. Ona miesz ka
w Gdań sku!

To by ło pierw sze za sko cze nie.
Jak się oka za ło au tor ka miesz ka

w od le gło ści 1 km od mo je go do mu
w sta rym, za byt ko wym Wrzesz czu. Wy -
star czy zejść ze wzgórz mo re no wych.

Na wią za łam kon takt. Mia łam przy -
jem ność go ścić Ją u sie bie w do mu, być

obec ną na uro czy sto ściach przy zna wa -
nia jej na gród, by łam na spo tka niach au -
tor skich i od czy tach. I do wie dzia łam się
naj wa żniej sze go: cze mu przy pi sać jej
zna jo mość te ma tu do ty czą ce go No we -
go Są cza. 

Hi sto ria nie wia ry god na... Pra pra -
dziad ko wie ze stro ny ma my po cho dzi li
z No we go Są cza, z dziel ni cy Za łu biń -
cze. Dzia dek au tor ki był urzęd ni kiem
ko le jo wym. Awan so wał i wy je chał z ro -
dzi ną do War sza wy. Po je go śmier ci
bab cia wró ci ła do No we go Są cza i to
u niej spę dza ła au tor ka wa ka cje od naj -
młod szych lat aż po stu dia. Stąd za uro -
cze nie mia stem. Od po czy wa, ale nie
pró żnu je. Za wie ra zna jo mo ści, za wią zu -
je przy jaź nie, po głę bia wia do mo ści o ro -
dach są dec kich, któ re przez la ta owo cu ją
ta ki mi ty tu ła mi: „Pa mięt nik Są de czan -
ki”, „Po głos znad Du naj ca”, „Echa są -
dec kich ulic” oraz oko ło 100 ar ty ku ła mi
za miesz cza ny mi w są dec kiej pra sie.

W Gdań sku jest bar dzo ce nio -
na i zna na, bo Gdańsk i hi sto ria je go
miesz kań ców to Jej dru ga mi łość.

Ja ko ma ła dziew czyn ka przy je cha ła
do te go mia sta, gdzie jej oj ciec, po stu -
diach w Pa ry żu, ja ko pra cow nik MSZ
ob jął po sa dę pod ko niec lat trzy dzie -
stych w Ge ne ral nym Ko mi sa ria cie RP
w Wol nym Mie ście Gdań sku (Ge ne ral -
nym Ko mi sa rzem był są de cza nin Ma -
rian Cho dac ki, syn ad wo ka ta z No we go
Są cza.)

Nie za po mi na o Są czu, od wie dza,
zbie ra ma te ria ły, ma w pla nach jesz cze
coś dla mia sta na pi sać.

Od tej po ry czy tam uwa żnie wszyst -
ko na por ta lu są dec kim, że by cze goś nie
prze ga pić, a zna jo mi przy sy ła ją mi „Są -
de cza ni na”.

I tu dru gie za sko cze nie.
W li sto pa do wym nu me rze „Są de -

cza ni na” eme ry to wa ny prof. Jó zef Ha -
łas z ASP we Wro cła wiu, ro dem
z No we go Są cza, zwra ca się z proś bą
do czy tel ni ków o „Pa mięt nik Są de -
czan ki”, któ ry był dru ko wa ny w od cin -
kach 25 lat te mu. Nie po da je na zwi ska
au to ra. A ja już wiem, że to Ga brie la
Da nie le wicz. 

Czy tam Jej przez te le fon list. Po -
twier dza. Jest wzru szo na. Po sta na wiam
au to ra li stu skon tak to wać z pi sar ką.

Ostatnio media zostały
zawiadomione o likwidacji
pociągu do Warszawy
o nazwie znanej już
niektórym – „Pieniny”. Było
o tej sprawie dość głośno.
Stało się tak głównie
z inicjatywy naszego
stowarzyszenia. 
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Trze cie za sko cze nie:
Zna jąc jej do ro bek pi sar ski, nie mo -

gę zro zu mieć dla cze go No wy Sącz nie
chce jej pa mię tać. Dla cze go nie uho no -
ro wał ją tak, jak na to za słu ży ła. Je że li
ktoś przez 25 lat pa mię ta do zna nia czy
wzru sze nia przy czy ta niu jej utwo rów,
to co trze ba wię cej?

Je stem zwo len nicz ką po wie dze nia, że
„je dy nie praw da jest cie ka wa”. A ta
praw da to epo pe ja o miesz kań cach No -
we go Są cza w la tach 1861–1918 na tle
ży cio ry sów ro dów, któ re tu za pi sa ły się

w ró żnych dzie dzi nach ży cia. Po sta cie
au ten tycz ne o zna nych na zwi skach: bur -
mi strzów, le ka rzy, praw ni ków, ar ty stów,
na uczy cie li, ar chi tek tów, kup ców, rze -

mieśl ni ków. A przy tym wy da rze nia
kul tu ral ne, go spo dar cze, klę ski ży wio -
ło we i za ra zy, od pu sty i fe sty ny nad Du -
naj cem, uro czy sto ści pa trio tycz ne,
wy da rze nia z I woj ny świa to wej, cie ka -
wost ki z ży cia co dzien ne go. 

Przy wo łaj my w pa mię ci i na ła mach
cza so pism tę po stać. Po kłoń my się

nad na pi sa ną hi sto rio gra fią ro dów na sze -
go mia sta, po ka żmy, że po tra fi my być
wdzięcz ni, oka zu jąc Jej tym sza cu nek.

***
A te raz pa rę słów o so bie. 
Od 110 lat na sza ro dzi na miesz ka

w Sta rej Ko lo nii w No wym Są czu. Kie -
dy ko lej wy zby wa ła się tych dom ków,
na mó wi łam cór kę, że by po mo gła mo jej
sio strze, miesz ka ją cej tam od uro dze nia,
wy ku pić ten dom. Przez kil ka lat, do je -
żdża jąc z Gdań ska re mon to wa łam i uno -
wo cze śnia łam za by tek, jak się oka za ło,
po nie waż ca la Ko lo nia do sta ła ta ki sta -
tus. I wte dy po rząd ku jąc strych, przy po -
mi na łam so bie ró żne wy da rze nia
z dzie ciń stwa, co za owo co wa ło na pi sa -
niem dla do ro słych już dzie ci ksią żki
o hi sto rii tej dziel ni cy, o do mu, o miesz -
kań cach, o ży ciu, ja kie to czy ło się na co
dzień, tym pro za icz nym i tym zwią za -
nym z tra dy cją, z ko ścio łem, z bli sko ścią
Do mu Ro bot ni cze go. Z okre sem woj ny

i bie dą lat po wo jen nych. Ocza mi do ra -
sta ją cej dziew czy ny. Ta ki „Ka lej do -
skop”.

Ukoń czy łam II Li ceum Ogól no -
kształ cą ce im. Ma rii Ko nop nic kiej a po -
tem 2-let nie stu dium me dycz ne.
Pra co wa łam 2 la ta w Kry ni cy i po wyj -
ściu za mąż, z ra cji te go, że mąż był le -
ka rzem woj sko wym, po przez „zie lo ny”
gar ni zon w Ostro wii Ma zo wiec kiej
– Ko mo ro wie (daw na szko ła pod cho rą -
żych za cza sów Pił sud skie go) zna la złam
się w Gdań sku. Tu dzie ci ukoń czy ły stu -
dia: syn Aka de mię Me dycz ną, a cór ka
Uni wer sy tet Gdań ski (ostat ni rok na uni -
wer sy te cie w Lyonie, a po tem stu dia po -
dy plo mo we w Pa ry żu).

Tu, na wzgó rzach mo re no wych, z wi -
do kiem na mo rze, wy bu do wa li śmy
dom. Te wzgó rza i wi dok la sów i do lin
„re kom pen so wał” nam wspo mnie nie
Be ski du Są dec kie go. Fun da men ty chy -
ba jed nak za płyt kie, bo nie uda ło mi się
wróść tak głę bo ko w tę zie mię, jak drze -
wa, któ re za sa dzi łam. Stąd ta tę sk no ta
za miej scem uro dze nia.

Dzie ci roz ko cha łam w Są dec czyź nie
(ma my ba zę!) i mi mo, że pod ró żu ją
po świe cie, ta zie mia jest im naj bli ższa.
Od trzech lat or ga ni zu ję zjaz dy ro dzin -
ne w pa ła cu w Ja no wi cach, skąd na sze
ko rze nie (Chwa li bo go wie h. Strze mię).
W czerw cu 2011 ro ku te atr są dec ki im.
Bo le sła wa Bar bac kie go wy sta wi w na -
tu ral nej sce ne rii „Zem stę” A. Fre dry,
na któ re to wi do wi sko za pra sza my rów -
nież chęt nych Są de czan i nie tyl ko.

A na Zyg mun tow skiej, za ka żdym
mo im po by tem sia da my z przy ja ciół mi
przy her bat ce i „plac ku ko le jo wym
na ole ju”. I wspo mi na my…

O tym do mu i dziel ni cy mia łam wy -
wiad dla Ra dia Kra ków.

A w „Są de cza ni nie” uka za ła się
wzmian ka o ksią żce wy da nej przez gdań -
ski Are opag pt. „Au to ry te ty”, w któ rej
opi sa łam ro dzi nę są de czan: Ewę i Ro ma -
na Has slin ge rów, mo ich krew nych.

W mo im ży ciu nie by ło nic szcze gól -
ne go, oprócz pod ró ży. Ale ży łam wg
wska zów ki: „Masz żyć bo ga to..., nie
w bo gac twie..., ale bo ga to w prze ży cia,
lu dzi, wy da rze nia..”.

MA RIA BAR BA RA STA BLEW SKA
GDAŃSK
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DO I OD REDAKCJI*

Przywołajmy w pamięci
i na łamach czasopism tę
postać. Pokłońmy się
nad napisaną
historiografią rodów
naszego miasta, pokażmy,
że potrafimy być wdzięczni,
okazując Jej tym szacunek.

Gabriela Danielewicz FOT. MAREK ZARZECKI
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Łącki Bank Spółdzielczy obchodzi w tym roku
111 rok działalności.

Z tej okazji Zarząd Łąckiego Banku Spółdzielczego
dziękuje wszystkim Klientom, Firmom, instytucjom
współpracującym, Właścicielom i Pracownikom
za owocną współpracę.

Życzymy, aby rozpoczynający się 2011 rok 
był czasem pomyślności i szczęścia.

Zapraszamy 
do naszych 
placówek:

ŁĄCKO, Rynek

OCHOTNICA DOLNA 

JAZOWSKO 

OLSZANA 

MAŁA WIEŚ 

PTASZKOWA 

RYTRO 

NOWY SĄCZ:

- Dunajewskiego 7 
- Freislera 2 
- Jagiellońska 50A 
- Jagiellońska 55 
- Konstanty 27 
- Krakowska 32
- Lwowska/Barska 
- Nawojowska 30 
- Rokitniańczyków 28
- Tarnowska 169 

TARNÓW:

- Krakowska 13 
- Krakowska 53 
- Lwowska 70 
- Solidarności 5-9 

www.bslacko.pl
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