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Szkarłata w 1986 r., przypisuje się od lat „nieznanym sprawcom”, pod którym
to eufemizmem kryje się SB. Nieszczęśliwy wypadek, czy śmiertelne
pobicie? – na to pytanie próbuje odpowiedzieć Henryk Szewczyk.

Dzieło życia księdza Zenona
Mając świeżo w pamięci ponadpółwiekową pracę duszpasterską,
zmarłego przez miesiącem ks. Zenona Rogoziewicza, Leszek Migrała
przypomina Jego największe dzieło: kościół na osiedlu Milenium, wotum
wdzięczności Opatrzności za 700 lat historii Nowego Sącza.
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Chłopak na wózku
inwalidzkim
i Palikot

4 Sądeczanin MARZEC 2011 v www.sadeczanin.info

Na spo tka niu z Ja nu szem Pa -
li ko tem w sa li kon fe ren -
cyj nej ho te lu „Be skid”

w No wym Są czu za bra kło krze seł. By -
łe go po sła PO, któ ry w spo sób prze my -
śla ny i kon se kwent ny lżył i znie wa żał
śp. pre zy den ta RP Le cha Ka czyń skie go,
Ho no ro we go Oby wa te la No we go Są -
cza, w ty mże Są czu spo tka ło cie płe,
wręcz en tu zja stycz nie przy ję cie. W tam -
to lu to we, nie dziel ne po po łu dnie „na Pa -
li ko ta” przy szło du żo mło dzie ży, spo ro
osób star szych, ale by li też lu dzie
w śred nim wie ku, ko bie ty i mę żczyź ni,
i nie wszy scy mie li obłęd w oczach.
Na cze le sie dział na wóz ku in wa lidz kim
chło pak, któ re go przy pro wa dził na spo -
tka nie z po li ty kiem -skan da li stą star sza -
wy mę żczy zna (oj ciec, dzia dek?).

Pa li kot jest in te li gent ny, ukoń czył
KUL, pra cę ma gi ster ską pi sał o Kan -
cie. Ja ko przed się bior ca bra nży spi ry -
tu so wej od niósł spek ta ku lar ny suk ces:
wy kre ował wód kę „Żo łąd ków kę”. Do -
brze wy czu wa na stro je spo łecz ne, nie -
źle prze ma wia, pod wzglę dem
de ma go gii i po pu li zmu Lep per
przy nim to tramp karz. W po ło wie mi -
nio nej de ka dy wy da wał ul tra pra wi co -
wy ty go dnik Ozon, z ple ja dą zna nych
kon ser wa tyw nych pu bli cy stów, któ ry
jed nak ryn ku nie zdo był. Ozon wal czył
z abor cją, eu ta na zją i no win ka mi oby -
cza jo wy mi. Dziś Pa li kot hoł du je zu peł -
nie od mien nym war to ściom. Do szedł

do wnio sku, że na wal ce z Ko ścio łem
mo że zro bić ka rie rę. 

W Są czu Pa li kot roz po czął swo je
wy stą pie nie od spraw go spo dar czych,
ale gdy zo rien to wał się, że sa la ocze -
ku je od nie go an ty ko ściel nych fi li pek,
z ja kich sły nie, to so bie po fol go wał.
Bre dził o ode bra niu ka te che tom pen sji
i wy pro wa dze niu re li gii ze szko ły. Mó -
wił, że to bę dzie ka my czek, któ ry wy -
wo ła la wi nę i spra wi, że Ko ściół
zej dzie do kruch ty, a Pol ska sta nie się
no wo cze sna. Te sło wa pa dły 100 me -
trów od ko ściół ka ko le jo we go w No -
wym Są czu, gdzie pra cu ją oj co wie
je zu ici, tak bar dzo wro śnię ci w hi sto -
rię na sze go mia sta. A sa la kla ska ła…

Po li tyk z Bił go ra ju jest od po wie -
dzial ny za nie sły cha ną bru ta li za cję pol -
skie go ży cia po li tycz ne go. Te raz gra
na an ty ko ściel nej nu cie, nie ma dla nie -
go żad nych świę to ści. Przy Pa li ko cie
lek to rzy PZPR z lat 80. mi nio ne go stu -
le cia, to nie win ne ba ran ki, oni jed nak
pew nych gra nic nie prze kra cza li. Je że li
w No wym Są czu zdo by wa on wy znaw -
ców, to ilu ich mu si mieć w Pol sce po -
pe gie erow skiej, na za cho dzie i pół no cy
kra ju? 

Cie ka we, co ta kie go wy niósł ze spo -
tka nia z Ja nu szem Pa li ko tem, oprócz
wspól nej fo to gra fii, ten chło pak
na wóz ku in wa lidz kim. Czy w Pol sce
bez Bo ga i Ko ścio ła ży cie te go bied ne -
go chłop ca bę dzie lep sze?

Henryk Szewczyk
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Wresz cie ra zem: 
No wak z Czer wiń skim

Z ini cja ty wy po sła An drze ja Czer wiń skie -
go w pią tek (18 lu te go) od by ła się w War sza -
wie, w ga bi ne cie mi ni stra in fra struk tu ry
Ce za re go Gra bar czy ka, wal na na ra da
w spra wie są dec kich in we sty cji dro go wych
oraz po łą czeń ko mu ni ka cyj nych Brze sko
– No wy Sącz. Po raz pierw szy po seł Czer -
wiń ski i pre zy dent No we go Są cza Ryszard
Nowak po je cha li do sto li cy ra zem i prze ma -
wia li jed nym gło sem. W spo tka niu uczest ni -
czy li ta kże: po seł Adam Mu siał z Brze ska,
bur mistrz Brze ska Grze gorz Waw ry ka wraz
z sta ro stą brze skim oraz dy rek tor Za rzą du
Dróg Wo je wódz kich w Kra ko wie Grze gorz
Stech. Przed mio tem roz mów by ło pięć te ma -
tów: bu do wa ob wod ni cy pół noc nej No we go
Są cza, bu do wa dro gi kra jo wej Brze sko – No -
wy Sącz – gra ni ca pań stwa, zjazd z au to stra -
dy w Brze sku w kie run ku No we go Są cza,
re mont dwor ca ko le jo we go w No wym Są czu
i szyb ka ko lej miej ska dwo rzec PKP – Sta ry
Sącz i dwo rzec PKP – Mar cin ko wi ce. 

Oto nie któ re usta le nia (z no ta tek po sła A.
Czer wiń skie go):

1. Mi ni ster za pew nił o wy dzie le niu z pu li
re sor tu w 2012 r. czę ści środ ków fi nan so -
wych na bu do wę ob wod ni cy pół noc nej i mo -
stu na Du naj cu. Wa run kiem jest wska za nie
li de ra pro jek tu do kon tak tu z mi ni ster stwem,
uzy ska nie pra wo moc nej de cy zji bu dow la nej,
wy ko na nie za da nia w jed nym ro ku z uzy -
ska niem efek tu ko mu ni ka cyj ne go. 

2. Dro ga kra jo wa Brze sko – No wy Sącz
– gra ni ca pań stwa po bie gnie w du żej czę -
ści po no wej tra sie. Wa run kiem ko niecz -
nym jej bu do wy bę dzie po ro zu mie nie gmin
i za rzą du Wo je wódz twa Ma ło pol skie go.
Nie zwłocz nie na le ży wy stą pić z wnio -
skiem o uzu peł nie nie pro gra mu bu do wy
dróg kra jo wych o tę in we sty cję. GDD KiA
przy stą pi do opra co wa nia pro jek tu tech -
nicz ne go dro gi. In we sty cja mo że być roz -
po czę ta z chwi lą uzy ska nia pra wo moc nej
de cy zji bu dow la nej.

3. Zjazd w Brze sku z au to stra dy w kie run -
ku No we go Są cza jest już pro jek to wa ny.
In we sty cja bę dzie roz po czę ta w 2014 r. 

4. Re mont dwor ca ko le jo we go w No wym
Są czu – w br. zle co no opra co wa nie pro jek -
tu re no wa cji.

***
Mniej szym opty mi stą po po wro cie ze sto -

li cy jest pre zy dent Ry szard No wak przy po -
mi na jąc, że mia sto mia ło go to wą
do ku men ta cję i to or ga ny pań stwo we uchy -
li ły de cy zję śro do wi sko wą zmu sza jąc no -
wo są dec ki sa mo rząd do roz po czę cia
pro ce dur od no wa. Do da je też, że to GDD -
KiA wy co fa ła się z budowy ob wod ni cy pół -
noc nej na te re nie gmi ny Cheł miec. Nie ma
tej dro gi w wy ka zie prze zna czo nych do bu -
do wy. Jest na to miast in for ma cja, że
do 2013 r. nie ma mo wy o żad nym fi nan so -
wa niu. Nie mniej jed nak pre zy dent No wak
jest za do wo lo ny z de kla ra cji mi ni stra, że
chce po móc No we mu Są czo wi.

Dy mi sje w uzdro wi sku
Z po wo du nie za do wa la ją cych wy ni ków fi -

nan so wych ra da nad zor cza od wo ła ła za -
rząd Uzdro wi ska Kry ni ca Że gie stów SA:
pre ze sa Ja ro sła wa Handz la i człon ka za -
rzą du To ma sza Su sa. Obo wiąz ki pre ze sa
po wie rzo no Ur szu li Le li to, przed sta wi cie -
lo wi za ło gi w ra dzie nad zor czej. De cy zja
by ła o ty le za ska ku ją ca, że pod ko -
niec 2010 r. spół ka uzy ska ła obiet ni cę do -
fi nan so wa nia, o co pre zes J. Han dzel
od daw na za bie gał, w wy so ko ści 35 mln zł
mo der ni za cji i roz bu do wy m.in. Pi jal ni
Głów nej. 25 mln zł mia ło po cho dzić
od Skar bu Pań stwa a 10 mln z Urzę du Mar -
szał kow skie go. W ra dzie nad zor czej spół -
ki za sia da z ra mie nia mi ni stra skar bu
Ma rek So wa, mar sza łek Ma ło pol ski. J.
Han dzel był pre ze sem spół ki od kwiet -
nia 2009 r., gdy po wy gra nym kon kur sie za -
stą pił Ja nu sza Ci ska.

Sącz bez ko men dan ta
Pre zy dent No we go Są cza od wo łał ze

sta no wi ska ko men dan ta Stra ży Miej skiej
Ry szar da Wa si lu ka, któ ry peł nił tę funk cję
od 2005 r. R. Wa si luk od mó wił sko men to -
wa nia po wo dów swej dy mi sji. Nie ofi cjal nie
z ku lu arów ra tu szo wych do wie dzie li śmy się,
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że by ła ona spo wo do wa na sta now czym
wnio skiem wi ce pre zy den ta Je rze go Gwi -
żdża. We dług kil ku let nich ob ser wa cji „Są -
de cza ni na” Ry szard Wa si luk (wcze śniej 15
lat w woj sku ja ko czoł gi sta i 15 lat w po li cji,
m.in. w Kra ko wie, gdzie kie ro wał za bez pie -
cze niem m.in. wi zy ty pa pie ża Ja na Paw ła II,
pre zy den tów USA i Izra ela) do brze za pi sał
się w dzia łal no ści Stra ży miej skiej, zmo der -
ni zo wał jej słu żbę i ba zę, po zy skał do dat -
ko we wy po sa że nie m.in. sa mo cho dy. Miał
suk ce sy w ochro nie po rząd ku w miej scach
pu blicz nych i ujaw nia niu spraw ców wy kro -
czeń. Ja ko do świad czo ny i ope ra tyw ny
„sze ryf” cie szył się nie kła ma nym au to ry te -
tem u pod wład nych. Przełoże ni by li jed nak
od mien ne go zda nia…

Re gion bez ga zu
7 lu te go o godz. 1 w no cy bli sko 35 ty się -

cy miesz kań ców No we go Są cza i oko lic zo -
sta ła po zba wio na do staw ga zu. Zie mia,
któ ra osu nę ła się w Pa szy nie, do pro wa dzi -
ła do pęk nię cia ru ry ga zo cią gu wy so ko prę -
żne go. Po usu nię ciu awa rii do sta wy ga zu
wzno wio no wie czo rem.

Nasz czło wiek w Egip cie...
Ob ser wo wa ne z na pię ciem przez ca ły świat

wy da rze nia re wo lu cyj ne w Egip cie ko men to -
wał w ogól no pol skich me diach – pra sie, te -
le wi zji, ra diu i na por ta lach in ter ne to wych
– I se kre tarz Am ba sa dy RP w Ka irze Ka rol
Le śniak, są de cza nin, ab sol went II LO im.
Ma rii Ko nop nic kiej w No wym Są czu i Uni wer -
sy te tu War szaw skie go oraz Uni wer sy te tu Ka -
ir skie go, ara bi sta, dy plo ma ta MSZ. Ra zem
z pra cow ni ka mi am ba sa dy ko or dy no wał
ewa ku ację pol skich tu ry stów, dzien ni ka rzy
i in nych osób z ogar nię te go re wol tą Egip tu.

– Choć sy tu acja zwłasz cza w ku ror tach

nad Mo rzem Czer wo nym ule gła nor ma li za -
cji, tu ry ści po wra ca ją, to mo im zda niem
skoń czy ła się epo ka ar cy przy ja zne go dla
Po la ków i ta nie go kra ju fa ra onów, od wie -
dza ne go w ostat nich la tach przez ty sią ce
ro da ków. Egipt bę dzie zu peł nie in nym kra -
jem, któ re go cze ka ją wiel kie wy zwa nia
ustro jo we i dźwi ga nie się z cię żkie go kry zy -
su go spo dar czo -spo łecz ne go – po wie dział
„Są de cza ni no wi” K. Le śniak.

... i Ka ra gan dzie
Po cho dzą cy z gmi ny Ko rzen na bp Ja -

nusz Ka le ta, od 1999 r. ad mi ni stra tor apo -
stol ski w Aty rau w Ka zach sta nie, zo stał
po wo ła ny na or dy na riu sza Ka ra gan dy, te -
ry to rium o po wierzch ni 711 300 km2, któ re
za miesz ku je prze szło 3,4 mln lu dzi.

Na zdję ciu: Bp J. Ka le ta w gro nie naj bli -
ższych współ pra cow ni ków.

Fre kwen cja u Pa li ko ta
Tłum lu dzi zja wił się 13 lu te go w sa li kon -

fe ren cyj nej ho te lu „Be skid” w No wym Są czu
na spo tka niu z Ja nu szem Pa li ko tem, któ -
ry przy je chał na Są dec czy znę bu do wać
zrę by swo je go ugru po wa nia, re ko men du jąc
je „ja ko pierw szą od 1989 ro ku par tię, któ -

ra po wsta je od do łu”. J. Pa li kot skry ty ko wał
po li ty kę go spo dar czą i po dat ko wą rzą du
Tu ska, opo wie dział się m.in. za li kwi da cją
do fi nan so wa nia par tii po li tycz nej i fun du szu
ko ściel ne go (1,3 mld zł), z któ re go opła ca -
ni są ka te che ci i na uczy cie le re li gii. Zob. fe -
lie ton red. Hen ry ka Szew czy ka – str. 4.

Wóz al bo prze wóz
Zde spe ro wa ni miesz kań cy Wo li Ku row -

skiej da li Za rzą do wi Dróg Wo je wódz kich
mie siąc na for mal ne otwar cie prze jaz du
przez osu wi sko. Utwar dzo na pro wi zo rycz -
nie dro ga jest po wszech nie użyt ko wa na po -
mi mo umiesz czo ne go za ka zu jaz dy,
spo wo do wa ne go przed łu ża ją cy mi się biu -
ro kra tycz ny mi pro ce du ra mi. Miej sco wi nie
przej mu ją się zna kiem „stop”, prze je żdża ją
tu na wet ti ry, ale przy jezd ni są zdez o rien to -
wa ni: je chać czy nie je chać. W ra zie dal szej
opie sza ło ści szy ku je się blo ka da tra sy kra -
jo wej z No we go Są cza na Brze sko. 

No we wi tra że u je zu itów
W na wie bocz nej ko ścio ła Du cha Świę te -

go w No wym Są czu za mon to wa no wi tra że
sym bo li zu ją ce czte rech ewan ge li stów. Ko -
lo ro we kom po zy cje szkla ne ob la ne oło wiem
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po cho dzą z re no mo wa ne go Za kła du Wi tra -
ży S. G. Że leń scy w Kra ko wie, a za pro jek -
to wał je zna ny są dec ki ar ty sta i kon ser wa tor
Jó zef Stec. Św. Ja na sym bo li zu je go łę bi ca
(fun da to rzy: Ma ria i Jan Kul piń scy), św.
Mar ka – lew (fun da to rzy: Aga ta i Ma rek Mi -
ko wie), św. Łu ka sza – wół (fun da to rzy: Ma -
ria i Jan Sło wi ko wie) a św. Ma te usza
– anioł (fun da to rzy: Agniesz ka i Grze gorz
Fec ko wie). W 2010 r. w na wie głów nej za -
ło żo no pięć ogrom nych wi tra ży, po cho dzą -
cych z tej sa mej kra kow skiej pra cow ni
i rów nież za pro jek to wa nych przez Jó ze fa
Ste ca, przed sta wia ją cych je zu itów wy nie sio -
nych na oł ta rze: św. Igna ce go Loy olę, św.
Fran cisz ka Ksa we re go i bł. Ja na Bey zy ma.
Ko lej ny wi traż z go łę bi cą wy obra ża Du cha
św., a pią ty, naj bli żej oł ta rza, przed sta wia
sce nę ko ro no wa nia cu dow ne go ob ra zu MB
Po cie sze nia w 1963 r. na po lach w Za wa -
dzie z udzia łem kard. Ste fa na Wy szyń skie -
go i bpa Ka ro la Woj ty ły.

Naj gor szy dwo rzec ko le jo wy
jest w Kry ni cy

Ka sy nie czyn ne, dwor ce i po cią gi brud ne,
te ostat nie spóź nio ne – kon tro le rzy z Urzę -
du Trans por tu Ko le jo we go nie mie li li to ści
dla ko le jo wych prze woź ni ków. W cza sie fe -
rii zi mo wych in spek to rzy te re no wi UTK
prze pro wa dzi li kon tro lę na dwor cach ko le -
jo wych w ca łej Pol sce. Pod czas in spek cji
w Kry ni cy -Zdro ju do zna li cię żkie go szo ku:
na dwor cu nie by ło ani in for ma cji, ani czyn -
nej ka sy bi le to wej, a ocze ku ją cy pa sa że ro -
wie nie mo gli na wet sko rzy stać z WC.
Na do da tek po cze kal nia (na wet w mroź ne
dni) by ła za mknię ta. Po wa żne za strze że -
nia wzbu dził też stan tech nicz ny i sa ni tar -
ny wa go nów. Od no to wa li rów nież, że
po ciąg re la cji Kra ków – Kry ni ca opóź nio ny
był o 55 mi nut.

W „So ko le” po sta re mu
11 lu te go pod czas wal ne go zgro ma dze nia

To wa rzy stwa Gim na stycz ne go „So kół”
w No wym Są czu pre ze sem wy bra no po -
now nie Lesz ka Zegz dę, a wi ce pre ze sa mi
– An to nie go Mal cza ka i Pio tra Ten gow -
skie go. W mi nio nej ka den cji z ini cja ty wy
sto wa rzy sze nia wy ko na no re pli kę hi sto rycz -
ne go sztan da ru są dec kie go gniaz da „So ko -
ła” z XIX w. Dzia ła cze ak tyw nie
uczest ni czą w ak cjach spo łecz nych m.in.
w co rocz nych zbiór kach fun du szy na od no -
wę ne kro po lii są dec kiej. W 2012 r. za mie -
rza ją przy go to wać ob cho dy 125. rocz ni cy
za ło że nia gniaz da „So ko ła” w No wym Są -
czu i 145. rocz ni cy po wsta nia or ga ni za cji.
Ho no ro wy pre zes TG „So kół” w No wym
Są czu ks. pra łat Sta ni sław Cza chor zgło -
sił wnio sek nada nia jed nej z ulic w mie ście
na zwy So kol stwa Są dec kie go.

Do ży wo cie po raz dru gi
Sąd Okrę go wy w No wym Są czu po now nie

ska zał 39-let nie go Ry szar da Ch., młod sze -
go bra ta Wła dy sła wa Ch., zna ne go ja ko Al
Ca po ne z Ga bo nia, na ka rę do ży wo cia
w wię zien nej ce li za 13 prze stęp czych czy -
nów: dwa za bój stwa (bar ma na To ma sza M.,
za strze lo ne go w sierp niu 1999 r. w Masz ko -
wi cach k. Łąc ka i „biz nes ma na” An drze ja K.
za mor do wa ne go w stycz niu 2000 r. w Tar -
no wie), pięć na pa dów na ple ba nie w Sta rym
Są czu, Mu szy nie, Trze trze wi nie, Za brze ży

i Przy do ni cy, roz bo je (m. in. w Pi sa rzo wej)
i pod pa le nie skle pu w ro dzin nej wio sce. Pro -
ces po wtó rzo no po wer dyk cie są du ape la -
cyj ne go. Sę dzia Bog dan Ki jak oparł wy rok
m.in. na ze zna niach skru szo ne go gang ste -
ra Krzysz to fa Ł. i part ner ki ży cio wej oska -
rżo ne go – Iza be li K. W uza sad nie niu
stwier dził: „Oska rżo ny za słu żył so bie
na naj su row szy wy miar ka ry. Nie wi dać tu -
taj oko licz no ści ła go dzą cych i cię żko by ło -
by do pa trzyć się ja kiej kol wiek. Oska rżo ny
jest oso bą zde mo ra li zo wa ną i zde pra wo wa -
ną. Za bi jał z bła hych po wo dów, a prze cież
nikt nie ma pra wa od bie rać ży cia ni ko mu.
Na wet je śli do ty czy to osób, wo bec któ rych
ist nie ją za strze że nia etycz ne”. Od po ło wy
lat dzie więć dzie sią tych mi nio ne go wie ku
gang Al Ca po ne pod po rząd ko wał so bie
mniej sze gru py prze stęp cze w Ma ło pol sce,
dał się po znać se rią bru tal nych roz bo jów
i mor derstw, za któ re w kil ku pro ce sach bra -
cia Wła dy sław i Ry szard Ch. zo sta li ska za -
ni na do ży wo cie, a po zo sta li ban dy ci na ka ry
od 10 do 25 lat po zba wie nia wol no ści. 

(przebieg procesu piórem red. Ireneusza Pawlika
szeroko relacjonował w ostatnich miesiącach 

portal www.sadeczanin.info)

Po wrót Pro fe so ra
24 lu te go pod czas 231. Kon cer tu u Pre zy -

den ta w są dec kim ra tu szu re ci tal ze spo łu
ka me ral ne go So na ti na 2 z Miej skie go
Ośrod ka Kul tu ry uświet nił pro mo cję no wej
ksią żki jed ne go z naj bar dziej za słu żo nych
i wy bit nych są de czan, prof. Bo le sła wa Fa -
ro na Po wrót do ko rze ni. No wy. Pu bli ka cja
opar ta jest o oso bi ste wspo mnie nia pro fe -
so ra zwią za ne z je go ro dzin ną zie mią:
Czar nym Po to kiem i Łąc kiem, No wym Są -
czem i Są dec czy zną. Tę są dec ką an to lo gię
au tor za de dy ko wał wnu kom: Ma cie jo wi
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i Mi ko ła jo wi. Syl wet kę B. Fa ro na przy bli żył
pu blicz no ści red. Je rzy Le śniak, a je go
twór czość na uko wą i dzia łal ność dy dak -
tycz ną omó wił prof. Bo gu sław Kołcz. 

Gór ski z cy ga rem Fi de la
Ber na de ta Ar ga siń ska, cu kier nik

i współ wła ści ciel ka wy twór ni lo dów „Lwo -
wia ka” w No wym Są czu, Wie sław Ba sta,
przed się bior ca z gmi ny Ło so si na Dol na,
jak rów nież fir ma PERS z No we go Są cza
oraz Sto wa rzy sze nie Przy ja cie le Ser ca
i Ży cia z No we go Są cza zo sta li lau re ata mi
ple bi scy tu „Ziarn ko Gor czy cy 2011”. Pod -
czas cha ry ta tyw nej li cy ta cji m.in. 10 tys. zł
przed się bior ca Adam Gór ski za pła cił
za ku bań skie cy ga ro, po da ro wa ne po przez
Lesz ka Zegz dę przez me tro po li tę kra kow -
skie go kar dy na ła Sta ni sła wa Dzi wi sza.
Kar dy nał do stał cy ga ro od Fi de la Ca stro,
pod czas wi zy ty Ja na Paw ła II na Ku bie.
Ze bra ny do chód (łącz nie ok. 120 tys. zł)
prze ka za no na wy po sa że nie dla Są dec kie -
go Ho spi cjum.

Strip tiz przy Ja giel loń skiej
W ka mie ni cy przy ul. Ja giel loń skiej 15

(w miej scu, gdzie znaj do wał się kie dyś zna -
ny sklep „U Waś ki”) otwo rzył po dwo je noc -
ny lo kal ze strip ti zem pod na zwa Ni ght Club
Co co mo. Wła ści ciel za trud nił strip ti zer ki
z ga żą 2 tys. zł ty go dnio wo.

Pre zes Szka ra dek
Pre ze sem klu bu spor to we go Start na ko -

lej ną ka den cję zo stał po now nie Krzysz tof
Szka ra dek. Po par ło go jed no gło śnie 47

de le ga tów. K. Szka ra dek spra wu je funk cję
pre ze sa od 1993 r. W skład za rzą du we -
szli: Ma rek Bor kow ski (kie row nik sek cji
te ni sa sto ło we go), Grze gorz Da nek, Zbi -
gniew Ku dlik, Ka zi mierz Ku ro pe ska,
Agniesz ka Okrę glak, Re na ta Pie tras -Pa -
siut, Gra ży na Po par da (kie row nik sek cji
ka ja kar stwa gór skie go), Jó zef Pru sak,
Adam So wiń ski oraz Sta ni sław Ślę zak.
Do ko mi sji re wi zyj nej wy bra no: Emi lię
Ćwik, Ja na Ja nu ra, Ada ma Kmie ci ka,
Ry szar da Win glar ka i Mar ka Zwo liń skie -
go. Wi zy tów ką klu bu są bez kon ku ren cyj -
ni w kra ju ka ja ka rze gór scy oraz sek cja
te ni sa sto ło we go (ko bie ty wal czą o I li gę).
De le ga ci pod ję li uchwa łę o ob cho -
dach 100-le cia no wo są dec kie go ka ja kar -
stwa (2012).

Ode szli
29 stycz nia zmarł Ma -

rian Po pie la, b. po seł
na Sejm PRL (w la -
tach 1972–1976), dłu go -
let ni pra cow nik Za kła dów
Na praw czych Ta bo ru Ko -
le jo we go w No wym Są -
czu. Uro dził się 16

sierp nia 1924 w No wym Są czu – Bie lo wi -
cach. Z za wo du ślu sarz, w ZNTK był m.in.
maj strem na „wa go nów ce”.

***
31 stycz nia w wie ku 62

lat zmarł Jó zef Świer -
czek, zna ny na Są dec -
czyź nie przed się bior ca
bu dow la ny i spo łecz nik.
Po cho dził z Mę ci ny
(ur. 2 lu te go 1949), oże -
nił się w Świ niar sku

i z tą miej sco wo ścią zwią zał się na kil ka -
dzie siąt lat. Był za ło ży cie lem i wła ści cie -
lem Za kła du Re mon to wo -Bu dow la ne go.
Zbu do wał m. in. wy sy pi sko od pa dów ko -
mu nal nych w Za beł czu, Szko łę Pod sta -
wo wą (wraz z ha lą spor to wą) nr 21 im.
Ja na Paw ła II w os. Woj ska Pol skie go
w No wym Są czu. Pro wa dził sze ro kie in -
we sty cje na po łu dniu Pol ski m.in. zbu do -
wał dol ną sta cję ko lej ki li no wo -te re no wej
na Gu ba łów ce. Zaj mo wał się ta kże za go -
spo da ro wa niem nar ciar sko -tu ry stycz nym
szczaw nic kiej Pa le ni cy oraz Za woi, ro bo -
ta mi wod no -ka na li za cyj ny mi w Są dec kiem

i Li ma now skiem. Prze wod ni czył ko mi te -
to wi bu do wy no we go ko ścio ła w Świ niar -
sku, był głów nym opie ku nem
miej sco we go Lu do we go Klu bu Spor to we -
go, rad nym gmi ny Cheł miec.

***
1 lu te go zmarł ks. pra -

łat Ze non Ro go zie wicz,
b. dłu go let ni pro boszcz
pa ra fii Mat ki Bo skiej Nie -
po ka la nej w No wym Są -
czu, bu dow ni czy no we go
ko ścio ła w osie dlu Mi le -
nium. Zob. str. 49

***
1 lu te go w wie ku 79 lat

zmarł Jó zef Woj sław,
zna ny są dec ki mu zyk,
kie row nik ze spo łu es -
tra do we go w świe tli cy
mię dzy spół dziel nia nej
przy ul. Ja giel loń -
skiej 31, na ba zie któ rej

po wstał ze spół pie śni i tań ca „La chy”. J.
Woj sław uro dził się 2 grud nia 1932 r.
w Chełm cu, ukoń czył tech ni kum han dlo -
we, pra co wał w ZNTK (do eme ry tu ry
w 1986). Był dłu go let nią pod po rą i ba si -
stą ka pe li „La chów” (z ro dzi ną Jó ze fow -
skich) i ze spo łu pie śni i tań ca spół dziel ni
„Twór czość”, gry wał też na gło śnych
dan cin gach w „Im pe ria lu”, „Lu bia nej”
i Do mu Żoł nie rza. Przez 15 lat był or ga -
ni stą w ko ścioł ku św. He le ny. Ja ko mło -
de go chło pa ka w ar ka na gry na ró żnych
in stru men tach wpro wa dził go zna ny pe -
da gog mu zy ki, prof. Wła dy sław Do -
brzań ski, ab sol went Kon ser wa to rium
Pol skie go To wa rzy stwa Mu zycz ne go we
Lwo wie. Wraz z po ślu bio ną w 1956 r. żo -
ną Ma rią wy cho wał czwór kę dzie ci
(trzech sy nów i cór kę), trzy na ścio ro wnu -
ków i pra wnu ków.

***
12 lu te go zmarł w Kry -

ni cy -Zdro ju por. Ju lian
Nieć, ps. Glo bus, żoł -
nierz Ar mii Kra jo wej,
dzia łacz kom ba tanc ki.
Miał 93 la ta. Po cho dził
z Czcho wa. Przed woj ną
pra co wał w za kła dzie

ma sar skim Sty czyń skich w No wym Są czu,
a od 1946 r. miesz kał pod Gó rą Par ko wą.

REPORTERZY „SĄDECZANINA”
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Prof. Bo le sław Fa ron i wi ce pre zy -
dent Bo że na Ja wor FOT. SŁA WO MIR SI KO RA

WYDARZENIA
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Do bry po li cjant mu si ko chać pra cę
O plu sach i mi nu sach pra cy w po li cji opo wia da star szy sie rżant Elżbie ta Gar gas -Mi cha lik, rzecz nik pra so wy ko -
men dan ta miej skie go po li cji w No wym Są czu.

Ja ko ma ła dziew czyn ka słu cha łam opo wie ści ta ty, któ ry dłu go słu żył w woj sku. I ja też chcia łam tra fić
do ar mii. Wia do mo jed nak, że by ło by mi trud niej niż mę żczyź nie, dla te go gdy do ro słam, po sta no wi łam
wstą pić do po li cji. Ka żdy po li cjant ślu bu je słu żyć spo łe czeń stwu, Pol sce, na wet z na ra że niem ży cia. W tej
pra cy ma my do czy nie nia ze świa tem prze stęp czym, je ste śmy po dru giej stro nie ba ry ka dy. Nie jed no krot -
nie na wet zwy kła in ter wen cja mo że skoń czyć się tra gicz nie. A na ta kie in ter wen cje po li cjan ci idą co dzien -
nie. Kie dy w na szym oto cze niu dzie je się coś nie po ko ją ce go, to funk cjo na riu sze nie jed no krot nie
in ter we niu ją bę dąc po cy wil ne mu, tak jak ten war szaw ski po li cjant An drzej Struj, któ ry zgi nął rok te mu
od cio sów no żem za da nych przez dwóch wy rost ków. Ka żde go po li cjan ta trze ba za py tać osob no o po wód

wstą pie nia do po li cji. Je że li chce się być do brym po li cjan tem, trze ba po pro stu ko chać tę pra cę. Wiem, że nie wszy scy nas lu bią,
bo kto się cie szy, gdy do sta nie man dat. Ktoś uka ra ny przez po li cjan tów z pew no ścią nie bę dzie za ni mi prze pa dał. Za zwy czaj to
ci lu dzie wy pi su ją na blo kach epi te ty pod ad re sem po li cji. Na to miast oso by star sze czy dzie ci, do któ rych cho dzi my do szkół pod -
czas ak cji pro fi lak tycz nych, są za fa scy no wa ne pra cą po li cji. Lu dzie, któ rzy mu sie li ko rzy stać z na szej po mo cy sza nu ją po li cję, bo
dzię ki nam czu ją się bez piecz nie. KA RO LI NA KO TAS, uczen ni ca LO im. M. Skło dow skiej -Cu rie w Sta rym Są czu

Na sze szczę ście nie za le ży od licz by rąk czy nóg
W Aka de mic kim Li ceum i Gim na zjum im. Kró la Bo le sła wa Chro bre go w No wym Są czu go ścił Ja siek Me la, naj -
młod szy w hi sto rii zdo byw ca bie gu na pół noc ne go i po łu dnio we go, a jed no cze śnie pierw szy nie peł no spraw -
ny, któ ry do ko nał ta kie go wy czy nu. W 2002 r. w wie ku 13 lat stra cił pra wą rę kę i le wą no gę. Za ło ży ciel
Fun da cji „Po za Ho ry zon ty”, zaj mu ją cej się m.in. gro ma dze niem fun du szy na pro te zy dla nie peł no spraw nych.

Na sze ży cie przy po mi na ukła da nie puz zli. Pla nu je my so bie: pój dę do ta kiej i ta kiej szko ły, po tem zo -
sta nę le ka rzem, ma ry na rzem al bo tan ce rzem. Oże nię się al bo i nie, bę dę mieć dzie ci: jed no, dwo je, tro -
je. Nikt z nas nie pla nu je wy pad ku ani cię żkiej cho ro by. Nikt z nas nie jest w sta nie prze wi dzieć, że stra ci
ko goś, ko go ko cha naj bar dziej na świe cie. Kie dy do ty ka nas ja kaś tra ge dia, wszyst ko wy glą da tak, jak -
by ktoś po roz rzu cał wszyst kie ele men ty ukła dan ki i po za bie rał część z nich. Nie za uwa ża my jed nak, że
w ich miej sce do sta je my in ne puz zle. Kie dy Bóg nam coś za bie ra, to ni gdy w tym miej scu nie po zo sta -

wia dziu ry. Da je nam coś in ne go, lep sze go. Ale to aku rat je ste śmy w sta nie po jąć du żo, du żo póź niej.(…) Po wyj ściu ze szpi ta -
la dłu go nie mo głem po ra dzić so bie z naj prost szy mi czyn no ścia mi. Pew ne go dnia po je cha łem z ta tą na spo tka nie ka dry
pa ra olim pij skiej. Do pie ro tam, gdy zo ba czy łem ty lu nie peł no spraw nych – uśmiech nię tych, nie kry ją cych swo je go ka lec twa – zro -
zu mia łem, że „by cie szczę śli wym nie za le ży od licz by rąk czy nóg. Ba rie ry są w na szych gło wach. Po sta no wi łem wte dy, że zdo -
bę dę bie gun. Już po wy pra wie zro zu mia łem, że o wie le wa żniej sza od sa me go bie gu na by ła ta ca ła dro ga, któ rą prze sze dłem.

ALI CJA SZCZER BA, KLAU DIA OL CHAW SKA, kl. II, Akademickiego Gimnazjum im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu

To nie jest kraj dla starych (młodych) ludzi...
MI ŁOSZ OL CHAW SKI, kl. II, Akademickiego LO im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu

Czy my ta kże utra ci li śmy dziś cał kiem na dzie ję? Wo kół nas dzie ją się rze czy ma ka brycz ne – mor -
der stwa, gwał ty, ra bun ki, a my nie re agu je my na nie. Oszu stwa i prze krę ty co raz mniej nas też dzi wią.
Mo że po pro stu już tro chę przy wy kli śmy. Na sza wra żli wość sta je się zni ko ma. Ale po pro stu dla te go, że
nie wie rzy my w nic. In te re su je nas biz nes. Wła sny biz nes. I nasz dom – na sza twier dza. Nic po za tym.
Nie spe cjal nie ob cho dzi nas los dru gie go czło wie ka. Je śli po ma ga my, to naj le piej gdy od no si my z te go
po wo du ja kieś ko rzy ści, zwol nie nia, od pi sy. Oczy wi ście czę sto wspie ra my ró żne or ga ni za cje ma te rial -
nie. Ma my spo koj ne su mie nie, wszyst ko jest w po rząd ku. Wie my już i wie rzy my, że pie nią dze to roz -
wią za nie wszel kich ludz kich pro ble mów. I tak prze cież wszyst ko krę ci się wo kół pie nię dzy. Tak bar dzo
to prze ko na nie za ko rze ni ło się w nas, że sta ło się czę ścią na sze go ist nie nia. I ca łym na szym my śle niem.

„To nie jest kraj dla sta rych lu dzi” – mo gą po wie dzieć na si dziad ko wie.
„To nie jest kraj dla mło dych lu dzi” – mó wią dzi siej si stu den ci i ab sol wen ci stu diów.
„Nie o ta ką Pol skę wal czy łem” – ma wiał kie dyś le gen dar ny przy wód ca na ro du. 
A więc kie dy ta Pol ska bę dzie wresz cie na sza? Kie dy ta Pol ska bę dzie DLA NAS? I kto ją ma nam dla nas dzi siaj przy wró -

cić? – Czy Bóg? Czy Ma ry ja? Czy So li dar ność? Czy spo łe czeń stwo?
– Czy MY SA MI? – CZY LI KTO??? Z PORTALU WWW.SADECZANIN.INFO | SĄDECZANIN MŁODYCH

MARZEC 2011 Sądeczanin 9

v www.sadeczanin.info

FO
T.

 M
IG

A
FO

T.
 A

RC
H

. F
U

N
D

A
C

JI
 P

O
ZA

 H
O

RY
ZO

N
TY

FO
T.

 A
RC

H
.

OPINIE

SADECZANIN marzec 2011_SADECZANIN  27-02-2011  22:39  Strona 9



10 Sądeczanin MARZEC 2011 v www.sadeczanin.info

S wo ją de cy zję Zyg munt Ber dy -
chow ski tłu ma czył za an ga żo -
wa niem w dzia łal ność
po li tycz ną (od li sto pa da ub.r.

jest rad nym wo je wódz kim) oraz na wa -
łem obo wiąz ków. W War sza wie pro wa -
dzi In sty tut Stu diów Wschod nich, któ ry
jest or ga ni za to rem Fo rum Eko no micz -
ne go w Kry ni cy -Zdro ju i in nych kon fe -
ren cji go spo dar czych.

– Po dzie więt na stu la tach kie ro wa nia
Fun da cją Są dec ką żal od cho dzić, ale
dzien ni ka rze por ta lu i mie sięcz ni ka „Są -
de cza nin” po win ni mieć kom fort nie za -
le żno ści, bo tyl ko wol ne me dia mo gą być
fi la rem de mo kra cji – stwier dził Zyg munt
Ber dy chow ski. 

Ra da Fun da to rów FS od wo ła ła ta kże
wi ce pre ze sa Ka ro la Mi row skie go, eme -
ry to wa ne go pre ze sa Okrę go wej Spół -

dziel ni Mle czar skiej w No wym Są czu,
wy ra ża jąc mu po dzię ko wa nia za wie lo -
let nią pra cę na rzecz fun da cji. Dru gim
wi ce pre ze sem FS, obok Je rze go Bo -
chyń skie go (pra wej re ki Z. Ber dy chow -
skie go), spra wu ją ce go swo ją funk cję
nie prze rwa nie od 1992 r., zo stał Bog dan
Ba czyń ski, lek. med., szef nie pu blicz ne -
go za kła du opie ki zdro wot nej w Ka si nie
Wiel kiej (gm. Msza na Dol na); po cho dzi
z Mar cin ko wic, jest po dob nie jak Ber -
dy chow ski ab sol wen tem I LO im. Ja -
na Dłu go sza w No wym Są czu. 

Na po sie dze niu Ra dy Fun da to rów na -
kre ślo no kie run ki dzia łal no ści FS
na przy szłość, w tym w seg men cie me -
diów. Fun da cja Są dec ka przy go to wu je się
do wy da wa nia ty go dni ka re gio nal ne go. 

W po sie dze niu Ra dy Fun da to rów
Fun da cji Są dec kiej uczest ni czył m.in.
Sta ni sław Pa soń (przed się bior ca
z Mosz cze ni cy Ni żnej, po seł na Sejm
RP w ka den cji 1993–1997) i Wła dy sław
Pik sa (le gen dar ny dzia łacz „S” RI
z Czerń ca), któ rzy 19 lat te mu da li się
po rwać idei ów cze sne go po sła na Sejm
RP Zyg mun ta Ber dy chow skie go i zna -
leź li się w gro nie za ło ży cie li Fun da cji
Są dec kiej. 

(HSZ)

Piotr Ociepka za Zygmunta Berdychowskiego

Zmiana warty
w Fundacji
Sądeckiej

Zyg munt Ber dy chow ski zło żył re zy gna cję z funk cji pre ze sa
Fun da cji Są dec kiej, wy daw cy mie sięcz ni ka „Są de cza nin”
i por ta lu in for ma cyj ne go sa de cza nin. in fo. Za stą pił go Piotr
Ociep ka, któ ry tak jak po przed nik bę dzie peł nił funk cję spo -
łecz nie, bez ho no ra riów. Zmia na do ko na ła się na po sie dze niu
Ra dy Fun da to rów Fun da cji Są dec kiej 6 lu te go br.

Warto wiedzieć

Fun da cja Są dec ka(daw niej Są dec ka Fun da -
cja Roz wo ju Wsi i Rol nic twa) po wsta ła
w 1991 r. z ini cja ty wy Zyg mun ta Ber dy -
chow skie go (ów cze sne go po sła na Sejm RP)
i sku pio nych wo kół nie go dzia ła czy NSZZ
„So li dar ność” RI. W pierw szym okre sie ist -
nie nia, lu dzie Fun da cji sku pia li się na dzia -
łal no ści szko le nio wej i cha ry ta tyw nej, bo
zmia ny ustro jo we naj do tkli wiej od czu ła wieś
i rol ni cy. Z bie giem lat wo kół Fun da cji wy ro -
sły ta kie dzie ła, jak Fun dusz Sty pen dial ny
im. Bra ci Po tocz ków, Sto wa rzy sze nie Ka sa
Wza jem nej Po mo cy, Sto wa rzy sze nie Soł ty -
sów Zie mi Są dec kiej i in ne. Fun da cja Są dec -
ka zna na jest ta kże z ak cji cha ry ta tyw nych:
„La to Wiej skich Dzie ci” (ko lo nie dla dzie ci
z ubo gich ro dzin), „Ser ce Ser cu” (pacz ki świą -
tecz ne dla naj bied niej szych), or ga ni zu je po -
nad to kon fe ren cje go spo dar cze
i hi sto rycz ne.

Zyg munt Ber dy chow ski FOT. P. DROŹDZIK Piotr Ociepka FOT. LEŚ
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Nie ła two bę dzie Pa nu za stą pić
Zyg mun ta Ber dy chow skie go, choć
mó wi się, że nie ma lu dzi nie za stą -
pio nych?

Z Fun da cją Są dec ką zwią za ny je stem
od lat, współ pra co wa łem z Zyg mun tem
Ber dy chow skim przy nie jed nym przed -
się wzię ciu, za tem nie je stem czło wie -
kiem z ze wnątrz, z ja kie goś kon kur su.
Ja ko pre zes Fun da cji Są dec kiej pra gnę
kon ty nu ować li nię dzia łal no ści mo je go
po przed ni ka, któ rej wa żną czę ścią by ło
wy da wa nie mie sięcz ni ka re gio nal ne go
oraz por tal in for ma cyj ny są de cza nin. in -
fo, a do kom ple tu, że by ofer ta by ła peł -

na – przy dał by się jesz cze ty go dnik re -
gio nal ny. Na tym po lu osią gnie my suk -
ces, je że li to bę dą fak tycz nie nie za le żne
me dia, tyl ko wte dy zy ska my czy tel ni -
ków, a w ślad za ni mi – re kla mo daw ców.
W no wej sie dzi bie na Wól kach w No -
wym Są czu na si dzien ni ka rze uzy ska li
do sko na łe wa run ki do pra cy i li czy my,
że z cza sem ta in we sty cja za cznie pro -
cen to wać. 
Jak osią gnąć nie za le żność?

Wa run kiem jest wy so ki po ziom bez -
stron no ści pre zen to wa nych in for ma cji.
Jest to za da nie bar dzo trud ne, ale chce -
my nad tym pra co wać i ten cel osią gnąć.

Na to skła da się nie za le żność fi nan so wa
i pro fe sjo nal ny ze spół re dak cyj ny.
W przy pad ku por ta lu in ter ne to we go bę -
dzie my dą żyć do rów no wa gi mię dzy po -
zio mem oglą dal no ści stro ny a po zio mem
dzien ni kar stwa, bo to nie za wsze idzie
w pa rze. Ka żde am bit ne me dium mu si
uwzględ niać obie te kwe stie, nie bę dzie -
my go nić za ta nią sen sa cją i zdo by wać
czy tel ni ków za wszel ką ce nę. 
Fun da cja Są dec ka to nie tyl ko mie -
sięcz nik i por tal…

Pra gnę roz wi jać te ini cja ty wy, nie za -
nie dbu jąc dzieł, któ re zło ży ły się na wy -
so ką po zy cję Fun da cji Są dec kiej po śród
or ga ni za cji po za rzą do wych, jej zna ko -

mi tą re pu ta cję i za ko rze nie nie w re gio -
nie. Za mie rzam kon ty nu ować dzia ła nia
ukie run ko wa ne na re ali za cje ce lów sta -
tu to wych Fun da cji, roz wi ja jąc jej sztan -
da ro we in sty tu cje, ja ki mi są: Fun dusz
Sty pen dial ny im. Bra ci Po tocz ków,
wspo ma ga ją cy zdol ną mło dzież z ro dzin
nie za mo żnych, i Sto wa rzy sze nia Ka sa
Wza jem nej Po mo cy, udzie la ją ce nie -
opro cen to wa nych po ży czek swo im
człon kom. Nie po nie cha my ak cji cha ry -
ta tyw nych, któ re zaj mo wa ły za wsze wa -
żne miej sce w dzia łal no ści Fun da cji.
Na dal bę dzie my urzą dzać ko lo nie let nie
dla dzie ci z ro dzin ubo gich i wspo ma -
gać ro dzi ny po trze bu ją ce i oso by sa mot -
ne bo ga ty mi pacz ka mi żyw no ścio wy mi
przed Świę ta mi Bo że go Na ro dze nia. 
Od nie daw na po lem ak tyw no ści
Fun da cji Są dec kiej jest ta kże
sport? 

Fun da cja jest or ga ni za to rem Fe sti wa -
lu Bie go we go w Kry ni cy -Zdro ju, któ re -

Twórcza
kontynuacja
Roz mo wa z PIO TREM OCIEP KĄ, no wym pre ze sem 
Fun da cji Są dec kiej

Nie poniechamy akcji
charytatywnych, które
zajmowały zawsze ważne
miejsce w działalności
Fundacji. Nadal będziemy
urządzać kolonie letnie dla
dzieci z rodzin ubogich
i wspomagać rodziny
potrzebujące i osoby
samotne .
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go dru ga edy cja od bę dzie się w czerw -
cu te go ro ku z udzia łem, jak sza cu je my,
oko ło dwóch ty się cy bie ga czy z Pol ski
i za gra ni cy. To bar dzo per spek ty wicz -
na im pre za, któ ra mo że stać się zna kiem
roz po znaw czym Fun da cji Są dec kiej
w Pol sce. Na dal też bę dzie my spon so ro -
wać wy stę pu ją cy w I li dze pił ki ręcz nej
ko biet ze spół szczy pior ni stek Olim pia -
-Są de cza nin No wy Sącz. Trak tu je my to
ja ko wspar cie dla am bit nej i uzdol nio nej
mło dzie ży, kształ tu ją cej swą oso bo wość
po przez sport. Nie za nie cha my or ga ni -
zo wa nia ple bi scy tu na Są de cza ni na Ro -
ku, bu du ją ce go to żsa mość re gio nu,
po przez pro mo wa nie lu dzi nie tu zin ko -
wych. Od cza su do cza su po sta ra my się
urzą dzić kon fe ren cje go spo dar cze i hi -
sto rycz ne. 
Na to wszyst ko trze ba pie nię dzy…

Dla te go naj wa żniej szym mo im za da -
niem ja ko pre ze sa Fun da cji Są dec kiej,
bę dzie po zy ski wa nie do dat ko wych środ -
ków fi nan so wych po za stra te gicz nym
dar czyń cą, ja kim jest In sty tut Stu diów
Wschod nich w War sza wie, któ rym kie -
ru je Zyg munt Ber dy chow ski. 

Roz ma wiał HEN RYK SZEW CZYK

Piotr Ociep ka

Ur. 1961 r. we Wro cła wiu, ab sol went LO im.
Ja na Za moj skie go i Szko ły Głów nej Go spo -
dar stwa Wiej skie go (Wy dział Zo otech nicz ny)
w War sza wie oraz stu diów po dy plo mo wych
z za rzą dza nia w WSB -NLU w No wym Są czu.
W Li ma no wej, gdzie miesz ka od 16 lat, pro -
wa dzi biu ro do rad cze Eu ro Pro Po, spe cja li sta
od po zy ski wa nia do ta cji UE na pro jek ty in -
we sty cyj ne (po nad 200 zre ali zo wa nych pro -
jek tów). 
W prze szło ści m.in. dy rek tor ośrod ka re gio -
nal ne go w No wym Są czu Fun da cji Pro gra -
mów Po mo co wych dla Rol nic twa „FA PA”
(1998-2000), dy rek tor ma ło pol skie go od dzia -
łu re gio nal ne go w Kra ko wie Agen cji Re struk -
tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic twa
(2000-2002), pre zes Stad ni ny Ko ni Hu cul skich
„Gła dy szów” w Gła dy szo wie (2006-2008). 
Je go pa sją są ko nie i hip pi ka. Aka de mic ki
Mistrz Pol ski w sko kach przez prze szko dy
w 1987 r. 
Żo na ty, tro je dzie ci. 

10 lu te go w Rzy mie zmarł
abp Jó zef Ży ciń ski. Ja ko or -
dy na riusz tar now ski w la -
tach 1990-1997 był czę stym
go ściem na Są dec czyź nie.

8 li sto pa da 1992 r. prze wod ni -
czył mszy św. dzięk czyn nej
na ryn ku są dec kim, wień czą cej
ob cho dy 700-le cia mia sta

z udzia łem pre zy den ta Le cha Wa łę sy.
Ko ściół są dec ki wie le Mu za wdzię cza...

Za je go or dy na tu ry ko ściół far ny św.
Mał go rza ty w No wym Są czu zo stał
pod nie sio ny do ran gi ba zy li ki mniej -
szej i od ro dzi ła się ka pi tu ła ko le giac -
ka, a przy pa ra fii po wsta ło stu dio Ra dia
Do bra No wi na, w któ rym co so bo tę or -
dy na riusz wy gła szał słyn ne „Kwa dran -
se pa ster skie”, co by ło ewe ne men tem
na tam te cza sy.

Kon se kro wał wie le ko ścio łów
i obiek tów sa kral nych na Są dec czyź -
nie, m.in. ko ściół MB Nie po ka la nej
w os. Mi le nium W No wym Są czu oraz

Cia ła i Krwi Chry stu sa w Brze znej.
Wmu ro wał ka mień wę giel ny pod Dom
Pa ra fial ny im. Ks. Je rze go Po pie łusz ki
w Mar cin ko wi cach. Przy go to wał ko ro -
na cję wi ze run ku MB Bo le snej w Czar -
nym Po to ku. Za ini cjo wał bu do wę
ośrod ka re ko lek cyj ne go „Ar ka”
w Gród ku nad Du naj cem. 

W Kry ni cy i oko li cach za że gnał
spo ry z gre ko ka to li ka mi i pra wo sław -
ny mi, zwra ca jąc pra wo wi tym wła ści -
cie lom nie któ re świą ty nie użyt ko wa ne
po woj nie przez rzym skich ka to li ków
al bo udo stęp nia jąc świą ty nie dla ró -
żnych ob rząd ków.

***
Za nim trum na z Je go cia łem spo -

czę ła 19 lu te go w kryp cie ar chi ka te dry
lu bel skiej, to wcze śniej hołd zmar łe mu
Pa ste rzo wi od da li wier ni die ce zji tar -
now skiej. W uro czy sto ściach ża łob -
nych w ka te drze tar now skiej 15 lu te go
wzię ły udział de le ga cje wie lu pa ra fii
są dec kich oraz ka pła ni wy świę ce ni
przez bpa Jó ze fa Ży ciń skie go. 

(HSZ)

Sądecczyzna wie le
Mu za wdzię cza

Bp J. Ży ciń ski z ów cze snym po słem no wo są dec kim Le chem Ka czyń skim,
pre zy den tem Je rzym Gwi żdżem i je go ma łżon ką An ną FOT. KA ZI MIERZ FA ŁOW SKI

SADECZANIN marzec 2011_SADECZANIN  27-02-2011  22:39  Strona 12



MARZEC 2011 Sądeczanin 13

v www.sadeczanin.info

J a ko or dy na riusz die ce zji tar now -
skiej ks. bi skup prof. dr hab. Jó -
zef Ży ciń ski już w kwiet niu 1993
r. przy jął przed sta wi cie li Ko mi te -

tu Za ło ży ciel skie go Ka to lic kie go Li -
ceum Ogól no kształ cą ce go w No wym
Są czu i udzie lił tej idei peł ne go po par -
cia. In te re so wał się: ja kie za ło że nia le -
gną u pod staw tej szko ły? Ja kie
ele men ty w pro gra mie na ucza nia i wy -
cho wa nia bę dą sprzy ja ły roz wo jo wi
wia ry wy cho wan ków? Na czym bę dzie
po le ga ła ka to lic kość tej szko ły?

Na to miast w wa ka cje 1993 r. spo wo -
do wał, że na ce le szko ły prze ka za no na -
le żą cy do pa ra fii św. Mał go rza ty
bu dy nek przy ul. Te li gi 24 (daw ne go
punk tu ka te che tycz ne go).

1 wrze śnia 1993 r. ks. bi skup Jó zef
Ży ciń ski wy dał de kret ery gu ją cy Ka to -
lic kie Li ceum Ogól no kształ cą ce w No -
wym Są czu, a już 7 wrze śnia te go ro ku
od wie dził szko łę spo ty ka jąc się
z ucznia mi, gro nem na uczy ciel skim
i dy rek to rem. Za po znał się z pro gra mem

wy cho waw czym, z pla nem pra cy dy -
dak tycz no -wy cho waw czej oraz pro ble -
ma mi fi nan so wy mi.

By li śmy mi le za sko cze ni wie dzą ks.
bi sku pa Jó ze fa Ży ciń skie go z za kre su
dy dak ty ki, teo rii oraz hi sto rii wy cho wa -
nia. To dzię ki je go wska zów kom w na -
szym li ceum ko rzy sta li śmy z naj lep szych
wzor ców wy cho wa nia chrze ści jań skie -
go, na przy kład ze spu ści zny św. Ja na de
la Sal le, czy św. Ja na Bo sko. Dla te go
w la tach 1993–1998 w na szej szko le nie
by ło po wa żniej szych trud no ści wy cho -
waw czych, a wszy scy pod kre śla li do brą,

peł ną wy ma gań, ale ro dzin ną at mos fe rę
pra cy dy dak tycz no -wy cho waw czej.

Ks. bi skup Jó zef Ży ciń ski dbał o to,
by Li ceum Ka to lic kie w No wym Są czu
by ło szko łą o bar dzo ni skim cze snym.
Z za ło że nia nie by ła to szko ła dla bo ga -
czy. W la tach 1993–1998 uczęsz cza ły
do niej głów nie dzie ci ro bot ni ków oraz
nie za mo żnej in te li gen cji (na przy kład
spo ro by ło dzie ci na uczy cie li), a ta kże
z ro dzin rol ni czych z oko licz nych wsi.

Za chę cał nas, aby ucznio wie, któ rzy
uzy ski wa li naj lep sze wy ni ki w na uce,
otrzy my wa li sty pen dia na uko we. Na to -

O mniej zna nych fak tach z dzia łal no ści 
na Są dec czyź nie śp. ar cy bi sku pa Jó ze fa Ży ciń skie go

Przekazał szkole 
swój osobisty
komputer

We wspo mnie niach o zmar -
łym ar cy bi sku pie Jó ze fie Ży -
ciń skim nie mo że za brak nąć
in for ma cji o je go za an ga żo -
wa niu w two rze nie i wspie ra -
nie pierw sze go w die ce zji
tar now skiej ka to lic kie go li -
ceum ogól no kształ cą ce go, ja -
kie z je go in spi ra cji po wsta ło
w 1993 r. w No wym Są czu.

Ja ko or dy na riusz die ce zji
tar now skiej ks. bi skup prof.
dr hab. Jó zef Ży ciń ski już
w kwiet niu 1993 r. przy jął
przed sta wi cie li Ko mi te tu
Za ło ży ciel skie go Ka to lic -
kie go Li ceum Ogól no kształ -
cą ce go w No wym Są czu
i udzie lił tej idei peł ne go
po par cia.

W kościele św. Małgorzaty w Nowym Sączu  FOT. KAZIMIERZ FAŁOWSKI
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miast pra co wi ci ucznio wie z bied nych
ro dzin lub ta kich, w któ rych, ze wzglę -
dów lo so wych (na przy kład z po wo du
po wo dzi) na gle po gor szy ły się wa run ki
ma te rial ne, otrzy my wa li sty pen dia so -
cjal ne. Zna jąc trud ną sy tu ację fi nan so wą
na szej szko ły, ks. bi skup Jó zef Ży ciń ski
wspie rał ją oso bi sty mi wpła ta mi. By ły to
na przy kład da ro wi zny fi nan so we
w mar kach nie miec kich, po po by tach
w Niem czech lub we Fran cji, gdzie wy -
gła szał wy kła dy w cza sie przy słu gu ją ce -
go mu urlo pu ka no nicz ne go.

Po zo sta jąc w cią głym kon tak cie z dy -
rek to rem i gro nem pe da go gicz nym Ka -
to lic kie go Li ceum w No wym Są czu, ks.
bi skup Jó zef Ży ciń ski wspól nie z na mi
prze ży wał to, że już po sze ściu mie sią -
cach na sza pla ców ka uzy ska ła pra wa
szko ły pu blicz nej. By ło to mo żli we
dzię ki do brym wy ni kom pra cy dy dak -
tycz nej, po twier dza nym przez ko lej ne
wi zy ta cje i kon tro le wy ni ków na ucza nia
pro wa dzo ne przez ku ra to rium oświa ty.

W 1994 r. Jó zef Ży ciń ski po ma gał
w do fi nan so wa niu obo zu wa ka cyj ne go
dla na szych uczniów. Na te „Wa ka cje
z Bo giem”, po łą czo ne z cie ka wy mi za -
ję cia mi z fi lo zo fii i ety ki chrze ści jań -
skiej a na wet ko smo lo gii, za pew nił
wy kła dow ców z In sty tu tu Teo lo gicz ne -

go w Tar no wie (m. in. ks. dr. Wszoł ka,
ks. dr. Dro żdża, ks. Adam ka).

W la tach 1993–1997 bp Ży ciń ski
wspie rał za bie gi dy rek cji o do bre wy po -
sa że nie szko ły w nie zbęd ne po mo ce na -
uko we do te go stop nia, że na wet
prze ka zał li ceum swój oso bi sty kom pu ter.

20 czerw ca 1996 r., mi mo roz licz -
nych obo wiąz ków, ks. bi skup Jó zef Ży -
ciń ski po świę cił pra wie ca ły dzień
na po byt w Ka to lic kim Li ceum Ogól -
no kształ cą cym w No wym Są czu.
Po spo tka niu z ucznia mi i ich ro dzi ca -
mi w sa li au dio wi zu al nej, od był dłu gą
i cie ka wą dys ku sję z gro nem na uczy -
ciel skim i dy rek to rem szko ły. Za in te re -
so wa ny był or ga ni za cją szkol nej
pra cow ni kom pu te ro wej i pra cow ni che -
micz nej, a ta kże za so ba mi bi blio te ki
szkol nej, py tał o pla ny i za mie rze nia
na przy szłość.

Ks. bi skup Jó zef Ży ciń ski do brze znał
na uki ści słe, m. in. jest au to rem cie ka -
wej, po świę co nej ma te ma ty ce, ksią żki
Bóg Abra ha ma i Whi tehea da. Dla te go
szcze gól nie cie szył się z suk ce sów
uczniów na sze go li ceum w Olim pia dzie
Ma te ma tycz nej w la tach 1994–1997.

Kie dy w 1997 r. uczeń kla sy czwar -
tej Ja cek Bul zak zo stał fi na li stą XLVIII
Olim pia dy Ma te ma tycz nej, to ks. bi skup
Jó zef Ży ciń ski pod kre ślał, że był to
do tej po ry je dy ny przy pa dek, by uczeń
szko ły ka to lic kiej był fi na li stą te go ty pu
olim pia dy.

W czerw cu 1997 r. ks. bi skup or dy -
na riusz opu ścił die ce zję tar now ską, po -
nie waż zo stał mia no wa ny ar cy bi sku pem
me tro po lii lu bel skiej. Jed nak przed wy -
jaz dem do Lu bli na zna lazł czas, by
udzie lić wie lu cen nych rad przed sta wi -
cie lom Ka to lic kie go Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go w No wym Są czu. 

TA DE USZ RAMS 
Autor jest doktorem matematyki,

współzałożycielem i pierwszym dyrektorem Liceum
Katolickiego w Nowym Sączu (1993-96), obecnie

Zespołu Szkół Katolickich im. bł. P. J. Frassati. Wieloletni
wykładowca logiki w ośrodku zamiejscowym

Uniwersytetu Śląskiego w Bielsku-Białej. 

20 czerwca 1996 r., mimo
rozlicznych obowiązków,
ks. biskup Józef Życiński
poświęcił prawie cały dzień
na pobyt w Katolickim
Liceum Ogólnokształcącym
w Nowym Sączu.

Autor tekstu, b. dyrektor szkoły katolickiej, dr Tadeusz Rams FOT. ARCH. RODZINNE

W szkole katolickiej
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T ym ra zem mo dli twa mia ła cha -
rak ter dzięk czyn ny, a nie pro -
szal ny, bo pa pież Be ne dykt
XVI pod jął już de cy zję

i do uro czy sto ści be aty fi ka cji Ja na Paw -
ła II po zo sta ło nie ca łe trzy mie sią ce.

Po śmier ci Ja na Paw ła II 2 lu te -
go 2005 r. spon ta nicz nie za wią za ła się
Ini cja ty wa Są dec ka „Ser cem Bu do wa -
ne”, ja ko nie for mal na wspól no ta osób
i sto wa rzy szeń (KIK, Ci vi tas Chri stia na,

To wa rzy stwo Gim na stycz ne So kół,
Zwią zek Są de czan, Ka to lic kie Cen trum
Edu ka cji Mło dzie ży MA DA), któ ra po -
sta wi ła so bie za cel upa mięt nie nie
w No wym Są czu naj więk sze go z Po la -
ków, głęb sze po zna nia my śli i kon ty nu -
owa nia w wy mia rze lo kal nym dzie ła
Pa pie ża -Po la ka. Te mu mia ły słu żyć cy -
klicz ne spo tka nia „Nie za po mi naj cie
o mnie – Jan Pa weł II”. Pra wie rów no -
le gle zro dzi ła się myśl po sta wie nia

w mie ście po mni ka zmar łe go pa pie ża
(zma te ria li zo wa na w po sta ci po mni ka
wg pro jek tu prof. Cze sła wa Dźwi ga ja
pod ra tu szem), ale Bo że na Ja wor, Le -
szek Zegz da, An na Zwo liń ska i po zo sta -
łe oso by z te go to wa rzy stwa by li
pierw si. Wy do by tą z ko ry ta rze ki w oko -
li cy Tyl ma no wej, su ro wą ska łę du naj co -
wą prze trans por to wa no, nie bez
przy gód, do No we go Są cza i po sa do -
wio no na Plan tach w są siedz twie Dę bu
Wol no ści. Miej sce wy bor ne. Na si dzia -
do wie po sa dzi li dąb w li sto pa dzie 1918
ro ku dla upa mięt nie nia od zy ska nia

przez Pol skę nie pod le gło ści po 123 la -
tach nie wo li. Ka mień, któ ry ob my wa
stru myk, opa trzo no cy ta tem ze słyn nej
„po wtór ki z geo gra fii” Ja na Paw -
ła II w Sta rym Są czu:… i je ste śmy
w Są czu z po wro tem. 

– Pierw sze spo tka nie mo dli tew ne
pod Ska łą Pio tro wą od by ło się 2 ma -
ja 2005 ro ku i przez na stęp ne la ta nie

Od 2 maja 2005 r. 70 razy spotkali się przy Skale Piotrowej 

Sądeczanie na Plantach
wymodlili beatyfikację
Prze sa dą by ło by po wie dzieć, że wi ce pre zy dent No we go Są cza Bo że na Ja wor z grup ką przy ja -
ciół i zna jo mych wy mo dli li be aty fi ka cję Ja na Paw ła II, ale coś jest na rze czy. 2 lu te go br. sze -
fo wa Klu bu In te li gen cji Ka to lic kiej Bo że na Ja wor i pro boszcz ks. pra łat Jan Sie dlarz
z gro mad ką są de czan po raz 70. spo tka li się naj pierw w ko ście le św. Ka zi mie rza, a po tem
przy Ska le Pio tro wej na są dec kich Plan tach.

Taka wytrwała modlitwa
musiała odnieść skutek.
Cała Polska modliła się o
wyniesienie Jana Pawła II
na ołtarze, ale chyba
nigdzie tak systematycznie
i konsekwentnie. 
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opu ści li śmy żad ne go dru gie go dnia
mie sią ca – mó wi z du mą Bo że na Ja wor.

Z cza sem usta lił się sce na riusz tych
co mie sięcz nych uro czy sto ści. Naj -
pierw msza św. i ró ża niec w ko ście le

św. Ka zi mie rza, po tem wy kład w „So -
ko le” ja kiejś zna nej oso bi sto ści z Pol -
ski, zwią za nej z Ka ro lem Woj ty łą,
na stęp nie przej ście na Plan ty, Apel Ja -
sno gór ski i mo dli twa o ry chłą be aty -
fi ka cję Ja na Paw ła II i od śpie wa nie
„Bar ki” w go dzi nie Je go śmier ci
– 21.37. Po ro ku, z bra ku fun du szy,
zre zy gno wa no z wy kła dów i pre lek cji
w „So ko le”, po zo sta ła msza w ka pli -
cy szkol nej i mo dli twa na Plan -
tach. I tak przez 6 lat. Ta ka wy trwa ła
mo dli twa mu sia ła od nieść sku tek. Ca -
ła Pol ska mo dli ła się o wy nie sie nie Ja -
na Paw ła II na oł ta rze, ale chy ba
ni gdzie tak sys te ma tycz nie i kon se -
kwent nie. 

– Cie ka we, że w cią gu tych 70 spo -
tkań, ani raz nie pa dał deszcz. Kil ka
osób z na sze go gro na twier dzi, że
na Plan tach wy mo dli li so bie za przy -
czy ną Ja na Paw ła II wa żne dla sie bie
spra wy. Si ła by o tym mó wić…
– uśmie cha się ta jem ni czo pa ni wi ce -
pre zy dent.

Czy ni gdy nie prze ży wa li kry zys?
– Ow szem, był ta ki czas, że gro no

mo dlą cych się pod Ska łą Pio tro wą
stop nia ło do kil ku osób, ale szczę śli wie
prze zwy cię ży li śmy kry zys i po tem, z ka -
żdym mie sią cem by ło nas wię cej – mó -
wi Bo że na Ja wor.

Ma się ro zu mieć, że sze fo wa KIK -
-u od po nad 20 lat z przy ja ciół mi i zna -
jo my mi spod Ska ły Pio tro wej
wy bie ra ją się do Wiecz ne go Mia sta
na uro czy stość be aty fi ka cji Ja na Paw -
ła II 1 ma ja te go ro ku w nie dzie lę Mi -
ło sier dzia Bo że go. – Je dzie my ca łym
au to ka rem, w ta kim dniu nie mo że nas
za brak nąć w Rzy mie – oświad czy ła pa -
ni wi ce pre zy dent. 

(HSZ)

Opis Ska ły Pio tro wej na są dec kich Plan tach

Dla uczcze nia pa mię ci Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II dnia 16 czerw ca 2005 ro ku w 6. rocz ni cę wi -
zy ty pa pie ża na Zie mi Są dec kiej, umiesz czo no głaz wy do by ty z ko ry ta Du naj ca. Głaz i cy tat
na nim na wią zu je do słyn nej sta ro są dec kiej „po wtór ki z geo gra fii”. Po przez usta wie nie go obok
Dę bu Wol no ści chce my prze ka zać przy szłym po ko le niom, że po la tach znie wo le nia Jan Pa weł
Wiel ki tchnął Du cha Bo że go w Na ród, któ ry so li dar nie zrzu cił oko wy ko mu ni zmu. Na pis pod kre -
śla rów nież, że tu w No wym Są czu je ste śmy złą cze ni na za wsze z Naj więk szym z na sze go Ro du.

Ini cja ty wa Spo łecz na „Ser cem bu do wa ne”

18 lu te go Ra da Po wia tu No -
wo są dec kie go bez gło su sprze -
ci wu uchwa li ła bu dżet na 2011
rok, ale nie był to dzień trium -
fu sta ro sty no wo są dec kie go. 

Jan Go lon ka na ły kał się wie lu gorz -
kich słów pod ad re sem bu dże tu,
wy po wie dzia nych nie tyl ko przez
przed sta wi cie li opo zy cji z Pra wa

i Spra wie dli wo ści, ale rów nież re pre -
zen tan tów wła sne go klu bu. Bu dżet po -
par ło 16 rad nych ko ali cji, 11 raj ców PiS
wstrzy ma ło się od gło su. 

– Nie jest to bu dżet roz wo ju, lecz
sta gna cji, ale nie chce my prze szka dzać
tyl ko współ pra co wać dla roz wo ju po -
wia tu, dla te go wstrzy mu je my się
od gło su – po wie dział Edward Cią gło
z Goł ko wic. By ły po seł LPR z dwu let -
nim sta żem na Wiej skiej w War sza wie
pod dał dro bia zgo wej ana li zie plan fi -
nan so wy po wia tu no wo są dec kie go
w 2011 r. – W dzia le rol nic two nie ma
ani zło tów ki, a je ste śmy prze cież po -
wia tem rol ni czym – uty ski wał Cią gło.
Za kwe stio no wał sens an ga żo wa nia się
po wia tu w re ali za cję tzw. mięk kich
pro jek tów unij nych na ró żne go ro dza -
ju szko le nia i do kształ ca nie (Pro gram
Ka pi tał Ludz ki). – Ko rzy ści z ta kich
pro gra mów od no szą tyl ko kie row ni cy
pro jek tów, a za pa rę lat Unia nas roz -
li czy z wy ko rzy sta nia tych pie nię dzy.
Czy po trze ba aż ty lu szko leń? – py tał
Cią gło.

Prze wod ni czą cy ko mi sji bu dże to wej
Ma rek Kwiat kow ski w imie niu te go gre -
mium po zy tyw nie za opi nio wał uchwa łę
bu dże to wą, ale zgło sił sze reg za strze -
żeń. – Z 14 mln zł kre dy tu, któ re w tym
ro ku za cią gnie po wiat, aż 12 mi lio nów
pój dzie na spła tę sta rych kre dy tów, czy li
jest to zwy kłe ro lo wa nie kre dy tu, a tyl -
ko 2 mi lio ny prze zna czy my na in we sty -
cję i roz wój – wy li czył Kwiat kow ski.
– Za rok skoń czy się po moc unij na i je -
że li nie zmie ni my struk tu ry bu dże tu i nie
zra cjo na li zu je my wy dat ków, szcze gól nie
na oświa tę, to bę dzie źle. Ten bu dżet to
dzwo nek alar mo wy dla kie row nic twa
sta ro stwa! 

Sta ro sta Jan Go lon ka mó wił, iż zda je
so bie spra wę, że za ci ska się pę tla fi nan -
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so wa na po wie cie, że po trze ba ra dy kal -
nych kro ków i głę bo kich cięć wy dat -
ków. – Ale to mu si my wspól nie zro bić
i ra zem wziąć za to od po wie dzial ność
– stwier dził sta ro sta, zer ka jąc w kie run -
ku opo zy cji z PiS. 

Kie dy wy da wa ło się, że J. Go lon ka
się obro ni w dys ku sji, o mi kro fon po pro -
sił Wło dzi mierz Olek sy, któ ry zdo był
man dat rad ne go po wia to we go z ko mi te -
tu wy bor cze go... pa na sta ro sty. Naj pierw
czar no na bia łym wy ka zał, że ościen ne
po wia ty gor lic ki i li ma now ski w tym ro -
ku wy da dzą zde cy do wa nie wię cej pie -
nię dzy na in we sty cje a mniej
na ad mi ni stra cję niż po wiat no wo są dec -
ki, a po tem rzu cił zło tą myśl. – Trze ba
zro bić au dyt fi nan sów po wia tu, wy na jąć
ze wnętrz ną fir mę, że by przyj rza ła się
struk tu rze bu dże tu, Kry ni ca już to zro -
bi ła – ra dził by ły bur mistrz Mu szy ny.

Jó zef Świ gut (PiS) wiesz czył, że
na ko niec ro ku szkol ne go za brak nie pie -
nię dzy dla na uczy cie li. Uspo ka jał go dy -

rek tor wy dzia łu oświa ty Zbi gniew Cze -
pe lak, sza ra emi nen cja sta ro stwa, tłu ma -
cząc, że w dzia le oświa ty bu dżet jest
zrów no wa żo ny, choć fak tycz nie mo że
za brak nąć ok. 900 tys. zł na wy pła tę
usta wo wych do dat ków dla na uczy cie li.
– Tych pie nię dzy mu si my po szu kać
w wy dat kach bie żą cych szkół – mó wił
Cze pe lak. Po wia to wy ku ra tor zgo dził
się z przed mów ca mi, że nad cho dzi niż
de mo gra ficz ny, uby wa mło dzie ży w kla -
sach i trze ba bar dzo uwa żnie przyj rzeć
się wy dat kom na szko ły.

Na ko niec jesz cze Mo ni ka Bo che nek,
sze fo wa nie daw no otwar te go Po wia to -
we go Cen trum Fun du szy Eu ro pej skich,
po wie dzia ła, że pla ców ka bę dzie kosz -
to wa ła sta ro stwo w tym ro ku rap tem 400
tys. zł, na co się zło żą kosz ty wy naj mu
lo ka lu oraz pen sje 4-oso bo we go kie row -
nic twa. – Resz ta pra cow ni ków ży je
z pro jek tów unij nych – tłu ma czy ła Bo -
che nek, mi mo cho dem przy zna jąc ra cję
Edwar do wi Cią gle. 

***
Bu dżet po wia tu no wo są dec kie go

w 2011 ro ku po stro nie do cho dów wy -
nie sie pra wie 137 mln zł, a wy dat ków
– 150 mln. De fi cyt zo sta nie po kry ty
przede wszyst kim nad wy żką środ ków
fi nan so wych z 2010 ro ku (10 mln zł).

Do cho dy wła sne po wia tu (głów nie
udział w po dat ku do cho do wym PIT) to
za le d wie 12 pro cent bu dże tu, resz ta to
sub wen cje, w tym oświa to wa, środ ki
unij ne oraz do ta cje ce lo we na za da nia
zle co ne. Naj więk szą po zy cją bu dże tu
po stro nie wy dat ków w 2011 ro ku bę -
dą tra dy cyj nie na kła dy na oświa tę
i wy cho wa nie (52 proc.), a da lej: trans -
port i łącz ność (21 proc.), po moc spo -
łecz na (16 proc.) i ad mi ni stra cja (11
proc.).

Wy dat ki ma jąt ko we wy nio są rap -
tem 26 mln zł i bę dą to przede wszyst -
kim re mon ty i prze bu do wa dróg
po wia to wych. 

(HSZ)

Dzwonek alarmowy dla starosty

Za ci ska się pę tla
fi nan so wa... Jed na szko ła, za miast trzech?

Ra da Po wia tu No wo są dec kie go w spe cjal nej
uchwa le in ten cyj nej (14 gło sów za, 12 gło -
sów prze ciw) za re ko men do wa ła li kwi da cję
Ze spo łu Szkół Za wo do wych nr 2 i Ze spo łu
Szkół Drzew no -Me cha nicz nych w Sta rym
Są czu. Pla ców ki te ma ją być wchło nię te
przez Ze spół Szkół Za wo do wych im. Wła dy -
sła wa Or ka na przy ul. Da szyń skie go. Po wód
pro za icz ny: oszczęd no ści, ma le ją ca ilość
uczniów (niż de mo gra ficz ny). Prze ciw ko te -
mu roz wią za niu pro te stu ją rad ni opo zy cyj ni
(głów nie An to ni Po rę ba z PiS), jak rów nież
miej sco wi na uczy cie le oba wia jąc się re duk cji
za trud nie nia. Po wia to wy szef oświa ty Zbi -
gniew Cze pe lak prze ko nu je, że pla no wa ne
zmia ny wyj dą wszyst kim na lep sze: – Te
dzia ła nia pro wa dzą je dy nie do prze kształ ce -
nia szkół, a nie do ich li kwi da cji. Jest to tyl ko
zmia na nazw tech ni ków i za sad ni czych szkół
za wo do wych w Sta rym Są czu oraz prze -
kształ ce nie do tych cza so wych trzech ze spo -
łów szkół w je den ze spół. Dzia ła nia te nie
po wo du ją za gro że nia dla kon ty nu acji kształ -
ce nia mło dzie ży, któ ra na dal bę dzie się uczy -
ła w do tych cza so wych szko łach i za wo dach
– twier dzi. (BOS)
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Mi liar do wy kon trakt 
2 lu te go w War sza wie, z udzia łem

pre zy dent Han ny Gron kie wicz -Waltz,
kon sor cjum Sie men sa AG i no wo są dec -
kie go Ne wa gu SA pod pi sa no umo wę
na do sta wę 35 no wych sze ścio wa go no -
wych po cią gów o na zwie „In spi ro” dla
dwóch li nii war szaw skie go me tra. Umo -
wę ze stro ny spół ki Me tro War szaw skie
pod pi sa li człon ko wie za rzą du Do ro ta
Po piń ska i Grze gorz Le dzion, ze stro ny
Sie men sa Hans Jörg Grund mann i Pe ter
Bau drexl oraz Zbi gniew Ko nie czek pre -
zes Ne wa gu. Kon trakt opie wa na kwo -
tę 1 mld 69 mln zł. 

Pierw szych 10 po cią gów po wsta nie
w Wied niu (gdzie pra cow ni cy Ne wa gu
przej dą spe cja li stycz ne szko le nie), a ko -
lej ne już w No wym Są czu (w 2013 r.),
gdzie zbu do wa ne zo sta ną na ten cel no -
we ha le pro duk cyj ne. Po cią gi z No we go

Są cza bę dą ró żnić się od tych, któ re je -
żdżą obec nie w sto łecz nym me trze; bę -
dą jed no prze strzen ne, tzn. nie trze ba
bę dzie wy sia dać z po cią gu, by przejść
do in ne go wa go nu, bę dą ta kże cich sze
niż obec ne oraz wy god niej sze dla pa sa -
że rów dzię ki sze ro kim drzwiom.

Inicjatywa FAKRO: 
tunel pod torami

W wy wia dzie dla bra nżo we go por ta -
lu Ry szard Flo rek, pre zes FA KRO po -
wie dział, że za mie rza roz bu do wać
za kład pro duk cyj ny w No wym Są czu,
le żą cy w po bli żu to rów ko le jo wych.
Jak? Wy ko pu jąc pod ni mi tu nel. Pre zes
R. Flo rek wspo mniał o bu do wie no wych
hal pro duk cyj nych w naj bli ższych la -
tach. Ja ko, że fa bry ka znaj du ją ca się
przy ul. Wę gier skiej le ży w po bli żu to -
rów ko le jo wych, co utrud nia na tu ral ną

roz bu do wę za kła du, fir ma za mie rza
prze ko pać pod ni mi… tu nel. 

Dro żej za wo dę i ście ki
O po nad 5 proc. wzro sną od 1 kwiet -

nia w No wym Są czu ce ny wo dy i ście -
ków. Są dec kie Wo do cią gi tłu ma czą
pod wy żkę wzro stem kosz tów ener gii
i wy ższą staw ką po dat ku VAT. Prze cięt -
na są dec ka ro dzi na, zu ży wa ją ca mie -
sięcz nie kil ka na ście ku bi ków wo dy
i od pro wa dza ją ca ty le sa mo ście ków, za -
pła ci rocz nie o 100 zł wię cej za usłu gi
Są dec kich Wo do cią gów.

Dwie ście miejsc pra cy
Kil ka set osób zgło si ło się na roz mo -

wy kwa li fi ka cyj ne do Są dec kie go Urzę -
du Pra cy w No wym Są czu pod czas
gieł dy pra cy przy go to wa nej na zle ce nie
fir my Te sco, któ ra uru cha mia hi per mar -
ket w osie dlu Go łąb ko wi ce i po trze bu je
ok. 200 pra cow ni ków, głów nie sprze -
daw ców – ka sje rów i ma ga zy nie rów.
Otwar cie hi per mar ke tu, któ ry – wraz
z pierw szą w mie ście re stau ra cją KFC
i ki nem 5D, bę dzie czę ścią Cen trum
Han dlo we go Go łąb ko wi ce, za pla no wa -
no na 13 kwiet nia br. In we sto rem jest
spół ka są dec kich przed się bior ców za -
rzą dza na przez Ja na Ko sa, Ka zi mie rza
Śli wę i Sta ni sła wa Łu ka si ka. Po wierzch -
nia han dlo wa cen trum to 17,9 tys. m2,
obok 700 miejsc par kin go wych.

REPORTERZY „SĄDECZANINA”

GO SPO DAR CZE LU STRO RE GIO NU
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Czym jest In ter Ka dra i na czym po le ga jej
dzia łal ność?

In ter Ka dra jest agen cją pra cy tym cza so wej
i do radz twa per so nal ne go. Dzia łal ność fir my po -
le ga na do star cza niu pra cow ni ków tym cza so -
wych oraz per so ne lu do firm ze wnętrz nych.
Zaj mu je my się też do radz twem per so nal nym,
wy szu ki wa niem pra cow ni ków na sta no wi ska,
któ re są wska zy wa ne przez klien ta. In ter Ka dra
rów nież de le gu je pra cow ni ków po za gra ni ce Pol -
ski – są to głów nie opie kun ki osób star szych, wy -
ko ny wa nie opie ki pa lia tyw nej (Niem cy) oraz
pra cow ni ków bu dow la nych do Fran cji.
Od kie dy dzia ła Pań stwa fir ma i ja kie ma do -
świad cze nie? 

Fir ma dzia ła na ryn ku pod mar ką In ter Ka dra
od 2008 ro ku. Do świad cze nie In ter Ka dy jest już w tej
chwi li ogrom ne, m.in. za gra ni cą – głów nie Niem cy,
Fran cja, ale rów nież Por tu ga lia, gdzie wy sy ła my pra -
cow ni ków se zo no wych. Ma my bar dzo du że do -
świad cze nie w kra ju, po nie waż współ pra cu je my
z naj więk szy mi klien ta mi – fi lia mi mię dzy na ro do -
wych kon cer nów, któ re ma ją tu taj swo je fa bry ki i naj -
bar dziej zna ne wiel ko po wierzch nio we sie ci
han dlo we – te, w któ rych na co dzień ro bi my za ku -
py, któ rych lo ga i mar ki ko ja rzy my. Współ pra cu je my
rów nież z klien ta mi mniej szy mi, uczą cy mi się do pie -
ro w Pol sce czym jest pra ca tym cza so wa, dla cze go
jest to wy god niej sza czy bar dziej ela stycz na for ma
za trud nie nia niż tra dy cyj ne za trud nie nie ko dek so we
lub na wet tra dy cyj ne ko rzy sta nie ze zle ce nio bior cy.
Czy mo że Pan zdra dzić nie któ re z tych ma rek?

Współ pra cu je my z Te sco, Re alem, Car re fo -
urem, ale też z wiel ki mi kor po ra cja mi, któ re ma -
ją tu taj swo je fa bry ki – To shi ba, LG, Fa gor

Ma ster co ok, Elec tro lux, Lo renz -Bahl sen, Cad bu -
ry -We del, King Oskar czy Sa int -Go ba in. 
W czym za kres usług In ter Ka dry i ich efek -
tyw ność jest lep sza np. od Urzę dów Pra cy?

Urzę dy pra cy mniej sku pia ją się na ak tyw nym
po szu ki wa niu pra cy dla bez ro bot nych. Wy ni ka to
z te go, że aby za in te re so wać fir mę – po ten cjal -
ne go pra co daw cę – nie wy star czy w tej chwi li
skie ro wać do nie go pra cow ni ka, ale trze ba się wy -
ka zać szyb kim tem pem re ali za cji usług i wra żli -
wo ścią na je go po trze by. Agen cja pra cy
tym cza so wej po szu ku je klien tów, czy li pra co daw -
ców użyt kow ni ków dla osób po zo sta ją cych
na bez ro bo ciu w spo sób ak tyw ny: są to part ne -
rzy biz ne so wi, do któ rych są wy po ży cza ni pra -
cow ni cy tym cza so wi. Na to miast ro la Urzę du
Pra cy jest bar dziej pa syw na, po le ga na re dy stry -
bu cji dóbr fi nan so wych, czy li za sił ki, za po mo gi,
re je stra cja, ewi den cjo no wa nie i pro wa dze nie sta -
ty sty ki. Agen cja jest pod mio tem ko mer cyj nym,
bar dzo dy na micz nie dzia ła ją cym na ryn ku
i w spo sób ak tyw ny sta ra ją cym się zna leźć po moc
w za trud nie niu dla osób bez ro bot nych.
Czy ob słu ga klien ta po szu ku ją ce go za trud -
nie nia koń czy się w mo men cie zna le zie nia
mu pra cy, czy trwa pod czas jej wy ko ny wa -
nia, np. wy jaz du w tym ce lu za gra ni cę?

Ab so lut nie nie koń czy się w tym mo men cie,
a w grun cie rze czy to się do pie ro roz po czy na.
Klient -pra co daw ca do sta je pra cow ni ków tym cza -
so wych, któ rzy pra cu ją pod je go nad zo rem i kie -
row nic twem, jed nak sa ma agen cja ca ły czas ich
za trud nia – pro wa dzi ich do ku men ty, gro ma dzi ak -
ta oso bo we, wy pła ca wy na gro dze nia, od pro wa dza
wszel kie świad cze nia, da ni ny pu blicz no -praw ne,

prze ka zu je tzw. pa ski RMUA na ko niec mie sią ca,
pro wa dzi ewi den cję urlo pów i zwol nień cho ro bo -
wych. To bar dzo du że od cią że nie dla klien tów.
Co trze ba zro bić, by stać się klien tem In ter -
Ka dry?

Pra co daw cą użyt kow ni kiem mo że być ka żda fir -
ma. Po sia da jąc sta tus pra co daw cy użyt kow ni ka wy -
star czy pod pi sać umo wę o współ pra cy i zwy czaj nie
zło żyć do In ter Ka dry za mó wie nie na pra cow ni ków
tym cza so wych. Je że li cho dzi o ko rzy sta nie z usług
do radz twa per so nal ne go, to wy star czy pod pi sać
umo wę lub zło żyć za mó wie nie na kon kret ne go pra -
cow ni ka, któ re go klient chce za trud nić bez po śred -
nio. Ta ka sa ma sy tu acja ma miej sce w przy pad ku
do star cza nia pra cow ni ków za gra ni cę. 
Na co mo gą li czyć miesz kań cy Są dec czy zny,
fir my i bez ro bot ni ko rzy sta ją cy z usług In -
ter Ka dry?

Przede wszyst kim na ak tyw ną po moc w szu ka -
niu pra cy, co oczy wi ście jest też uza le żnio ne od licz -
by part ne rów, któ rych uda się prze ko nać
do współ pra cy z na mi – ka żdy po ten cjal ny klient,
któ re go uda się prze ko nać do ta kiej współ pra cy, da -
je miej sca pra cy dla bez ro bot nych na te re nie ca łej
Są dec czy zny. Jest to coś, co wy ra sta po nad pa syw -
ną dzia łal ność Urzę dów Pra cy. Ka żdy z po ten cjal -
nych bez ro bot nych mo że li czyć na to, że In ter Ka dra
w spo sób ak tyw ny znaj dzie dla nie go pra cę.

Po nad to w naj bli ższym cza sie zo sta nie zor ga -
ni zo wa na kon fe ren cja dla no wo są dec kich pra co -
daw ców, po ten cjal nych na szych klien tów. Bę dzie
to pre zen ta cja fir my i usług, któ re ona ofe ru je.

Łukaszczyk Maciej
Koordynator ds. Obsługi Klientów

Sieciowych Region Nowy Sącz
Agencja Pracy i Doradztwa Personalnego

InterKadra Sp. z o.o.
mobile: (+48) 668 003 099

e-mail: m.lukaszczyk@interkadra.pl

Infolinia InterKadra
tel: 0801 800 811, fax: 12 443 18 90

e-mail: dh@interkadra.pl
www.interkadra.pl

20 Sądeczanin MARZEC 2011 v www.sadeczanin.info

Każdy potencjalny
bezrobotny może liczyć 
na pracę z InterKadry
Rozmowa z Krzysztofem Jakubowskim, dyrektorem 
ds. handlowych Agencji Pracy i Doradztwa Personalnego
InterKadra sp. z .o.o.

R E K L A M A

SADECZANIN marzec 2011_SADECZANIN  27-02-2011  22:39  Strona 20



MARZEC 2011 Sądeczanin 21

v www.sadeczanin.info

Pomagamy
spełniać marzenia
o własnym domu
Od ma rzeń o wła snym miesz ka niu do kup na od po -
wied niej nie ru cho mo ści dro ga wy da je się da le ka. Ale
nie mu si tak być. – Ko rzy sta jąc z po śred nic twa wy spe -
cja li zo wa ne go biu ra nie ru cho mo ści mo żna być pew nym,
że trans ak cja bę dzie prze pro wa dzo na szyb ko i cał ko wi -
cie bez piecz nie – mó wi Kin ga Waś ko Fi li pek, li cen cjo -
no wa ny po śred nik w ob ro cie nie ru cho mo ścia mi,
wła ści ciel ka fir my Li der Nie ru cho mo ści.

Na są dec kim ryn ku fir ma Li der ist nie je od za le d wie dwóch lat, a już
zy ska ła so bie gro no wier nych klien tów?

To dla te go, że po śred ni czy my w sprze da ży i wy naj mie nie ru cho mo ści dla
bar dzo ró żnych klien tów. Z jed nej stro ny są to fir my, któ re szu ka ją miesz -
kań dla swo ich pra cow ni ków, z dru giej – du że ro dzi ny, któ re po trze bu ją
po pro stu funk cjo nal ne go do mu. Naj wy ższą oce ną dla na szych dzia łań jest
to, że klien ci po le ca ją nas swo im zna jo mym, a nie rzad ko sa mi wra ca ją.
Do ka żde go pod cho dzi my in dy wi du al nie, a zro zu mie nie po trzeb klien ta to
pod sta wa w na szej pra cy. Bo wia do mo, że do brze spre cy zo wa ne ocze ki wa -
nia to pierw szy krok do zna le zie nia od po wied niej ofer ty. W pra cy ko rzy sta -
my z no wo cze snych tech nik sprze da ży, dzię ki te mu je ste śmy w sta nie
przed sta wić klien to wi kil ka pro po zy cji. Sta ra my się też, aby wy na gro dze -
nie, któ re po bie ra my, nie by ło prze szko dą w osta tecz nym pod ję ciu de cy zji
o za ku pie czy sprze da ży nie ru cho mo ści. To wszyst ko ra zem spra wia, że klien -
ci, któ rzy sko rzy sta li z na szych usług, wy cho dzą za do wo le ni. 

Ja ki do kład nie wa chlarz usług pro po nu je fir ma Li der?
Po śred ni czy my w speł nia niu ma rzeń... (śmiech). A tak na po wa żnie, to

głów nie zaj mu je my się po śred nic twem w za ku pie, sprze da ży i wy naj mie
miesz kań, do mów, dzia łek, ale też nie ru cho mo ści ko mer cyj nych. Po nad to
wy ko nu je my Świa dec twa Cha rak te ry sty ki Ener ge tycz nej bu dyn ków i miesz -
kań od da wa nych do użyt ko wa nia oraz pro wa dzi my pro ce du ry od bio ro we

bu dyn ków. Sta ra my się mi ni ma li zo wać for mal no ści przy spo rzą dza niu ak -
tu no ta rial ne go, a jest to mo żli we dzię ki współ pra cy z sze re giem spe cja li -
stów. Na sza ofer ta jest skie ro wa na do ku pu ją cych, wła ści cie li nie ru cho mo ści,
na jem ców oraz firm de ve lo per skich. 

Na co mo gą li czyć klien ci, któ rzy zwró cą się do Pa ni biu ra?
Przede wszyst kim na pro fe sjo nal ne sfi na li zo wa nie swo jej trans ak cji, bez -

płat ne po ra dy po śred ni ka oraz fa cho we kon sul ta cje praw ne. Lo jal nie ne go -
cju je my ce ny, nad zo ru je my ter mi ny re ali za cji umo wy i bez piecz ny prze pływ
środ ków pie nię żnych. Po sfi na li zo wa niu trans ak cji słu ży my po mo cą w dal -
szym pro ce sie re ali za cji ma rzeń. Po ma ga my w zor ga ni zo wa niu wszyst kich
for mal no ści zwią za nych na przy kład z bu do wą lub re mon tem. Tu taj wspie -
ra mnie mój mąż, któ ry po sia da du że do świad cze nie w pro wa dze niu te go
ty pu in we sty cji. Współ pra cu je my rów nież z wie lo ma fir ma mi bu dow la ny -
mi oraz uta len to wa ny mi ar chi tek ta mi.

Czy oso by, któ re na wła sną rę kę znaj dą nie ru cho mość, też mo gą
sko rzy stać z ofe ro wa nej przez agen cję ob słu gi for mal no -praw nej
trans ak cji? 

Oczy wi ście. Spraw dza my stan praw ny nie ru cho mo ści, ne go cju je my
wa run ki umo wy, uczest ni czy my przy pod pi sy wa niu ak tu no -
ta rial ne go oraz spo rzą dza my pro to kół prze ka za nia
nie ru cho mo ści. Współ pra cu je my też
z Ban ka mi, dzię ki cze mu po ma ga -
my uzy skać wy jąt ko wo ko rzyst ne
wa run ki kre dy tów hi po tecz nych lub
go tów ko wych. 

Go rą co po zdra wia my na szych sta -
łych klien tów i za pra sza my do współ -
pra cy no wych.

KIN GA BED NAR CZYK

Biu ro Li der Nie ru cho mo ści znajduje się przy ul. Dłu go sza 43/4 w No wym Są czu. Na po czą tek wy star czy kon takt te le fo nicz ny
600-260-768 lub mej lo wy: biu ro@li der -ns.pl. Za pra sza my też do od wie dze nia stro ny in ter ne to wej www.li der -ns.pl
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Spra wa cią gnie się od sze ściu lat. Pod ję ta
kosz tem 17,5 mln zł przez gmi nę Cheł miec
ka na li za cja Świ niar ska, jesz cze za ka den cji
po przed nie go wój ta Sta ni sła wa Po rę by, oka za -
ła się gi gan tycz ną fu szer ką. 

Nie so lid ny wy ko naw ca, fir ma Eko meks Sta ni sła wa
Klim ka ze Szczaw ni ka, przy bier nej po sta wie in we -
sto ra (czy li gmi ny), pod łą czy ła ko lej ne go spo dar -
stwa do sie ci ka na łów, nie cze ka jąc na jej od biór

przez in spek to rów nad zo ru bu dow la ne go. Ka na li za cję za czę -
to eks plo ato wać bez praw nie. Te raz nie czy sto ści za le wa ją
część wsi, wy do sta ją się z grun tu, co fa ją się do to a let. Sta ni -
sław Kli mek nie po czu wa się do wi ny, twier dzi, że in we sty -
cję wy ko nał pra wi dło wo.

Śmier dzą cy pro blem jest zna ny są do wi, pro ku ra tu rze, sa -
mo rzą do we mu ko le gium od wo ław cze mu, sa ne pi do wi, or ga -

nom ochro ny śro do wi ska i mi ni ster ds. zwal cza nia ko rup cji
Ju lii Pi te rze. Od po nad dwóch lat w Pro ku ra tu rze Okrę go wej
w No wym Są czu z za wia do mie nia obec ne go wój ta Ber nar da
Sta wiar skie go to czy się po stę po wa nie m.in. w spra wie nie -
pra wi dło wo ści przy prze tar gu na wy ko naw cę. Pod ko niec
stycz nia miesz kań cy Świ niar ska na cze le z soł ty sem An drze -
jem Drzy zgą urzą dzi li pro test -pi kie tę przed są dem przy ul. Pi -
jar skiej, na trans pa ren tach wid nia ły na pi sy: „Oszu ka ła nas
ban da zło dziei! Ście ki za le wa ją na sze do my!” 

Ostat nie dni przy nio sły pu blicz ną wy mia nę „li stów otwar -
tych” mię dzy po wia to wym in spek to rem nad zo ru bu dow la ne -
go Ja nu szem Gol cem i wój tem Ber nar dem Sta wiar skim.

In spek tor Go lec za nim wy stą pił do pro ku ra tu ry, to wcze -
śniej wle pił wój to wi Chełm ca ka rę grzyw ny za użyt ko wa nie
przez miesz kań ców Świ niar ska nie ode bra nej ka na li za cji i po -
bie ra nie przez gmi nę opła ty z te go ty tu łu. Po wie lu ko ro wo -
dach gmi na za pła ci ła 80 tys. zł grzyw ny plus od set ki.

Ad mi ni stra cja bu dow la na stoi na sta no wi sku, że in we sty -
cję trze ba do koń czyć, wy ko nać do ku men ta cję za stęp czą, co
ma kosz to wać ok. pół mi lio na zło tych. Wój to wi Sta wiar skie -
mu, jak mó wi, ani w gło wie le ga li za cja spar ta czo nej ro bo ty.
Cze ka na wer dykt są du w Kra ko wie, gdzie po zwał wy ko naw -
cę ze Szczaw ni ka. Wyj ścia z te go im pa su nie wi dać.

(HSZ)

Cuch ną cy
pro blem

Po wia to wy in spek tor nad zo ru bu dow la ne go, Ja nusz Go lec:

„Wszel kie dzia ła nia or ga nów nad zo ru bu dow la ne go w spra wie zmie -
rza ły i zmie rza ją do do pro wa dze nia spor nej ka na li za cji do sta nu zgod -
ne go z pra wem, tak aby mo żna by ło ją ode brać i bez piecz nie
użyt ko wać. Stwier dzo ne nie pra wi dło wo ści w bu do wie ka na li za cji spo -
wo do wa ły wstrzy ma nie in we sty cji i na ło że nie przez Po wia to we go In -
spek to ra Nad zo ru Bu dow la ne go na ka zu spo rzą dze nia pro jek tu
bu dow la ne go za mien ne go już w po ło wie 2008 r. O tym, że in we sty cja
jest wa dli wie wy ko na na i wy ma ga spo rzą dze nia pro jek tu za mien ne go
in we stor wie dział, jed nak do pu ścił do jej eks plo ata cji i do ło żył wszel -
kich sta rań, aby od cią gnąć w cza sie ko niecz ność spo rzą dze nia wy ma -
ga nej przez pra wo do ku men ta cji.”

Wójt Ber nard Sta wiar ski do in spek to ra Ja nu sza Gol ca:

„(...) Od cze go w koń cu jest Pa na in sty tu cja, sko ro Pan twier dzi, że nie
zro bi łem nic w spra wie od bio ru ka na li za cji w Świ niar sku oprócz te go,
że za in te re so wa łem tym pro ble mem wszyst kie mo żli we in sty tu cje
– wg mo jej oce ny wła śnie do te go po wo ła ne? Pro szę ła ska wie o udzie -
le nie w koń cu od po wie dzi, czy w Pa na oce nie mia łem prze bu do wać
ca łą ka na li za cję w Świ niar sku, zo sta wia jąc wy ko naw cę bu bla w spo ko -
ju i to wszyst ko kosz tem miesz kań ców na szej gmi ny (…) Wresz cie, czy
jest Pan prze ko na ny, że ka na li za cja Świ niar sko I, któ ra zo sta ła przez
Pa na ode bra na, jest wy ko na na zgod nie ze sztu ką bu dow la ną i zgod nie
z pro jek tem, bo we dług Spo łecz ne go Ko mi te tu Miesz kań ców Świ niar -
ska jest bu blem bu dow la nym?

FO
T.

 H
SZ

GOSPODARKA
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K on flikt wo kół bu do wy kom -
plek su re kre acyj no -spor to we -
go za ta cza co raz szer sze krę gi.
In we sty cja, któ ra mia ła być do -

bro dziej stwem skłó ci ła już nie mal
wszyst kie in sty tu cje i po ró żni ła na do -
bre miesz kań ców tej uzdro wi sko wej
miej sco wo ści. 

Kie dy na po cząt ku lu te go, pod czas
kon fe ren cji pra so wej sta ro sta Jan Go lon -
ka do stał do rąk pe ty cję pod pi sa ną
przez 300 miesz kań ców Piw nicz nej, by -
ło już pew ne, że kon flikt na brzmie wa.
Sy gna ta riu sze ape lu do ma ga li się w niej
sku tecz nej po mo cy w li kwi da cji po czy -

nań, któ re zdą ża ją do prze rwa nia re ali -
za cji in we sty cji.

– Pra gnie my żyć w po czu ciu eko no -
micz ne go roz wo ju i lep szych szans
na przy szłość, nie chce my być ska za ny -
mi na wy nisz cze nie eko no micz ne na sze -
go mia sta i gmi ny – na pi sa li w pe ty cji
piw ni cza nie.

Jesz cze te go sa me go dnia do cze ka li
się wspar cia Sta ro stwa.

– In we stor ma pra wo moc ne po zwo le -
nie na bu do wę i mo że zgod nie z nim re -
ali zo wać in we sty cję. Opie ra my się
na obo wią zu ją cym pla nie za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go. W związ ku z tym

de cy zja jest po zy tyw nie pod trzy ma -
na i miej my na dzie ję, że zo sta nie zre ali -
zo wa na. Że by śmy po sze rzy li swo ją ofer tę
nar ciar ską – oświad czył Go lon ka.

Spra wa dla ko goś mnie zo rien to wa -
ne go w lo kal nych re aliach wy da wa ła się
być za koń czo na: „jest le gal ne po zwo le -
nie, mo żna bu do wać”. Pro ste? Nie ste ty
nie, bo rę kę na in we sty cji trzy ma jesz -
cze pro ku ra tor.

Od kil ku mie się cy są dec ka pro ku ra tu -
ra, po wia do mio na wio sną ze szłe go ro ku
przez eko lo gów, do ma ga się za trzy ma nia
in we sty cji. Po stę po wa nie wsz czę ła
na wnio sek eko lo gów ze Sto wa rzy sze nia
Pra cow nia na Rzecz Wszyst kich Istot

Pro ku ra tor re jo no wy w No wym Są -
czu po wo łał się na opi nie nie za le żnych
eks per tów: Pań stwo we go In sty tu tu Geo -
lo gicz ne go i Aka de mii Gór ni czo -Hut ni -
czej w Kra ko wie.

Obie eks per ty zy wska zu ją, że in we sty -
cja nie tyl ko za gra ża wo dom mi ne ral -
nym, ale ta kże oży wi ru chy osu wi sko we.
Przy go to wa nie tras dla nar cia rzy (wy cin -

W Ki ca rzu mia ło być El do ra do...
a skoń czy ło się wielką kłót nią
Gdy cię żki sprzęt bu dow la ny wje chał na grzą skie zbo cze gó -
ry Ki carz, w Piw nicz nej Zdro ju ra dość mie sza ła się z obu -
rze niem i stra chem. Miesz kań cy po kłó ci li się o sta cję
nar ciar ską. Z jed nej stro ny roz wój tu ry sty ki i miej sca pra cy
dla miej sco wych, z dru giej kom plet na de gra da cja śro do wi ska
na tu ral ne go. Co wy bio rą, a ra czej, któ ra in sty tu cja do ko -
na za nich te go wy bo ru?

Optymizm po podpisaniu umowz początkiem 2010 r. Od lewej: Waldemar Sałata – inwestor z Warszawy, Cezary
Charzewski, prezes spółki Stacja Narciarska Kicarz, Rafał Brzezowski – inwestor z Warszawy, Andrzej Gąsiorowski,
burmistrz Edward Bogaczyk, zastępca burmistrza Tomasz Kmiecik FOT. MIGA
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ka drzew i sztucz ne na śnie ża nie) gro zi
osu nię ciem się już na ru szo ne go za chod -
nie go zbo cza gó ry. 

Śled czy przy chy li li się też do ar gu -
men tów eko lo gów, któ rzy twier dzą, że
po wiat przy wy da niu po zwo le nia na bu -
do wę sta cji nar ciar skiej nie wziął
pod uwa gę te go, że in we sty cja mo że
znisz czyć miej sco we źró dła wo dy mi ne -
ral nej „Piw ni czan ka”. 

Do nie sie nie zło ży li eko lo dzy z By -
strej, człon ko wie Sto wa rzy sze nia Pra -
cow nia na Rzecz Wszyst kich Istot. Tak,
to ci sa mi, o któ rych usły sza ła ca ła Pol -
ska pod czas gło śnej ak cji w Do li nie Ro -
spu dy. Od te go cza su ta gru pa jest
sym bo lem, w za le żno ści od po glą dów
i punk tu wi dze nia, al bo wal ki o śro do -
wi sko na tu ral ne, al bo nie zro zu mia łe go
pie niac twa. 

– Już wcze śniej ape lo wa li śmy, że bu -
do wa sta cji na Ki ca rzu do pro wa dzi
do wy nisz cze nia źró deł wo dy mi ne ral nej,
jed ne go z nich już nie ma – mó wi Ra do -
sław Ślu sar czyk, pre zes sto wa rzy sze nia
Pra cow nia na Rzecz Wszyst kich Istot

Pod kre śla, że wy so kie jest praw do po -
do bień stwo te go, że gdy in we sty cja zo -
sta nie zre ali zo wa na, czyn ne osu wi sko
zo sta nie uru cho mio ne.

– To mo że mieć dra stycz ny wpływ
na lo kal nych miesz kań ców, bo to jest

prze su nię cie mas ziem nych, nie do koń -
ca zba da nych w wiel ko ściach, ale mo że
to być na wet za gro że nie zdro wia i ży cia
– ar gu men tu je Ślu sar czyk, 

Pra cow nia prze ko nu je, że miesz kań -
cy do ma ga ją cy się wzno wie nia in we sty -
cji sa mi pod ci na ją ga łąź, na któ rej sa mi
sie dzą. Po twier dza ją to geo lo dzy z Kra -
kow skiej Aka de mii Gór ni czo-Hut ni czej.

– W 2007 r. przy go to wa li śmy do ku -
men ta cję dla Mi ni ster stwa Śro do wi ska
i Mi ni ster stwa Zdro wia, któ ra wska zu je
na za gro że nia pły ną ce z dzia łal no ści
sta cji – za pew niał dzien ni ka rzy już kil -
ka ra zy w tym ro ku, dr Ma riusz Czop
z Pra cow ni Geo tech no lo gii, Od wad nia -
nia i In ży nie rii Śro do wi ska AGH.

Dok tor Lu cy na Raj chel z Wy dzia łu
Geo lo gii, Geo fi zy ki i Ochro ny Śro do -
wi ska AGH sa ma po cho dzi z Piw nicz -
nej. Dla niej spra wa ma tro chę szer szy,
bo bar dziej oso bi sty wy miar. Nie chce
by ro dzin na miej sco wość stra ci ła to, co
ma naj cen niej sze go: uni kal ne źró dła
mi ne ral ne i pięk ną przy ro dę:

– Przez tą bu do wę Piw nicz na -Zdrój
mo że utra cić sta tus uzdro wi ska z po wo -
du znisz cze nia wód mi ne ral nych. Spa da
też mi ne ra li za cja uję cia P-9. W po bli żu
sto ku, z po wo du osu wi ska, w trzech bu -
dyn kach po pę ka ły ścia ny. Skan da lem
jest też wy cin ka drzew w stre fie B uzdro -
wi ska, któ ra zgod nie z obo wią zu ją cym
pra wem po win na być chro nio na – mó -
wi dr Raj chel.

Sta ro stwo Po wia to we, mi mo pro ble -
mów z pro ku ra tu rą, na ukow ca mi i eko -
lo ga mi, trzy ma się swo je go sta no wi ska.

– Plan za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go Piw nicz nej był uzgad nia ny
przez ró żne in sty tu cje, rów nież Pań stwo -
wy In sty tut Geo lo gicz ny. Na tej pod sta -
wie stwier dzo no, że in we sty cja mo że być
re ali zo wa na. Praw ne aspek ty spraw dza -
ło Sa mo rzą do we Ko le gium Od wo ław -
cze. Nie do pa trzo no się na ru sze nia
pra wa. Spra wa jest pra wi dło wo pro wa -
dzo na. In we sto rzy mo gą dzia łać. Nic nie
za le ży od sta ro stwa. De cy zje są w rę -
kach gmi ny i bu du ją cych sta cję – umy -
wa rę ce Go lon ka.

Przy oka zji sta ro sta po wia to wy po ru -
szył też kwe stie eko no micz ne.

– Kto bę dzie po no sił kosz ty po wsta -
ją ce wsku tek cof nię cia de cy zji, wy da nej

w opar ciu o plan za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go? Prze cież in we stor po -
niósł okre ślo ne wy dat ki – py ta Go lon ka.

Wy wo ła ny „do ta bli cy” Edward Bo -
ga czyk, bur mistrz Piw nicz nej ca ły czas
za pew nia wszyst kich, że ba da nia geo lo -
gicz ne wy klu czy ły oba wy o źró dła
„Piw ni czan ki”. 

– Piw nicz na z cze goś mu si żyć – mó -
wi. – Nie ma mo żli wo ści zbu do wa nia
u nas za kła dów prze my sło wych, nie ma
u nas gle by pszen no -bu ra cza nej, są gle -

by 6, 7 kla sy. Tyl ko tu ry sty ka nam po zo -
sta ła i z tej tu ry sty ki bę dzie my w 100
proc. ko rzy stać – mó wił nie daw no Bo -
ga czyk na an te nie lo kal nej te le wi zji.

Biz nes me ni, któ rzy chcie li za mie nić
gó rę w tu ry stycz ne El do ra do, co raz go -
rzej zno szą ca łe za mie sza nie. Za in we sto -
wa li w bu do wę już ok. 20 mi lio nów
zło tych, a na zwrot na kła dów się nie za -
no si. An drzej Gą sio row ski, je den z in we -
sto rów, od kil ku ty go dniu uni ka me diów.
Od po cząt ku prac nad kom plek sem spor -
to wym pod kre ślał, że do ku men ta cja, ja -
ką przed ło żył w ce lu uzy ska nia
po zwo le nia na bu do wę by ła kom plet na.

300 miesz kań ców Piw nicz nej, któ rzy
pod pi sa li się pod pe ty cją, nie chce słu -
chać obaw o osu wi ska i gi ną ce źró dła,
choć wy ra ża je spo re gro no, jak by nie
by ło, fa chow ców. Ma rzą o pra cy i zy -
skach. Au to rzy pe ty cji na zy wa ją eks per -
ty zy na ukow ców „skan da licz ny mi
spo strze że nia mi” i „po mó wie nia mi, któ -
re nie mo gą być uspra wie dli wio ne po -
zor ną dba ło ścią o śro do wi sko na tu ral ne”. 

BO GU MIŁ STORCH
(po czą tek ba ta lii o Ki carz opi sa ła Iga Mi cha lec

w„Są de cza ni nie” nr 3 [2] z mar ca 2010 r.)

Biznesmeni, którzy chcieli
zamienić górę
w turystyczne Eldorado,
coraz gorzej znoszą całe
zamieszanie.
Zainwestowali w budowę
już ok. 20 milionów
złotych, a na zwrot
nakładów się nie zanosi. 
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Ko men tarz au to ra:

Sta ro stwo Po wia to we w No wym Są czu wraz
ze słyn ną „pe ty cją 300” miesz kań ców Piw -
nicz nej do star czy ło dzien ni ka rzom, rów -
nież... kse ro stro ny „Dzien ni ka Za chod nie go”
z fe lie to nem Ka mi la Dur czo ka:
Ata ku ją z ukry cia. Nie wi dać na wet oczu,
zwy kle po ły sku ją cych me ta licz nie w mro -
ku. Ob ser wu ją oto cze nie, a po tem wy ko -
nu ją szyb ki i gwał tow ny skok (...)
A skan sen ma my, bo gru pa, prze pra -
szam, to cy tat z jed ne go z licz nych fo rów
in ter ne to wych, „ży cio wych po pa prań -
ców i nie udacz ni ków zwa nych eko ter ro -
ry sta mi” za mor do wa ła Za ko pa ne,
Szczyrk i Kor bie lów. Jak im się ta sztu ka
uda ła? Ano za po mo cą kart ki z na pi sem
„pro test” – pi sze dzien ni karz TVN. 
Szyb kie po łą cze nie na stę pu ją cych fak tów:
zły eko log, Ki carz, sta ro sta Go lon ka, Ka mil
Dur czok po zwa la przy pusz czać, że pan sta ro -
sta ma po glą dy po dob ne do Dur czo ka i wy -
dał po zwo le nie na bu do wę z czy stym
su mie niem. Czy nie bę dzie jej ża ło wał?
Po wtór na zgo da Sta ro stwa Po wia to we go
na bu do wę sta cji, spra wi ła, że znów in we -
sty cji bę dzie się mu siał przyj rzeć pro ku ra tor.
Po tem ko lej ne pi sma, oświad cze nia, ze zwo -
le nia itd. Wszyst ko po trwa mie sią ce, je śli nie
la ta. Przez ten czas tu ry ści nie bę dą śmi gać
po sto ku, a źró dła wo dy mi ne ral nej i drze wa
jesz cze czę ściej niż te raz bę dzie mo żna zo ba -
czyć je dy nie na zdję ciach. Osu wi sko ca ły czas
za gra żać bę dzie po bli skim za bu do wa niom. 
Woj nę o Ki carz prze gra ją wszy scy. Gdy, któ -
raś ze stron, ją wy gra i tak nie bę dzie po wo -
du do świę to wa nia. Zresz tą, to już nie bę dzie
de cy zja miesz kań ców. Wy bo ru mię dzy
ochro ną śro do wi ska i bez pie czeń stwem lu -
dzi (osu wi ska!!!), a„dut ka mi” od tu ry stów
i mniej szym bez ro bo ciem, lub mó wiąc
wprost, więk szą szan są dla miej sco wych
na„prze ży cie od pierw sze go do pierw sze go”
do ko na ją urzęd ni cy zza swo ich biu rek.

Bo gu mił
Storch

Dom We sel ny Sta ry Młyn
w No wym Są czu to rze czy -
wi ście sta ry, przed wo jen ny
młyn. Po dob nie jak po bli ska

wy twór nia po ście li i fi ra nek Te ra, opi -
sa na w na szym cy klu w po przed nim
nu me rze „Są de cza ni na”, mie ści się
w bu dyn ku, któ ry daw niej był mły nem,
na pę dza nym wo dą z po bli skiej Ka mie -
ni cy, do pro wa dzo ną tu taj przy po mo cy

ka na łu, któ ry pły nął pod spodem. Wła -
ści cie le dzi siej sze go do mu we sel ne go
za pew nia ją, że w piw ni cach wciąż
znaj du ją się urzą dze nia mły nar skie.

Młyn był bar dzo so lid ny, sko ro je go
mu ry o pra wie pół me tro wej gru bo ści
po sta wio no z peł nych ce gieł. Po woj nie
na le żał do spół dziel ni Las, któ ra mia ła
tu swo je ma ga zy ny, po tem prze szedł
na wła sność fir my WP Trans Woj cie cha

Lu dzie z gło wą

Izba wytrzeźwień
w cenie imprezy
W ra mach na sze go tryp ty ku we sel ne go opi sa li śmy już
w cy klu „Lu dzie z gło wą” or ga ni za tor kę we sel Bo że nę Ga -
ga tek oraz za pew nia ją ce go opra wę mu zycz ną DJ Mar shal la.
Ko lej na dom we sel ny, bo w ostat nich la tach po tę żnie
zwięk szy ła się licz ba ta kich wy spe cja li zo wa nych przy byt -
ków. Nasz wy bór padł na Sta ry Młyn.

Ka zi mierz Grze gor czyk (z le wej) i Ma rian Bo dzio ny na tle tro fe ów pił kar skich
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Po pie lu cha, a w 2008 r. ku pi li go Ka zi -
mierz Grze gor czyk i Ma rian Bo dzio ny.

Jak stra żak z gór ni kiem
Po cho dzą z Piąt ko wej, są ró wie śni ka -

mi i zna ją się od dziec ka. Grze gor czyk
ukoń czył Szko łę Cho rą żych Po żar nic twa
w Kra ko wie i pra co wał w Ko men dzie
Wo je wódz kiej Stra ży Po żar nej w No -
wym Są czu. Przez 6 lat or ga ni zo wał
szko le nia. Po tem ru szył za gra ni cę
za chle bem. W Ki skun ha las na Wę grzech
bu tel ko wał to kaj, a w Gre cji pra co wał
na plan ta cjach owo ców.

Bo dzio ny za li czył sa mo cho dów kę
w No wym Są czu, a po tem od słu gi wał
woj sko w ko pal ni wę gla ka mien ne go Ko -
ściusz ko w Ja worz nie. Za rob ki tak mu się
tam spodo ba ły, że zo stał pod zie mią
w su mie na 6 lat. Sam wpraw dzie wę gla
nie wy do by wał, ale przy go to wy wał
do wy do by cia przod ki. Po pro stu jak kret
drą żył tu ne le na głę bo ko ści do 1000 m.
Prze żył po rząd ne tąp nię cie, rzu ci ło nim
kil ka me trów do ty łu, na wet go przy sy -
pa ło. Ca łe szczę ście, że tyl ko mia łem,
więc wy grze bał się z ru mo wi ska o wła -
snych si łach.

A na prze ło mie lat 80. i 90. do łą czył
do Grze gor czy ka za gra ni cą. Ten już

wte dy był w Au strii, m.in. w Kla gen fur -
cie w Ka ryn tii. Ra zem pra co wa li ja ko
kel ne rzy w re stau ra cji Golf Ho te lu
w Ma ria wald.

Po po wro cie do Pol ski za ło ży li hur tow -
nię Re na GB z do dat ka mi ka let ni czy mi, bo
No wy Sącz był za głę biem w tej bra nży.
Jed nak tak ja koś ok. 2008 r. ta ni im port

z Chin za czął wy kań czać miej sco we fir my
pro du ku ją ce to reb ki i in ne wy ro by ze skó -
ry. Ry nek za czął się kur czyć, a bra nża pod -
upa dać, więc że by sa mi prze trwać i nie
zwal niać pra cow ni ków, ku pi li ten sta ry
młyn z my ślą o do mu we sel nym.

Za okrą glo na se ce sja
Do bie ga ły bo wiem do nich in for ma -

cje, że nie któ re mło de pa ry i po trzy la ta

cze ka ją ze ślu bem, bo nie ma ją gdzie
wy pra wić we se la. Wie dzie li za tem, że
jest po pyt, więc oni za ję li się po da żą.
Pech chciał, że nie oni jed ni… I w tej
chwi li na Są dec czyź nie ma my do mów
we sel nych do sta tek, a na wet prze syt,
więc w 2010 r. roz po czę ła się wal ka kon -
ku ren cyj na, ucie ka ją ca się do naj gor -
szych me tod, łącz nie z pod pa le nia mi,
o czym prze ko na li się wła ści cie le do -
mów we sel nych w Cie nia wie i Ry trze.

Oni swój uru cho mi li w koń cu 2009 r.
Z mły na zo sta ły sa me mu ry, resz tę za -
adap to wa li do wła snych po trzeb. O ile
sko ru pa jest przed wo jen na, to wnę trze
no wo cze sne, za opa trzo ne na wet w kli -
ma ty za cję, dzię ki któ rej unie za le żni li się
od pór ro ku i tem pe ra tur na ze wnątrz.

Wnę trze głów nej sa li, w któ rej na po -
wierzch ni ok. 300 m kwa dra to wych mo -
że za siąść do 200 osób, a i tak po zo sta je
spo ro wol ne go miej sca na tań ce i zresz -
tą ogól nie jest luź no, dzię ki cze mu brać
kel ner ska mo że swo bod nie la wi ro wać,
nie wy le wa jąc barsz czu na bia łe suk nie
ślub ne pa nien mło dych, za pro jek to wa ne
jest przez ab sol went kę Li ceum Sztuk
Pla stycz nych w No wym Wi śni czu Wio -
let tę Ro lę w sty lu se ce sji, ogól nie za -
okrą glo nym. Pa ste lo wa ko lo ry sty ka

Wi dok ogól ny Do mu We sel ne go Sta ry Młyn Ścia na jak gdzieś w To ska nii

Dom Weselny Stary Młyn
w Nowym Sączu to
rzeczywiście stary,
przedwojenny młyn.
Właściciele zapewniają, że
w piwnicach wciąż znajdują
się urządzenia młynarskie.

GOSPODARKA
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do sko na le skom po no wa na. W gór nych
par tiach ścian cią gną się dys kret ne
szlacz ki or na men tu. Dla pań stwa mło -
dych prze zna czo ne są fo te le z ozdob ną
ta pi cer ką. Za miast szyb wpra wio ne są
wi tra że dzie ła Mag da le ny Kot kow skiej
z Piąt ko wej. Ona też zaj mu je się od po -
wied nią ara nża cją wnętrz w za le żno ści
od im pre zy, ja ka ma się od być.

Na sta wi li się na we se la, stud niów ki,
chrzci ny, imie ni ny, im pre zy fir mo we.
Naj trud niej mia ło być ze stud niów ka mi,
gdyż sa le na te za ba wy re zer wo wa ne są
gru bo wcze śniej. Ale im uda ło się szyb -
ko we drzeć i na ten ry nek. W so bo tę po -
prze dza ją cą na szą wi zy tę w Sta rym
Mły nie ba wi li się tam ma tu rzy ści
z Tech ni kum Odzie żo we go. Szko da, że
nas tam nie by ło, bo za pew ne kre acje
dziew cząt po wa la ły na ko la na…

Żad nej pra cy się nie bo ją
Wła ści cie le Sta re go Mły na za pew -

nia ją im pre zo wi czom wszyst ko oprócz
mu zy ki i al ko ho lu, bo nie ma ją kon ce sji
na je go sprze da wa nie. Te dwie spra wy
go spo darz im pre zy mu si za ła twić we
wła snym za kre sie, choć co do mu zy ki,
to Bo dzio ny z Grze gor czy kiem ma ją tak
roz le głe kon tak ty, że za wsze mo gą ko -
goś po le cić.

To, że wła ści cie le za pew nia ją wszyst -
ko z wy jąt kiem dwóch rze czy ozna cza,
że rów nież ofe ru ją wy ży wie nie. Za ple -
cze ku chen ne Sta re go Mły na jest im po -
nu ją ce. Nie tyl ko speł nia wszel kie
stan dar dy unij ne, nie tyl ko jest no wo cze -
sne, ale ta kże zaj mu je im po nu ją cą po -
wierzch nię. Tak jak w ja kimś du żym
pa ła cu są tam osob ne po miesz cze nia
kre den so we na tzw. stat ki, czy li bo ga ty
asor ty ment na czyń, są chłod nie, są po -
miesz cze nia so cjal ne dla za ło gi.

W cza sie naj więk szych im prez kuch -
nią zaj mu je się 6 osób. Ob sa dę kel ner -
ską re kru tu je się w za le żno ści od licz by
go ści. Za sa da jest ta ka, że jed na kel ner -
ka lub kel ner ma przy pa dać na 20 kon -
su men tów. Ob słu ga kel ner ska po ja wia
się w ko stiu mach za pro jek to wa nych
przez Mał go rza tę Le niar w sty lu mły -
nar skim, bo hi sto ria i na zwa lo ka lu prze -
cież zo bo wią zu ją. 

Wła ści cie le – jak Ire na Kwiat kow ska
w se ria lu te le wi zyj nym „Czter dzie sto la -

tek” – są oso ba mi pra cu ją cy mi i żad nej
pra cy się nie bo ją. Zor ga ni zu ją im pre zę,
za pew nią za opa trze nie, sta ną za ba rem,
za mie nią się w kel ne rów, a jak trze ba, to
jesz cze za sią dą w kuch ni na zy del kach
i w mig ostru ga ją metr kar to fli.

Ra zem z pra cow ni ka mi wy bu do wa li
na ty łach głów ne go bu dyn ku ro dzaj
drew nia nej al ta ny, w któ rej mo żna urzą -
dzać gril lo wi ska. Nie opo dal jest plac za -
baw przy dat ny, je śli go ście przy bę dą
na we se li sko lub chrzci ny w asy ście licz -
nej dzie ciar ni. Kie dy za no si się, że bę -
dzie tych szkra bów wię cej, wła ści cie le
or ga ni zu ją na wet przed szko lan kę, któ ra
zaj mu je się dzieć mi, że by ich ro dzi ce
mo gli się ba wić ze spo koj ny mi gło wa mi.

Za sad ni czy per so nel Do mu We sel ne -
go Sta ry Młyn oprócz wła ści cie li sta no -
wi 7-oso bo wa za ło ga ich hur tow ni
do dat ków ka let ni czych. W ty go dniu
pra cu ją w hur tow ni, a w so bo ty prze -
dzierz ga ją się w ku cha rzy i kel ne rów.
Po nie waż fir ma jest ro dzin na, w pro spe -
ro wa niu Sta re go Mły na po ma ga ją też
ma łżon ki i dzie ci wła ści cie li.

Ko le dzy z bo iska
Dla im pre zo wi czów, któ rzy za nad to

za pa mię tu ją się w za ba wie prze zna czo -
ne są 24 miej sca ho te lo we w es te tycz -
nych po ko jach na dru giej kon dy gna cji.

Wła ści cie le wzię li na sie bie trud od sie -
wa nia za ba wo wi czów, któ rzy za nad to
so bie po fol go wa li. Przed roz po czę ciem
im pre zy wi ta ją wszyst kich przy wej ściu,
ale nie chle bem i so lą, lecz w for mie
uro czy ste go od bie ra nia klu czy ków sa -
mo cho do wych. 

Kie dy po kil ku, kil ku na stu go dzi nach
uczest nik im pre zy zdra dza ocho tę jej

opusz cze nia, wła ści cie le lo ka lu i jed no -
cze śnie de po zy ta riu sze klu czy ków wła -
sno ocz nie do ko nu ją lu stra cji
po ten cjal ne go kie row cy na oko licz ność
te go, czy w ak tu al nym sta nie na da je się
do pro wa dze nia po jaz du me cha nicz ne -
go. Je śli oglę dzi ny wy pad ną po zy tyw -
nie, kie row ca od zy sku je klu czy ki, ale
je że li stwier dzo ne zo sta ną ob ja wy nad -

Po ko ik dla... zmę czo nych za ba wą FOT. IRP

Wła ści cie le Sta re go Mły -
na za pew nia ją im pre zo wi -
czom wszyst ko oprócz
mu zy ki i al ko ho lu, bo nie
ma ją kon ce sji na je go
sprze da wa nie. Te dwie
spra wy go spo darz im pre zy
mu si za ła twić we wła snym
za kre sie.

SADECZANIN marzec 2011_SADECZANIN  27-02-2011  22:39  Strona 27



28 Sądeczanin MARZEC 2011 v www.sadeczanin.info

mier ne go upo je nia… za ba wą, nie do szły
kie row ca jest kie ro wa ny na spo czy nek
w po ko iku na dru giej kon dy gna cji. Do -
daj my, że noc leg w tej pod ręcz nej izbie
wy trzeź wień wli czo ny jest w ce nę im -
pre zy i nic nie kosz tu je eks tra.

Grze gor czy ka i Bo dzio ne go oprócz
ko le żeń stwa i Sta re go Mły na łą czy to, że
obaj udzie la ją się ta kże ja ko pił ka rze.
Ten pierw szy grał na wet kie dyś w dru -
ży nie ju nio rów San de cji. Tre no wał ra -
zem z ta ki mi zna ny mi pił ka rza mi, jak
póź niej szy re pre zen tant Pol ski oraz sto -
per Wi sły Kra ków, GKS Ka to wi ce i Au -
strii Wie deń Ma rek Świer czew ski, jak
po moc nik Le gii War sza wa An drzej Łat -
ka, jak gracz Sta li Mie lec i Wi sły Kra -
ków Krzysz tof Łę to cha, jak za wod nik
Ra do mia ka, Ślą ska Wro cław i Le cha
Po znań Le szek Par tyń ski.

Wła ści cie le Sta re go Mły na gra ją
w pił kę no żną w dru ży nie old bo jów
Awans -Re na, któ rą za ło żył jesz cze obec -
ny po seł, a by ły pił karz An drzej Czer -
wiń ski, a pro wa dzi ją na dal brat po sła
Bog dan Czer wiń ski, wła ści ciel fir my
ochro niar skiej Se zam. Ra zem z tym ze -
spo łem po wy gry wa li spo ro tur nie jów
dla old bo jów, ta kże po są siedz ku na Sło -
wa cji i w Cze chach.

IRE NE USZ PAW LIK

Współ wła ści cie le Sta re go Mły na Ka zi -
mierz Grze gor czyk (z le wej) i Ma rian
Bo dzio ny pod wła sno ręcz nie wy ko -
na nym ży ran do lem w drew nia nej al -
ta nie na ty łach do mu we sel ne go

Przy ja zny oto cze niu pro jekt
mo der ni za cji opra co wał żeń -
ski du et: Ewe li na Ja skul ska
z No we go Są cza i jej ró wie -

śnicz ka An na Mil ler z Ży rar do wa.
Co wi dzi my? Przede wszyst kim

czte ry kry te try bu ny, dwa na ście ty się -
cy miejsc sie dzą cych, pod grze wa ną
mu ra wę. Bry ła sta dio nu i za da sze nia
jest wkom po no wa na w kra jo braz Ko tli -
ny Są dec kiej. Kształt da chu sta dio nu,
in spi ro wa ny for mą gó rzy stą Be ski du
Są dec kie go, pod par ty jest na dźwi ga -
rach sta lo wych przy bie ra ją cych po stać
drzew, któ rych ga łę zie wzno szą się
i opa da ją. Mem bra na da cho wa (z włók -
na szkla ne go wzmac nia na te flo nem)
roz pię ta po nad try bu na mi, miej sca mi
scho dzą ca do po zio mu te re nu, na wią -
zu je do fa lu ją cych me an drów rzek i po -
to ków gór skich. Po kry cie da chu ma
wła ści wo ści sa mo czysz czą ce. Sto pień
prze pusz czal no ści świa tła jest re gu lo -
wa ny po przez zmia nę gru bo ści ma te -
ria łu, co da je licz ne mo żli wo ści
w ilu mi na cji świetl nej obiek tu. Dzię ki
wy so kiej ela stycz no ści ma te ria łu mo -
żli we jest ukształ to wa nie po wło ki
obiek tu w for mę przy po mi na ją cą ma -
syw gór ski, co na da je mu nie po wta rzal -
ny i wy jąt ko wy cha rak ter.

– Tak jak wo da jest zmien na, tak sa -
mo fa sa da obiek tu za ska ku je swo ją ró -
żno rod no ścią kształ tu w za le żno ści
od punk tu pa trze nia. Prze miesz cza nie
się na pro me na dzie jest jak od kry wa -
nie, po ru sza nie się jak w le sie po mię -
dzy drze wa mi, tu jed nak nie ma

miej sca na przy pa dek, wszyst kie ele -
men ty, po cząw szy od funk cji, po przez
kon struk cję, a skoń czyw szy na po wło -
ce mem bra mo wej, mu szą two rzyć do -
sko na łą ca łość, two rzą cą har mo nię
po mię dzy ele men ta mi tra dy cyj ny mi
a no wo cze sny mi – stwier dza ją Ewe li -
na Ja skul ska i An na Mil ler.

Po pa trz my na szcze gó ły. Od stro ny
ul. Ki liń skie go wy dzie lo no pod jazd

Sta dion 
jak ma rze nie
W ślad za in sta la cją sztucz ne go oświe tle nia wło da rze mia -
sta i klu bu San de cja za czę li my śleć o dal szej roz bu do wie li -
czą ce go już czter dzie ści lat obiek tu przy ul. Ki liń skie go.
Przed pierw szym me czem przy świe tle elek trycz nym
do No we go Są cza do tar ła za pie ra ją ca – przy znaj my! – dech
w pier siach roz pra co wa na w naj drob niej szych szcze gó łach
wi zja ko lej nych kro ków in we sty cyj nych na tym obiek cie.

Co widzimy? Przede
wszystkim cztery kryte
trybuny, dwanaście tysięcy
miejsc siedzących,
podgrzewaną murawę.
Bryła stadionu i zadaszenia
jest wkomponowana
w krajobraz Kotliny
Sądeckiej.
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i bez po śred nie wej ście dla VIP -ów,
a od stro ny ul. Krań co wej wjazd dla au -
to bu sów ekip z mo żli wo ścią bez po śred -
niej ko mu ni ka cji ze spo łu do po miesz czeń
dru żyn na sta dio nie. Gra cze nie są na ra -
ża ni na żad ne nie bez pie czeń stwo ze stro -
ny ki bi ców dru ży ny prze ciw nej.
W prze strze nie dla dru żyn za pro jek to wa -
no po miesz cze nia zgod ne z wy tycz ny mi
PZPN ta ki mi jak: szat nie dla za wod ni -
ków, to a le ty, ja cuz zi, po ko je ma sa żu, po -
miesz cze nia roz grzew ki, sa le tre ne rów
i kon tro li do pin gu itp. Pił ka rze przez tu -
nel wy cho dzą bez po śred nio na bo isko.

W czte rech na ro żni kach obiek tu za -
pro po no wa no wej ścia na pro me na dę,
z któ rej mo żna do stać się na try bu nę. Ze
wzglę dów bez pie czeń stwa te czte ry

wej ścia zo sta ły za pro jek to wa ne tak, aby
ka żdy ki bic mu siał wejść na po ziom
pro me na dy gór nej, a stam tąd kie ro wać
się do wła ści we go miej sca. Ki bic mu si
pod nieść gło wę, aby wejść po scho dach,
w związ ku z czym ka me ra obej mu je go
„okiem” już od prze kro cze nia bra mek
wej ścio wych na ob szar sta dio nu. Na po -
zio mie pro me na dy gór nej znaj du ją się
to a le ty oraz kio ski ga stro no micz ne dla
ki bi ców. Pro me na da peł ni po nad to wa -
żne funk cje: ko mu ni ka cyj ną oraz ewa -
ku acyj ną.

Pod try bu na mi wy dzie lo no kil ka lóż
dla wa żnych go ści. Lo że ma ją po -
wierzch nię oko ło 26m2, wy po sa żo ne są
w me ble i urzą dze nia wy so kiej ja ko ści.
Lo że VIP wy naj mo wa ne by ły by nie tyl -

ko na czas trwa nia za wo dów spor to wych,
ale rów nież po za im pre za mi od by wa ją -
cy mi się na obiek cie np. w ce lu spo tkań
biz ne so wych. Lo że VIP po sia da ją wła sny
ta ras wi do ko wy na bo isko w naj lep szym
pod ką tem wi docz no ści miej scu. 

Pod try bu na mi wy dzie lo no je den lub
dwa po zio my po wierzch ni prze zna czo nej
pod wy na jem – łącz nie oko ło 20 tys. m2.
Po wierzch nia ta peł ni ła by funk cję han -

Na sta dio nie San de cji przy ul. Ki liń skie go sta nę ły przy wie zio ne z Tur cji czte -
ry masz ty (wy so kie na 45 m, o wa dze 14 ton), któ re po słu żą do sztucz ne go
oświe tle nia obiek tu. Ka żdy ze słu pów wy po sa żo no w 42 re flek to ry, któ re
da ją na tę że nie świa tła 1600 luk sów. Urzą dze nia oświe tle nio we są pro duk cji
re no mo wa nej fir my Phi lips. Ope ra cja po sta wie nia masz tów do pio nu
wzbu dzi ła du że za in te re so wa nie są de czan. 
Pro jekt oświe tle nia przy go to wał Ry szard Ogo rzel ski z no wo są dec kiej pra -
cow ni Elek tro pro jekt, z któ rym ści śle współ pra co wał ar chi tekt Wi told Król.
Wy ko naw ca mi by li: kon sor cjum firm: In sta la tor stwo Elek trycz ne z Kry ni cy -
-Zdro ju oraz PPU El marc z No we go Są cza. Koszt in we sty cji: 2,5 mln zł (z bu -
dże tu mia sta). Pierw szy mecz San de cji (z Ru chem Ra dzion ków) w bla sku
ju pi te rów za pla no wa no na 19 mar ca (godz. 19).
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dlo wą, ko mer cyj ną lub usłu go wą. Urzą -
dzo ne tu pu by, ka wiar nie, skle py, ga le -
rie przy no si ły by do cho dy dla
wła ści cie la obiek tu w cza sie, gdy
na obiek cie nie od by wa ją się żad ne im -
pre zy ma so we.

Sta dion zo stał za pro jek to wa ny rów -
nież w ta ki spo sób, aby mógł peł nić
funk cję im prez ma so wych (np. kon cer -
ty mu zycz ne), przez co stał by się wa -
żnym w mie ście i re gio nie miej scem
sze ro ko po ję tej kul tu ry i roz ryw ki.

Od stro ny ul. Ki liń skie go zlo ka li zo -
wa no wjazd dla po jaz dów uprzy wi le -
jo wa nych: ka ret ki po go to wia, stra ży
po żar nej i po li cji.

Pro jek tan ci prze wi dzie li też miej sca
par kin go we na są sied nich dział kach. 

Przed sta wio na wy żej wi zja mo der -
ni za cji sta dio nu San de cji jest na ra zie
me lo dią przy szło ści, wy ma ga spo rych
na kła dów fi nan so wych, ale, oczy wi -
ście, od cze goś trze ba za cząć. 

– Nie jest to je dy ny pro jekt, ja ki
przed sta wio no wła dzom mia sta, ale ta
pro po zy cja rze czy wi ście ro bi wra że -
nie. No wy Sącz stać na pięk ny, a za -
ra zem ka me ral ny sta dion, je den
z naj pięk niej szych obiek tów te go ty pu
w Pol sce po łu dnio wej. To miej sce nie
tyl ko dla me czów pił kar skich, ale też
dla ma so wej i in dy wi du al nej re kre -
acji, roz ryw ki i edu ka cji, kon cer tów
gwiazd, spo tkań biz ne so wych – za -
uwa ża dy rek tor Wy dzia łu Kul tu ry
i Spor tu UM Jó zef Kan tor. 

Re alia są na stę pu ją ce: w obec nej sy -
tu acji bu dże to wej mia sta nie stać na sa -

mo dziel ne udźwi gnię cie li czo nych
w kil ka dzie siąt mi lio nów zło tych kosz -
tów in we sty cji. Po trzeb ne są środ ki ze -
wnętrz ne lub nada nie te mu
przed się wzię ciu for my part ner stwa pu -
blicz no -pry wat ne go, a kon kret ne ro bo -
ty mo żna po dzie lić na eta py.

– Czy to fan ta zja, od le głe ma rze -
nie? My ślę, że nie – twier dzi dy rek tor
J. Kan tor. (LEŚ)

Me cze w No wym Są czu

W ra mach roz gry wek I -li go wych San de cja
ro ze gra wio sną br. na wła snym obiek cie
dzie więć spo tkań, z cze go osiem w so bot -
nie po po łu dnia i wie czo ry, na to miast jed no
w piąt ko wy wie czór.
5 mar ca (so bo ta), godz. 15 
San de cja – GKP Sti lon Go rzów Wiel ko pol ski
19 mar ca (so bo ta), godz. 18 
San de cja – Ruch Ra dzion ków
2 kwiet nia (so bo ta), godz. 18
San de cja – Ko le jarz Stró że
16 kwiet nia (so bo ta), godz. 19
San de cja – Gór nik Po lko wi ce
30 kwiet nia (so bo ta), godz. 19
San de cja – Ter ma li ca Bruk -Bet Nie cie cza
11 ma ja (so bo ta), godz. 19
San de cja – Od ra Wo dzi sław Ślą ski
21 ma ja (so bo ta), godz. 20
San de cja – GKS Ka to wi ce
27 ma ja (pią tek), godz. 20 
San de cja – ŁKS Łódź 
11 czerw ca (so bo ta), godz. 17
San de cja – KSZO Ostro wiec Świę to krzy ski

Co łą czy MKS San de cja
z bu do wą sta dio nu Bal tic
Are na w Gdań sku, na któ rym
ro ze gra ne zo sta ną me cze mi -
strzostw Eu ro py w pił ce no -
żnej EU RO 2012? Oka zu je
się, że nie ma ło.

T ym „łącz ni kiem” jest mło da,
wszech stron nie wy kształ co -
na ko bie ta, mgr inż. ar chi tekt
Ewe li na Ja skul ska, ro do wi ta

są de czan ka, któ ra od po nad dwóch lat
jest kie row ni kiem pro jek tu pn. „Sta dion
w Gdań sku” i pro wa dzi ze spół pro jek -
to wy od po wie dzial ny za mię dzy bra nżo -
wą ko or dy na cję pro jek tu z pra ca mi
bu dow la ny mi. Swo je obo wiąz ki dzie li -
ła (i dzie li) w ostat nich mie sią cach
na pra cę w biu rze fir my Rho de Kel ler -
mann Waw row sky w War sza wie
i na bu do wie w Gdań sku. 

W tym za pra co wa nym ży ciu są dec ka
pa ni ar chi tekt – wraz z ko le żan ką rów -
nież z bra nży, An ną Mil ler – zna la zła też
czas na przy go to wa nie pro jek tu mo der -
ni za cji i roz bu do wy sta dio nu San de cji
w No wym Są czu.

Skrom ne dzie wu chy, ró wie śnicz ki
(ma ją po 31 lat), bro nią się przed ja ki -
kol wiek roz gło sem wo kół sie bie, chro -
nią pry wat ność, uwa ża ją się za „try bi ki”
w tym ogrom nym przed się wzię ciu.

– Na sza pra ca po le ga na sko or dy no -
wa niu pro jek tu z bra nża mi (kon struk cja,
wszel kie in sta la cje, fir my) oraz zmia na -
mi wpro wa dza ny mi na pla cu bu do wy.
Do dat ko wo oce nia my pro jek ty warsz ta -
to we firm, któ re „wcho dzą” na bu do wę
z po szcze gól ny mi pro duk ta mi. Oce -
na po le ga na pra wi dło wo ści wy ko na nia
opra co wa nia warsz ta to we go zgod nie
z pro jek tem ar chi tek to nicz nym oraz obo -
wią zu ją cy mi prze pi sa mi – mó wią Ewe -
li na i An na.

***
Ewe li na Ja skul ska po cho dzi z dziel -

ni cy He le na. Ma tu rę (1998) zda wa ła
w I LO im. Ja na Dłu go sza, w kla sie
o pro fi lu ma te ma tycz no -fi zycz nym, któ -
rej wy cho waw cą był prof. An drzej Frą -
czek, słyn ny an gli sta ps. „Fa ster”.
Wy kształ ce nie ar chi tek to nicz ne zdo by -
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ła na Po li tech ni ce Kra kow skiej. Swo ją
dro gę za wo do wą roz po czę ła w No wym
Są czu ja ko prak ty kant ka, po tem pra co -
wa ła przy pro jek tach bu dyn ków miesz -
ka nio wych w Kra ko wie, na to miast
pod czas krót kiej prak ty ki za wo do wej
w Chi ca go asy sto wa ła przy mo der ni za -
cji obiek tów sa kral nych oraz pro jek to -
wa niu bu dyn ków miesz kal nych.
W war szaw skich biu rach pro jek to wych
zdo by wa ła do świad cze nie przy pro jek -
to wa niu obiek tów biu ro wych (Ron do 1
w War sza wie), prze my sło wych i han dlo -
wych („Zło te Ta ra sy” w sto li cy, Cen -
trum Han dlo we „Wzgó rze” w Gdy ni). 

Obec nie pra cu je na sta no wi sku kie -
row ni ka pro jek tu gdań skie go sta dio nu
na EU RO 2012. Bra ła udział w licz nych
kon kur sach ar chi tek to nicz nych zdo by -
wa jąc na gro dy i wy ró żnie nia.

– Pod czas ostat nich wa ka cji tak bar -
dzo za fa scy no wa ła mnie kul tu ra ku bań -
ska, że pod ję łam współ pra cę z Wy dzia łem

Ar chi tek tu ry w Ha wa nie na rzecz re no wa -
cji znisz czo nych bu dyn ków czę ści sta rej
sto li cy Ku by. Mo ją pa sją jest rów nież two -
rze nie in sta la cji w prze strze ni pu blicz nej.
To no wa dzie dzi na, w któ rej chcia ła by się
móc w przy szło ści zre ali zo wać. 

***
An na Mil ler uro dzi ła się w Ży rar do -

wie. Zdo by wa nie wie dzy ar chi tek to -
nicz nej roz po czę ła już w war szaw skim

Tech ni kum im. Sta ni sła wa No akow skie -
go. Edu ka cję kon ty nu owa ła na Wy ższej
Szko le Eko lo gii i Za rzą dza nia w War -
sza wie oraz w nie miec kiej Fa ch hoch -
schu le w Bo chum. Pierw sze kro ki
za wo do we sta wia ła ja ko sta żyst ka pra -
cu jąc przy re ali za cji pro jek tów osie dli
miesz ka nio wych w Ży rar do wie i w nie -
miec kim biu rze pro jek to wym. Po po -
wro cie do kra ju roz po czę ła pra cę
w War sza wie przy pro jek tach bu dyn -
ków wie lo ro dzin nych, uży tecz no ści pu -
blicz nej i cen trów han dlo wych. Obec nie
pra cu je przy pre sti żo wym pro jek cie
przy go to wy wa nym na EU RO 2012, ja -
kim jest sta dion pił kar ski w Gdań sku. 

Obok ar chi tek tu ry jej dru gą pa sją jest
fo to gra fia. W tym kie run ku rów nież
kształ ci ła się za wo do wo, a po tem swo je
po my sły re ali zo wa ła pod czas se sji zdję -
cio wych w ate lier fo to gra ficz nym. Wy -
ko rzy stu jąc umie jęt no ści w obu tych
dzie dzi nach bra ła udział w kil ku wy sta -
wach zdjęć o te ma ty ce ar chi tek to nicz nej
zdo by wa jąc wy ró żnie nia.

Obie pa nie ar chi tekt po zna ły się pra -
cu jąc przy pro jek cie sta dio nu gdań skie -
go. Ich wza jem ne po ro zu mie nie oraz
do bra współ pra ca sta ły się za lą żkiem
do dal sze go roz wo ju za wo do we go i za -
owo co wa ły kon cep cją sta dio nu San de cji.

Sta dio nu jak ma rze nie. Są zna ki
na nie bie i zie mi, że mo że się ono zi ścić
szyb ciej niż my śli my…

JE RZY LE ŚNIAK

Ewe li na Ja skul ska i An na Mil ler

Mię dzy San de cją
a... Ba ltic Are ną

W tym zapracowanym życiu
sądecka pani architekt
– wraz z koleżanką również
z branży, Anną Miller
– znalazła też czas
na przygotowanie projektu
modernizacji i rozbudowy
stadionu Sandecji
w Nowym Sączu.
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W daw nych do brych cza sach,
kie dy jesz cze Pio trek Świer -
czew ski to czył bo je w Li dze
Mi strzów, Adam Sie ja, pre zes
Okrę go we go Związ ku Pił ki
No żnej w No wym Są czu zor ga -
ni zo wał wy pra wę szla kiem zna -
nych sta dio nów eu ro pej skich. 

Z a brał licz ną gru pę tramp ka rzy
i ju nio rów, kil ku pre ze sów no -
wo są dec kich klu bów i ni żej
pod pi sa ne go re dak to ra. 

Od wie dzi li śmy m.in. sta dio ny Mi la -
nu i In te ru, Olim pi que Mar sy lia, To ulo -
se i Mo na co, Re alu i Bar ce lo ny. To by ła
eks tra kla sa, ró żnią ca się od be to no wych
gi gan tów ty pu Nep sta dion w Bu da pesz -
cie czy Łu żni ki w Mo skwie. Je że li fut -
bol jest swo je go ro dza ju od mia ną re li gii,
a tak z pew no ścią jest dla mi lio nów ki -
bi ców we Wło szech czy Hisz pa nii, to ta -

kie sta dio ny jak San Si ro czy Nou Camp
ja wi ły nam się ja ko „sank tu aria” oto czo -
ne czcią przez rze sze mi ło śni ków pił ki
no żnej. Za pa mię ta łem wi zy tę w szat ni,
gdzie wi sia ły przy go to wa ne do wdzia -
nia ko szul ki gwiazd, da ne nam też by ło
zaj rzeć do po miesz czeń pra so wych i sę -
dziow skich, a na wet przy siąść na miej -
scach dla VIP -ów.

Od te go cza su prze by wa jąc w ró -
żnych miej scach, sta ram się obej rzeć nie
tyl ko głów ne atrak cje, za byt ki, ale też
sta dio ny, na wet, gdy by to by ły nie od gry -
wa ją ce spe cjal nej ro li w pił kar skim
świat ku obiekty Na rwiku, Lwowa czy...
Nie cie czy. Wszę dzie zna la złem coś cie -
ka we go, nie ko niecz nie pod czas gry. 

Stu diu jąc te raz pro jekt i wi zu ali za cję
no we go obiek tu San de cji, au tor stwa
mło dych i uta len to wa nych pro jek tan tek
Ewe li ny Ja skul skiej i An ny Mil ler, sta -
nę ły mi przed ocza mi świą ty nie fut bo -
lo we z tam tej pod ró ży, tam tej sze bo iska,
try bu ny, tu ne le, pu by ki bi ców, mu zea
pił kar skie i skle py z pa miąt ka mi („re li -
kwia mi” – po zo sta jąc przy re li gij nych
po rów na niach), sło wem wszyst ko to, co
ma wpływ na at mos fe rę i po śred nio
na wy nik spor to wy.

Po wró ci ło chło pię ce uczu cie pod nie -
ce nia, gdy trzy ma łem w rę ku ko szul kę
z na zwi skiem Zi na di ne Zi da ne’a lub gdy
do ty ka łem ro bią cej nie sa mo wi te wra że -
nie tra wy (ni czym dy wan), po któ rej bie -
gał wte dy Bra zy lij czyk Ro nal do. Te raz
ocza mi wy obraź ni zo ba czy łem przy ul.

Ki liń skie go są dec ką „świą ty nię fut bo lu”,
z ca łą ko lo ro wą otocz ką, ga le rią zdo by -
wa nych od po nad stu lat tro fe ów, pla ka -
tów, fo to gra fii, stro jów klu bo wych
(szy tych na mia rę... od nie mow la ków
po wiel ko lu dów) i na tu ral nej wiel ko ści

Biznes i „sanktuarium”

Pol ski ak cent na sta dio nie Bar ce lo ny:
na pa miąt ko wą ta bli cę z na zwi ska mi
srebr nych me da li stów olim pij skich
z 1992, w tym i są de czan Pio tra
Świer czew skie go i Alek san dra Kła ka,
wska zu ją pre zes San de cji An drzej
Da nek i dyr. WKiS UM Jó zef Kan tor Sądeczanie z Adamem Sieją na Nou Camp w Barcelonie FOTL LEŚ

Jeżeli futbol jest swojego
rodzaju odmianą religii,
a tak z pewnością jest dla
milionów kibiców we
Włoszech czy Hiszpanii, to
takie stadiony jak San Siro
czy Nou Camp jawiły nam
się jako „sanktuaria”
otoczone czcią przez rzesze
miłośników piłki nożnej. 
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wo sko wych fi gu r sław, od Ta de usza Ko -
niecz ne go po Wie sła wa Spie gla.

Wy obra żam też so bie na San de cji
zna ko mi te przy go to wa ne pły ty bo isk,
ide al nie przy strzy żo ną tra wę i mi mo -
wol nie do strze gam dzi siej szych tramp -
ka rzy (a mo że ju nio rów?) w cze lu ściach
wie lo pię tro wej niec ki sta dio nu, w hu ku
do pin gu i okrzy ków, sztur mu ją cych jak
na skrzy dłach bram kę ry wa li. 

Ró żne są te mo je eu ro pej skie sta dio ny.
Jed ne wy glą da ją ce jak sta tek ko smicz ny
czy neo go tyc ki za mek, in ne ni czym ba ry -
ka da w oko pach pod Sta lin gra dem.
Szcze gól nej ma gii na bie ra ją do pie ro wte -
dy, gdy wie czo rem za bły sną na nich świa -
tła elek trycz ne i wy peł nią się wi dow nią,
a na mu ra wie pił ka rza mi lub ze spo łem
roc ko wym. Ja kie wra że nia sta ną się na -
szym udzia łem 19 mar ca, gdy 1600 luk -
sów za bły śnie nad dru ży ną Ja no
Frőhli cha? A ja kie jesz cze mo gą być, gdy -
by prze sta wio na obok wi zja mło dych ar -
chi tek tek sta ła się rze czy wi sto ścią?

Pro jekt Ja skul skiej i Mil le rów nej da -
je szan sę obec no ści ta kiej ma gii przez
ca łą do bę, nie tyl ko wie czo rem, ale
i za dnia. To rzad ka sztu ka po łą cze nia
no wo cze sno ści z tra dy cją i be skidz ką
spe cy fi ką re gio nu. To też spo sób na oży -
wie nie mia sta, na po bu dze nie ko niunk -
tu ry, sło wem na biz nes. To ta ka
spor to wa ga le ria han dlo wo -roz ryw ko -
wa, w któ rej mo żna spę dzić z po żyt kiem
i atrak cyj nie kil ka go dzin. (LEŚ)

W ło da rze Piw nicz nej
od kil ku już do brych lat
szu ka li chęt nych, któ rzy
zde cy do wa li by się ku pić

trzy dział ki o po wierzch ni 0,3639 ha
wraz z trze ma pa wi lo na mi w sta nie su -
ro wym za mknię tym, wy bu do wa nych
kie dyś z prze zna cze niem na ce le za kła -

du przy ro do lecz ni cze go. Kil ka na ście
lat te mu obiek ty na wła snych grun tach
za czę ła wzno sić gmi na, ale in we sty cji
nie do pro wa dzi ła do fi na łu. Bu dyn ki
z ka żdym ro kiem co raz bar dziej po pa -
da ły w ru inę, bo nie by ło pie nię dzy ani
na ich do koń cze nie, ani na wła ści we
za bez pie cze nie. Wi zja uzdro wi sko we -

Sztandarowa inwestycja 
Piwnicznej-Zdroju sprzedana!

Łazienki 
dla Mikulskich
Nisz cze ją ce od lat dzie więć dzie sią tych ubie głe go wie ku nie -
do koń czo ne, słyn ne piw ni czań skie Ła zien ki po szły wresz cie
pod mło tek. 10 lu te go w Urzę dzie Mia sta i Gmi ny w Piw nicz -
nej -Zdro ju Jo an na i Ma riusz Mi kul scy z No we go Są cza pod -
pi sa li pro to kół, koń czą cy ro ko wa nia do ty czą ce ich kup na.
Na byw cy za pła cą za tę nie ru cho mość 601 tys. zł w ra tach. 

Joanna i Mariusz Mikulscy
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go za kła du bal ne olo gicz ne go z ką pie la -
mi bo ro wi no wy mi i mi ne ral ny mi oraz
czę ścią ho te lo wą po zo sta ła więc na pa -
pie rze. W te re nie po zo sta ły na to miast
bu dyn ki z ma ły mi po ko ja mi bez sa ni ta -
ria tów, bez mo żli wo ści za mon to wa nia
po chyl ni dla nie peł no spraw nych. 

Ile ra zy ła zien ki szły od 2003 r.
pod przy sło wio wy mło tek (wte dy Ra da
Mia sta i Gmi ny zgo dzi ła się na ich
sprze daż) – trud no już dzi siaj do ciec.
Wszyst kie do tych cza so we pró by szu ka -
nia na byw cy, któ ry zde cy do wał by się
wy ło żyć ka pi tał i do koń czyć tę in we sty -
cję koń czy ły się nie ste ty nie po wo dze -
niem. Za in te re so wa ni nie ru cho mo ścią,
któ rzy no si li się z za mia rem jej na by cia,
szyb ko się z te go wy co fy wa li, po obej -

rze niu nie przy no szą cych chlu by mia stu
bu dyn ków. Mo że po ku to wa ło ta kże i to,
że przez la ta część miesz kań ców, przy -
wią za nych do tra dy cji, blo ko wa ła zby -
cie tej uzdro wi sko wej in fra stuk tu ry.

Sztan da ro wą in we sty cją dla Piw nicz -
nej Zdro ju Ła zien ki sta ły się w 1932 r.,
kie dy to po do ko na niu pierw szych od -
wier tów wo dy mi ne ral nej ów cze sna Ra -

da Gmi ny za de cy do wa ła o bu do wie
pa wi lo nu bal ne olo gicz no -lecz ni cze go.
Ini cja to rem te go przed się wzię cia był Eu -
ge niusz Brą giel – wła ści ciel piw ni czań -
skiej ap te ki i póź niej szy le karz
uzdro wi sko wy Lu dwik Rze szu tek
Wspie rał ich moc no bur mistrz Jan Mar -
ci szew ski. W cią gu bar dzo krót kie go
cza su wy bu do wa no drew nia ny obiekt
o 7 ka bi nach. I już w paź dzier ni ku te goż

ro ku bur mistrz oce nia jąc na fo rum Ra dy
Gmi ny funk cjo no wa nie Ła zie nek stwier -
dził, że cie szy ły się one u let ni ków wiel -
kim wzię ciem. Nic, więc dziw ne go, że
w ko lej nych la tach przy stą pio no do roz -
bu do wy obiek tu i bu do wy ja kże po trzeb -
nej tu dro gi do jaz do wej. Dzia łal ność
Ła zie nek przy no si ła sys te ma tycz ny
wzrost do cho dów dla mia sta, dość po -
wie dzieć, że np. w 1935 r. aż 37 proc. bu -
dże tu mia sta po cho dzi ło z te go źró dła.

Okres woj ny to za nik dzia łal no ści Ła -
zie nek. Szyb ko jed nak przy stą pio no
do ich re ak ty wa cji. Wpraw dzie ule gły
one czę ścio we mu znisz cze niu pod czas
po wo dzi w 1948 r., ale już w la tach na -
stęp nych wy ko ny wa no dzien nie oko -
ło 100 ką pie li bo ro wi no wych i 200
ką pie li kwa so wę glo wych. Apo geum
roz kwi tu prze ży wa ły zaś Ła zien ki
w okre sie tzw. eks pe ry men tu no wo są -
dec kie go. Jed nak w la tach osiem dzie sią -
tych wy eks plo ato wa ną bez
prze pro wa dze nia ko niecz nych re mon -
tów pi jal nię i za kład przy ro do lecz ni czy
trze ba by ło za mknąć i obiek ty zli kwi do -
wać. W 1992 r. od da no wpraw dzie
do użyt ku no wą pi jal nię, ale na do koń -
cze nie za kła du przy ro do lecz ni cze go za -
bra kło nie ste ty fun du szy. Obiekt
w bu do wie nisz czał przez la ta. 

W koń cu jed nak się uda ło, ale dro ga
do sprze da ży Ła zie nek nie by ła ła twa.

Nowi właściciele Łazienek
w pierwszej kolejności chcą
powstrzymać degradację
pawilonów. Ten etap prac
chcieliby zrobić w ciągu
najbliższych tygodni, ale
ich plany uzależnione są
od pogody. 
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Przed ro ko wa nia mi, do któ rych przy stą -
pi li, ja ko je dy ni ofe ren ci Jo an na i Ma -
riusz Mi kul scy, gmi na ogło si ła dwa
prze tar gi (w kwiet niu i sierp niu ub. r.),
któ re za koń czy ły się ne ga tyw nym wy ni -
kiem. Te raz ce na wy wo ław cza, za pro po -
no wa na przez gmi nę wy no si ła 600 tys.
zł (net to) i by ła ni ższa od pier wot nej
o 370 tys. zł. 

– Skła da jąc pod pi sy na pro to ko le ro -
ko wań sta li śmy się wła ści cie la mi piw ni -
czań skich Ła zie nek – po wie dzie li nam
Jo an na i Ma riusz Mi kul scy. – Klam ka
za pa dła. Co mo że my jesz cze do dać?.
Lu bi my wy zwa nia, lu bi my re ali zo wać
coś, co jest nie stan dar do we. W tej nie -
ru cho mo ści, choć jest ona w ta kim, a nie
in nym sta nie, zo ba czy li śmy to coś. Piw -
nicz na za wsze się nam po do ba ła. Je śli
na sza ce gieł ka przy czy ni się do roz wo ju
tej pięk nej miej sco wo ści, to już bę dzie
bar dzo du żo.

Pań stwo Mi kul scy przy zna ją, że po -
mysł, by bli żej przyj rzeć się piw niczń -
skim Ła zien kom za kieł ko wał
w ubie głym ro ku, gdy na stro nie in ter -
ne to wej Urzę du Mia sta i Gmi ny Piw -
nicz na -Zdrój uka za ły się in for ma cje
o prze tar gach na sprze daż pa wi lo nów.
Kie dy po ja wi ła się na to miast wia do -
mość, że gmi na chce je zbyć w dro dze
ro ko wań mie li już go ni twę my śli i za -
czę li bar dzo po wa żnie za sta na wiać się
nad kon cep cją kup na.

– Mie li śmy świa do mość, że pa wi lo -
ny są nie do koń czo ne, zu peł nie dzi siaj

nie funk cjo nal ne i, że je śli po dej mie my
się te go za da nia bę dzie my mu sie li
od no wa przejść wszel kie do ku men ta -
cyj ne for mal no ści – stwier dza ją – Do -
sko na le zda wa li śmy so bie rów nież
spra wę z te go, że na wet, gdy się zde cy -

du je my ku pić ła zien ki, mu si my za cho -
wać ich pier wot ne prze zna cze nie, czy li
lecz ni czy cha rak ter. Stwier dzi li śmy, że
w Piw nicz nej jest za po trze bo wa nie
na ta ki obiekt. Wie my, że cze ka nas
ogrom pra cy. 

No wi wła ści cie le Ła zie nek w pierw -
szej ko lej no ści chcą po wstrzy mać de -
gra da cję pa wi lo nów. Ten etap prac
chcie li by zro bić w cią gu naj bli ższych ty -
go dni, ale ich pla ny uza le żnio ne są
od po go dy. Po tem cze ka ich opra co wa -
nie kon cep cji prze bu do wy bu dyn ków.

– Da je my so bie nie speł na rok na ze -
bra nie nie zbęd nej do ku men ta cji – do da -

je Ma riusz Mi kul ski, wła ści ciel fir my
pro jek to wo -bu dow la nej REMM z No -
we go Są cza. – Nie bę dzie to ła twe, ale
ma my na dzie ję, że szyb ko prze brnie my
przez ten etap. Chcie li by śmy, by po wstał
tam ma ły pen sjo nat z kil ko ma po ko ja -
mi 1, 2 i 4-oso bo wy mi, ma ją cy roz bu do -
wa ną część lecz ni czą, któ ra bę dzie
zgod na z daw ną wi zją za kła du przy ro -
do lecz ni cze go. Bę dą w niej, za tem po ko -
je lecz ni cze i za bie go we, jak rów nież
ką pie lo we (ja cuz zi), sau na, gro ta sol na,
gro ta lo do wa. Na sta wia my się na to, by
obiekt peł nił funk cje lecz ni cze i za bie go -
we. Chcie li by śmy do bu do wać też ma ły
ba se nik dla dzie ci.

– Bar dzo do brze by ło by, gdy by uda ło
się otwo rzyć nasz obiekt na prze ło mie ro -
ku 2012/2013 – uwa ża Ma riusz Mi kul -
ski, z wy kształ ce nia in ży nier bu dow la ny,
wła ści ciel fir my pro jek to wo -bu dow la nej
REMM w No wym Są czu. Je go żo -
na – Jo an na, uczy fi zy ki w Gim na zjum
nr 5 w No wym Są czu. Obo je an ga żu ją
się w dzia łal ność Sto wa rzy sze nia Mło -
dów -Głę bo kie, któ re go pre ze ską od lat
jest Ma ria Kra sow ska. Ma riusz Mi kul -
ski, przy go to wał i prze ka zał nie od płat -
nie pro jekt bu do wy są dec kie go
ho spi cjum.

Ze sprze da ży Ła zie nek bar dzo się
cie szy Edward Bo ga czyk, bur mistrz
Piw nicz nej -Zdro ju.

– Wie rzy łem, że wcze śniej, czy póź -
niej znaj dzie my kup ca na ła zien ki – po -
wie dział por ta lo wi Bo ga czyk. – Bar dzo
się cie szę, że na resz cie zna lazł się ofe -
rent, któ ry je ku pił. W bu dyn kach bę dzie
za cho wa na pier wot na funk cja, zgod nie
z ży cze niem Ra dy Mia sta i Gmi ny, któ ra
kil ka lat te mu zde cy do wa ła się na ich
sprze daż. Uwa żam, że piw ni czań skie ła -
zien ki po szły w do bre rę ce, a ich wła ści -
ciel bę dzie ro bić wszyst ko, by z te go
obiek tu ko rzy sta ło jak naj wię cej miesz -
kań ców i wcza so wi czów. Gmi na nie ste -
ty nie mia ła pie nię dzy, by je do koń czyć,
a je śli na wet, nie by ło by nas stać, by je
utrzy mać.

IGA MI CHA LEC
Historia piwniczańskich łazienek została

zaczerpnięta z książki Piwniczna Zdrój. Studia i szkice
z dziejów miasta 1772-1999 pod red. prof. Józefa
Długosza, rozdział „Początki i rozwój uzdrowiska”

autorstwa Stanisława Leśnika.

Lubimy wyzwania, lubimy
realizować coś, co jest
niestandardowe. W tej
nieruchomości, choć jest
ona w takim, a nie innym
stanie, zobaczyliśmy to coś.
Piwniczna zawsze się nam
podobała.

JOANNA I MARIUSZ MIKULSCY
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Fa scy na ci wszel kiej ma ści
zna ją to uczu cie: ża lu, że coś,
co jesz cze wczo raj, przed -
wczo raj by ło w za się gu rę ki,
nie po strze że nie prze nio sło się
do ka te go rii ra ry ta sów.

Z bie ra cze mi li ta riów, ob ser wu -
ją cy ce ny, dyk to wa ne za by le
ba gnet, ża łu ją, iż kie dy tych
śmier cio no śnych na rzę dzi uży -

wa no po wszech nie w ka żdym nie mal
go spo dar stwie, nie ob ku pi li się na za pas,
aby dziś ro bić in te re sy – mi ło śni cy pa -
ro wo zów wspo mi na ją bocz ni ce, za peł -
nio ne lo ko mo ty wa mi ró żnych od mian
i ty pów, ocze ku ją cy mi na po cię cie pal -
ni ka mi ace ty le no wy mi (nie do bit ki tych
pięk nych ma szyn trak tu je się dziś jak
sza cow ne za byt ki i umiesz cza zgo ła
na co ko łach) – ci na to miast, któ rzy tę sk -
nią za cza sa mi, gdy sym bo lem Gor lic -
kie go by ły „za gaj ni ki” ki wo nów i wież
wiert ni czych, wspo mi na ją wszech obec -
ność ko pa nek, pa mię ta ją cych cza sy
Igna ce go Łu ka sie wi cza.

Jesz cze nie daw no na tra fić na nie by -
ło wy jąt ko wo ła two: wy star czy ło ro zej -

rzeć się uwa żniej po po lach al bo la sach
– i sa me wcho dzi ły w oczy: re gu lar ne
pa gór ki o rów nych brze gach, po dob ne
do kra te rów. Gdy się wspię ło na nie wy -
so ką kra wędź, czę sto gę sto ude rzał
w nos spe cy ficz ny za pach ro py naf to -
wej, roz la nej w więk szą lub mniej szą
ka łu żę po środ ku. To ko pan ko wa kla sy -
ka, czy li mi ni ko pal nie z cza sów, gdy
wy do by cie su row ca pro wa dzo no na ska -
lę pół prze my sło wą: swo iste kra te ry po -
wsta wa ły z zie mi, wy rzu ca nej wpierw
ło pa ta mi, po tem wy cią ga nej w ku ble,
za wie szo nym na zwy kłym (ta kim jak
w stud niach), ko ło wro cie, i usy py wa nej
w krąg. Da wa ło to nie tyl ko wy go dę ko -
pa czom, ale i w przy pad ku, gdy zło że
oka za ło się wy daj ne, a wy pływ ro py du -
ży, ta kie ufor mo wa nie za bez pie cza ło po -
la przed roz la niem się su row ca.

Wcze śniej jed nak – na wet jesz cze za -
nim gor lic ki ap te karz pod jął swo je pró -
by nad wy ko rzy sta niem ma zi,
sto so wa nej przez pa ste rzy do le cze nia
cho rób skór nych owiec – ko pan ki by ły
płyt kie, nie wy ró żnia ją ce się z oto cze nia.
Drą żo no je tam, gdzie do cho dzi ło do sa -
mo czyn nych wy cie ków: wy star czy ło
po głę bić ta kie miej sce, ocem bro wać
nie ko ro wa ny mi okrą gla ka mi –i stud nia
go to wa. Ta ką ko pan kę, je śli nie oto czo -
no jej żer dzia mi – trud niej by ło do strzec
w te re nie, ła two zaś – po pro stu w nią
wdep nąć. Z roz ma ity mi kon se kwen cja -
mi. Tra gicz nych nie wy łą cza jąc: by wa -
ły stud nie z ro pą głę bo kie na na wet
kil ka dzie siąt me trów.

Po zo sta ło ści po pio nier skim okre sie
gor lic kie go za głę bia naf to we go spra -
wia ły pro ble my współ cze snym gór ni -
kom, eks plo atu ją cym zło ża, od kry te
przed 100 i wię cej la ty: „Wiel ka nie wia -
do ma, żad nych szcze gó łów, żad nej do -
ku men ta cji” – mó wi li o nich
na po cząt ku lat 90. mi nio ne go wie ku
pra cow ni cy Kro śnień skie go Za kła du
Gór nic twa Naf ty i Ga zu, go spo da ru ją cy

w hi sto rycz nej ko leb ce wy do by cia bi tu -
mi nów.

Wte dy wła śnie ewi den cjo no wa li oni
ko pan ki, roz sia ne mię dzy Gor li ca mi
a Kro snem. Licz by ujaw nia no nie chęt -
nie; do pu blicz nej wia do mo ści gór ni cy
po da wa li, że na nie sio no na ma py – oraz
za bez pie czo no – oko ło 85 proc. praw do -
po dob nie ist nie ją cych. Czy li oko ło 400.

Ta jem ni czość wy ni ka ła nie tyl ko z ty -
po wej dla lu bią cych spo kój nie chę ci
do na gła śnia nia cze goś, z cze go po żyt ku
nie bę dzie na pew no, na to miast kło po ty
– bar dzo praw do po dob ne. Ad mi ni stru ją -
cych po la mi, na któ rych pro wa dzo no
wy do by cie ro py naf to wej, obo wią zy wa -
ły prze pi sy pra wa gór ni cze go, a one nie
ze zwa la ły na po zo sta wia nie swo je mu lo -
so wi ko pa nek – na wet je śli mia ły po -

nad 100 lat i zo sta ły wy drą żo ne przez
daw no zmar łych wy ko naw ców. Pra wo
jest pra wem; li kwi da cja tych stud ni czy
też ka łuż mu sia ła od by wać się we dług
pro ce dur, usta lo nych w ce lu li kwi da cji
od wier tów ko pal nia nych. Na le ża ło więc
oczy ścić ta ki otwór (prze siąk nię tą ro pą
zie mię oczy wi ście wy wieźć do uty li za -
cji), za tkać go ce men to wym kor kiem,
unie mo żli wia ją cym prze są cze nie się ro -
py – na wet po sko ko wym wzro ście ci -
śnie nia zło żo we go – i przy sy pać zie mią
na ko niec.

Zie mia prze sią

Jeszcze niedawno natrafić
na nie było wyjątkowo
łatwo: wystarczyło
rozejrzeć się uważniej
po polach albo lasach
– i same wchodziły w oczy:
regularne pagórki
o równych brzegach,
podobne do kraterów.
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Ta ka „za ba wa” kosz to wa ła na wet 25
tys. zł. Dla te go rocz nie li kwi do wa no
śred nio 20-30 ko pa nek. In na rzecz, iż
i to prze bie ga ło z pro ble ma mi. Kie dy
gwo li za bez pie cze nia wy peł nio nej ro pą
dziu ry w zie mi na kry wa no ją bla chą,
nie raz gi nę ła już pierw szej no cy: skrzęt -
ny lud wszyst ko po tra fił za go spo da ro -
wać. Ale, w przy pad ku kon tro li,
pro ble my miał nie zło dziej, tyl ko gór nik,
któ ry nie upil no wał…

15-20 lat te mu z ko pa nek nie da wa ło
się wy cią gnąć żad nych ko rzy ści. Ro pa,
je śli w nich się po ja wia ła, za zwy czaj by -

ła wy py cha na przez wo dę, a więc za nie -
czysz czo na, „uro bek” – bez wzglę du,
czy ty go dnio wy, czy mie sięcz ny – li czy -
ło się w ki lo gra mach; tak czy ina czej,
o wie le za ma ły, że by był sens zbie rać tę
emul sję, od dzie lać kam fi nę od wo dy,
ma ga zy no wać, od sta wiać do ra fi ne rii.

Ko pan ki nie mia ły więc ad mi ra to rów
– i pew nie dla te go (choć ofi cjal nie nikt
się do te go nie przy zna…) ni gdy nie zre -
ali zo wa no do bre go po my słu: aby tam,
gdzie tak na praw dę roz po czę ła się świa -
to wa ka rie ra ro py naf to wej, czy li
pod Gor li ca mi, urzą dzić skan sen z au -

ten tycz ny mi ko pan ka mi z cza sów Łu ka -
sie wi cza. Pro jekt wy dzie le nia ta kie go
ob sza ru – pod na zwą od dzia łu te re no -
we go mu zeum naf to we go w Gor li cach
– zo stał opra co wa ny do bre ćwierć wie -
ku te mu przez dr. inż. Eu ge niu sza Ko -
nar skie go (z Li bu szy ro dem), wy bra no
na wet od po wied nie miej sce na te re nie
daw nej ko pal ni „Bar ba ra” na po gra ni czu
Ro pi cy Gór nej, Sę ko wej i Siar; i nie ste -
ty, jak to by wa, za mia ry speł zły na ni -
czym. Ta jem ni cą po li szy ne la jest fakt, iż
de cy du ją cy o spo so bach upa mięt nia nia

tra dy cji i do rob ku naf cia rzy bon zo wie
wy wo dzi li się z Kro sna – prze to ka żdy
po mysł, któ ry kwe stio no wał pry mat Bó -
br ki, ja ko naj wa żniej szej, mo de lo wej,
hi sto rycz nej ko pal ni, by wał na tych miast
tor pe do wa ny.

Skan se nu więc nie ma, a zde cy do wa -
ną więk szość ko pa nek zli kwi do wa no
– co nie zna czy, oczy wi ście, by już ich
wca le nie by ło. Na po lach Owczar, Ro -
pi cy, Siar, Sę ko wej, Li bu szy, Li pi nek,
Kry gu wciąż mo żna zna leźć po zo sta ło -
ści po nich; nie któ re, po za ru ro wa niu,
wciąż są na wet czyn ne: za in sta lo wa ne
nad ni mi ki wo ny pom pu ją nie wiel kie
wpraw dzie, ale po kry wa ją ce kosz ty
utrzy ma nia pro stych urzą dzeń wy do -
byw czych, ilo ści su row ca. Wszak jest to
zie mia prze siąk nię ta ro pą…

Ale że czas ko pa nek mi nął – to in -
na spra wa. Dziś ni ko mu nie przyj dzie
do gło wy to, co au to rzy wy da ne go
w 1965 r. al bu mi ku „Zie mia gor lic ka”
uzna li za oczy wi ste i nie zbęd ne: umie -
ścić w pu bli ka cji o cha rak te rze kra jo -
znaw czym zdję cie ni czym nie
za bez pie czo nych ko pa nek z po ło -
wy XIX stu le cia ja ko przy kła du atrak cji
tu ry stycz nej…

WAL DE MAR BAŁ DA

iąk nię ta ro pą

15-20 lat temu z kopanek
nie dawało się wyciągnąć
żadnych korzyści. Ropa,
jeśli w nich się pojawiała,
zazwyczaj była wypychana
przez wodę, a więc
zanieczyszczona.

Dawna kopanka za ropą w Sękowej FOT. M. STASZEWSKI
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Mam 25 lat, po cho dzę ze Sta -
re go Są cza, z osie dla Sło -
necz ne go. Po stu diach
zna la złam pra cę w sto li cy.
W ro dzin ne stro ny czę sto po -
wra cam. By wa, że… pro sto
z nie ba. Na spa do chro nie.

W y ska ku ję z sa mo lo tów
(cza sa mi ze śmi głow ców)
od czte rech lat. Wcze śniej
nie wie dzia łam, że jest ta -

ka mo żli wość. By łam pew na, że ska czą
je dy nie woj sko wi, a zwy kli śmier tel ni -
cy mo gą tyl ko po pa trzeć pod czas co -
rocz nych po ka zów lot ni czych.

Swo je pierw sze kro ki w spa do chro -
niar stwie sta wia łam pod okiem in struk -

to ra Ro ber ta Er dow skie go w Chr cyn nie
pod War sza wą (tam wte dy stu dio wa łam
i miesz ka łam), z któ rym te raz pro wa dzę
szko łę spa do chro no wą „Skocz my.pl”.

Póź niej ska ka łam w Piotr ko wie Try -
bu nal skim, Ostro wie Wiel ko pol skim, we
Wro cła wiu, na po ka zach lot ni czych
w Płoc ku, nad mo rzem w Ba gi czu (nie -
da le ko Ko ło brze gu) oraz w sło wac kich
Ta trach w No vej Spis skiej Vsi. Na Sło -
wa cji kil ka ra zy w ro ku or ga ni zu je my
sko ki w tan de mie ze śmi głow ca (MI -8).
W mi nio nym se zo nie sko czy ło tam z na -
mi kil ku są de czan, m.in. mo je ser decz ne
ko le żan ki Jo an na Pla ta i Ka ro li na Pych.

Mój dzia dek (Ma rian Mi gacz), któ ry
był woj sko wym, opo wia dał mi, że daw -
niej ska ka ło się rów nież w Ło so si nie Dol -
nej. Chcia ła bym bar dzo, że by na dal
mo żna by ło ska kać tak bli sko Są cza,

w tak pięk nych oko licz no ściach przy ro dy.
Szy bo wać so bie nad Be ski dem Są dec kim
i Wy spo wym. By ła by to naj pięk niej sza
stre fa spa do chro no wa w gó rach. Mo że
któ ryś z na szych lo kal nych przed się bior -
ców bę dzie chciał przy czy nić się
do wskrze sze nia sek cji spa do chro no wej
w Ae ro klu bie Pod ha lań skim. 

Mam na swo im kon cie 96 sko ków in -
dy wi du al nych i 5 w tan de mie. Po nad 90
sko ków wy ko na łam z wy so ko ści 4000
me trów, ka żdy był bar dzo moc no prze -
my śla ny i po zwo lił na zdo by cie no wych
umie jęt no ści. Dzię ki te mu, po mi mo sto -
sun ko wo nie wiel kiej ilo ści sko ków, po -
sia dam cał kiem spo re umie jęt no ści
i mo gę ska kać ja ko ka me rzy stka, z ka -
me rą przy twier dzo ną do ka sku.

Pod czas sko ku nr 48 w Ostro wie
Wiel ko pol skim spa do chron od mó wił mi

Tam, gdzie pta ki śpie wa ją….

Pro sto... z nie ba

WOKÓŁ NAS
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po słu szeń stwa. Po otwar ciu oka za ło się,
że jest on prze ple cio ny lin ka mi, co po -
wo do wa ło nie kon tro lo wa ne ob ro ty. Mu -
sia łam szyb ko wy piąć cza szę głów ną
i otwo rzyć za pa so wą. To dzia ło się bar -
dzo szyb ko, ale mózg też ja koś szyb ciej
po pra co wał. Ca ła ak cja trwa ła mo że 3
se kun dy, a mia łam wra że nie, że mi nę ło
pół go dzi ny. Ta przy go da utwier dzi ła
mnie w prze ko na niu, że się do te go na -
da ję, bo w kry zy so wych sy tu acjach po -
tra fię lo gicz nie i szyb ko dzia łać. Awa ria
spa do chro nu by ła spo wo do wa na źle zło -
żo nym spa do chro nem. Zaw sze le piej
po skła dać sprzęt sa mo dziel nie. Ten był
skła da ny przez spe cjal ne go ukła da cza,
a nie prze ze mnie oso bi ście.

Ska kać mo że pra wie ka żdy, kto ma
na to ocho tę… Pra wie ka żdy. Po pierw -
sze, trze ba mieć koń skie zdro wie.
Przed kur sem spa do chro no wym ro bio -
ne są szcze gó ło we ba da nia le kar skie
(prze świe tle nie krę go słu pa, ba da nie za -
tok itp.), na pod sta wie któ rych le karz

orzecz nik me dy cy ny lot ni czej wy da je
ter mi no we za świad cze nie po zwa la ją ce
na „wy sko ki”.

Po dru gie, nie ste ty, trze ba mieć pie -
nią dze. Z pu stą kie sze nią nie zo sta niesz
spa do chro nia rzem i nie po szy bu jesz
w prze strze ni, gdzie pta ki śpie wa ją. Pie -
nią dze na kurs po ży czy łam od bra ta,
któ re go spła ci łam cał kiem nie daw no
(dzię ki Ci, Mać ku!). Póź niej pod czas
stu diów pra co wa łam, a po go dzi nach
dzier ga łam na dru tach (są dec kie umie -
jęt no ści się przy da ły) rę ka wicz ki, czap -
ki i sza li ki, któ re sprze da wa łam przez
in ter net (co zresz tą ro bię na dal, ale już
bar dziej hob by stycz nie – za pra szam
na www.min ga.pl), a z cza sem za czę łam

po ma gać w or ga ni zo wa niu sko ków tan -
de mo wych (z pa sa że ra mi) i tak po wsta -
ło „Skocz my.pl”. Te raz wy ska ku ję
„za dar mo”, po nie waż ska czę z ka me rą
i fil mu ję sko ki tan de mo we.

Na dal nie mam swo je go spa do chro -
nu (ska czę z po ży czo nym), to spo ry wy -
da tek, ale już nie dłu go mo że się to

zmie nić, po nie waż roz ma wiam z jed ną
z kor po ra cji w spra wie za ku pu sprzę tu.
Oczy wi ście bę dzie to re kla ma dla tej fir -
my, po nie waż na cza szy spa do chro nu
bę dzie jej ogrom ne lo go. Mam na dzie -
ję, że wszyst ko się uda i bę dę mia ła swój
spa do chron skro jo ny na mia rę.

Ko cham ska kać i mam za miar ro bić
to do koń ca ży cia. Pró bo wa łam kie dyś
opi sać, co się czu je pod czas sko ku, ale
chy ba nie mo żna od dać te go sło wa mi.
Trze ba sko czyć.

A te raz kil ka rad dla po cząt ku ją cych
spa do chro nia rzy. Na uka ska ka nia przy -
po mi na tro chę na ukę cho dze nia. Naj -
pierw skok w tan de mie (pre fe ro wa ny)
przy po mi na sie dze nie w no si deł ku u ro -

dzi ca. Póź niej pod czas kur su spa do chro -
no we go (me to dą AFF) pierw sze dwa
(za zwy czaj) sko ki wy ko nu je się z dwo -
ma in struk to ra mi (to jak cho dze nie z ro -
dzi ca mi za rę ce). Ko lej ne sko ki
(oko ło 5) z jed nym. Jak tyl ko tre ne rzy
zde cy du ją, że na da jesz się do sko ków
sa mo dziel nych „pusz cza ją wol no”.

Mam na swo im kon cie 96 sko ków in dy wi du al nych i 5
w tan de mie. Po nad 90 sko ków wy ko na łam z wy so ko -
ści 4000 me trów, ka żdy był bar dzo moc no prze my śla ny
i po zwo lił na zdo by cie no wych umie jęt no ści. Dzię ki te -
mu, po mi mo sto sun ko wo nie wiel kiej ilo ści sko ków po sia -
dam cał kiem spo re umie jęt no ści i mo gę ska kać ja ko
ka me rzy stka, z ka me rą przy twier dzo ną do ka sku.
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Oczy wi ście wszyst ko po prze dzo ne jest
szko le niem teo re tycz nym na zie mi
i grun tow ny mi ba da nia mi le kar ski mi.

Po ukoń cze niu kur su na dal jest się
„uczniem skocz kiem”. Mo żna ska kać
sa mo dziel nie, ale od po wie dzial ność
za sko ki bie rze na sie bie in struk tor,
któ ry „pod pi su je” się pod uczniem. 

Na po cząt ku za zwy czaj są spo re
pro ble my z wy gię ciem cia ła (syl wet ka
mu si przy po mi nać ba na na), ta ka po zy -
cja po zwa la spa dać sta bil nie w pio nie
i nie la tać po nie bie. Wte dy naj le piej
ska kać z in struk to rem, bo mo żna mieć
ja kiś punkt od nie sie nia. 

Czę stym pro ble mem ucznia skocz -
ka jest nie sy me trycz na po sta wa, któ ra
po wo du je ob ra ca nie w jed ną stro nę.
Otwar cie spa do chro nu w ta kich ob ro -
tach po wo du je skrę ce nie li nek (tzw.
twist), na szkol nych du żych cza szach
mo żna się sto sun ko wo ła two od krę cić,
na mniej szych nie za wsze jest to pro ste
i cza sa mi trze ba wy piąć spa do chron
głów ny i otwo rzyć za pa so wy.

Ma jąc za so bą mi ni mum 50 sko ków
mo żna po dejść do eg za mi nu na świa -
dec two kwa li fi ka cji skocz ka spa do -
chro no we go. Eg za min skła da się
z czę ści teo re tycz nej i prak tycz nej.
Po zda nym eg za mi nie, na le ży zło żyć

wszyst kie do ku men ty (min. za świad -
cze nie o nie ka ral no ści) do Urzę du Lot -
nic twa Cy wil ne go, aby uzy skać
li cen cję. Nie ste ty, na świa dec two trze -
ba cze kać na wet po nad mie siąc, ale
za to przez pięć lat jest się praw dzi wym
skocz kiem spa do chro no wym (po pię -
ciu la tach li cen cję się wzna wia).

Za pra szam na stro nę www.skocz -
my.pl, tam mo żna obej rzeć fil my i zdję -
cia z na szych sko ków tan de mo wych.
Jest link do ar ty ku łu i fil mu ze sko ku
spa ra li żo wa ne go Mar ka, z któ re go re -
la cja by ła trans mi to wa na w TVN24
oraz zdję cia ze sko ku Do ro ty Gar dias.

Za pra szam wszyst kich na po kład.
Z lot ni czym po zdro wie niem!

KIN GA MI GACZ
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Kin ga Mi gacz

Ur: 24 li sto pa da 1985 w No wym Są czu, ab -
sol went ka Li ceum Ogól no kształ cą ce go im.
Ma rii Cu rie Skło dow skiej w Sta rym Są czu,
Pań stwo wej Wy ższej Szko ły Za wo do wej
w No wym Są czu (eko no mia) i Uni wer sy te tu
War szaw skie go (Wy dział Za rzą dza nia). Pra -
co wa ła w USA, Niem czech i Fran cji. Obec nie
w fir mie Ne stle Wa ters w War sza wie.

Arek Bo rzęc ki ma dwa dzie -
ścia dwa la ta i po sia da wła -
ści wie wszyst kie ce chy
do bre go spor tow ca: jest sil ny,
upar ty, kon se kwent ny i świa -
do my wła snych sła bo ści. 

A te mu si po ko ny wać, nie tyl ko
tre nu jąc swo ją uko cha ną dys -
cy pli nę spor to wą – pchnię cie
ku lą, ale i wy ko nu jąc pro ste

czyn no ści do mo we. Arek ma bo wiem
spa ra li żo wa ną le wą część cia ła. Ta nie -
peł no spraw ność nie prze szka dza mu
jed nak star to wać w mi strzo stwach
na po zio mie kra jo wym i ma rzyć o zdo -
by ciu me da lu olim pij skie go.

Ar ka, już ja ko ma łe go chłop ca, roz -
no si ła ener gia. – Bie gał, ska kał, ro bił fi -
koł ki i prze wro ty – wspo mi na ją ro dzi ce.
– Do cza su te go wy pad ku sa mo cho do -
we go, prak tycz nie nie cho ro wał... Miał
wów czas pięć lat. 

Przez pierw sze trzy mie sią ce, w Szpi -
ta lu Dzie cię cym w Kra ko wie – Pro ko -
ci miu, le ka rze wal czy li o ży cie Ar ka.
Po tem sam już wal czył. Naj pierw, że by
przy wró cić funk cje w koń czy nach, po -
tem wstać z wóz ka, w koń cu, aby zro bić
pierw szy krok. 

– Le ka rze by li zdu mie ni, że tak ma ły
chło piec mo że mieć w so bie ty le sa mo -
za par cia – mó wi ma ma Ar ka. – Strasz -
nie de ner wo wał go wó zek, dla te go
ćwi czył i nie na rze kał, że go bo li, że nie
da ra dy. 

Wy pa dek po zo sta wił jed nak swo je
śla dy. Uszko dzo na czasz ka i pa ra liż le -
wej stro ny cia ła nie po zwa la ły na pra wi -
dło wy roz wój. Ko niecz na by ła cią gła
re ha bi li ta cja i chy ba tyl ko je go upór
spra wił, że dzi siaj cho dzi i mi mo nie do -
wła du, ra dzi so bie z co dzien no ścią.
– A mo że to wła śnie nie peł no spraw ność
wy zwo li ła ogrom ny po ten cjał spor to wy
Ar ka? – za sta na wia ją się je go ro dzi ce
i nie py ta ją o sens cier pie nia. Bo o wie -
le le piej za ufać Bo gu i w ka żdym dzia -
ła niu, w ka żdym miej scu i cza sie
wi dzieć wo lę Opatrz no ści. 

Już na uczy cie le, któ rzy pro wa dzi li
z Ar kiem in dy wi du al ne na ucza nie
w Szko le Pod sta wo wej w Przy siet ni cy.
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za uwa ży li, że chło piec ma du żo si ły
i ener gii. Czte ry la ta te mu po now nie
zwró cił na to uwa gę Woj ciech La sek,
wi ce pre zes Sto wa rzy sze nia na Rzecz
Osób Nie peł no spraw nych „Gniaz do”
w Sta rym Są czu. 

– To by ło pod czas tre nin gów boc ci
– wspo mi na. – Arek po za si łą miał jesz -

cze jed ną wa żną ce chę: był pre cy zyj ny
i zmo ty wo wa ny, aby wy gry wać. Dla te go
ro dzi ce zde cy do wa li się za pro wa dzić go
do Zrze sze nia Spor tu Osób Nie peł no -
spraw nych „Start” w No wym Są czu. 

W „Star cie” Arek za czął tre no wać
rzu ty ku lą i oszcze pem. W tych dys cy -
pli nach mógł wy ko rzy stać swo ją si łę,

a jed no cze śnie nie sta no wi ły one za gro -
że nia dla je go zdro wia. Co dzien ne tre -
nin gi na ha li i w si łow ni dość szyb ko
za czę ły przy no sić re zul ta ty. W 2008 ro -
ku Arek po je chał na XIX Mię dzy na ro -
do wą Spar ta kia dę Osób
Nie peł no spraw nych do Wi sły, a już rok
póź niej zdo był brą zo wy me dal
w pchnię ciu ku lą na Lek ko atle tycz nych
Mi strzo stwach Pol ski Nie peł no spraw -
nych w Ko zie ni cach. Zna lazł się też
w re pre zen ta cji „Star tu” na mi strzo -
stwach w Szcze ci nie i w Byd gosz czy.
Wi dząc chę ci i de ter mi na cję sy na, o od -
po wied nie wa run ki do tre no wa nia za -
dba li ta kże ro dzi ce Ar ka. W po ko ju
urzą dzi li mu mi ni si łow nię, w ogro dzie
zaś ko ło, z któ re go mo że ćwi czyć rzu ty.
Die ty mło de go spor tow ca pil nu je ma -
ma. To wszyst ko jed nak za ma ło... 

Po trzech la tach po ja wi ła się ko niecz -
ność zna le zie nia tre ne ra, któ ry na uczy
Ar ka tech ni ki wy ko ny wa nia rzu tów, bo
w tej dys cy pli nie, tak jak i in nych, sa ma
si ła to za ma ło. „Start” mo że udo stęp nić
sa lę do ćwi czeń i umo żli wić ko rzy sta nie
z si łow ni, ale nie mo że za pew nić ba zy
tre ner skiej z pro stej przy czy ny: klu bu
na to nie stać. W po szu ki wa nia tre ne ra
za an ga żo wa li się więc wszy scy zna jo mi
i sto wa rzy sze nie „Gniaz do”. W koń cu
od po wied nie go czło wie ka zna lazł Woj -
ciech La sek. Na tre nin gi z Ar kiem, bez
żad ne go wy na gro dze nia, zgo dził się
Sta ni sław Szu ber la z kra kow skie go klu -
bu „Wa wel”. 

– Na po cząt ku pan Szu ber la tro chę
się bał – opo wia da ją pań stwo Bo rzęc cy.

Kiedyś wygrał walkę
o życie, dziś walczy
o swoje marzenia

Podczas mistrzostw Polski w Bydgoszczy
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– Tre nin gi z oso bą nie peł no spraw ną, to
nie to sa mo, co z peł no spraw ną. Py tał
nas na przy kład, jak bar dzo Arek jest
wy trzy ma ły na ból. Dość szyb ko prze -
ko nał się, że ból nie jest prze szko dą dla
na sze go sy na.

Arek jeź dzi do Kra ko wa w ka żdą
so bo tę. To wa rzy szą mu al bo ro dzi ce
al bo Woj ciech La sek z „Gniaz da”. Tre -
ner uczy go przede wszyst kim tech ni -
ki rzu tu, bo chło pak ma pew ne
przy zwy cza je nia, któ rych mu si się po -
zbyć. Jed nak do tej po ry tre no wał sam,
na pod sta wie te go, co zo ba czył w te le -
wi zji lub pod czas za wo dów. Tym cza -

sem w pchnię ciu ku lą, ka żda część
cia ła mu si być od po wied nio uło żo na,
a wszyst ko mu si ze so bą współ grać.
Na tre nin gu Arek wy ko nu je śred -
nio 200 rzu tów. Nie znie chę ca go ból,
nie prze ra ża in ten syw ność ćwi czeń.
Ale tak na praw dę ten je den dzień w ty -
go dniu to za le d wie kro pla w mo rzu.
Na częst sze tre nin gi po trze ba jed nak
pie nię dzy, a jak słusz nie za uwa ża Woj -
ciech La sek, chęt nych na za in we sto wa -

nie w nie peł no spraw nych spor tow ców
bra ku je. 

– Arek ma przy naj mniej dres, któ ry
uda ło się za ła twić dzię ki przy chyl no ści
Ha li ny Ha raf i Ry szar da Skwarcz ka
z „Piw ni czan ki”– mó wi Wła dy sła wa
Bo rzęc ka. – Kie dyś pró bo wa łam zna -
leźć spon so ra tyl ko na ko szul ki dla za -
wod ni ków „Star tu”. Nie ste ty, wszę dzie
spo tka łam się z od mo wą. A prze cież
klub ma bar dzo uty tu ło wa nych spor -
tow ców. 

Arek ma jed no, wiel kie ma rze nie:
chciał by zna leźć się w re pre zen ta cji
Pol ski na igrzy ska pa ra olim pij skie

w 2012 ro ku. Wpraw dzie ro dzi ce i tre -
ner twier dzą, że bar dziej re al na jest
olim pia da w Rio de Ja ne iro w 2016 ro -
ku, ale kto wie do kąd za pro wa dzi go
upór? Bo Arek ni gdy się nie pod da je.
Sko ro je go ko le dzy nie ma ją rąk czy
nóg i zdo by wa ją me da le, to dla cze go
on, ma jąc „je dy nie” nie w peł ni spraw -
ną jed ną część cia ła, nie miał by sta nąć
na po dium igrzysk olim pij skich? 

KIN GA BED NAR CZYK

Arek ma jedno, wielkie marzenie: chciałby znaleźć się
w reprezentacji Polski na igrzyska paraolimpijskie
w 2012 roku. Wprawdzie rodzice i trener twierdzą, że
bardziej realna jest olimpiada w Rio de Janeiro w 2016
roku, ale kto wie dokąd zaprowadzi go upór? Bo Arek
nigdy się nie poddaje. 

Kie dy w grud niu 2009 ro ku
prze kro czy łem próg Do mu
Sa mot nej Mat ki przy uli cy
Przy by szew skie go 39 w Kra -
ko wie mo ja wie dza nie wy -
kra cza ła zbyt nio po za ogól ne
in for ma cje, za war te w na zwie
tej in sty tu cji. 

T o wa rzy szy łem re dak to ro wi Je -
rze mu Le śnia ko wi, któ ry na -
mó wił mnie do wspól nej
– in te re su ją cej, jak za pew niał

– wy pra wy, zwią za nej z przy go to wy wa -
ną przez nie go pu bli ka cją. Nie
spo dzie wa łem się wów czas, że kil ka go -
dzin spę dzo nych w tym miej scu po zo -
sta wi po so bie tak nie zwy kłe wra że nie
i tak bo ga te do zna nia w mym ży ciu.

Na wie dze nie
Drzwi otwo rzy ła nam mło da dziew -

czy na, któ rej funk cji nie po tra fi łem
od ra zu okre ślić, a – jak się póź niej do -
my śli łem – jed na z pen sjo na riu szek czy
mo że le piej: pod opiecz nych Do mu sióstr
Na za re ta nek. Wpro wa dzi ła nas do ma łe -
go, skrom nie urzą dzo ne go po ko iku,
w któ rym cze ka li śmy chwi lę na umó -
wio ne spo tka nie z kie ru ją cą Do mem sio -
strą Che ru bi ną Bo ko tą. Za sta na wia łem
się, jak mo że wy glą dać oso ba, któ ra
przy bra ła so bie kie dyś tak „aniel skie”
imię za kon ne. Na zwa ta, słod ko brzmią -
ca do dziś w na szych uszach, ozna cza
pięk ne bi blij ne po sta ci prze by wa ją ce naj -
bli żej Bo ga. We dług nie któ rych źró deł
wy wo dzo na jest z he braj skie go okre śle -
nia istot sil nych, opie ku ją cych się ludź -
mi i strze gą cych ich przed złem. Che ru by
– jak czy ta my w Pi śmie świę tym – peł -
ni ły ta kże od po wie dzial ną funk cję: by ły
stra żni ka mi drze wa ży cia w raj skim
ogro dzie Ede nu.

Szyb ko prze ko na łem się, jak bar dzo
zgod ne z wła snym po wo ła niem imię
przy ję ła na sza roz mów czy ni. Do po ko -
ju we szła ni ska, drob na, cie pło uśmiech -
nię ta i życz li wa sta rusz ka, któ ra
z mi nu ty na mi nu tę po ry wa ła nas swo ją
nie zwy kłą au rą, od da niem dla spra wy,
dla któ rej się spo tka li śmy i skrom no ścią.
Kil ka na ście ra zy w cza sie roz mo wyFO
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pod kre śla ła, że by nie pi sać o niej, tyl ko
o Do mu i o mi sji, na ło żo nej przez ks.
kar dy na ła Ka ro la Woj ty łę na sio stry Na -
za re tan ki przed trzy dzie stu pię ciu la ty.
Tej mi sji po zo sta je i ona, i jej naj bli ższa
współ to wa rzysz ka, sio stra Jó ze fi na,
z wiel ką ra do ścią i prze ko na niem wier -
na do dziś. Nie ja sna wie dza o do mu,
do któ re go przy by łem i ma łym okien ku
z dzie cię cym be ci kiem w mu rze te go
do mu (zwa nym „oknem ży cia”) sta wa -
ła się co raz bo gat sza, a sio stra Che ru bi -
na swo ją opo wie ścią – bo ga tą w licz ne

li sty, fo to gra fie, świa dec twa – uj mo wa -
ła, fa scy no wa ła i znie wa la ła. Pierw szy
Dom Sa mot nej Mat ki w die ce zji kra -
kow skiej, pro wa dzo ny przez Zgro ma -
dze nie Sióstr Na za re ta nek po wstał
przy uli cy War szaw skiej 13 z ini cja ty -
wy ks. kar dy na ła Woj ty ły, któ ry wie lo -
krot nie wy po wia dał się w obro nie
nie na ru szal no ści ży cia, dziec ka po czę -
te go, mat ki i ro dzi ny. 

4 li sto pa da 1974 ro ku, w dniu imie -
nin ini cja to ra, prze ło żo na Do mu, sio stra
Che ru bi na Bo ko ta przy ję ła pierw szą

nie szczę śli wą dziew czy nę, a wkrót ce
po tem na stęp ne przy szłe mat ki z ca łej
Pol ski. Dom ten – jak opo wia da ła sio -
stra Che ru bi na – stał się miej scem,
do któ re go mo gła tra fić (kie ro wa na cza -
sem dys kret nie przez pa ra fię, le ka rzy,
pie lę gniar ki czy spo wied ni ków) ka żda
sa mot na dziew czy na, ocze ku ją ca dziec -
ka, któ ra na gle zo sta ła opusz czo na przez
bli skich lub też sa ma mu sia ła opu ścić
ro dzi nę z po wo du stra chu przed re ak cją,
zmu sza nia do prze rwa nia cią ży lub in -
nych przy czyn oso bi stych. W tym Do -

Okno ży cia – Okno mi ło ści

Opo wieść o cu dach
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mu zo sta ła przyj mo wa na z ser cem i oto -
czo na opie ką. Ro la za kon nic po le ga ła
na udzie le niu wspar cia du cho we go, ma -
te rial ne go i for mal ne go, zwią za ne go
z po ro dem. Skrzyw dzo ne przez los, od -
rzu co ne przez swo je śro do wi sko dziew -
czy ny znaj do wa ły tu azyl, zro zu mie nie,
ak cep ta cję i mi łość. Sio stry za ła twia ły
opie kę me dycz ną, za wo zi ły do szpi ta la,
uczy ły opie ko wać się na ro dzo nym
dziec kiem, to wa rzy szy ły w pierw szych
dniach ra do ści ma cie rzyń skiej i wspie -
ra ły na du chu osa mot nio ną mat kę.

Pod czas opo wie ści go spo dy ni Do mu
po ka zy wa ła al bum ze zdję cia mi na ro -
dzo nych dzie ci. – Tu jest nasz Pio truś,
a tu taj Ka sia; to jest Kin gu sia, a ten to
Kac pe rek. Fo to gra fie nie mow ląt ze sta -
wia ła ze zdję cia mi kil ku lat ków, po tem
na sto lat ków i osób do ro słych. Opo wia -
da ła o oko licz no ściach, któ re to wa rzy -
szy ły przy by ciu i odej ściu z Do mu ich
ma tek. Py ta łem Sio strę o nie któ re szcze -
gó ły zwią za ne z lo sa mi jej pod opiecz -
nych, o ewen tu al ne trud no ści zwią za ne
z ich po by tem wśród sióstr (by wa ły tu

ta kże dziew czy ny rom skie, Ukra in ki
i Moł da wian ki, nie któ re za miesz ki wa ły
już w dru gim czy trze cim mie sią cu cią -
ży), wy py ty wa łem o kwe stie wy cho -
waw cze i dys cy pli nar ne obo wią zu ją ce
w Do mu (nie któ rym pen sjo na riusz kom
bra ko wa ło tyl ko… in ter ne tu), o wię zi łą -
czą ce ze so bą prze by wa ją ce w Do mu
dziew czy ny. Sio stra Che ru bi na na ka żde
py ta nie od po wia da ła szcze gó ło wo, cier -
pli wie i… z ser cem na dło ni. 

Nie spo tka łem do tych czas w swym
ży ciu czło wie ka, któ ry by z ta ką życz li -
wo ścią i wy ro zu mia ło ścią wy ra żał się
o ka żdej, na wet po sia da ją cej wy raź ne
wa dy oso bie. Trud ne w swym cha rak te -
rze dziew czy ny znaj do wa ły w ustach
Sio stry cał ko wi te uspra wie dli wie nie,
a ich ska za ne przez in nych na śmierć lub
od rzu ce nie, nie chcia ne dzie ci na zy wa ne
by ły cie pło „dzie ciąt ka mi” – „NA SZY -

MI dzie ciąt ka mi”. Sie dzia łem wpa trzo -
ny i onie mia ły. Kie dy skrom niut ka,
sie dem dzie się cio pię cio let nia Sio stra
Che ru bi na z ra do ścią w oczach mó wi,
że ten chło piec na zdję ciu jest bar dzo
zdol ny, a te mu na ko lej nym Pan Bóg ta -
kże dał wie le ta len tów, że ta ma ła dziew -
czyn ka dziś już tra fi ła na stu dia, a jej
ma mę cza sa mi po li cja przy pro wa dza ła
do Do mu, mięk nie i we mnie ska mie nia -
łe wnę trze, a sko ru pa obo jęt no ści, z któ -
rą tu taj przy by łem, to pi się, sta jąc się
co raz bar dziej go rą ca. 

Słu cham hi sto rii trud nej dziew czy ny,
któ ra jak co dzień wy szła z Do mu Na -
za re ta nek na spa cer i zła pa no ją w skle -
pie na kra dzie ży – sły szę w gło sie
Sio stry uspra wie dli wie nie czy nu (– Mo -
że przez przy pa dek wrzu ci ła do ko szy ka
te pie lusz ki?); słu cham o za gu bio nych
i trud no pod da ją cych się dys cy pli nie
Do mu pen sjo na riusz kach (za gu bio nych

czę sto i w wie rze: – To bie dac two po tra -
fi ło znik nąć na ca ły dzień, by przyjść
wie czo rem tak wy gło dzo ne, że aż żal by -
ło pa trzeć!) – nie sły szę naj mniej szej
iry ta cji czy po tę pie nia w ustach opie -
kun ki; słu cham o złych na wy kach, opry -
skli wo ści, wul gar no ści pod opiecz nych
(– Prze cież to nie klasz tor, a one nie są
za kon ni ca mi…) – ale nie sły szę tak
prze cież po pu lar nych dzi siaj wśród star -
szych lu dzi uty ski wań na mło dych… 

Słu cham hi sto rii zwią za nych z licz -
ny mi od wie dzi na mi w do mach ro dzin -
nych dziew cząt, słu cham opo wie ści
o nie rzad ko bar dzo trud nych pró bach
me dia cji, ja kie po dej mo wa ła Sio stra
Che ru bi na z ich – nie prze jed na ny mi nie -
gdyś i na ma wia ją cy mi do abor cji czy
ad op cji nie na ro dzo ne go dziec ka – oj ca -
mi czy part ne ra mi (– W wie lu przy pad -
kach wy star cza ło po ka za nie zdję cia
oca lo ne go dzie ciąt ka, czy też za pro sze -
nie na urzą dza ne przez nas je go chrzci -
ny w ko ście le…), sły szę co raz bar dziej
otwie ra ją cy mi się do słu cha nia ocza mi,
usza mi i ser cem z ust Sio stry Che ru bi -
ny, drob nej isto ty, za to pio nej w al bu mie
ze świa dec twa mi zda nie: „Wszyst kie te
dzie ci tu li łam i szep ta łam im do bre sło -
wa chcąc im prze ka zać w ten spo sób mi -
łość do Pa na Bo ga i lu dzi...” – i już
wiem, że TA MI ŁOŚĆ SPŁY WA
W TEJ CHWI LI TA KŻE NA MNIE. Ja,
do ro sły, scep tycz ny i cy nicz ny cza sa mi
czło wiek, ostro żnie pod cho dzą cy do no -
wych zna jo mo ści, au to ry te tów i kon tak -
tów – w grud niu 2009 ro ku, tu
– w do mu przy uli cy Przy by szew skie -
go 39 w Kra ko wie prze ży wam na wie -
dze nie. Gdy na za da ne prze ze mnie
py ta nie ile nie chcia nych dzie ci przy ję ła
na świat, Sio stra Che ru bi na od po wia da
skrom nie: – Po nad dwa ty sią ce, prze ko -
na łem się, że sto ję oto przed Świę -
tą. I wła śnie zo sta łem na wie dzo ny przez
Mi łość.

Okna ży cia
W Do mu Sa mot nej Mat ki przy uli -

cy Przy by szew skie go w Kra ko wie
prze by wa ło w pew nych okre sach cza -
su na wet dwa dzie ścia dziew cząt jed no -
cze śnie. Sio stry przy go to wy wa ły
wspól ne po sił ki, utrzy my wa ły czy stość
i po rzą dek w po ko jach (by w Do mu

Nie spotkałem dotychczas
w swym życiu człowieka,
który by z taką życzliwością
i wyrozumiałością wyrażał
się o każdej, nawet
posiadającej wyraźne
wady osobie. 

Sio stra Che ru bi na z jed nym ze swo -
ich ...wnucz ków

WOKÓŁ NAS
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by ło jak… w do mu), za ła twia ły mło -
dym mat kom opie kę le kar ską, jak by -
ło ła twiej na wet za ję cie i pra cę,
umo żli wia ły spo koj ny – nie rzad ko do -
pie ro po kil ku mie sią cach po by tu u sie -
bie – po wrót do po rzu co ne go przez nie
śro do wi ska do mo we go i ro dzin ne go.
Ni gdy żad na z przy by wa ją cych do Do -
mu ko biet nie by ła kon tro lo wa na, roz -
li cza na, prze py ty wa na – bez jej zgo dy
– z oso bi stych pro ble mów. Nie na ru -
sza no jej pra wa do wol no ści, nie odzie -
ra no z pra wa do pry wat no ści
i in tym no ści. Przy cho dząc do Do mu
Sióstr Na za re ta nek dziew czę ta nie by -
ły py ta ne na wet o wia rę i swój sto su -
nek do Bo ga. I Mi łość, któ rą do zna ły
w Do mu, cza sem pierw sza w ich ży -
ciu, po tra fi ła uczy nić cu da. Nie chcia -
ne dzie ci i nie chcia ne mat ki uczy ły się
tu taj Mi ło ści.

19 mar ca 2006 ro ku w ścia nie do mu
przy uli cy Przy by szew skie go 39
w Kra ko wie otwo rzo no pierw sze
w Pol sce „Okno ży cia”. Na stęp ca kar -
dy na ła Ka ro la Woj ty ły, kar dy nał Sta ni -
sław Dzi wisz, kon ty nu ując pa pie ską
mi sję obro ny dziec ka po czę te go, po -
świę cił je tym, któ rym ro dzi ce od mó -
wi li mi ło ści. Po ru sza ją ce ko mu ni ka ty

o za mor do wa nych pło dach, dzie ciach
zna le zio nych w śmiet ni kach, ma ją jesz -
cze jed ną szan sę po zo stać tyl ko w hi -
sto rii. Okna ży cia, po wsta ją ce
w ko lej nych die ce zjach rok rocz nie, sta -
ły się miej scem do po zo sta wie nia nie -

chcia nych dzie ci w opty mal nych
wa run kach: ta kich, któ re za pew nią im
bez pie czeń stwo i na tych mia sto wą opie -
kę le kar ską. Dziec ko, umiesz cza ne
w okien nym łó żecz ku, na dźwięk
dzwon ka od bie ra ją sio stry za kon ne.
Przej mu ją nad nim opie kę, prze no szą

do in ku ba to ra, za wia da mia ją szpi tal,
a po tem sąd i ośrod ki ad op cyj ne. 

19 czerw ca 2006 ro ku, trzy mie sią ce
po otwar ciu okna w Kra ko wie, sio stra
Che ru bi na po de rwa na zo sta ła na no gi
noc nym dzwon kiem. Czu wa ła sta le, bo
cza sem lu dzie dzwo ni li dla żar tu, ale
tym ra zem w łó żecz ku le ża ło pierw sze
po rzu co ne nie mow lę. Sio stra Che ru bi -
na nie mo że opa no wać wzru sze nia, gdy
wspo mi na do dzi siaj ślicz ną dziew czyn -
kę: dzie ciąt ko owi nię te w nie bie sko -ró -
żo wy ko cyk. Z jej ust, zza szkieł
oku la rów bi je blask cie płe go spoj rze nia.
Nie po tę pia dziew czy ny, któ ra po zby ła
się dziec ka. Prze ma wia sło wa mi naj -
pięk niej szej ewan ge lii: – Chcę po wie -
dzieć mat ce tej dziew czyn ki, że jest
do brym czło wie kiem, bo mo gła z tym
dziec kiem po stą pić tak, jak in ne mat ki,
któ re chcą się dziec ka po zbyć. A ona
przy nio sła je do po świę co ne go miej sca
i na pew no ufa ła, że Pan Bóg za opie ku -
je się tym ma leń stwem. Bę dzie my się
za nią co dzien nie mo dlić… 

Do dzi siaj sio stry ode bra ły w oknie
ży cia w Kra ko wie kil ka na ście na stęp -
nych dzie ci. Nie na zwa ły je ni gdy „po -
rzu co ny mi”. Dla nich, słu żeb ni czek
Mi ło ści, te dzie ci są OCA LO NE.

Nigdy żadna
z przybywających 
do Domu kobiet nie była
kontrolowana, rozliczana,
przepytywana – bez jej
zgody – z osobistych
problemów. Nie naruszano
jej prawa do wolności, nie
odzierano z prawa
do prywatności
i intymności. 

Otwarcie „Okna życia” w Nowym Sączu, 25 marca 2009 r. FOT. LEŚ Wnuki Cherubiny i Józefiny
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Ry szard Pierw szy Są dec ki
Są dec kie „Okno ży cia” jest już

osiem na stym w kra ju. Po nim zdą ży ło
po wstać ko lej nych dwa dzie ścia. Po świę -
co ne zo sta ło przez or dy na riu sza die ce -
zji tar now skiej, ks. bpa Wik to ra
Skwor ca 25 mar ca 2009 r., w uro czy -
stość Zwia sto wa nia Pań skie go, któ re ob -
cho dzo ne jest w ko ście le ja ko Dzień
Świę to ści Ży cia. Opie ku ją się nim sio -
stry Fe li cjan ki, w do mu przy uli cy Dłu -
go sza 53. Rok po otwar ciu, 20
ma ja 2010 r., do okna ży cia w No wym
Są czu przy nie sio no pierw sze nie mow lę.
Sio stry nada ły ura to wa ne mu chłop cu
tym cza so we imię Ry szard, na cześć fun -
da to ra okna, Ry szar da Kon stan te go.
Dzi siaj ma ły Ry siek ma ro dzi nę ad op -
cyj ną, roz wi ja się do brze.

Z Ry szar dem i Elżbie tą Kon stan ty mi
ze tkną łem się po raz pierw szy w 2000
ro ku. Wy wo dzą cy się z ro dzi ny zna nych
są dec kich bu dow ni czych Ry szard Kon -
stan ty sam pro wa dził ta kże fir mę bu -
dow la ną, naj pierw w No wym Są czu,
na stęp nie w Kra ko wie i Eu ro pie. Ich syn
Piotr uczęsz czał do IV Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go im. Kró la Bo le sła wa Chro -
bre go w No wym Są czu, obec nie koń czy
stu dia w Kra ko wie. Cór ka pań stwa Kon -
stan tych da ła swo im szczę śli wym ro dzi -

com sze ścio ro wnu cząt. Po raz dru gi
spo tka łem Ry szar da i Elżbie tę Kon stan -
tych w dniu mo je go „na wie dze nia”
przez Sio strę Che ru bi nę. Snu jąc opo -
wie ści o ra to wa nych przez sie bie dzie -
ciach wy ra ża ła się z wiel kim uzna niem
i wdzięcz no ścią o Pa nu Ry szar dzie i Pa -

ni Elżbie cie – swo ich przy ja cio łach, do -
bro dzie jach Do mu i spon so rach. Na ich
po moc – jak wie lo krot nie pod kre śla ła
– za wsze i sio stry, i dzie ci mo gą li czyć.

Ry szard Kon stan ty pięć lat te mu usły -
szał o po trze bie ufun do wa nia in ku ba to -
ra dla Do mu Sa mot nej Mat ki

w Kra ko wie. In ku ba tor miał słu żyć dzie -
ciom po zo sta wia nym w pierw szym
w Pol sce „Oknie ży cia”. Na wieść o wy -
ło że niu przez Pre zy den ta Kra ko wa Jac -
ka Maj chrow skie go le d wie pię ciu
ty się cy zło tych z bu dże tu mia sta dla ra -
to wa nia nie chcia nych dzie ci, Ry szard
Kon stan ty po sta no wił sam za pła cić ca łą
kwo tę, któ ra – jak mó wi – od po wia da ła
wów czas ce nie ma łe go sa mo cho du.
Od tej chwi li i on prze żył swo je na wie -
dze nie. Idea ra to wa nia ży cia sta ła się
ideą je go ży cia. Nie umiał od ma wiać
proś bom. Ufun do wał okna ży cia w ko -
lej nych die ce zjach, nie szczę dził wła -
snych fun du szy na kil ka na ście
na stęp nych in ku ba to rów. Nie mó wi
o tym gło śno, nie chwa li się, nie do ma -
ga wdzięcz no ści, me da li, za szczy tów.
Ale roz pła kał się ze wzru sze nia, gdy sio -
stra Fe li cjan ka z No we go Są cza za dzwo -
ni ła do nie go, że wła śnie ura to wa no
dzie ciąt ko, któ re mu dla nie go wła śnie
nada no imię Ry szard. Kie dy spo tka łem
go po raz trze ci, Ry szard Kon stan ty wrę -
czał me tro po li cie kra kow skie mu, ks. kar -
dy na ło wi Sta ni sła wo wi Dzi wi szo wi
pierw szy eg zem plarz ufun do wa nej przez
sie bie ksią żki – Okno ży cia. S.O.S. ks.
kar dy na ła Ka ro la Woj ty ły.

Do ku ment dro gi do mi ło ści
17 lu te go 2011 r. w sie dzi bie Ku rii

Me tro po li tar nej w Kra ko wie od by ło się
pierw sze spo tka nie pro mu ją ce ksią żkę
opra co wa ną przez Je rze go Le śnia ka, Sła -
wo mi ra Si ko rę i księ dza Jac ka Ko niecz -
ne go, dy rek to ra Wy dzia łu
Dusz pa ster stwa Ro dzin. W spo tka niu
oprócz au to rów i fun da to rów – Elżbie ty
i Ry szar da Konstantych , uczest ni czy ły
Sio stry Che ru bi na i Jó ze fi na oraz pre zes
Są dec kie go Ho spi cjum, Ro man Po ręb ski. 

Ksiądz kar dy nał Sta ni sław Dzi wisz
z wy raź nym za in te re so wa niem i po dzi -
wem prze glą dał ofia ro wa ny so bie eg -
zem plarz, za trzy mał wzrok na tek stach
prze mó wień pa pie skich, za uwa żył ar chi -
wal ne zdję cie, na któ rym to wa rzy szył
przed la ty księ dzu kar dy na ło wi Ka ro lo -
wi Woj ty le w cza sie Mszy św. w ka pli cy
pierw sze go Do mu przy uli cy War szaw -
skiej. Wszy scy uczest ni czą cy w spo tka -
niu przy ję li szcze re gra tu la cje na stęp cy
i kon ty nu ato ra idei Ja na Paw ła II w dzie -

Nie mówi o tym głośno, 
nie chwali się, nie domaga
wdzięczności, medali,
zaszczytów. Ale rozpłakał
się ze wzruszenia, gdy
siostra Felicjanka z Nowego
Sącza zadzwoniła do niego,
że właśnie uratowano
dzieciątko, któremu dla
niego właśnie nadano imię
Ryszard. 

Małżeństwo Konstantych z kardynałem Stanisławem Dziwiszem FOT. S. SIKORA

WOKÓŁ NAS
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dzi nie ochro ny ży cia. Przy tu liw szy
do ser ca obie Sio stry Na za re tan ki, kar -
dy nał Dzi wisz (ob da ro wa ny do dat ko wo
ob szer nym opra co wa niem Szko ła Chro -
bre go 1908-2008) da wał licz ne do wo dy
sym pa tii dla „gru py są dec kiej”. 

Al bum Okno ży cia. S.O.S. ks. kar dy -
na ła Ka ro la Woj ty ły uzy skał im pri ma -
tur Ku rii Me tro po li tar nej w Kra ko wie
w dniu 9 li sto pa da 2010. Wy dru ko wa ny

zo stał w spo rym na kła dzie w są dec kiej
Dru kar ni GOL DRUK, ale ma być roz -
pro wa dza ny w ca łym kra ju je dy nie
przez in sty tu cje ko ściel ne. Ca łość, za -
wie ra ją ca bo ga tą do ku men ta cję kro ni -
kar ską i fo to gra ficz ną, wy po wie dzi
księ dza kar dy na ła Ka ro la Woj ty ły, świa -
dec twa dusz pa ste rzy ro dzin i współ pra -
cow ni ków Wy dzia łu (np. po ru sza ją cy
Dzien nik Ewy Czer wiń skiej), wy po wie -
dzi i ma te ria ły prze ka za ne przez Sio stry
Na za re tan ki Jó ze fi nę Gut kow ską i Che -
ru bi nę Bo ko tę (choć one sa me – zgod -
nie z ży cze niem – zo sta ły
za pre zen to wa ne bli żej do pie ro na koń cu
ksią żki), li czy pra wie 150 stron for ma tu
A4 (pro jekt gra ficz ny – Sła wo mir Si ko -
ra, ry sun ki w tek ście – Ka ta rzy na Men -
tel). Ostat nia stro na, po me try ce ksią żki,
za wie ra wy mow ną de dy ka cję, pod pi sa -
ną przez po zo sta ją cych w cie niu ca łe go
przed się wzię cia fun da to rów: 

Ni niej sze wy daw nic two jest skrom -
nym po da run kiem i sym bo lem szcze rej
wdzięcz no ści dla Sióstr Che ru bi ny i Jó -
ze fi ny oraz ca łej Ro dzi ny Na za re tań -
skiej, w ser decz nym po dzię ko wa niu
za wiel kie ser ce i po świę ce nie; za co -
dzien ny trud w dłu go let niej opie ce i tro -
sce oka zy wa nej opusz czo nym dzie ciom
i sa mot nym mat kom, a przede wszyst kim
za wcie le nie w ży cie idei ochro ny ży cia
za po cząt ko wa nej prak tycz nie w la tach
sie dem dzie sią tych XX w. przez Księ dza
Kar dy na ła Ka ro la Woj ty łę, póź niej sze -

go Oj ca Świę te go, Słu gę Bo że go Ja -
na Paw ła II. Elżbie ta i Ry szard Kon stan -
ty, Kra ków, 2011 r.

Au to rom Okna ży cia uda ła się rzecz
nie zwy kła: stwo rzy li w swo im dzie le
„Sztu kę mi ło ści” na szych cza sów – nie
tej fi zycz nej, zmy sło wej (mi łość amor),
lecz ewan ge licz nej – świę tej (mi łość ca -
ri tas), przed sta wio ną, co jest jej naj -
więk szą za le tą, w spo sób po glą do wy,
in te re su ją cy i atrak cyj ny dla ka żde go
czy tel ni ka, a szcze gól nie mło dzie ży: tej
po szu ku ją cej dzi siaj au to ry ta tyw nych
wzor ców, sta ją cej przed wy zwa nia mi
i de za wu owa ny mi po wszech nie war to -

ścia mi ro dzi ciel stwa, z któ ry mi bo ry ka li
się i z któ ry mi po ra dzi li so bie z suk ce -
sem bo ha te ro wie tej ksią żki – pod -
opiecz ni Do mu.

Już po pierw szym spo tka niu z Sio strą
Che ru bi ną w 2008 ro ku czu łem po trze -
bę wska zy wa nia jej wzo ru wy cho wy wa -
nej przez sie bie mło dzie ży. Mó wi łem,
że na praw dę są po śród nas świę ci
– współ cze śni Sa ma ry ta nie, Mat ki Te re -
sy, że ist nie ją ta kże dzi siaj – choć Wy
w to nie bar dzo wie rzy cie – spad ko bier -
cy Si ła czek, Ju dy mów – ży ją wśród nas
Ci, któ rych współ cze sna mło dzież
w swym kon sump cjo ni zmie i prak ty cy -
zmie ska za ła na nie byt. Po nad rok póź -
niej, po prze czy ta niu wy da ne go wła śnie
Okna ży cia J. Le śnia ka, S. Si ko ry i J.
Ko niecz ne go wiem, że Sio stra Jó ze fi -
na i Sio stra Che ru bi na mo gą i zdo ła ją
dzi siej szą mło dzież na uczyć mi ło ści: tej
bez in te re sow nej, od da nej, nie szu ka ją cej
po kla sku i nie uno szą cej się py chą, mi -
ło ści świę tej, o któ rej kie dyś pi sał świę -
ty Pa weł. Bę dą to czy nić na pew no
z kart po wsta łe go dzię ki ich pra cy al bu -
mu, a je że li si ły po zwo lą, ta kże bez po -

Autorom Okna życia udała
się rzecz niezwykła:
stworzyli w swoim dziele
„Sztukę miłości” naszych
czasów – nie tej fizycznej,
zmysłowej (miłość amor),
lecz ewangelicznej
– świętej (miłość caritas).

Siostra Józefina FOT. LEŚ

Siostra Cherubina przy „Oknie życia” FOT. LEŚ
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śred nio w swej pra cy mi syj nej wśród
mło dych (w trak cie spo tka nia w Ku rii
Sio stry po twier dzi ły przy ję cie mo je go
za pro sze nia na spo tka nie z mło dzie żą
w No wym Są czu). Tej wła śnie zbun to -
wa nej mło dzie ży, ata ku ją cej po pu li -
stycz nie Ko ściół, od cho dzą cej
od war to ści ro dzin nych, szu ka ją cej au -
to ry te tów i po gu bio nej w kon sump cyj -
nym po chła nia niu ży cia, za cy tu ję kil ka
za war tych w ksią żce li stów – świa dectw
od „dzie ci”, „wnu ków” i „pra wnu ków”
Sióstr Na za re ta nek z Kra ko wa:

„Gdy do wie dzia łam się, że je stem
w cią ży, by łam na pół met ku kla sy ma tu -
ral nej. Nie mia łam nic: ani wy kształ ce -
nia, ani pra cy, ani na dziei
na ma łżeń stwo. Był za to ogrom ny strach
przed re ak cją ro dzi ców… Bę dąc na Ja -
snej Gó rze do wie dzia łam się o ist nie niu
Do mu Sa mot nej Mat ki w Kra ko wie. Po -
je cha łam tam i spo tka łam sio strę Che -
ru bi nę – czło wie ka o ogrom nym ser cu.
Przy ję ła mnie z nie praw do po dob ną
życz li wo ścią, oka za ła zro zu mie nie oraz
do da wa ła na dziei… Sio stra po mo gła mi
rów nież w naj wa żniej szej spra wie
– w po in for mo wa niu ro dzi ców… Dziec -
ko, któ re w cza sie cią ży wy da wa ło mi się
ka rą za złe po stę po wa nie, sta ło się naj -
więk szą ra do ścią i du mą”.

„Dro ga Bab ciu Che ru bi no!

Za kil ka dni bę dę zda wać ma tu rę
– eg za min doj rza ło ści. Nie wiem, czy
na pi sa nie kil ku słów wy pra co wa nia po -
twier dzi mo ją doj rza łość psy chicz ną, ale
mi mo wszyst ko bo ję się, bo jest to za koń -
cze nie wa żne go eta pu w mo im ży ciu.
Jed nak wie rzę, że wszyst ko bę dzie do -
brze, a Ty bę dziesz się za mnie mo dlić…

Dzię ki To bie i wszyst kim w do mu
czu łam się ko cha na, ocze ki wa na od sa -
me go po cząt ku. Mi mo że ca ły świat był

prze ciw ko de cy zji mo jej ma my o uro -
dze niu mnie, Ty by łaś je dy na, któ ra
wie rzy ła, że wszyst ko bę dzie do brze i że
ja koś się uło ży. Da łaś mo jej ma mie si -
łę, któ ra by ła jej wów czas tak bar dzo
po trzeb na i utwier dzi łaś ją w prze ko na -
niu, że ży cie, na wet to, któ re go jesz cze
nie ma na świe cie, jest war to ścią naj -
wa żniej szą”. 

Od wie dza na dzi siaj czę sto przez
dzien ni ka rzy (mó wią o tym cy to wa ne
w za koń cze niu ksią żki ma te ria ły pra so -
we) Sio stra Che ru bi na nie chce mó wić
o so bie: – Li czy się tyl ko to dzie ło kar -
dy na ła Woj ty ły… To był Bo ży czło -
wiek… Dba i z za świa tów o nas, o Dom,
o swo je dzie ło… Ści słą ta jem ni cą Sio -
stry Che ru bi ny po zo sta nie ta kże treść jej
ze znań – istot ne go świad ka – zło żo nych
w to czą cym się pro ce sie be aty fi ka cyj -
nym Ja na Paw ła II. 

Idea „Okno ży cia” – na pi sał ks. Ja -
cek Ko niecz ny w al bu mie – to świa dec -
two trzech cu dów: po czę te go ży cia
(na ro dzin dziec ka), doj rza łe go ma cie -
rzyń stwa i od po wie dzial ne go oj co stwa.
Okno ży cia. S.O.S. ks. kar dy na ła Ka ro -
la Woj ty ły – śmiem prze ko ny wać
wszyst kich – to ksią żka, któ rą po win no
się obo wiąz ko wo czy tać i oma wiać
w szko łach, za miast (ró żnej war to ści)
po rad ni ków tech nik i me tod obro ny
przy szłych ro dzi ców przed dziec kiem.
Edu ka cja sek su al na, z tru dem prze bi ja -
ją ca się do klas lek cyj nych, po win na się
stać edu ka cją pro ro dzin ną, na uką świa -
do me go ro dzi ciel stwa, a nie za po bie ga -
nia cią ży i ra to wa nia się po „wpad ce”.
Ksią żka J. Le śnia ka, S. Si ko ry i J. Ko -
niecz ne go wska zu je dro gę ku obro nie
ży cia po czę te go i sa mot nej mat ki,
przed sta wia oso bom od rzu co nym i nie -
chcia nym dro gę do mi ło ści i uciecz kę
od zła.

Kto ra tu je jed no ży cie, ten ra tu je ca -
ły świat – gło si jed na z głę bo kich mą -
dro ści na szej cy wi li za cji. 

– Sio stry Na za re tan ki z Kra ko wa ura -
to wa ły tych dzie ci bli sko dwa ty sią ce
– pi szą au to rzy w wy da nym al bu mie.

– Dzi siaj jest ich już dwa ty sią ce
czter dzie ści! – pre cy zu je Sio stra Jó ze fi -
na na spo tka niu z ks. kar dy na łem Sta ni -
sła wem Dzi wi szem.

BO GU SŁAW KOŁCZ

Spotkanie przy Franciszkańskiej FOT. TADEUSZ WARCZAK

WOKÓŁ NAS
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P o cząt ki dusz pa ster stwa w po łu -
dnio wych osie dlach No we go
Są cza wią żą się z ro kiem 1961,
tj. za chę tą ks. pra ła ta Wła dy sła -

wa Le sia ka – pro bosz cza no wo są dec kiej
fa ry – do wpro wa dze nia w Bia łym
Klasz to rze ss. Nie po ka la nek sta łych
Mszy św. W 1963 r. utwo rzo no tu taj sta -
ły rek to rat na cze le z ks. Ge rar dem Brat -
kiem, któ ry zmarł 29 czerw ca 1966 r.
w wy ni ku wy pad ku dro go we go, na je -
cha ny na mo to rze przez cię ża rów kę.
W tym sa mym ro ku (w lip cu) urząd rek -
to ra Bia łe go Klasz to ru ob jął ks. Ze non
Ro go zie wicz, co wią za ło się z pod nie sie -
niem po wie rzo nej mu jed nost ki do ran gi
sa mo dziel nej wi ka rii, pro wa dzą cej
od 1967 r. wła sne księ gi pa ra fial ne. 

Na rzu ca ją ca się po trze ba bu do wy
świą ty ni w lud nych osie dlach No we go
Są cza, od le głych od hi sto rycz ne go cen -
trum mia sta, spo wo do wa ła po cząw szy
od ro ku 1970 pod ję cie przez ks. Ze no -
na Ro go zie wi cza i wła dze die ce zjal ne
in ten syw nych sta rań o uzy ska nie ze zwo -
le nia na bu do wę no we go ko ścio ła. Oka -
zją do ja sne go wy ar ty ku ło wa nia
sta no wi ska w tej spra wie by ła pierw sza
w krót kiej hi sto rii two rzą cej się wspól -

no ty pa ra fial nej wi zy ta cja ka no nicz -
na prze pro wa dzo na przez bp. Je rze go
Able wi cza w czerw cu 1972 r., w któ rej
trak cie ks. Ze non Ro go zie wicz zdał re -
la cję z do tych cza so wej pra cy dusz pa -
ster skiej, zwra ca jąc jed no cze śnie uwa gę
na pro blem ko niecz no ści bu do wy ko -
ścio ła, co wy ra ził do bit nym stwier dze -
niem: „Chce my też bu do wać świą ty nię
Bo żą – tę z ka mie nia lub z ce gły – aby -
śmy mie li swój wła sny ko ściół – to jest
na sze wiel kie pra gnie nie”.

Znacz na in ten sy fi ka cja tych sta rań
na stą pi ła rok póź niej. La tem 1973 r.
proś bę o wy ra że nie zgo dy na bu do wę
ko ścio ła w No wym Są czu na osie dlu
Mi le nium za wio zła do Pre zy dium Wo -
je wódz kiej Ra dy Na ro do wej w Kra ko -
wie de le ga cja no wo są dec kiej
spo łecz no ści ka to lic kiej re pre zen to wa -
na przez oso by świec kie – Woj cie cha
Plu tę i Woj cie cha Adam czy ka. Mo nit
o tej sa mej tre ści po no wio ny zo stał
w WRN kil ka mie się cy póź niej. Za wie -
rał on ca ły sze reg ar gu men tów uza sad -
nia ją cych po trze bę bu do wy no wej
świą ty ni. Wska zy wał na du ży na pływ
spo łe czeń stwa wiej skie go do mia sta
oraz na trud no ści, ja kich do zna ją wier ni

Ko ściół Mat ki Bo żej Nie po ka la nej w No wym Są czu 

Dzie ło ży cia 
księ dza Ze no na
Przed mie sią cem od szedł do wiecz no ści ks. pra łat Ze non Ro -
go zie wicz – pro boszcz pa ra fii Mat ki Bo żej Nie po ka la nej.
Ma jąc świe żo w pa mię ci je go ofiar ną po słu gę dusz pa ster ską
i po nad pół wie ko wą pra cę ka płań ską, pra gnie my przy po -
mnieć ni niej szym tek stem jed no z naj więk szych dzieł Księ dza
Pra ła ta – ko ściół na osie dlu Mi le nium – wo tum wdzięcz no ści
Pa nu Bo gu za 700 lat hi sto rii No we go Są cza.

SĄDECZANIE

FOT. SŁAWOMIR SIKORA
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w ko rzy sta niu z po słu gi dusz pa ster skiej.
Na wią zy wał do skut ków szyb kie go roz -
ro stu osie dla Mi le nium. Przede wszyst -
kim jed nak od wo ły wał się do roz sąd ku
de cy den tów, pod kre śla jąc po żyt ki pły -
ną ce ze zgod ne go współ dzia ła nia in sty -
tu cji pań stwo wych i ko ściel nych. In ną
od wa żną pró bą by ło skie ro wa nie na ten
sam ad res pe ty cji pod pi sa nej przez oko -
ło ty siąc osób, po pie ra ją cych urzę do we
sta ra nia pro wa dzo ne przez ks. Ze no -
na Ro go zie wi cza.

W ro ku na stęp nym – 1974 – za bie gi
o uzy ska nie pań stwo we go ze zwo le nia
na bu do wę ko ścio ła by ły pro wa dzo ne
rów nie kon se kwent nie i to za rów no
na szcze blu wo je wódz kim, jak i po wia -
to wym. Naj wa żniej sze dzia ła nia w tym
za kre sie pod ję to w mar cu, a na stęp nie
w lip cu, kie dy to w kwe stii ze zwo le nia
mo ni to wa ły Wo je wódz ką Ra dę Na ro do -
wą w Kra ko wie de le ga cje rek to ra tu,
w oby dwu przy pad kach zło żo ne z re pre -
zen tan tów świec kich – Woj cie cha
Adam czy ka i Edwar da Czer nec kie go
– w dru gim wspar te ta kże oso bą i au to -
ry te tem księ dza rek to ra. O de ter mi na cji
sta rań zwią za nych z bu do wą ko ścio ła
na osie dlu Mi le nium świad czy fakt,
że 12 lip ca 1974 r. rek to rat zde cy do wał
się wy słać w tej spra wie pi sma do dy -
gni ta rzy zaj mu ją cych naj wy ższe urzę dy
w pań stwie, tj. wi ce pre ze sa Ra dy Mi ni -
strów Jó ze fa Tejch my i sze fa Urzę du
do Spraw Wy znań Ka zi mie rza Ką ko la.

Pew ne na dzie je na ko rzyst ną zmia nę
od no śnie wnio sku no wo są dec kie go da -

wa ły, cią gle wpraw dzie rzad kie, ale jed -
nak co raz częst sze w Pol sce re ali za cje
no wych ko ścio łów, na cze le z gło śną
(ura sta ją cą do ran gi hi sto rycz ne go sym -
bo lu) bu do wą świą ty ni w No wej Hu cie,
kon se kro wa ną 15 ma ja 1977 r. Jesz cze
wię cej po wo dów do opty mi zmu do star -
cza ła prze pro wa dzo na w na szym kra ju
na wio snę 1978 r. wi zy ta oso bi ste go
przed sta wi cie la pa pie ża Paw ła VI – ar -

cy bi sku pa Lu igi Pog gi – któ ra bę dąc
wy ra zem po pra wy sto sun ków po mię dzy
rzą dem w Pol sce a Sto li cą Apo stol ską,
wy da wa ła się uła twiać sy tu ację pa ra fii
ocze ku ją cych na kon ce sje od no śnie re -

ali za cji za pla no wa nych obiek tów sa kral -
nych. Przy jazd wy słan ni ka pa pie skie go
zo stał wy ko rzy sta ny do po ru sze nia spra -
wy ze zwo le nia na bu do wę ko ścio ła
na Mi le nium, któ ra to kwe stia znaj du jąc
się w cen trum za in te re so wa nia spo -
łecz no ści ka to lic kiej nie tyl ko No we -
go Są cza, ucho dzi ła wów czas
za pierw szo pla no wą w ska li die ce zji
tar now skiej. Trud no do ciec na ile za -
in te re so wa nie wy so kiej hie rar chii
kwe stią no wo są dec kiej świą ty ni przy bli -
ży ło uzy ska nie zgo dy na jej bu do wę, do -
pro wa dza jąc do skru sze nia opo ru
ów cze snych de cy den tów, m.in. oso bi ste -
go prze ciw ni ka spraw miej sco we go Ko -
ścio ła – ów cze sne go wo je wo dy
no wo są dec kie go Le cha Ba fii. Nie ule ga
jed nak wąt pli wo ści, że czyn ni kiem de -
cy du ją cym by ły szyb ko po stę pu ją ce
zmia ny po li tycz ne zwią za ne z po wsta -
niem So li dar no ści, któ ra dzia ła jąc
na grun cie no wo są dec kim, spra wę bu -
do wy świą ty ni na osie dlu Mi le nium
uczy ni ła jed nym ze swo ich pod sta wo -
wych de zy de ra tów spo łecz nych.

13 kwiet nia 1979 r. (w Wiel ki Pią tek)
z in spi ra cji ks. Ze no na Ro go zie wi cza
na pla cu za mie rzo nej bu do wy po sta wio -
no krzyż o wy so ko ści 3,5 m. Był to wy -
raz de ter mi na cji, któ ry spo wo do wał, że
prze ciw ni cy bu do wy świą ty ni ustą pi li.

Czynnikiem decydującym
były szybko postępujące
zmiany polityczne
związane z powstaniem
Solidarności, która
działając na gruncie
nowosądeckim, sprawę
budowy świątyni na osiedlu
Milenium uczyniła jednym
ze swoich podstawowych
dezyderatów społecznych.
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Za po wie dzią zwy cię stwa w tej spra wie
by ło uję cie 9 wrze śnia 1980 r. (de cy zją
wo je wo dy no wo są dec kie go) re ali za cji
ko ścio ła w pla nie bu dow nic twa sa kral -
ne go i ko ściel ne go na rok 1980, osta -
tecz nym zaś try um fem de cy zja Urzę du
Miej skie go w No wym Są czu z 20 paź -
dzier ni ka 1982 r., któ ra udzie la ła po -
zwo le nia na bu do wę ko ścio ła
pa ra fial ne go na Mi le nium przy ul Kró -
lo wej Ja dwi gi 44 „do sta nu ze ro we go”.
W mię dzy cza sie (6 grud nia 1980 r.) de -

kre tem bi sku pa tar now skie go zo sta ła
utwo rzo na pa ra fia Mat ki Bo żej Nie po -
ka la nej, po więk szo na nie ba wem (14
grud nia 1983 r.) o frag ment osie dli Bar -
skie i Ar mii Kra jo wej.

Prak tycz nym po cząt kiem bu do wy ko -
ścio ła na Mi le nium był za kup przez pa -
ra fię MBN w lip cu 1982 r. od sióstr
Nie po ka la nek par ce li o po wierzch ni 2 ha,
po ło żo nej w bez po śred nim są siedz twie
Bia łe go Klasz to ru. Pra ce re ali za cyj ne
nad sze ro ko za kro jo nym przed się wzię -
ciem od po cząt ku prze bie ga ły w do brym
tem pie, przy du żym za an ga żo wa niu pa -
ra fian. Sku tecz nym spo so bem za spa ka ja -
nia po trzeb fi nan so wych bu du ją ce go się
ko ścio ła oka za ły się wy jaz dy ks. Ze no -
na Ro go zie wi cza do mniej lub bar dziej
od le głych pa ra fii, po łą czo ne z wy gła sza -
niem nie dziel nych ka zań i prze zna cza -
niem ta cy na bu do wę no wo są dec kiej
świą ty ni. Nie za bra kło rów nież in nych
form po mo cy, po le ga ją cych na sprze da -
ży przez człon ków Klu bu In te li gen cji
Ka to lic kiej (m. in. przez Zo fię Flis) ma -
łych palm wiel ka noc nych oraz dys try bu -
owa niu w ró żnych pa ra fiach ksią żek
re li gij nych. Przede wszyst kim jed nak
efek tyw nym spo so bem na po kry cie ro -
sną cych wy dat ków bu dow la nych oka za -
ło się uru cho mie nie przez pa ra fię
pro duk cji drew nia nych pa let prze zna czo -
nych dla nie miec kie go od bior cy.

Dal sze dzia ła nia ks. Ro go zie wi cza
i je go współ pra cow ni ków skon cen tro -
wa ły się na spo rzą dze niu pro jek tu ko -

ścio ła. W wy ni ku kon kur su wy bra no
pro jekt wy ko na ny przez ze spół kra kow -
skich ar chi tek tów pod kie row nic twem
arch. Lesz ka Fi la ra. To co zde cy do wa ło
o wy bo rze kra kow skie go pro jek tu
(zmie nio ne go nie znacz nie w trak cie re -
ali za cji w za kre sie roz wią zań heł mu

wie ży i for my sy gna tur ki) wy ni ka ło
przede wszyst kim z fak tu, iż au to rzy
przed sta wi li ory gi nal ną, a za ra zem no -
wo cze sną wi zję bu dow li sa kral nej na -
wią zu ją cą do wschod nich mo ty wów,
uwi docz nio nych głów nie w pro jek cji
wie ży -mi na re tu, cie ka wie kom po nu ją -
cej się z kra jo bra zem Są dec czy zny. Za -
ło że nia funk cjo nal ne za kła da ły
po wsta nie du żej świą ty ni (mo gą cej po -
mie ścić 5,5 tys. osób), co od zwier cie dla -
ją jej pod sta wo we wy mia ry:
– dłu gość ko ścio ła (okap da chu) – 68,07 m;
– sze ro kość ko ścio ła wraz z ze spo łem ka plic – 63,3 m;
– wy so kość wie ży – 64 m (z krzy żem – 68 m);
– po wierzch nia użyt ko wa – 3 418,8 m²;

W międzyczasie dekretem
biskupa tarnowskiego
została utworzona parafia
Matki Bożej Niepokalanej,
powiększona niebawem
(14 grudnia 1983 r.)
o fragment osiedli Barskie
i Armii Krajowej.

Wmurowanie kamienia węgielnego
dokonał abp Jerzy Ablewicz
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– po wierzch nia za bu do wy – 2 133,7 m²;
– ku ba tu ra ogól na – 52 605 m³.

Pierw szy etap bu do wy ko ścio ła
na Mi le nium zo stał za mknię ty w 1986 r.
W tym cza sie po wsta ła ob szer na ka pli -
ca Mat ki Bo żej Nie usta ją cej Po mo cy
(mo gą ca po mie ścić 1500 wier nych), słu -
żą ca przez naj bli ższe la ta ja ko no wy,
cho ciaż cią gle jesz cze tym cza so wy ko -
ściół pa ra fial ny. Po mi mo swo jej pro wi -
zo rycz no ści zna cze nie tej czę ścio wej
re ali za cji by ło ogrom ne, a wa gę te go
wy da rze nia pod kre śla ło po świę ce nie ka -
pli cy przez ks. bp. Je rze go Able wi cza
(na Pa ster ce w 1986 r.), któ ry na pa miąt -
kę te go wy da rze nia ofia ro wał ka pli cy

ma lo wa ny na de sce zło co ny ob raz Mat -
ki Bo żej. Or dy na riusz tar now ski już
wcze śniej zresz tą, i to wie lo krot nie, oka -
zy wał ży we za in te re so wa nie i po moc
spra wom pa ra fii MBN, o czym świad -
czy m.in. wmu ro wa nie prze zeń 2 czerw -
ca 1985 r. pod bu du ją cą się świą ty nię
ka mie nia wę giel ne go po cho dzą ce go
z Ba zy li ki św. Pio tra w Rzy mie, po świę -
co ne go spe cjal nie na tę oka zję przez pa -
pie ża Ja na Paw ła II. 

Od sa me go po cząt ku bu do wy ko ścio -
ła uwi docz ni ła się tro ska o god ny wy -
strój po wsta ją cej świą ty ni. Bo da jże
pierw szym za mó wie niem ar ty stycz nym
(po czy nio nym w związ ku z uro czy sto -
ścią wmu ro wa nia ka mie nia wę giel ne go)
by ło po wie rze nie Gra ży nie Ku lig za da -
nia na ma lo wa nia ob ra zu Mat ki Bo skiej
Ja zło wiec kiej, umiesz czo ne go póź niej
w sa li do mu ka te che tycz ne go. W tym
sa mym miej scu zo sta ły ulo ko wa ne dal -
sze ob ra zy – Ser ce Pa na Je zu sa i Ser ce
Mat ki Bo żej, a ta kże pła sko rzeź ba
przed sta wia ją ca Ma don nę z Dzie ciąt -
kiem. W sa mym ko ście le na to miast
– w dzie wią tą rocz ni cę wpro wa dze nia
sta nu wo jen ne go – od sło nię ta zo sta ła ta -
bli ca ku czci ks. Je rze go Po pie łusz ki.
Osob ne miej sce wśród ofia ro wa nych
w tym cza sie ob ra zów za jął wi ze ru nek
Chry stu sa: Je zu ufam To bie, prze ka za ny

ko ścio ło wi przez s. Ad ria nę Hen ry kę
Czar nec ką wraz z ro dzi ną. 

Hi sto rycz ny akt kon se kra cji ko ścio ła
MBN, za pla no wa ny na rok ju bi le -
uszu 700-le cia No we go Są cza,
na dzień 15 li sto pa da 1992 r., zo stał po -
prze dzo ny po świę ce niem czte rech

dzwo nów: „Jó zef”, Mał go rza ta, „Sta ni -
sław” i „Mak sy mi lian”, ufun do wa nych
przez ro dzi ny Ostrow skich, Wój ci ków,
Wy drów i Za ją ców. Ak tu po świę ce nia
ko ścio ła Mat ki Bo żej Nie po ka la nej do -
ko nał or dy na riusz tar now ski ks. bp Jó -
zef Ży ciń ski, na to miast ho no ru
na masz cze nia ścian świą ty ni ole ja mi
świę ty mi w miej scu za che usz ków do stą -

Pierwszy etap budowy
kościoła na Milenium został
zamknięty w 1986 r. W tym
czasie powstała
obszerna kaplica Matki
Bożej Nieustającej Pomocy,
służąca przez najbliższe
lata jako nowy, chociaż
ciągle jeszcze tymczasowy
kościół parafialny. 

Ks. S. Majcher, ks. Z. Rogoziewicz
i ks. J. Pancerz
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pi li księ ża Sta ni sław Je mio ło i Ta de usz
Gór ka. Pod czas uro czy sto ści w kon se -
kro wa nym oł ta rzu umiesz czo no re li -
kwie św. Ho no ra ty, św. Pro bu sa i bł.
Ka ro li ny Kóz ki. Uczu cia pa ra fian
i wszyst kich tych, któ rym re ali za cja no -
wo są dec kiej świą ty ni by ła bli ska, wy ra -
ził ks. pro boszcz Ze non Ro go zie wicz,
któ ry w swo jej prze mo wie z du mą, ale
i z tro ską stwier dził: „I dziś na na szych
oczach na kła da my ko ro nę te mu dzie łu,
któ re ogła szam Po mni kiem Wdzięcz no -
ści Bo gu, ja ko dar na 700-le cie No we go
Są cza [...]. Nie wszyst ko jest zro bio ne
– tyl ko to co naj wa żniej sze, by ta kon se -
kra cja mo gła się od być. Nie ma sta łe go
ta ber na ku lum, na sta wy oł ta rzo wej, nie
ma wi tra ży, nie ma głów nych drzwi
w od le wie oraz in ne go wy po sa że nia.
[...] Nie jest jesz cze skoń czo na ka pli ca,
w któ rej trwa obec nie ukła da nie po sadz -
ki, [za kła da nie] grzej ni ków, wen ty la cji”. 

Do ko na nie ak tu kon se kra cji ko ścio ła
za my ka ło wa żny etap w hi sto rii pa ra fii
Mat ki Bo żej Nie po ka la nej, roz po czy na -
jąc ko lej ny okres – wy po sa ża nia su ro -
wej świą ty ni w ele men ty wy stro ju
od po wied niej kla sy, do sto so wa ne
do cha rak te ru no wo cze snej bu dow li.
Głów ne za da nie w tym za kre sie po wie -
rzo no wy bit ne mu rzeź bia rzo wi kra kow -
skie mu prof. Bro ni sła wo wi Chro me mu,

któ ry pod jął się te go wy zwa nia z wiel -
ki mi na dzie ja mi na stwo rze nie ory gi nal -
nych dzieł, z któ rych naj wię cej miej sca
do wy ka za nia ta len tu i wy obraź ni ar ty -
stycz nej da wał tryp tyk oł ta rzo wy oraz
mo nu men tal ne drzwi głów ne. 

Ocze ki wa ne z du żym za in te re so wa -
niem pra ce pro jek to we nie za do wo li ły
jed nak w peł ni ko mi sji die ce zjal nej ds.
sztu ki sa kral nej, któ ra wnio sła swo je
uwa gi, głów nie od no śnie tryp ty ku oł ta -
rzo we go, po wo du jąc w prak ty ce za nie -
cha nie je go re ali za cji. Mniej dys ku sji
bu dzi ła spra wa głów nych drzwi ko ściel -
nych, któ re na eta pie wy ko naw stwa zna -
la zły się w mar cu 1994 r., bę dąc
ukoń czo ny mi ze znacz nym opóź nie -
niem w 1999 r. 

Wie le prac wy ko ny wa nych w pierw -
szych la tach po kon se kra cji ko ścio ła
zwią za nych by ło z my ślą o przy ję ciu
w pa ra fii MBN fi gu ry Mat ki Bo skiej Fa -
tim skiej, co za pla no wa ne zo sta ło na ko -
niec 1995 r. Spo dzie wa jąc się przy by cia
do ko ścio ła na Mi le nium rze szy wier -
nych z sze ściu de ka na tów, sta ra no się
przy go to wać świą ty nię i jej oto cze nie
jak naj god niej. Do te go cza su wy ko na -
no m.in. więk szą część ogro dze nia,
głów ną bra mę wej ścio wą pro wa dzą cą
na plac ko ściel ny, do koń czo no re mont
ka pli cy Mat ki Bo skiej Nie usta ją cej Po - Mury pną się do góry FOT. ANTONI ŁOPUCH

FOT. ANTONI ŁOPUCH
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mo cy (na zy wa nej w 1996 r. Fa tim ską).
Swój wy ra zi sty kształt (choć cią gle nie
osta tecz ny ze wzglę du na brak na sta wy
oł ta rzo wej) uzy ska ło pre zbi te rium, wy -
po sa żo ne wg pro jek tu Bro ni sła wa Chro -
me go przez Mał go rza tę Kot.

W wy stro ju tym na uwa gę za słu giwa oł -
tarz „so bo ro wy” wy ko na ny z „piń cza -
ka” z wy rzeź bio ny mi sym bo la mi
eu cha ry stycz ny mi i po sta cia mi anio łów
oraz dwie „am bon ki” (pul pi ty), na któ -
rych wy ry te są wi ze run ki czte rech
Ewan ge li stów i rzym skie cy fry Dzie się -
cior ga Przy ka zań. Po cze sne miej sce
w pre zbi te rium zaj ęła rów nież sze ścien -
na chrzciel ni ca, na któ rej uka za ne zo sta -
ły sce ny z ży cia i mę czeń stwa św.
Ja na Chrzci cie la oraz wy ko na ne
w drew nie ta ber na ku lum z sym bo la mi
eu cha ry stycz ne go chle ba i bo skiej nie -
skoń czo no ści. Na pa miąt kę Na wie dze -

nia Fa tim skie go na głów nej ścia nie
umiesz czo no ma lo wi dło Mat ki Bo żej
Nie po ka la nej (zwa nej Są dec ką) z na pi -
sem: „To bie Ma ry jo Za wie rza my”, wy -
ko na ne przez Ma ria na Pa żu chę.

Du że zmia ny w wy glą dzie ko ścio ła
na stę po wa ły w związ ku ze wspo mnia ną
już fun da cją ob ra zu Je zu ufam To bie oraz
fun da cją ob ra zu św. Ri ty. Pierw szy
z nich po cząt ko wo (kie dy ko ściół był
jesz cze w bu do wie) znaj do wał się w ka -
pli cy po kut nej, na stęp nie umiesz czo ny
zo stał w pierw szej wnę ce od stro ny oł ta -
rza prze zna czo nej na kon fe sjo nał, by
osta tecz nie po kil ku dal szych la tach zna -
leźć swo je eks po no wa ne miej sce w ka -
pli cy Mi ło sier dzia Bo że go (zwa nej
rów nież ka pli cą św. Krzysz to fa) w oł ta -
rzu z na pi sem: „Pa mię taj o nas mi ło sier -
ny Pa nie”, ufun do wa nym przez ro dzi nę
Jam ro zów. Wy ko naw cą te go ob ra zu był
Mi ro sław Grze lak z Ło dzi; po świę ce nia
oł ta rza wraz z or na tem spra wio nym na tę
pa miąt kę przez Sto wa rzy sze nie „Fau sti -
num” do ko nał 18 kwiet nia 1999 r. ks. bp
Piotr Bed nar czyk. Dru gi ob raz – św. Ri -
ty – na ma lo wa ny przez Ber nar da Wój ci -
ka – ufun do wa ny przez Ja ni nę
Ha be lę -Ju in – umiesz czo ny zo stał z pra -
wej stro ny oł ta rza głów ne go, w tzw.
„prze wiąz ce” spe cjal nie w tym ce lu
przy go to wa nej. Wi ze ru nek św. Ri ty
– ko pia wło skie go ory gi na łu – zo stał po -
świę co ny przez bp. Pio tra Bed nar czy ka
na na bo żeń stwie w dniu 22 ma ja 1993 r.

przy udzia le licz nie ze bra ne go du cho -
wień stwa i wier nych, wy ra ża ją cych na co
dzień swój kult wo bec czczo nej świę tej
przy no szo ny mi przed jej ob raz czer wo -
ny mi ró ża mi. 

Nie co wcze śniej ufun do wa no fi gu rę
Chry stu sa Fra so bli we go. Drew nia -
na rzeź ba (je sio no wy świą tek) zo sta ła
wy ko na na na proś bę ks. Ze no na Ro go -
zie wi cza przez nie po ka lan kę z No we go
Są cza – s. Te deę (Zo fię No wa kow ską)
– któ ra przed sta wia jąc twarz Je zu sa
wzo ro wa ła się na ob li czu z Ca łu nu Tu -
ryń skie go. Pra ca nad rzeź bą trwa ła rok,
po jej ukoń cze niu fi gu ra wraz z dwu -
dzie sto ma dwo ma ka mie nia mi sym bo li -
zu ją cy mi dzie sięć lat sta rań
o ze zwo le nie na bu do wę świą ty ni i dwa -
na ście lat jej re ali za cji zo sta ła umiesz -
czo na w ma łej wnę ce pod chó rem
przy wej ściu bocz nym do ko ścio ła w ci -
chym ką ci ku mo dli twy. Rów nież i to
dzie ło oraz na rzę dzia Mę ki Pań skiej,
wy ko na ne z drew na, po świę co ne zo sta -
ło przez bp. Pio tra Bed nar czy ka.

Wy po sa że nie i wy strój ko ścio ła do -
peł ni ły sta cje Dro gi Krzy żo wej umiesz -
czo ne w na wie świą ty ni. Z ko lei ka pli cę
Mi ło sier dzia Bo że go do dat ko wo ozdo -
bi ło du że płót no au tor stwa Ber nar da
Wój ci ka przed sta wia ją ce św. Krzysz to -
fa prze cho dzą ce go z ma łym Je zu sem
przez Ka mie ni cę, wi ze ru nek bł. Mat ki
Mar ce li ny Da row skiej za ło ży ciel ki
Zgro ma dze nia Sióstr Nie po ka la ne go

Na pamiątkę Nawiedzenia
Fatimskiego na głównej
ścianie umieszczono
malowidło Matki Bożej
Niepokalanej (zwanej
Sądecką) z napisem: „Tobie
Maryjo Zawierzamy”,
wykonane przez
Mariana Pażuchę.

Przy kościele MBN, 13 lipca 2010 r. FOT. ANTONI ŁOPUCHKs. Z. Rogoziewicz ze swoim następcą
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Po czę cia Naj święt szej Ma ryi Pan ny,
a ta kże wspo mnia ny ob raz Mat ki Bo żej
Nie usta ją cej Po mo cy, ofia ro wa ny przez
bp. Je rze go Able wi cza w 1986 r.

Po opusz cze niu pa ra fii przez ks. Sta -
ni sła wa Je mio łę, nad zór nad dal szy mi
pra ca mi bu dow la no -wy po sa że nio wy mi
prze jął z po le ce nia ks. pro bosz cza Ze -
no na Ro go zie wi cza ks. Ta de usz Gór ka,
a na stęp nie ks. Wła dy sław Si pior.
Szcze gó ło we za pi sy kro ni kar skie od no -
śnie wy ko ny wa nych prac w dru giej po -
ło wie lat dzie więć dzie sią tych da ją ob raz
mno go ści po dej mo wa nych wy sił ków.
Naj wa żniej sze z nich to: ukoń cze nie
prac w ka pli cy do mo wej (po świę co nej
przez bp. Wła dy sła wa Bo bow skie go 22
ma ja 1998 r.), umiesz cze nie lamp
oświe tle nio wych wo kół ko ścio ła,
wybudowanie do mu ka te che tycz ne go
i ple ba ni, zro bie nie dróg do jaz do wych
na pla cu ko ściel nym, wy ko na nie no we -
go ta ber na ku lum z pan cer nym wnę -
trzem oraz dzie się ciu no wych
kon fe sjo na łów, za in sta lo wa nie no wych
ju pi te rów nad oł ta rzem głów nym, od no -
wie nie co ko łu i fi gu ry Mat ki Bo żej Nie -
po ka la nej przed ko ścio łem, za sia nie
traw ni ków i po sa dze nie krze wów
ozdob nych, ukoń cze nie prac przy par -
kin gach i bo iskach spor to wych do siat -
ków ki, te ni sa oraz pił ki ręcz nej,
a po nad to wy ko na nie wie lu więk szych
i mniej szych ro bót ślu sar skich, sto lar -
skich, elek trycz nych, kon ser wa tor skich

i de ko ra cyj nych. Nie zbęd nym oka za ło
się rów nież za ło że nie urzą dzeń alar mo -
wych w ko ście le i na ple ba ni, co nie ste -
ty po dyk to wa ne by ło przy krą
ko niecz no ścią zwią za ną z pró ba mi wła -
mań. Naj bar dziej zu chwa łym te go ro -
dza ju przy pad kiem by ła pró ba
zra bo wa nia ga blo ty wo tyw nej sprzed
ob ra zu św. Ri ty, pod ję ta w dzień siód -
mej rocz ni cy kon se kra cji ko ścio ła – 15
li sto pa da 1999 r. – uda rem nio na w ostat -
niej chwi li, gdy dwaj mę żczyź ni po cho -
dzą cy z od le głych stron Pol ski, wy no si li
już wo ta z pla cu ko ściel ne go.

Za koń cze nie głów ne go eta pu sta rań
o upięk sze nie i god ne wy po sa że nie ko -

ścio ła MBN na stą pi ło w koń cu 1999 r.,
na kil ka ty go dni przed na dej ściem ro -
ku 2000 – Wiel kie go Ju bi le uszu Chrze -
ści jań stwa. Oka zję do sym bo licz ne go,
a przy tym bar dzo wy mow ne go po łą -
cze nie Ju bi le uszu z czter dzie sto let nią

Najbardziej zuchwałym
przypadkiem włamania
była próba zrabowania
gabloty wotywnej sprzed
obrazu św. Rity, podjęta
w dzień siódmej rocznicy
konsekracji kościoła – 15
listopada 1999 r. 

Kaplica św. Rity FOT. ANTONI ŁOPUCH

Biały Klasztor i kościół MBN z lotu ptaka FOT. SŁAWOMIR SIKORA

Ks. Z. Ro go zie wicz, bp W. Le cho -
wicz, ks. K. Mar kie wicz FOT. AN TO NI ŁO PUCH
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za le d wie hi sto rią rek to ra tu i pa ra fii,
stwo rzy ły oko licz no ści zwią za ne z wy -
ko na niem i po świę ce niem dłu go wy ko -
ny wa nych drzwi głów nych. Drzwi te
wy ró żnia ły się z dwóch po wo dów: wy -
ra zu ar ty stycz ne go oraz ol brzy mich, nie -
spo ty ka nych roz mia rów. 

8 grud nia 1999 r., w cza sie po świę -
ce nia drzwi przez or dy na riu sza tar now -
skie go Wik to ra Skwor ca,
no wo są de cza nie i wszy scy przy by li
na uro czy stość prze ko nać się mo gli za -
rów no o in te re su ją cej kon cep cji ar ty -

stycz nej wy ra żo nej w sce nie Zwia sto -
wa nia, jak rów nież o wiel kich ga ba ry -
tach te go dzie ła. Trud no stwier dzić,
któ ry z pa ra me trów fi zycz nych prze są -
dził o tym, że me ta lo we drzwi no wo są -
dec kie go ko ścio ła za pro jek to wa ne przez
Bro ni sła wa Chro me go uzna ne zo sta ły
za naj więk sze w Eu ro pie. Im po nu ją one
bo wiem nie tyl ko swo ją wy so ko ścią
i sze ro ko ścią – od po wied nio: 6,4 m
oraz 7,5 m – ale przede wszyst kim za -
dzi wia ją nie bo tycz nym 16-to no wym
cię ża rem, któ ry spo wo do wał ko niecz -

ność za mon to wa nia urzą dze nia pneu -
ma tycz ne go wspo ma ga ją ce go ich otwie -
ra nie i za my ka nie.

23 sierp nia 2002 r. Ksiądz Ze non Ro -
go zie wicz prze ka zał pro bo stwo w pa ra -
fii Mat ki Bo żej Nie po ka la nej swo je mu
na stęp cy ks. ka no ni ko wi Ka zi mie rzo wi
Mar ko wi czo wi. Do koń ca swo ich dni
sta rał się słu żyć swo im pa ra fia nom po -
słu gą w kan ce la rii i kon fe sjo na le, za słu -
gu jąc na mia no ojca du cho we go
po wie rzo nej mu wspól no ty pa ra fial nej.

LE SZEK MI GRA ŁA

1 lu te go w No wym Są czu zmarł ks. pra łat Ze non Ro go zie wicz, w la -
tach 1980–2002 pro boszcz pa ra fii Mat ki Bo żej Nie po ka la nej w No wym
Są czu, w la tach 1981–2002 dzie kan de ka na tu No wy Sącz – Po łu dnie
(po re or ga ni za cji: No wy Sącz – Wschód), ka no nik gre mial ny i kan tor
Ka pi tu ły Ko le giac kiej, bu dow ni czy ko ścio ła w osie dlu Mi le nium. Zwią -
za ny z No wym Są czem od blisko 50 lat. 
Ks. Z. Ro go zie wicz uro dził się 19 li sto pa da 1932 r. w Rop czy cach. Świę -
ce nia ka płań skie przy jął 24 czerw ca 1956 r. z rąk bpa Ka ro la Pę ka li. Był
du chow nym za słu żo nym dla spo łecz no ści No we go Są cza, pra co wał
w pa ra fii św. Mał go rza ty w la tach sześć dzie sią tych i sie dem dzie sią tych
w okre sie pro bo stwa ks. Wła dy sła wa Le sia ka. Za pi sał się ja ko twór ca
i ini cja tor wspól not apo stol skich i sto wa rzy szeń ka to lic kich, m.in. osób

nie peł no spraw nych oraz ja ko ka pe lan sióstr Nie po ka la nek i pen sjo na -
riu szy Pań stwo we go Do mu Ren ci stów przy ul. Emi lii Pla ter, opie kun
Klu bu Ama zo nek. Współ za kła dał Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół Spo łecz ne -
go Ka to lic kie go Li ceum Ogól no kształ cą ce go w No wym Są czu. Od zna -
czo ny Me da lem im. Jo an ny Be ret ty Mol li za obro nę ży cia po czę te go.
W swej pa ra fii upo wszech nił kult św. Ri ty.
Ks. Z. Ro go zie wicz zo stał po cho wa ny 3 lu te go na cmen ta rzu ko mu nal nym
w No wym Są czu w gro bie, w któ rym spo czy wa od kil ku dzie się ciu lat ks.
Ge rard Bra tek (1933–1966), tra gicz nie zmar ły ko le ga z se mi na rium w Tar -
no wie, je go po przed nik i współ pra cow nik przy two rze niu rek to ra tu w os.
Mi le nium. Po że gna ło go ok. 200 ka pła nów z bpem Wie sła wem Le cho wi -
czem i bra tan kiem ks. Ed mun dem Ro go zie wi czem z War sza wy.

Pół wieku w Nowym Sączu

Ks. Z. Ro go zie wicz zo stał po cho wa ny 3 lu te go na cmen ta rzu ko mu nal nym w No wym Są czu
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Nie zbi tym fak tem jest, że cię -
żkich ob ra żeń czasz ki – bez -
po śred nia przy czy na zgo nu
– Zb. Szkar łat do znał w dro -

dze na Mszę św. za Oj czy znę w ko ściół -
ku ko le jo wym. Nie szczę śli wy wy pa dek,
czy śmier tel ne po bi cie? – na to py ta nie
do dzi siaj nie ma od po wie dzi. 

W krę gach so li dar no ścio wych, i nie
tyl ko, ta jem ni czą śmierć Szkar ła ta wte -
dy i te raz przy pi su je się „nie zna nym
spraw com”, pod któ rym to eu fe mi zmem
kry je się Słu żba Bez pie czeń stwa, taj -
na po li cja po li tycz na PRL. Twar dych
do wo dów brak. 

Zbi gniew Szkar łat, rocz nik 1944, za -
ło żył „So li dar ność” w Spół dziel ni In wa -
li dów. W „kar na wa le” So li dar no ści
(1980–81) był de le ga tem na zjazd re gio -
nal ny związ ku w Kra ko wie. W mar -
cu 1984 r. zna lazł się w gru pie
kil ku na stu są de czan, aresz to wa nych
przez SB pod za rzu tem kon ty nu owa nia
nie le gal nej dzia łal no ści w So li dar no ści.
Wię zio ny w Aresz cie Śled czym przy ul.
Mo gil skiej i na Mon te lu pich w Kra ko -
wie, gdzie od no wi ła mu się cho ro ba
ucha. Wol ność od zy skał po 5. mie sią -
cach na mo cy amne stii. Po wyj ściu
z aresz tu za an ga żo wał się w dzia łal ność
Dusz pa ster stwa Lu dzi Pra cy przy pa ra -

fii ko le jo wej, przy go to wy wał m.in.
opra wę co mie sięcz nych Mszy św. za Oj -
czy znę. Przy jaź nił się z ro dzi ną Szka -
rad ków, na wet ze wnętrz nie był po dob ny
do An drze ja Szka rad ka (wzrost, wa ga),
przy wód cy pod ziem nej „S” w No wym
Są czu, o czym są dec cy bez piecz nia ki
do brze wie dzie li… 

Po grzeb Zbi gnie wa Szkar ła ta 11 lu -
te go 1986 ro ku na cmen ta rzu ko mu nal -
nym przy ul. Rej ta na w No wym Są czu,
z udzia łem po nad ty sią ca osób, prze ro -
dził się w ma ni fe sta cję pa trio tycz ną. 

Uro czy sto ściom ża łob nym prze wod -
ni czył nie złom ny je zu ita, o. Ka zi mierz
Ptasz kow ski. Nad trum ną przy ja cie la
prze ma wiał An drzej Szka ra dek. Ze
sztan da ra mi przy by ły de le ga cje „S”
z ca łej Ma ło pol ski. Na pły cie na grob nej

umiesz czo no cy tat z wier sza Cze sła wa
Mi ło sza: Mo żesz go za bić, na ro dzi się
no wy, spi sa ne bę dą czy ny i roz mo wy.
W opi nii ża łob ni ków spod zna ku „S”
był to mord po li tycz ny. 

Sek cję zwłok Zb. Szkar ła ta prze pro -
wa dzo no w za kła dzie me dy cy ny sa do -
wej AM w Kra ko wie. Opi nię spo rzą dził
osła wio ny prof. Zdzi sław Ma rek, któ ry
w 1977 ro ku prze pro wa dził ob duk cję
cia ła Sta ni sła wa Py ja sa. W ob ra że niach
Szkar ła ta nie do pa trzył się udzia łu osób
trze cich. 

Po stę po wa nie w spra wie śmier ci
dzia ła cza „S” Pro ku ra tu ra Re jo no wa
w No wym Są czu umo rzy ła po kil ku
mie sią cach z bra ku zna mion udzia łu
osób trze cich. Pry wat ne śledz two pro -
wa dzo ne przez An drze ja Szka rad ka roz -
bi ło się o mur stra chu i mil cze nia, m.in.

W II LO im. M. Konopnickiej 
zostanie wmurowana tablica pamiątkowa

Zbigniewa Szkarłata

Spisane będą
czyny i rozmowy
5 lu te go br. mi nę ła, bez echa, 25. rocz ni ca tra gicz nej śmier ci
Zbi gnie wa Szkar ła ta, dzia ła cza So li dar no ści, któ re go zna le -
zio no nie przy tom ne go 2 lu te go 1986 r. pod ar ka da mi ho te lu
„Be skid” w No wym Są czu, przy naj mniej ta ka by ła ofi cjal -
na wer sja. Zmarł po 3 dniach w szpi ta lu.

W krę gach so li dar no ścio -
wych, i nie tyl ko, ta jem ni -
czą śmierć Szkar ła ta wte dy
i te raz przy pi su je się „nie -
zna nym spraw com”,
pod któ rym to eu fe mi -
zmem kry je się Słu żba Bez -
pie czeń stwa, taj na po li cja
po li tycz na PRL. Twar dych
do wo dów brak. 

Zbi gniew Szkar łat
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ze zna ją cych na po trze by ofi cjal ne go do -
cho dze nia go ści (fe ral ne go wie czo ru)
re stau ra cji ho te lo wej. Bar dzo szyb ko ze
„śled cze go” Szka ra dek za mie nił się
w „zwie rze łow ne” SB, ba da ją cej kto
roz pusz cza po gło ski o udzia le „bez pie -
ki” w tra gicz nym zda rze niu. (Echa ta -
kie go za an ga żo wa nia mo żna zna leźć
w Ra por cie Ro ki ty, a nie zbi te do wo dy
w ak tach IPN. Ale to te mat na osob ny
ar ty kuł). 

W pra sie ofi cjal nej z tam te go okre su
(m. in. du ży ar ty kuł pt. „Spra wa Szkar -
ła ta” w „Prze glą dzie Ty go dnio wym”,

nr 9/205 z 2 mar ca 1986 r.) lan so wa no
te zę o nie szczę śli wym upad ku ofia ry
po li ba cji al ko ho lo wej w re stau ra cji ho -
te lo wej. W tę wer sję nie wie rzy ła pra sa
pod ziem na i przede wszyst kim nie wie -
rzył No wy Sącz. Do są de czan prze cie -
kły in for ma cje o na ci skach es be ków

na ze zna ją cych w śledz twie kel ne rów,
per so ne lu i go ści ho te lu, gdzie aż ro iło
się od współ pra cow ni ków SB. 

***
Po prze ło mie ustro jo wym w 1989 ro -

ku spra wa Zb. Szkar ła ta zna la zła się
w or bi cie za in te re so wa nia tzw. Ko mi sji
Ro ki ty, wy ło nio nej przez Sejm kon trak -
to wy, z za da niem zba da nia dzia łal ności
MSW w kon tek ście ta jem ni czych zgo -
nów 122 osób zmar łych po wpro wa dze -
niu sta nu wo jen ne go 13 grud nia 1981 r.,
w tym wie lu dzia ła czy opo zy cji. 

Ko mi sja Ro ki ty, ba da jąc wy łącz nie
ofi cjal ne ak ta, nie za kwe stio no wa ła de -

cy zji o umo rze niu śledz twa w spra wie
śmier ci Zb. Szkar ła ta, ale za le ci ła pro -
ku ra tu rze są dec kiej ana li zę spra wy ope -
ra cyj nej SB ps. Dru karz, wsz czę tej
po śmier ci Szkar ła ta (czy taj obok).
W na stęp nych la tach pro ku ra tu ra nie
pod ję ła żad nych dzia łań w tym kie run -
ku. Spra wę Szkar ła ta odło żo no ad ac ta,
ale są de cza nie pa mię ta ją. 

***
Ten nie po zor ny grób, po ło żo ny

pod mu rem po łu dnio wym są dec kiej ne -
kro po lii przy ul. Rej ta na, w la tach 80.
ze szłe go stu le cia za wsze ota czał wie niec
z kwia tów i zni czy. Przed ro kiem zmarł
Ja kub Szkar łat, któ ry pie lę gno wał pa -
mięć o bra cie i zni czy jak by uby ło. Być
mo że wy pły ną kie dyś nie zna ne do ku -
men ty, ujaw nią się mil czą cy świad ko -
wie, któ rzy rzu cą świa tło na tą
ta jem ni czą śmierć. I je że li to był mord
po li tycz ny, to spraw cy, pó ki ży ją, nie po -
win ni spać spo koj nie! 

Pod czas ubie gło rocz nej kon fe ren cji
hi sto rycz no -edu ka cyj nej w II LO im. M.
Ko nop nic kiej w No wym Są czu, po świę -
co nej 29. rocz ni cy wpro wa dze nia sta nu
wo jen ne go, Ja cek Ma za nec, wy kła dow -
ca PWSZ w No wym Są czu, bard i po eta
zgło sił wnio sek uczcze nia w szko le Zbi -
gnie wa Szkar ła ta ta bli cą pa miąt ko wą. 

Ja cek Ma za nec (uczył j. pol skie go
w II LO; pierw szy prze wod ni czą cy „S”
w tej szko le) przy po mniał, że Zbi gniew
Szkar łat był w la tach 1973–1977
uczniem Li ceum dla Pra cu ją cych, dzia -
ła ją cym przy II LO, i na wet sze fo wał sa -
mo rzą do wi szkol ne mu.

– Wnio sek ko le gi Ma za ne ca zy skał
ogól ną apro ba tę. Dy rek cja szko ły roz -
wa ża for mą je go re ali za cji i za sta na wia
się nad wy bo rem od po wied nie go mo -
men tu od sło nię cia ta bli cy – mó wi An -
to ni Szcze pa nek, eme ry to wa ny
na uczy ciel hi sto rii w II LO, se kre tarz
za rzą du są dec kie go od dzia łu Pol skie go
To wa rzy stwa Hi sto rycz ne go, któ ry pro -
wa dził gru dnio wą kon fe ren cję. 

Zbi gniew Szkar łat gdy by żył, miał by
dziś 67 lat.

(HSZ)
Materiały i zdjęcia dostarczył p. Bogdan Potoniec

z II Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu oraz
p. Stanisław Janus z introligatorni przy

ul. Krajewskiego.

Bardzo szybko ze
„śledczego” Szkaradek
zamienił się w „zwierze
łowne” SB, badającej kto
rozpuszcza pogłoski
o udziale „bezpieki”
w tragicznym zdarzeniu. 

Zbi gniew Szkar łat z matką
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Z raportu Rokity 
Frag ment spra woz da nia Sej mo -
wej Ko mi sji Nad zwy czaj nej
do zba da nia dzia łal no ści MSW,
tzw. Ra por tu Ro ki ty

(…) Szcze gól nym przy pad kiem jest
spra wa śmier ci dzia ła cza „So li dar no -
ści w No wym Są czu Zbi gnie wa Szkar -
ła ta. Ko mi sja uzna ła umo rze nie
po stę po wa nia w tej spra wie za za sad -
ne, acz kol wiek wnio sła o prze pro wa -
dze nie przez pro ku ra tu rę ana li zy akt
ope ra cyj nych SB i prze słu chań funk -
cjo na riu szy b. Wy dzia łu V WUSW
w No wym Są czu. Ko mi sja usta li ła na -
to miast, że po śmier ci Z. Szkar ła ta Słu -
żba Bez pie czeń stwa w No wym Są czu
wsz czę ła po stę po wa nie ope ra cyj ne
kryp to nim „Dru karz”, ma ją ce na ce lu
„1. re je stra cję in for ma cji, że Zb. Szkar -
łat padł ofia rą SB, 2. usta le nie ini cja to -
rów ta kich in for ma cji, 3.
prze ciw dzia ła nie roz po wszech nia niu
ta kich in for ma cji przez roz mo wy
ostrze gaw cze, czyn no ści re pre syj ne
i ewen tu al ne sank cje kar ne”.

Ów cze sny szef WUSW w No wym
Są czu płk Gro dec ki do pu ścił, by po stę -
po wa nie to to czy ło się pod nad zo rem
mjr. A Chmie lew skie go i by ło pro wa -
dzo ne przez por. K. Mę do nia, któ rzy
wcze śniej pro wa dzi li dzia ła nia re pre -
syj ne prze ciw ko Z. Szkar ła to wi w spra -
wie ope ra cyj ne go roz po zna nia
kryp to nim „Ogni wo”. W to ku po stę po -
wa nia kryp to nim „Dru karz” zgro ma -
dzo no du żą ilość ma te ria łów
do ty czą cych oko licz no ści śmier ci Z.
Szkar ła ta, jed nak nie zo sta ły one udo -
stęp nio ne oso bom pro wa dzą cym bądź
nad zo ru ją cym śledz two. W szcze gól -
no ści od po wie dzial ny za spe cjal ną gru -
pę ope ra cyj no -śled czą kpt. K. Ga las
opie rał się wy łącz nie na ust nych in for -
ma cjach prze ka zy wa nych mu przez
mjr. Chmie low skie go i wno sząc o umo -
rze nie po stę po wa nia kar ne go nie miał
mo żli wo ści zba da nia za kre su czyn no -
ści ope ra cyj nych pro wa dzo nych przez
funk cjo na riu szy SB, któ rzy czyn no ści
te pro wa dzi li. Spo wo do wa ło to wy klu -
cze nie z gó ry wer sji, w któ rej spraw ca -
mi za bój stwa Z. Szkar ła ta mo gli by być

funk cjo na riu sze SB. Za ta kie ukie run -
ko wa nie śledz twa od po wia da mjr A.
Chmie low ski. Po stę po wa nie ope ra cyj -
ne no wo są dec kiej SB w spra wie śmier -
ci Z. Szkar ła ta jest ty po wym
przy kła dem skon cen tro wa nia się or ga -
nów MSW nie na za da niu wy kry cia
spraw ców za bój stwa, lecz na usta le niu
i wy eli mi no wa niu (po przez fa bry ko wa -
nie po mó wień, szan taż i tym po dob ne
me to dy dzia ła nia) wpły wów osób prze -
ko na nych, iż za bój ca mi są funk cjo na -
riu sze MSW. Na pod kre śle nie za słu gu je
fakt, że ile kroć po ja wia ło się w opi nii
pu blicz nej prze ko na nie o za bój stwie
przez funk cjo na riu szy SB, ty le kroć ca -

łe po stę po wa nie zo sta wa ło au to ma tycz -
nie na kie ro wa ne na zwal cza nie te go
prze ko na nia, a hi po te za ta ka ni gdy nie
by ła we ry fi ko wa na w śledz twie. (…)

***
Roz dział 4 czę ści III do ty czy 26

spraw ba da nych przez Ko mi sje. W po -
szcze gól nych spra wach sfor mu ło wa no
na stę pu ją ce wnio ski wo bec osób
uczest ni czą cych w pro wa dze niu po stę -
po wa nia kar ne go oraz osób, któ re mo -
gą być po dej rza ne o do ko na nie
prze stępstw: (…)

Pkt.17. Spra wa śmier ci Z. Szkar ła ta:
– An drzej Chmie low ski (b. Wy -

dział V WUSW No wy Sącz): brak
kwa li fi ka cji do dal szej słu żby w MSW.

– Z. Bąk (b. Wy dział V WUSW No -
wy Sącz): jw.

– K. Mę doń (b. Wy dział V WUSW
No wy Sącz): jw. (…)

War sza wa, 25 wrze śnia 1991 r.

Ów cze sny szef WUSW
w No wym Są czu płk Gro -
dec ki do pu ścił, by po stę -
po wa nie to to czy ło się
pod nad zo rem mjr.
A Chmie lew skie go i by ło
pro wa dzo ne przez por. K.
Mę do nia, któ rzy wcze śniej
pro wa dzi li dzia ła nia re -
pre syj ne prze ciw ko Z.
Szkar ła to wi
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O j ciec nie zdzie rżył! – opo wia -
da je go syn, Ju liusz, zna ny
fo to graf, od po nad 30 lat pre -
zes Kry nic kie go To wa rzy -

stwa Fo to gra ficz ne go.
Mie czy sław był czło wie kiem z pra -

wym i pro sto li nij nym cha rak te rem.
Z przed wo jen ną ma tu rą, z dy plo mem
kra kow skiej Al ma Ma ter i bra wu ro wym
epi zo dem pod czas oku pa cji hi tle row -
skiej. Za dzia łal ność kon spi ra cyj ną
aresz to wa ny przez ge sta po i za pa ko wa -
ny do by dlę ce go wa go nu do Au schwitz,
uciekł pod czas trans por tu z ko le gą, lot -
ni kiem Ka zi mie rzem Za krzew skim.
Obaj ukry wa li się po la sach do koń ca
woj ny. Wo jen ne szczę ście omi nę ło na -
to miast je go stry ja, Hen ry ka (ur. w 1895

w Chom ra ni cach), na uczy cie la, ab sol -
wen ta I Gim na zjum w No wym Są czu
i se mi na rium Na uczy ciel skie go w Sta -
rym Są czu, za mor do wa ne go przez
NKWD w Ka ty niu.

***
Mie czy sław Ja roń czyk był naj pierw

bar dzo krot ko sta ro stą, a na stęp nie od 15
wrze śnia 1948 r. – wi ce sta ro stą. Po dy -
mi sji do ży cia pu blicz ne go po wró cił do -
pie ro po prze ło mie paź dzier ni ko wym,
pra co wał ja ko kie row nik ad mi ni stra cyj -
no -go spo dar czy w ów cze snych Ogrod -
ni czych Za kła dach Han dlo wych. 

Ja roń czy ko wie miesz ka li w ka mie ni -
cy przy ul. Ko nar skie go, przy są dec kich
Plan tach. Obok znaj do wa ła się sie dzi ba
ra dio wę zła. Mie czy sław od da wał się

swo jej po za za wo do wej pa sji: fo to gra fii
po łą czo nej z dzien ni kar stwem. Od mło -
dych lat po słu gi wał się cze skim apa ra -
tem fo to gra ficz nym Mi lio na (4,5 x 600).

W cza so pi smach „Po znaj swój
świat”, „Sło wo Po wszech ne”, „Ga ze ta
Kra kow ska”, „Dzien nik Pol ski”, „Kie -
run ki”, „Hej nał Ma riac ki”, „Or ka”,

Mie czy sław Ja roń czyk

Oj ciec nie zdzie rżył

17 grud nia 1949 r. wi ce sta ro sta no wo są dec ki, mgr Mie czy -
sław Ja roń czyk, na pi sał proś bę do Mi ni ster stwa Ad mi ni stra cji
Pu blicz nej o zwol nie nie z po sa dy z dniem 31 grud nia z od -
ręcz ną ad no ta cją: „Na sku tek na ci sku KP PZPR na pi sa łem ni -
niej sze po da nie!”.

W dniu ślu bu, 9 paź dzier ni ka 1943 r.

M. Ja roń czyk – rys. Adam Wal czyń -
ski (po 1959 r.)
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„Gro ma da Rol nik Pol ski”, „Wia do mo -
ści Są dec ko -Li ma now skie” pu bli ko wał
pięk ne fo to gra fie z dłu ższy mi lub krót -
szy mi opi sa mi. Ja roń czy ko wi za wdzię -
cza my utrwa lo ne na kli szy re la cje
z ów cze snych Świąt Kwit ną cej Ja bło ni
w Łąc ku, por tre ty Ni ki fo ra w Kry ni cy,
pre mie ry Te atru La lek w No wym Są czu,
in sce ni za cji we sel po de grodz kich.

Trud no ukryć za du mę pa trząc dziś
na zdję cia od da ne go aku rat wte dy
(1961) do użyt ku wi szą ce go mo stu li no -
we go nad Ka mie ni cą czy osie dla Przy -
dwor co we go (jesz cze bez są siedz twa
ho te lu Or bis -Be skid). Na proś bę głów -

ne go aku sze ra eks pe ry men tu są dec kie -
go, Ka zi mie rza Wę glar skie go, Mie czy -
sław Ja roń czyk to wa rzy szył z apa ra tem
fo to gra ficz nym wa żniej szym wy da rze -
niom te go cza su.

Ści śle współ pra co wał z sek cją fo to -
gra ficz ną (był jej se kre ta rzem) Od dzia -
łu PTTK „Be skid”. Przez wie le lat
współ or ga ni zo wał wy sta wy, pro wa dził
kur sy fo to gra ficz ne. Był wie lo krot nym
lau re atem kon kur sów. Zdję cia ro bił
od cza sów przed wo jen nych. Przy czy nił
się do po wsta nia mu zeum re gio nal ne go
w Mu szy nie (3 sierp nia 1958 r.). Zmarł

jak Mo lier, na po ste run ku, pod czas pra -
cy twór czej: w le sie, fo to gra fu jąc są dec -
ką przy ro dę.

Są dec kie śro do wi sko fo to gra ficz ne
two rzy li m.in. ze gar mistrz Hen ryk Do -
brzań ski, ad wo kat i pi sarz dr Adam Ko -
zacz ka (wię zień Au schwitz
i Ora nien bur ga), bio lo log i che mik Jan
Has so -Agop so wicz, wy wo dzą cy się ze
sta re go ksią żę ce go ro du or miań skie go,
osia dłe go mię dzy Pru tem a Kar pa ta mi,
Jan Świ dziń ski, Edward Osma kie wicz,
Wło dzi mierz Sud nik, An to ni Si tek, Ka -
zi mierz Da gnan, a z młod sze go po ko le -
nia Bo le sław Ła zarz i Jan Wę żyk
(ów cze sny stu dent me dy cy ny).

Dziś je go syn, Ju liusz wspo mi na oj -
ca: – Zaw dzię czam mu wszyst ko,
a przede wszyst kim: pa sję do fo to gra fo -
wa nia i cho dze nia po gó rach, po któ rych
cią gnął mnie ze so bą, gdy by łem jesz cze
w wie ku przed szkol nym.

(LEŚ)

Mie czy sław Ja roń czyk

Ur. 28 mar ca 1916 r. w No wym Są czu, zm. 23
sierp nia 1975 r. Ab sol went II Pań stwo we go
Gim na zjum im. Kró la Bo le sła wa Chro bre go
(1935) i Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go
(1939), praw nik. Ja roń czy ko wie wy cho wa li
trój kę dzie ci; Ju liu sza oraz Ja dwi gę (miesz ka
obec nie w Po zna niu) i Ma rię (miesz ka w No -
wym Są czu).

Mieczysław był
człowiekiem z prawym
i prostolinijnym
charakterem.
Z przedwojenną maturą,
z dyplomem krakowskiej
Alma Mater i brawurowym
epizodem podczas okupacji
hitlerowskiej. 

M. Jarończyk z lewej, w sekcji
fotograficznej PTTK

Wystawa, 1958 r.

Palmy wielkanocne na Moście Lwowskim FOT. MIE CZY SŁAW JA ROŃ CZYK
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Na tej po wie ści na pi sa nej
przez pi sar kę dla dzie -
ci i mło dzie ży i wy da -
nej w 1957 r.

wy cho wa ło się wie le po ko leń. Z po by -
tów pi sar ki w Ry trze i zbie ra nia ma te -
ria łów m.in. do tej ksią żki wła dze gmi ny
chcą uczy nić atut, któ ry przy cią gnie
do niej jesz cze więk szą rze szę tu ry stów.

Kry ni ca -Zdrój jest dum na ze świa to -
wej sła wy ma la rza – pry mi ty wi sty Ni ki -
fo ra, Piw nicz na -Zdrój z wy bit nej ak tor ki
Da nu ty Sza far skiej, więc dla cze go by
Ry tro nie mo gło po chwa lić się kimś zna -
nym, zwią za nym z tą zie mią, cho cia żby
tyl ko przez pe wien, nie zbyt dłu gi okres.
A ta ką oso bą by ła bez wąt pie nia Ma ria
Kow nac ka, wspa nia ła pi sar ka, tłu macz -
ka sztuk sce nicz nych, au tor ka słu cho -
wisk dla dzie ci, któ ra zna la zła swo je

miej sce w li te rac kim pan te onie. Pa ni
Ma ria czę sto wy po czy wa ła na ry ter skiej
zie mi, a ta kże i tu in ten syw nie, twór czo
pra co wa ła. Jej miej scem pra cy i wy po -
czyn ku w la tach 1955–1958 mógł być
pięk ny, drew nia ny bu dy nek, dzi siaj Nad -
le śnic twa Piw nicz na, sto ją cy w Ry trze
do dzi siaj nad to ra mi ko le jo wy mi. Nie -

wy klu czo ne jed nak, że Ry tro mo gła od -
wie dzać jesz cze wcze śniej. Wspo mnie -
nia o jej po by cie prze wi ja ją się do dzi siaj
czę sto w opo wia da niach miesz ka ją cych
tu taj lu dzi. Część ry trzan pa mię ta jesz -
cze i jej po by ty i spa ce ry nie tyl ko
po Roz to ce Ry cer skiej, ale i po oko li cy.
Pi sar ka mu sia ła ta kże za pusz czać się
m.in. do Piw nicz nej -Zdro ju i do Sta re go,
a być mo że i No we go Są cza. Z miej sco -
wy mi, zna ją cy mi ka żdy ka mień, ka żdą
gór ską ście żkę wy ru sza ła za pew ne w gó -
ry, a po tem, to, co za ob ser wo wa ła m.in.
prze pięk ną przy ro dę Be ski du Są dec kie -
go prze la ła w barw nych opi sach na kar -
ty dwóch swo ich ksią żek
– wspo mnia ne go Ro ga sia z Do li ny Roz -
to ki i wy da nej rok póź niej Szko ły nad ob -
ło ka mi, któ ra przez wie le lat
funk cjo no wa ła na Niem co wej. 

Po bli sko sze ściu de ka dach, od kąd pi -
sar ka tra fi ła tu po raz pierw szy na wy -
po czy nek, jej po byt cią gle jest
wspo mi na ny. Czy nią to zwłasz cza star si
miesz kań cy, in da go wa ni przez przy jezd -
nych, a przede wszyst kim przez dzie ci.
Z ra cji upły wu cza su wie le szcze gó łów
jed nak zu peł nie się po za cie ra ła, bądź też
ule gło prze ina cze niu, za po mnie niu. Hi -
sto ria nie sfor ne go, osie ro co ne go sar niąt -

ka Ro ga sia, ura to wa ne go od śmier ci
przez ksią żko we go sta re go drwa la Ja -
na Po gwiz da z Ry tra, a po tem wy cho -
wa ne go przez ksią żko wą ro dzi nę
ga jo we go Pio tra Klu ski, po ty lu la tach
cią gle jed nak ży je wła snym ży ciem
i w Ry trze ni ko go nie dzi wi to, gdy sły -
szy się, że Ro gaś wy cho wy wał się tu,
czy tam, za glą dał do tej, czy in nej za -

gro dy. Gę ste ry ter skie la sy nie raz od da -
wa ły lu dziom na wy cho wa nie ma leń kie
sar niąt ka, któ re zo sta ły osie ro co ne przez
mat ki, za gry zio ne przez wil ki lub ry sie.

– W miej sco wo ściach, oto czo nych la -
sa mi – to ty po we, mo żna po wie dzieć na -

W Do li nie Roz to ki

Słyn ne go 
Ro ga sia/Ro ga siów 
przy pad ki
Roz to ka Ry ter ska ko ja rzy się mi ło śni kom pie szych wę dró wek
za zwy czaj z nie zwy kle uro kli wą miej sco wo ścią, le żą cą w za -
chod niej czę ści gmi ny Ry tro – naj młod szej na Są dec czyź nie.
Rze szom Po la ków ta na zwa, a mo że bar dziej dwa sło wa
– Do li na Roz to ki ko ja rzą się z lek tu rą z lat szkol nych pt. Ro -
gaś z Do li ny Roz to ki au tor stwa Ma rii Kow nac kiej.

Po bli sko sze ściu de ka dach,
od kąd pi sar ka tra fi ła tu
po raz pierw szy na wy po -
czy nek, jej po byt cią gle jest
wspo mi na ny. Czy nią to
zwłasz cza star si miesz kań -
cy, in da go wa ni przez przy -
jezd nych, a przede
wszyst kim przez dzie ci. Anna Stawowczyk – babcia Rogasia
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tu ral ne zja wi sko – mó wi Jó zef Po gwizd,
ro do wi ty ry trza nin, dzi siaj są dec ki ar ty -
sta pla styk, uty tu ło wa ny gra fik, dłu go -
let ni pre zes są dec kie go od dzia łu
Związ ku Pol skich Ar ty stów Pla sty ków.

Dla Ma rii Kow nac kiej, któ ra zda niem
są dec kie go ar ty sty przy je żdża ła do Ry -
tra już przed 1955 ro kiem, ta wieś pod -
kar pac ka, jak sa ma pi sze:
„roz ło żo na ma low ni czo w do li nach Po -
pra du i obu Roz tok by ła wraz z po bli -
skim Sta rym Są czem praw dzi wą
skarb ni cą pa mią tek hi sto rycz nych, le -
gend i po dań, nie wie le do tąd zna nych”.
Ro gaś z Do li ny Roz to ki po wstał, dzię ki
po mo cy miesz ka ją cych tam lu dzi.
W sło wie od au tor ki, za miesz czo nym
na koń cu po wie ści czy ta my: 

„Przede wszyst kim go rą ce po dzię ko -
wa nie na le ży się by łe mu, wie lo let nie mu
nad le śni cze mu la sów ry ter skich – Kon -
stan te mu Ko wal czy ko wi, któ ry z wiel -
kim od da niem i cier pli wo ścią
wpro wa dzał mnie w taj ni ki miej sco -
wych la sów i przy pad ki ho do wa ne go
w Ry trze ko zioł ka. Znaj dzie cie je w tej
ksią żce mo żli wie wier nie od da ne,
z pew ny mi drob ny mi zmia na mi, ja kich
wy ma ga ła kom po zy cja. Chcę też wy ra -
zić wdzięcz ność na uczy ciel kom miej -

sco wej szko ły, ko le żan kom Ste fa nii La -
skow skiej i Ma rii Cze chów nie oraz Ja -
no wej Klesz czy nie, miej sco wej
go spo dy ni, za za zna ja mia nie mnie z ry -
ter ską pio sen ką, gwa rą oraz oby cza ja mi
wsi i szko ły.”

Słyn ny na ca łą Pol skę Ro gaś z Do li -
ny Roz to ki, przez wie le lat obo wiąz ko -
wa lek tu ra w czwar tej kla sie szko ły
pod sta wo wej, opo wia da o dzie jach ma -
łe go sar niąt ka (ko zioł ka), któ rym za -
opie ko wa ła się ro dzi na Klu sków,
ma ją ca gro mad kę dzie ci (Ma ry się, Ję dr -
ka, Jó zię, Ro za lię i ma leń ką Kun dzię).
Kie dy sam czyk pod rósł i wy ro sły mu
ro gi, otrzy mał imię Ro gaś. Gdy za czął
do ra stać i mę żnieć spo ro bro ił, co
w kon se kwen cji do pro wa dzi ło do te go,
że wró cił do la su, tam, gdzie się uro dził.
Tak w skró cie mo żna stre ścić fa bu łę
ksią żki, w któ rej z pew no ścią fik cja li -
te rac ka prze pla ta się z praw dzi wy mi
wąt ka mi. Trud no już dzi siaj do ciec, czy
pier wo wzo rem dla pi sar ki, do na kre śle -
nia po sta ci był tyl ko je den ma ły Ro gaś,
wy cho wy wa ny przez miesz kań ców
Roz to ki Ry cer skiej, czy mo że nie.

Hi sto rię Ro ga sia znał wy mie nia ny
w ksią żce Kon stan ty Ko wal czyk, wie lo -
let ni nad le śni czy la sów ry ter skich, oj -
ciec dziś po nad 86-let niej An ny

Sta wow czyk miesz ka ją cej w Ry trze na -
prze ciw ko Urzę du Gmi ny. Ucznio wie
bar dzo chęt nie za pra sza ją ją do szko ły,
by opo wie dzia ła je go hi sto rię. Na zy wa -
ją star szą pa nią „Bab cią Ro ga sia”. Pa ni
Ania do te go za baw ne go okre śle nia się

już przy zwy cza iła. Mó wi, że kie dy sar -
niąt ko do nich tra fi ło mia ła 10 lat.

– Ro gaś zo stał wy rzu co ny na brzeg,
pod czas po wo dzi w 1934 ro ku przez wez -
bra ny Po prad – opo wia da An na Sta wow -
czyk. – Zna leź li go ro bot ni cy le śni
i przy nie śli mo je mu oj cu Kon stan te mu
Ko wal czy ko wi do le śni czów ki na Ma łej
Roz to ce, w któ rej miesz ka li śmy do cza -
sów po wo jen nych. To był ma ły sa miec
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Pa mię tam, że od pro wa dzał
mo ją ma mę do ko ścio ła
i wra cał do do mu. Ubó -
stwiał nar cia rzy. Miał też
ocho tę na za ba wy, zwłasz -
cza z pa nia mi, i wie le ra zy
oj ciec mu siał pła cić za po -
tar ga ne spód ni ce?

AN NA STA WOW CZYK

Maria Kownacka, 1975 r. FOT. ARCH. BOLESŁAWA FARONA
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sar ny. Na zwa li śmy go Ja cuś. U nas był
kil ka lat. Po cząt ko wo był pro blem z je go
kar mie niem. Do mi ski wle wa ło się mle -
ko, ma cza ło w nim pal ce, któ re po tem
ssał. Póź niej na uczył się pić z bu tel ki,
a po tem, gdy za czął do ra stać jadł już sa -

mo dziel nie z mi ski. Dzien nie
zja dał sześć su ro wych żół tek.
Był bar dzo roz piesz czo ny.
Czę sto spał w no gach łó żka,
jak dziec ko. Spo ro cza su spę -
dzał na za ba wach z psa mi.
Szyb ko rósł. Jak za czę ły mu
się pchać ro gi, ob cie rał skó rę
o drze wa w sa dzie, aby szyb -
ciej uka zać ozna kę do ro sło ści.
Pa mię tam, że od pro wa dzał mo -
ją ma mę do ko ścio ła i wra cał
do do mu. Ubó stwiał nar cia rzy.
Miał też ocho tę na za ba wy,
zwłasz cza z pa nia mi, i wie le
ra zy oj ciec mu siał pła cić
za po tar ga ne spód ni ce? Kie dy za -
czął do ra stać, za czę li śmy się
oswa jać z my ślą, że bę dzie mu siał
wró cić do la su. Pew ne go dnia zo -
stał wsa dzo ny do wor ka i wy wie zio -
ny na Ra dzie jo wą. Nim ko nie wró ci ły
do do mu, Ja cek był w ogro dzie. Przy -
szła jed nak po ra, gdy wszy scy do szli -
śmy do wnio sku, że trze ba go zwró cić
na tu rze. Prze sta li śmy mu da wać jeść
w do mu. Naj pierw miał je wy sta wio ne
na gan ku, po tem na po dwó rzu, ogro dzie.
Aż wresz cie po szedł do la su. Jesz cze po -
tem, przez pół to ra ro ku krą żył ko ło do mu. 

Pa ni An na Sta wow czyk przy po mnia -
ła so bie ró żne śmiesz ne hi sto rie zwią za -

Józef Pogwizd z wnuczkiem FOT. LEŚ

Dom Rozalii Marszałek FOT, MIGA
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ne z Jac kiem. Pew ne go ra zu do jej oj ca
Kon stan te go przy je chał na pro szo ny
obiad sam hra bia Adam Stad nic ki, wła -
ści ciel m.in. ry ter skich la sów. Na sto le
po ja wił się m.in. barszcz. Je go za pach
spra wił, że Ja cuś wpa ro wał do miesz ka -
nia i nie na my śla jąc się umo czył swój
pysz czek w hra biow skiej zu pie. 

Pod czas oku pa cji na Kor dow cu zo -
sta ło zor ga ni zo wa ne po lo wa nie,
w któ rym uczest ni czy li Niem cy.
Wte dy my śli wym uka za ło się
wspa nia łe zwie rzę. Na je go wi dok
psy za czę ły ucie kać, a za ni mi
biegł ro sły ro gacz. – Le śni czy mó -
wił nam po tem, że był to, jak nic,
Ja cek – wspo mi na pa ni An na.

Ewa Sta wow czyk -Górsz czyk,
wnucz ka Kon stan te go Ko wal -
czy ka przy zna je, że w ksią żce
pi sar ka po łą czy ła wy da rze nia
praw dzi we z li te rac ką fik cją,
do cze go mia ła zresz tą pra wo.

– Ra zem z Ma rią Kow nac ką
do dziad ka przy cho dził prof.

Cho micz (Wi told Cho micz, wy -
bit ny ma larz i gra fik – przyp. red.)
i obo je słu cha li je go opo wie ści
– mó wi Ewa Sta wow czyk -Górsz -

czyk. – U dziad ków dom był
za wsze otwar ty i kie dy tyl ko pi -

sar ka przy je żdża ła do Ry tra
przy cho dzi ła. Pa mię tam ją,
jak przez mgłę. To mógł
być 1955 rok. By ła po staw -
ną oso bą. W tym po ko ju,

w któ rym dzi siaj roz ma wia -
my, sia dy wa li Ma ria Kow nac -

ka, Cho micz i mój dzia dek.
Je stem prze ko na na, że je żdżąc

tu taj przez la ta, prze mie rzy -
ła z pew no ścią wszyst kie

szla ki tu ry stycz ne i mniej zna ne
ście żki. Faj nie, że ca łą fa bu łę ksią -
żki umiej sco wi ła w Ry trze, po łą czy -
ła w niej fak ty z fik cją li te rac ką. No,

cóż, by ła pi sar ką. A to, że sły szy się,
że Ro gaś miał wie le do mów, że u ko goś
się cho wał, to zna czy, że hi sto ria naj wi -
docz niej ży je już wła snym ży ciem. Nam
to nie prze szka dza.

W Ry trze, w do mu, nie opo dal te go,
w któ rym miesz ka ją pa nie An na i Ewa
wy cho wy wał się wspo mnia ny już Jó zef
Po gwizd, są dec ki ar ty sta pla styk, uty tu -

ło wa ny gra fik. Na kar tach ksią żki Ma rii
Kow nac kiej ta kże po ja wia się ro dzi na,
no szą ca ta kie na zwi sko. Pan Jó zef pa -
mię ta, że pi sar ka by wa ła w je go do mu.
Przy jaź ni ła się z je go ma mą. Z nim,
wte dy na sto let nim chłop cem, rów nież
du żo roz ma wia ła, przy no si ła mu ksią -
żki. Jó zef Po gwizd, mó wi, że był oczy -
ta nym dziec kiem. Je go wy obraź nia
bar dzo in ten syw nie pra co wa ła. Na pa -
pier prze le wał więc świat ba jek. To pi -
sar ce się bar dzo spodo ba ło, więc
ry so wał ilu stra cje do jej opo wia dań
m.in. do słyn ne go Ro ga sia. On z za da -
nia się wy wią zał, ale je go ry sun ki ni gdy
do nie go nie wró ci ły. 

– O ile mnie pa mięć nie my li, bo wte -
dy by łem jesz cze chłop cem, u Klu sków
by ło ma łe sar niąt ko – mó wi Jó zef Po -

gwizd. – Przy niósł je do do mu w za na -
drzu pan Klu ska. Wte dy „le śne sie ro ty”,
je śli zo sta ły w po rę za uwa żo ne tra fia ły
pod opie kę lu dzi. Tak jest i te raz. Ta sie -
ro ta cho dzi ła po na szej ulicz ce, za glą da -
ła do obejść i by ła kar mio na przez
miesz kań ców ró żny mi sma ko ły ka mi. Po -
tem, gdy ko zio łek pod rósł za bra ny zo stał
chy ba do nad le śnic twa nad sta cją ko le -
jo wą, a tam już upo mniał się o nią las.
Le śna znaj da krę ci ła się jesz cze przez ja -
kiś czas ko ło sie dzib ludz kich, ale trzy -
ma ła się jed nak od nich w bez piecz nej
od le gło ści.

Ro gaś z Do li ny Roz to ki wy cho wał
się wła śnie, jak mo żna prze śle dzić
na kar tach po wie ści u ro dzi ny Klu sków.
Ro za lia Mar sza łek z do mu Klu ska
miesz ka w par te ro wym do mu na Mi ku -
tach, przed któ rym stoi cha rak te ry stycz -
na, drew nia na ka plicz ka. 

Ro za lia jest naj młod sza z kil kor ga ro -
dzeń stwa: – Do nas przy cho dził ta ki Ja -

siu Po gwizd. Jak ja go pa mię tam, był już
wte dy star szym czło wie kiem. Przy niósł
je lon ka bo da jże zi mą. Był ma lut ki i miał
ta ki dziw ny za pach. Spał w kuch ni,
w na szym do mu. Był kar mio ny mle kiem
z bu tel ki. Szcze gó łów nie pa mię tam, bo
by łam wte dy bar dzo ma łym dziec kiem.

Pa ni Ro za lia mó wi, że jej ma ma
– ta kże Ro za lia by ła bar dzo go ścin ną
oso bą. Być mo że spo tka ły się gdzieś
z pi sar ką, a ta, w ten spo sób tra fi ła
do nich do do mu, któ ry po tem, jak mó -
wi, od wie dza ła. Pa ni Ro za lia nie pa -
mię ta Kow nac kiej z cza sów, gdy
wy po czy wa ła w Ry trze, ale przy po mi -
na so bie, że przy je cha ła tu taj z wy -
ciecz ką.

– Ma ria Kow nac ka przy szła nas od -
wie dzić, da ła ma mie ksią żkę »Ro ga sia
z Do li ny Roz to ki« z de dy ka cją – opo -
wia da. – Te raz ma ją sio stra, miesz ka ją -
ca w No wym Są czu. 

Pi sar ka, wy po czy wa jąc w Ry trze od -
wie dza ła wie lu miesz kań ców. Z pew no -
ścią też pań stwa Cza de rów,
miesz ka ją cych w sta rej „le śni czów ce”
(z zie lo nym da chem) nad to ra mi ko le jo -
wy mi. Tam, jak gmin na opo wieść nie -
sie mia ła po noć miesz kać. Od 17 lat

Ewa Sta wow czyk -Górsz -
czyk, wnucz ka Kon stan te -
go Ko wal czy ka przy zna je,
że w ksią żce pi sar ka po łą -
czy ła wy da rze nia praw dzi -
we z li te rac ką fik cją,
do cze go mia ła zresz tą
pra wo.

Rozalia Marszałek z domu Kluska
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w „sta rej le śni czów ce” go spo da rzą Bo -
że na i Ta de usz No wa ko wie. On jest le -
śni czym w nad le śnic twie Piw nicz na.

– Coś wię cej na ten te mat mógł wie -
dzieć miesz ka ją cy tu taj kie dyś le śni czy
Mie czy sław Ki jow ski, ale już nie ży je
– mó wi pa ni Bo że na. 

Jó zef Po gwizd po da je, że Ma ria
Kow nac ka miesz ka ła u nie ży ją cej już
pa ni Au re lii Rzym ko wej, na uczy ciel -
ki. Być mo że wy naj mo wa ła też kwa -
te rę u in ne go ry ter skie go go spo da rza.
Dzi siaj trud no by ło by to pre cy zyj nie
usta lić. Hi sto ria Ro ga sia, a mo że Ro -
ga siów z Do li ny Roz to ki i miej sca,
bądź miejsc, gdzie się wy cho wy wał/li
ży je wła snym ży ciem. Nie za le żnie
od niej i jej barw nej otocz ki, wła dze
gmi ny chcą uczy nić z te go epi zo du
w dzie jach nad po pradz kiej miej sco -
wo ści atut, któ ry przy cią gnie do niej
jesz cze więk szą rze szę tu ry stów.
Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na w Ry -
trze, za po śred nic twem Sto wa rzy sze -
nia „Per ły Be ski du Są dec kie go” sta ra
się o unij ne fun du sze (21 tys. zł) na re -
ali za cję pro jek tu pn. „Wa ka cje z lek tu -
rą”. Zło ży ła go do Pro gra mu Roz wo ju

Ob sza rów Wiej skich. Cał ko wi ta je go
war tość wy no si 30 tys. zł.

– Chcie li by śmy wy dać »Ro ga sia
z do li ny Roz to ki« i »Szko łę nad ob ło -
ka mi« w jed nej pu bli ka cji w na kła dzie
ty sią ca eg zem pla rzy, a ta kże pły tę
pro mu ją cą nasz re gion – mó wi Wła -
dy sław Wę trzak, wójt gmi ny Ry tro.
– Je śli otrzy ma my do fi nan so wa nie,
o któ re się sta ra my, za da nie to zre ali -
zu je Ofi cy na Wy daw ni cza G&P w Po -
zna niu, po nie waż tyl ko ona po sia da
pra wa au tor skie. Chcie li by śmy po sta -
wić ta bli cę, któ ra in for mo wa ła by, że
wła śnie tu taj – w Ry trze Ma ria Kow -
nac ka wy po czy wa ła i pra co wa ła
nad ty mi ksią żka mi.

Ksią żki nie bę dą sprze da wa ne. Ja -
ko ma te riał pro mo cyj ny tra fią w for -
mie da ro wi zny m.in. do bi blio tek,
szkół w gmi nie.

– By ła by zna ko mi ta pro mo cja Ry tra
– do da ją Bo że na i Ta de usz No wa ko wie.
– Nic nie ma my prze ciw ko te mu, by upa -
mięt nić fakt, że pi sar ka tu taj by wa ła,
a po tem na pi sa ła słyn ne go »Ro ga sia«. 

Tak uwa ża też i wie lu in nych miesz -
kań ców Ry tra. IGA MI CHA LEC

W ro ku 1925 ukoń czy łam 7–
kla so wą Szko łę Po -
wszech ną im. Kró lo wej
Ja dwi gi i po zda niu eg za -

mi nu wstęp ne go zo sta łam przy ję ta
do Pry wat ne go Żeń skie go Se mi na rium
Na uczy ciel skie go im. Ma rii Ko nop nic -
kiej w No wym Są czu.

Mie ści ło się ono wów czas w sta rej
czyn szo wej ka mie ni cy Bra chlów,
przy ul. Ma tej ki 24. Do sta nie się do Se -
mi na rium nie by ło wca le ta kie ła twe, bo
by ło du żo chęt nych, szcze gól nie dziew -
cząt ze wsi i có rek ko le ja rzy.

Dziew czę ta z tak zwa nych do mów za -
mo żnych, cór ki wy so kich urzęd ni ków,
wol nych za wo dów i kup ców wstę po wa -
ły do Pry wat ne go Gim na zjum Żeń skie -
go a po tem szły na wy ższe stu dia
do du żych miast, jak Lwów i Kra ków.

Ja nie mo głam na wet ma rzyć o gim na -
zjum i wy ższych stu diach ze wzglę du
na trud ną sy tu ację ma te rial ną, w ja kiej zna -
la zła się mo ja ro dzi na po śmier ci Oj ca.

Mu sia łam w jak naj krót szym cza sie
ukoń czyć swo ją edu ka cję, za cząć pra co -
wać, aże by po móc młod sze mu ro dzeń -
stwu w kształ ce niu się.

Mój Oj ciec w ro ku 1920, ma jąc 55
lat zmarł na gle, był nad ko mi sa rzem kon -
tro li skar bo wej – zo sta wił 40-let nią nie -
pra cu ją cą Mat kę z sied mior giem dzie ci.Le śni czów ka nad to ra mi gdzie miesz ka ją Bo że na i Ta de usz No wa ko wie

Wan da Ry siów na w Se mi na rium
Na uczy ciel skim
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Szkolne wspomnienia z przedwojennego Nowego Sącza

Pamiętnik 
panny Wandy
Rodzina zmarłej w 2009 r. Wandy (z Rysiów) Straszyńskiej-Skrzeszewskiej udostępniła
„Sądeczaninowi” spisane pod koniec lat dziewięćdziesiątych jej wspomnienia z edukacji
w Prywatnym Żeńskim Seminarium Nauczycielskim im. Marii Konopnickiej w Nowym
Sączu. Autorka, rocznik 1911, wywodząca się z patriotycznej rodziny, przedwojenna
harcerka, nauczycielka, śpiewaczka, współzałożycielka i długoletnia przewodnicząca
warszawskiej sekcji Klubu Ziemi Sądeckiej, skupiającego sympatyków i miłośników Nowego
Sącza i Sądecczyzny, wprowadza nas nie tylko w swój prywatny świat, ale i w klimat
przedwojennego miasta nad Dunajcem i Kamienicą. Przywołuje i przybliża postacie gigantów
ówczesnej sądeckiej oświaty m.in. ks. Pawła Sulmy czy prof. Feliksa Rapfa. Zanurzmy się
zatem w ten sądecki kraj młodych lat Pani Wandy, „słodki i piękny jak pierwsze kochanie”...

Naj star szy brat miał lat 19, a naj -
młod sza sio stra 3 mie sią ce. Mi mo prze -
ciw no ści wszy scy chcie li śmy się
kształ cić, tyl ko 17-let nia sio stra mu sia -
ła zre zy gno wać z na uki w gim na zjum
i iść na po sa dę.

Na ra tu nek: ksiądz Sul ma
Wstę pu jąc do Se mi na rium mu sia łam

za ro bić sa ma na cze sne a by ło ono wy -
so kie 25 zł. mie sięcz nie, a Ma ma mia -
ła 100 zł ren ty. Mo je do bre i ko cha ne
na uczy ciel ki ze Szko ły Po wszech nej
dba ły o to, że bym mia ła ko re pe ty cje.
Cze sne trze ba by ło opła cić bez wa run ko -
wo do 5-te go ka żde go mie sią ca. Raz
prze ży łam szok, nie za pła ci łam w ter mi -
nie cze sne go i wy rzu co no mnie z Se mi -
na rium. Szłam przez ko ry tarz i gło śno
szlo cha łam. Na gle, jak z pod zie mi sta -
nął przede mną mój ka te che ta ks. Pa weł
Sul ma i za py tał „cze go ry czysz?”.

Kie dy po wie dzia łam, co jest przy czy -
ną mo jej roz pa czy, się gnął do kie sze ni

su tan ny i wy jął 25 zł. i po wie dział „idź
i za płać cze sne”. Ni gdy nie za po mnę te -
go do bro tli we go uśmie chu mo je go ka -
te che ty, kie dy mi wrę czał te pie nią dze. 

Wa run ki na ucza nia w na szym Se mi -
na rium by ły fa tal ne, ma łe po ko je, cia -
sno ta i du cho ta. Nie by ło ko ry ta rza,
że by wyjść na prze rwę – sie dzia ło się
w kla sie. Na pierw szym kur sie, na naj -
dłu ższą prze rwę przy cho dzi ła och mi -
strzy ni p. Ślu sa rzo wa, pięk na si wa pa ni,
z ża bo ci kiem, że by nas uczyć do bre go

wy cho wa nia. Pew nie za cho wy wa ły śmy
się nie zbyt grzecz nie, bo wkrót ce prze -
sta ła przy cho dzić.

Dy rek to rem na sze go Se mi na rium był
dyr. Piotr Zie liń ski, uczył nas hi sto rii,
był bar dzo szczu pły i bar dzo su ro wy
– ba ły śmy się go. Wy cho waw cą na szym
był prof. I Gim na zjum Mę skie go im.
Dłu go sza Flo rian Wi liń ski, bar dzo przy -
stoj ny pan, uczył nas fi zy ki, bio lo gii
i che mii – był bar dzo wy ma ga ją cy, ale
trak to wał nas po bła żli wie.

Wiem, że dla chłop ców w Gim na -
zjum był bar dzo su ro wy. Mój brat kie -
dyś do stał od nie go dwó ję, to mo ja
Ma ma zro bi ła ślub, że jak przej dzie
do na stęp nej kla sy, to do koń ca ży cia bę -
dzie śpie wa ła Go dzin ki i śpie wa ła. 

Mo no log w kan ce la rii
Do po ło wy III -go kur su re li gii uczył

nas ks. Sul ma – po je go śmier ci ks. Piotr
Ma cia szek. Mia łam też nie la da przy go -
dę z tym ka te che tą. By łam już na IV -

Mój brat kiedyś dostał
od niego dwóję, to moja
Mama zrobiła ślub, że jak
przejdzie do następnej
klasy, to do końca życia
będzie śpiewała Godzinki
i śpiewała. 
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-tym kur sie. Po ja kiejś se sji, na któ rej
oma wia no stop nie i za cho wa nie się
uczen nic na lek cjach Pa no wie Pro fe so -
ro wie uzna li, że trze ba mi ze psuć sto -
pień z za cho wa nia za to, że cią gle się
śmie ję na lek cjach. Jesz cze się se sja nie
skoń czy ła, kie dy ks. Ma cia szek po wie -
dział mi, że bę dę mia ła „ze psu te oby cza -
je”. We mnie, jak by pio run strze lił. Nie
na my śla jąc się wie le wpa dłam, jak fu ria
do kan ce la rii i za py ta łam, czy to praw -
da, że ob ni żo no mi sto pień z za cho wa -
nia, tyl ko za to, że się śmie ję?

Nie cze ka jąc na od po wiedź wy gar -
nę łam jed nym tchem, że rze czy wi ście
nie po win nam się śmiać, tyl ko pła kać
ma jąc tak cię żkie sie ro ce wa run ki by to -
wa nia. Za py ta łam, czy ktoś z mo ich pro -
fe so rów za in te re so wał się tym, czy mam
co jeść? czy mam się w co ubrać? skąd
bio rę pie nią dze na cze sne? 

Mój mo no log był na stę pu ją cy: 
Po po wro cie ze szko ły za miast od po -

cząć i od ra biać lek cje na na stęp ny dzień
mu szę bie gać po wie lu do mach i da wać

ko re pe ty cje. Nie ma jąc wła snych ksią żek
i wa run ków do od ra bia nia lek cji (nie mie -
li śmy w do mu elek trycz no ści a w zi mie
czę sto nie by ło pie nię dzy na kup no wę gla,
że by opa lić miesz ka nie) cho dzę do ko le -
żan ki (Sta si Jan kie wi czów ny) i u niej
do póź na w no cy od ra biam swo je lek cje.
Rze czy wi ście sa ma so bie się dzi wię, że
jesz cze chce mi się śmiać! – po wie dzia łam. 

W kan ce la rii gdzie był dy rek tor i ca -
łe gro no pro fe sor skie za pa no wa ła ci sza,
jak ma kiem za siał. Nikt nie za re ago wał
na mo je za cho wa nie się i nikt nie za py -
tał, skąd ja wiem o de cy zji, że bę dę mia -
ła ob ni żo ny sto pień z za cho wa nia
– od cze ka łam chwi lę ukło ni łam się
i wy szłam z pod nie sio ną gło wą i pew -
na sie bie, że mia łam ra cję. Oczy wi ście,
nie ob ni żo no mi stop nia z za cho wa nia
i po ja kimś cza sie do wie dzia łam się, że
Dy rek tor po wie dział: „Ona da so bie ra -
dę w ży ciu”.

Ję zy ka pol skie go uczył mnie prof.
Woj ciech Jan czy, gó ral ze Sro mo wiec.
To by ły dość dziw ne lek cje pol skie go

– ni gdy nie da wał nam wy pra co wań pi -
śmien nych. Na lek cjach pra wie ca ły czas
on mó wił al bo czy tał a jak za py tał któ -
rąś uczen ni cę i nie od po wie dzia ła po je -
go my śli, to mó wił: „sia daj ło śle”.
Ba ły śmy się wy po wia dać, że by nie usły -
szeć je go epi te tów. Pra wie wszyst kie
mia ły śmy tróje z pol skie go. Mo je za mi -
ło wa nie do li te ra tu ry wy nio słam z do mu. 

Ma te ma ty ki uczył nas prof. Fe liks
Rapf, przy stoj ny, kul tu ral ny pan. Ko cha -
ły śmy się w nim dziew czy ny, ale on był
od por ny i zim ny, jak głaz.

Ję zy ka nie miec kie go uczył nas prof.
Gu staw We imer, ro do wi ty Nie miec
i w cza sie oku pa cji wro go był na sta wio -
ny do Po la ków. Pe da go gi ki uczył nas
prof. Fran ci szek Wzo rek (na zwa ły śmy
go Franz Po mi dor) pew nie dla te go, że
miał si ne ru mień ce. Re li gii po cząt ko wo
uczył nas ks. Pa weł Sul ma, a po je go
śmier ci ks. Piotr Ma cia szek. Na uki
o Pol sce współ cze snej uczy ła mnie p.
Mi czyń ska, hi gie ny uczy ła dr He le -
na Stu chło wa.

Pa no wie (od le wej): Sta ni sław Dłu go pol ski (póź niej szy ad wo kat, oj ciec zna ne go współ cze śnie le ka rza -uro lo ga),
Ed mund Bo che nek (syn dy rek to ra szko ły „Ciu ciu bab ka”), Ta de usz Kóz ka (zgi nął na po cząt ku woj ny 1939 ja ko lot -
nik), Wa cław Se ra fin (syn „wy so kie go pro fe so ra Se ra fi na”), Ja nusz Flis (pro fe sor UJ, geo graf, har cerz, wal czył
pod Mon te Cas si no), Wi told Du dziń ski (le karz reu ma to log w Byd gosz czy), Jó zef Wiesz czek (uta len to wa ny ak tor
o pięk nym gło sie, fe no me nal ny, na śla dow ca gło sów zwie rząt, pra co wał w Lwow skiej Fa li Ra dio wej. Po woj nie
wy emi gro wał do Chi ca go, zmarł na ser ce na lot ni sku Okę cie po przy lo cie do Pol ski), Eu ge niusz Go łę biow ski
(z ro dzi ny dzia ła czy en dec kich).
Pa nie (od le wej): Wan da Ry siów na (I -vo to Stra szyń ska, II -vo to Skrze szew ska, Sta ni sła wa Klo ców na (miesz ka ła
w Kry ni cy), Ire na Chmu rzan ka -Szczer bow ska (miesz ka ła w No wym Są czu), Ja dwi ga Kar go lów na (wdo wa po ad -
wo ka cie Fran cisz ku Ćwi kow skim, miesz ka ła w Je le niej Gó rze), Mi cha li na Sza frań ców na, Ire na Kos sec ka (zmar ła
mło do na ra ka), Jó ze fa Buch mel te rów na (by ła na uczy ciel ką, zmar ła przy po ro dzie dziec ka), Sta ni sła wa Jan kie wi -
czów na -Szwar co wa (ab sol went ka Kon ser wa to rium w Ka to wi cach).

SADECZANIN marzec 2011_SADECZANIN  27-02-2011  22:39  Strona 68



MARZEC 2011 Sądeczanin 69

v www.sadeczanin.info

Ry sun ków po cząt ko wo p. Ja ni -
na Leń ków na, a po tem Wan da Biel czy -
ków na. Śpie wu – po cząt ko wo uczył
mnie prof. Sta ni sław Bu gaj ski a po tem
Sta ni sła wa Ha ras sow ska. Gim na sty ki
uczy ła prof. Bro ni sła wa Szcze pań ców -
na. Gry na skrzyp cach uczył naj pierw
prof. Mi gacz a po tem prof. Szy biak.

Kil ka wy da rzeń z okre su, kie dy by -
łam uczen ni cą Se mi na rium za pa dło mi
głę bo ko w pa mię ci, wła ści wie ich nie
ro zu mia łam, bo nikt mi ich nie wy tłu -
ma czył, a ja nie mia łam od wa gi pro sić
o to. Do jed nej z młod szych klas cho -
dzi ła ślicz na dziew czy na. Pew ne go dnia
ro ze szła się wia do mość, że dziew czy -
na zo sta ła bar dzo skrzyw dzo na, ale kto
ją skrzyw dził i jak ją skrzyw dził? To by -
ło ta bu. Dziew czy na znik nę ła z na sze go
Se mi na rium. Dziś mo gę się do my śleć,
że ją zgwał co no, ale o spra wach sek su
nie mó wi ło się.

Mia ła też miej sce afe ra, bo ktoś na pi -
sał ano nim, ale do dziś nie wiem, kto na -
pi sał i na ko go?

Pa mię tam, że któ re goś dnia wszedł
do na szej kla sy Dy rek tor Zie liń ski i kil -
ku Pro fe so rów. Dy rek tor wy gło sił bar -
dzo ostre prze mó wie nie, że pi sa nie
ano ni mów jest naj gor szym złem, ja kie
mo żna zro bić dru gie mu czło wie ko wi.
Za pa mię ta łam to na ca łe ży cie.

W ro ku 1926 na sza kla sa po dzie li ła
się na dwa obo zy – cho dzi ło o „za mach
ma jo wy”. Cór ki ko le ja rzy po tę pia ły Pił -

sud skie go a my z mia sta, uwa ża ły śmy
go za bo ha te ra. Omal nie po bi ły śmy się.
W No wym Są czu by ły du że za kła dy ko -
le jo we, a ko le ja rze by li prze ko nań le wi -
co wych – so cja li stycz nych. Zaw sze
na 1-go Ma ja ma sze ro wa li przez mia sto
ze sztan da ra mi i trans pa ren ta mi, wy gła -
sza li pło mien ne mo wy, ale ja mia łam za -
bro nio ne wy cho dze nie z do mu te go
dnia, bo mo że dojść do roz ru chów i mo -
gą mnie za bić. Ni gdy w No wym Są czu
do cze goś ta kie go nie do szło. To by ła
po li ty ka, o któ rej ja nie mia łam po ję cia.
Ko le ja rzy ba łam się tyl ko 1 Ma ja, po -
za tym dniem by wa łam w dom kach ko -
le jo wych i przy jaź ni łam się z cór ka mi
ko le ja rzy, to by ły wspa nia łe dziew czy -
ny. Za chwy ca łam się ich do ma mi, by ły
wszyst kie jed na ko we i la tem to nę ły
w kwia tach. By ły ja kieś nie zwy kle cie -
płe – czu ło się, że lu dzie miesz ka ją cy
w nich są so bie przy jaź ni. Ko le ja rze by li
sil ną gru pą spo łecz ną – ży li wła snym
ży ciem – mie li swój sklep tzw. „Kon -
zum” do brze za opa trzo ny, mie li te atr,
chór, or kie strę i ki no. By li po wa żną kon -
ku ren cją dla mia sta No we go Są cza.
W Se mi na rium, po za tym je dy nym in -
cy den tem w 1926 r., nie by ło ró żni cy,
kto z ja kie go do mu po cho dzi, ży ły śmy
w wiel kiej przy jaź ni i nie in te re so wa ły -
śmy się po li ty ką. Szczę śli wa je stem, że
w ta kiej at mos fe rze kształ to wał się mój
świa to po gląd i sto su nek do lu dzi – ni -
gdy nie mia łam pro ble mów we współ -
ży ciu z ludź mi.

W szko łach śred nich, a więc i w na -
szym Se mi na rium obo wią zy wał ostry
ry gor. Mu sia ły śmy cho dzić w mun dur -
kach gra na to wych z ma ry nar skim koł -
nie rzem, w spód nicz kach ukła da nych
w fał dy, w be re tach gra na to wych z me -
ta lo wą li te rą „S”. Gim na zja list ki na be -
re tach mia ły zna czek „G”. Ga lo wy nasz
strój to gra na to wa spód nicz ka w fał dy
i bia ła bluz ka z ma ry nar skim koł nie -
rzem gra na to wym z trze ma bia ły mi ta -
siem ka mi. Na no gach mu sia ły śmy no sić
gru be poń czo chy w prą żki (fil de ko so -
we). De ner wo wa ły nas te gru be poń czo -
chy, bo wów czas by ły mod ne cien kie,
cie li ste poń czo chy. Ja cza sem no si łam
ta kie cie li ste poń czo chy, bo mia łam star -
szą sio strę, któ ra je wy rzu ca ła, jak po le -
cia ło, oczko, a ja na pra wia łam

Stanisława Jankiewiczówna

Wycieczka sądeckich seminarzystek do Szczawnicy, 1930 r.

Zo fia, Zbi gniew i Wan da Ry sio wie
w domu przy ul. Ma tej ki w N. Są czu
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i wkła da łam, ale mu sia łam uwa żać, że -
by nie spo tkać Dy rek to ra. Wie le ra zy
ucie ka łam do bra my. Po mie ście wol no
by ło nam cho dzić tyl ko do go dzi ny 19-
tej, po tem tyl ko pod opie ką star szych. 

Nie wol no nam by ło cho dzić po uli -
cach z chłop ca mi. Szcze gól nie nas kar cił
ks. Ję drzej Cier niak, ka te che ta I Gim na -

zjum im. Dłu go sza. Raz za ata ko wał mnie,
kie dy szłam z Jur kiem Mi czyń skim – wy -
krzy ki wał „zo staw ją!”, a ja po wie dzia łam
Jur ko wi, że jak mnie zo sta wi, to nie chcę
go znać, to chło pak udał, że nie sły szy
– miał po tem nie przy jem no ści.

O wy cho wa nie mło dzie ży dbał dom,
ko ściół i szko ła – by li śmy moc no trzy -
ma ni w ry zach.

W ostat nich kla sach szkół śred nich
po zwo lo no nam cho dzić na lek cje tań ca
to wa rzy skie go. Od by wa ły się one w Re -
sur sie Oby wa tel skiej przy ul. Ja giel loń -
skiej. Na te lek cje cho dzi li rów nież
chłop cy, więc dziew czy ny mu sia ły przy -
cho dzić z kimś star szym, prze wa żnie
cho dzi ły z na mi na sze Ma my.

Mo ja Ma ma bar dzo lu bi ła ze mną
cho dzić, bo do brze tań czy łam i za wsze
mia łam part ne ra. Na za koń cze nie od by -
wał się „Wie czór po że gnal ny” – ubra ne
by ły śmy w ga lo we mun dur ki i od chłop -
ców otrzy my wa ły śmy bu kie ci ki, któ re ja
su szy łam i przez wie le lat prze cho wy -
wa łam. 

W kar na wa le urzą dza ły śmy pik ni ki,
by ły to za ba wy ta necz ne z po czę stun -
kiem, na któ rych tań czy ły śmy i cza sem

ba wi ły śmy się w gry to wa rzy skie – prze -
ży ciem by ła za ba wa w „li sto no sza”, bo
trze ba by ło po ca ło wać się z chło pa kiem,
a to by ło su ro wo za ka za ne.

Nie wiem skąd znaj do wa łam czas
i ener gię, bo bra łam udział w wie lu im -
pre zach po za szkol nych. Jesz cze w Szko -
le Po wszech nej wstą pi łam do har cer stwa,
któ re by ło w No wym Są czu wspa nia le
pro wa dzo ne. Naj pierw mo ją huf co wą
by ła wzór ko bie ty Po lki p. Ma ria Bu gaj -
ska, na uczy ciel ka, mia ła przy do mek har -
cer ski „Czar na Or li ca”. Pa mię tam, że
kie dyś śpie wa łam Jej na imie ni ny pio -
sen kę „Chcia ła bym ja mieć skrzy deł ka”
oczy wi ście śpie wa łam so lo. W ogó le
w har cer stwie ucho dzi łam za śpie wacz -
kę i śpie wa łam na ka żdym ogni sku. Póź -
niej mo ją huf co wą by ła drh. Bro ni sła wa
Szcze pań ców na „Skrzęt na Pszczół ka”
– wy jąt ko wa oso ba, któ ra ży cie po świę -
ci ła idei har cer stwa i wy cho wa niu
mło dzie ży. Wie le Jej za wdzię czam – te
obo zy, na któ re mnie za bie ra ła da ły mi
zdro wie fi zycz ne, bo by łam bar dzo wą -
tłą dziew czyn ką, czę sto cho ro wa łam
i nie by łam ni gdy le czo na, bo nie by ło
pie nię dzy na le ka rza. 

Mo ja ma ma dwa ra zy dzien nie cho -
dzi ła do ko ścio ła i mo dli ła się do Prze -
mie nie nia Pań skie go, że by Jej Pan Je zus

Harcerstwo nauczyło mnie
miłości do Ojczyzny,
umiłowania przyrody
i piękna, oraz pomagania
ludziom, wyrozumiałości
i życzliwości. Dobrze się
czułam w gronie
harcerskim. W czasie
okupacji hitlerowskiej
Nowy Sącz był groźny dla
okupanta, bo działali
harcerze, zdolni oddać
życie za Polskę.

Wanda i Olgierd Straszyńscy
w Wenecji, 1960 r.

Trzy siostry - Wanda, Zofia i Maria
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po mógł wy cho wać dzie ci. Pa mię tam,
jak przed sa mą ma tu rą za cho ro wa łam
na an gi nę i mia łam wrzód w gar dle
– du si łam się i mia łam bar dzo wy so ką
go rącz kę. Chwi la mi tra ci łam przy tom -
ność a to był okres, kie dy po wta rza łam
ma te riał do ma tu ry. By ły u mnie ko le -
żan ki, z któ ry mi prze ra bia łam ten ma te -
riał – nie wie le do cho dzi ło do mo jej
świa do mo ści. Szczę śli wy los zrzą dził,
że sio stra mo jej Ma my, na uczy ciel ka
przy sła ła 25 zł. Ma ma oczy wi ście chcia -
ła biec po le ka rza, że by mi prze ciął
wrzód, ale ja za czę łam okrop nie pła kać,
że szko da pie nię dzy – to spo wo do wa ło,
że wrzód sam pękł. Obe szło się bez le -
ka rza. An gi ny to by ły mo je czę ste cho -
ro by, ale jak ja nie mia łam cho ro wać,
kie dy nie mia łam ani płasz cza ani bu tów
cie płych na zi mę. 

Jak już wspo mnia łam wie le za wdzię -
czam har cer stwu, a szcze gól nie Bro ni
Szcze pań ców nej. Har cer stwo mnie wy -
cho wa ło. Na obo zach na bie ra łam sił
i zdro wia oraz za czę łam wy ka zy wać
swo je umie jęt no ści ar ty stycz ne, re cy ta -
tor skie, śpie wa cze, na bra łam pew no ści
sie bie, że je stem kimś i wie le po tra fię
zdzia łać. By łam za stę po wą i dru ży no wą
zu chów. W mo jej dru ży nie by ła Da nu -
sia Sza flar ska – jesz cze nie daw no wspo -
mi na ły śmy z Da nu sią te cza sy.
Har cer stwo na uczy ło mnie mi ło ści
do Oj czy zny, umi ło wa nia przy ro dy
i pięk na, oraz po ma ga nia lu dziom, wy -
ro zu mia ło ści i życz li wo ści. Do brze się
czu łam w gro nie har cer skim. W cza sie
oku pa cji hi tle row skiej No wy Sącz był
groź ny dla oku pan ta, bo dzia ła li har ce -
rze, zdol ni od dać ży cie za Pol skę.

No wy Sącz ni gdy nie był za ścian -
kiem, za wsze w nim tkwi ło ży cie in te -
lek tu al ne i ar ty stycz ne. Co ty dzień
cho dzi ły śmy do Ra tu sza na cie ka we od -
czy ty prze wa żnie wy gła sza li je pro fe so -
ro wie z Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go.

W Se mi na rium mia ły śmy do bry chór.
Cza sa mi mie wa ły śmy kon cer ty z chó -
rem mę skim „Echo” pro wa dzo nym
przez p. Ma ria na Rzym ka i or kie -
strę I Puł ku Strzel ców Pod ha lań skich.
Przy je żdża ły też wy bit ne śpie wacz ki
z ca łej Pol ski na wy stę py w No wym Są -
czu. Kie dyś dy ry go wał Fe liks No wo -
wiej ski z Po zna nia. Czę sto w wa ka cje

Maturzystki Prywatnego Seminarium Żeńskiego im. M. Konopnickiej
Maj, 1930 r., ostatnia matura w kamienicy Brachlów, przy ul. Matejki 24
Biedroniówna Emilia (po mężu Kucharska);
Bielczykówna Halina (artystka malarka – zmarła w 1997 roku);
Bocheńska Wanda (zginęła w czasie II wojny światowej);
Buchmelterówna Józefa (zmarła przy porodzie w 1941 roku);
Chmurzanka Irena (po mężu Szczerbowska, zmarła w 1997 roku);
Ćwikówna Maria (po mężu Towpaszowa);
Doboszyńska Stanisława (wyjechała do Szwecji do syna);
Elsterówna Urszula;
Hanikówna Maria (zmarła);
Heroldówna Otylia (Niemka, ale w czasie okupacji nie opowiedziała się za okupantem);
Hoffmanówna Stefania (Niemka, pracowała na Gestapo, wróg Polski);
Hołówna Elżbieta (po mężu Bukowska);
Jankiewiczówna Stanisława (po mężu Szwarc, utalentowana pianistka, zmarła przed 4-ma laty);
Kaczorowska Maria;
Kargolówna Jadwiga (po mężu Ćwikowska, mieszka w Jeleniej Górze); 
Klocówka Stanisława (zmarła w Krynicy przed 2-ma laty);
Kocębianka Zofia;
Kopczyńska Janina;
Kosińska Maria (po mężu Tobiaszowa, zginęła tragicznie potrącona przez autobus);
Kosecka Irena (zmarła młodo na raka);
Kusionowicz Izabella (wstąpiła do zakonu);
Moczulska Helena;
Oleksówna Anna (siostra znakomitej polonistki, która młodo zmarła);
Rajcówna Maria (po mężu Surowiec, zmarła w tym roku);
Rajcówna Zofia;
Romanowska Eugenia (zmarła młodo na raka);
Rymarowiczówna Maria (po mężu Duszowa, bohaterze II wojny światowej, zmarła w Londynie);
Rysiówna Wanda (dwukrotnie zamężna Straszyńska-Skrzeszewska);
Skałbianka Janina;
Słabówna Janina (najlepsza uczennica w naszej klasie, dużo podróżowała, zmarła w ub; roku);
Słowikowska Janina (mieszka w Nowym Sączu);
Sobolówna Maria (po mężu Doroszu, mieszka w Nowym Sączu);
Sondajówna Maria;
Smażanka Aniela (niedawno zmarła);
Synowcówna Leopoldyna;
Suchowolska Janina (po mężu Elsterowa, artystka malarka, mieszka w Nowym Targu);
Szpakowska Kazimiera;
Szafrańcówna Michalina;
Tomerówna Honorata (po mężu Bartoszowa, zmarła przed paru laty);
Turska Maria (po mężu Leszko);
Turczynowska Janina (po mężu Olszewska, zginęła w czasie Powstania Warszawskiego);
Widłówna Aniela (więźniarka obozu koncentracyjnego Ravensbrűck – zmarła w tym roku);
Wójcicka Eugenia;
Zielińska Jadwiga (po mężu Denkowska, mieszka w Nowym Sączu).

***
W ro ku 1973 mia ły śmy zjazd ko le żeń ski w No wym Są czu. Z pro fe so rów by ła je dy na ży ją ca Bro ni -
sła wa Szcze pań ców na. Nas przy je cha ło tyl ko 15. Dru gi zjazd ko le żeń ski mia ły śmy po 55 la tach
w 1985 r. Spo tka ły śmy się w ka pli cy szkol nej, obec nie ko ście le św. Ka zi mie rza (i na po przed nim
zjeź dzie i na obec nym śpie wa łam na Mszy św.). Prze mó wił do nas wzru sza ją co ks. pro boszcz Sta -
ni sław Cza chor. Na ko lej ny zjazd przy je cha ło 17 ko le ża nek. Spo tka ły śmy się w sa li Związ ku Na -
uczy ciel stwa Pol skie go, aby opo wie dzieć o so bie. Obiad mia ły śmy w Im pe ria lu za pierw szym
ra zem, a za dru gim u Trem bec kiej (czy li „na pię ter ku” w„Sty lo wej” – przyp. red.).

Warszawa – Nowy Sącz, 1998
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wy stę po wa ła Ada Sa ri, któ ra przy je -
żdża ła z za gra ni cy do ro dzi ców. Póź niej
by łam z nią za przy jaź nio na, bo kon cer -
to wa ła z mo im mę żem. 

Sa me ja ko uczen ni ce Se mi na rium or -
ga ni zo wa ły śmy kon cer ty w „So ko le”,
na któ rych śpie wa łam so lo we pie śni
prze wa żnie kom po zy to rów pol skich.
Uczy ła mnie tych pie śni mo ja ko le żan -
ka Sta sia Jan kie wi czów na, bar dzo uta -
len to wa na pia nist ka – uczy ła ją p.
Al brecht gry na for te pia nie, ona też czu -
wa ła nad po zio mem na szych pu blicz -
nych po pi sów. Je den ta ki pro gram
za cho wał mi się. W Mu zeum jest fo to -
gra fia tań ców na ro do wych, bo nasz kon -
cert koń czył się tań ca mi – by ły to tań ce:
ma zur, po lo nez, kra ko wiak – stro je mia -
ły śmy wy po ży czo ne z Te atru Ko le ja rzy,
uczył nas tań czyć p. Ed mund De nen feld.

Ja kież to by ły cu dow ne te kon cer ty,
ja ką uta len to wa ną mło dzież mie li śmy
w No wym Są czu. Mnie wy da wa ło się,
że je stem wy bit ną ar tyst ką. Kie dyś śpie -
wa łam wśród in nych pie śni „Se re na dę”
Gal la wy ko ny wa łam ją z wiel kim prze -
ję ciem, a w pierw szych rzę dach sie dzie li
na si pro fe so ro wie i ry cze li ze śmie chu
jak wy śpie wa łam sło wa „ja ko cham, ja
ko cham go” – „o pójdź, o pójdź w me
ra mio na” i gdy scho dzi łam ze sce ny
wpa dłam w ra mio na pro fe so ra Jan cze -
go, któ ry mnie uca ło wał. Mie li ubaw
z nas na si wy cho waw cy! Mo je ar ty -
stycz ne wy czy ny za wdzię czam mo jej

ko le żan ce Sta si Jan kie wi czów nie – ona
by ła bar dzo mu zy kal na, świet nie gra ła
na for te pia nie, ona mnie uczy ła pie śni
kom po zy to rów pol skich.

Nie wol no nam by ło cho dzić do ki na,
ale my śmy ze Sta sią Jan kie wi czów ną

wkła da ły ka pe lu sze i cho dzi ły śmy na se -
an se – fil my by ły nie me – ktoś przy gry -
wał na for te pia nie w cza sie se an su.
Fil my nie by ły gor szą ce, nie by ło żad ne -
go sek su – ra czej wy ci ska ły łzy z oczu,
je że li ktoś był wra żli wy. Raz usiadł
przy nas prof. Jan czy uda wał, że nas nie
za uwa żył, ale zde ner wo wa ły śmy się ze
Sta sią.

Ma tu rę zda łam w ro ku 1930. To by -
ła ostat nia ma tu ra w ka mie ni cy przy ul.
Ma tej ki 24. W na stęp nym ro ku mło -
dzież uczy ła się w no wo zbu do wa nym
wspa nia łym gma chu przy uli cy Że rom -
skie go. Gmach zo stał wy bu do wa ny
wiel kim wy sił kiem dyr. Zie liń skie go.
Ja kże nie go dzi wie za cho wa ły się wła dze

PRL -u, któ re usu nę ły z dnia na dzień za -
słu żo ne go Czło wie ka, któ ry z ta kim po -
świę ce niem bu do wał ten gmach.
Wi docz nie nie mógł się po go dzić z tą
nie spra wie dli wo ścią, bo wkrót ce zmarł. 

Z roz rzew nie niem wspo mi nam swo -
je mło de la ta – la ta uczęsz cza nia do Se -
mi na rium w No wym Są czu – nie by ły
one dla mnie ła twe, ale co złe to się za -
po mi na. Mia łam szczę ście do lu dzi,
wie rzy łam, że doj dę do cze goś w ży ciu.
Po ma tu rze cze ka łam na po sa dę bli sko 2
la ta. Po sa dę otrzy ma łam na Lu belsz -
czyź nie. Po 4 la tach zre zy gno wa łam
z po sa dy. W 1935 r. wy szłam za mąż
za uta len to wa ne go ar ty stę – mu zy ka,
dy ry gen ta, An drze ja Stra szyń skie go.
Wy cho wa łam tro je uta len to wa nych
dzie ci. Star szy syn An drzej po szedł
w śla dy Oj ca – jest wy bit nym dy ry gen -
tem. Cór ka jest hi sto ry kiem sztu ki. Syn
młod szy jest mgr inż. elek tro ni kiem, ob -
le ciał świat do oko ła, zna 8 ję zy ków. 

W ro ku 1971 zmarł mój mąż Ol gierd
Stra szyń ski. W ro ku 1978 wy szłam dru gi
raz za mąż za b. am ba sa do ra we Fran cji,
mi ni stra oświa ty i spraw za gra nicz nych,
są de cza ni na Sta ni sła wa Skrze szew skie go.
Przez wie le lat by łam pre ze sem war szaw -
skie go Klu bu Zie mi Są dec kiej. 

Zaw sze ser ce mnie cią gnie do te go
za kąt ka, gdzie się uro dzi łam, gdzie spę -
dzi łam dzie ciń stwo i mło dość.

WAN DA STRA SZYŃ SKA -SKRZE SZEW SKA

Jakież to były cudowne 
te koncerty, jaką
utalentowaną młodzież
mieliśmy w Nowym Sączu.
Mnie wydawało się, że
jestem wybitną artystką. 

Wanda i Olgierd na sokole 600
– przed wojną

Pani Wanda z siostrą Zofią i rodziną, 2003 r. FOT. LEŚ

SĄDECZANIE
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Wan da by ła jed ną z sied mior ga
dzie ci He le ny i Jó ze fa Ry siów,
któ rzy po bra li się 12 ma ja 1900 r.
w ko ście le far nym i za miesz ka li
w do mu dziad ków Ma li now skich
przy ul. Ma tej ki 2, po sa do wio -
nym na hi sto rycz nych, śre dnio -
wiecz nych wa łach obron nych
oka la ją cych sta re mia sto, w są -
siedz twie drew nia ne go wów czas
mo stu Lwow skie go nad Ka mie ni -
cą i ka plicz ki. 

Dom na zy wa no „Olim pem” z uwa -
gi na po ło że nie na wzgó rzu. Ry sio wie
prze ży li ze so bą 20 lat. Po cząt ko wo
miesz ka li w No wym Są czu, po tem
w Tar no brze gu i Roz wa do wie. He le -
na uro dzi ła dzie wię cio ro dzie ci, lecz
dwój ka sy nów Mie czy sław i po nim
Ta de usz zmar ła we wcze snym dzie ciń -
stwie. Po śmier ci mę ża w 1920 r., wraz
z dzieć mi po wró ci ła do No we go Są cza.

Oto ro dzeń stwo Wan dy: Wła dy sław
(1901–1971) ja ko 17-let ni ochot nik,
brał udział w obro nie Lwo wa w 1918 r.,
gdzie zo stał ran ny w no gę. Je go prze -
strze lo ny but z walk z Ukra iń ca mi
pod Lwo wem znaj du je się w Mu zeum
Nie pod le gło ści w War sza wie. Sta ni sła -

wa (1903–1957), Bro ni sław (1907–
1941), Zbi gniew (1914–1990), Ma ria,
po mę żu Al len (ur. 1917, ży je w Cam -
brid ge w An glii), Zo fia (1920–2003),
wy bit na ak tor ka dra ma tycz na.

Pod czas II woj ny świa to wej ca ła ro -
dzi na za an ga żo wa ła się w ruch opo ru
prze ciw ko Niem com. Bra cia Wan dy na -
le że li do czo ło wych kon spi ra to rów Ar -
mii Kra jo wej, by li od wa żny mi ku rie ra mi
na tra sach prze rzu to wych na Wę gry. Bro -
ni sław, zo stał za mę czo ny przez Niem -
ców w ka mie nio ło mach w Mau thau sen.
Zbi gniew do ko nał 108 raj dów ku rier -
skich z oku pa cyj nej Pol ski na Wę gry.

Zo fia by ła łącz nicz ką ru chu opo ru,
któ ra oca li ła ży cie ku rie ra Pań stwa
Pod ziem ne go Ja na Kar skie go (Ja -
na Ko zie lew skie go) wy kra da jąc go
pod czas oku pa cji nie miec kiej w bra -
wu ro wej ak cji ze szpi ta la w No wym
Są czu 28 lip ca 1940 r. Los mat ki i có -
rek sta nął pod zna kiem za py ta nia, gdy
ge sta po do wie dzia ło się, że Zo fia ode -
gra ła klu czo wą ro lę w uwol nie niu
Kar skie go. Mo gła uciec do „la su”, ale
gó rę wzię ła od po wie dzial ność za ro -
dzi nę. Aresz to wa na w War sza wie
w miesz ka niu Wan dy przez przy by łe -
go spe cjal nie z No we go Są cza be stial -

Ro dzi na Ry siów

Ob ja śnie nia bio gra ficz ne 
Sta ni sław Bu gaj ski
– ur. 1889 w Su chej,
zm. 15 stycz nia 1956
w Kra ko wie; wy bit ny
na uczy ciel ję zy ka
pol skie go, śpie wu
i mu zy ki w są dec kich
szko łach śred nich,

abs. II Gim na zjum w N. Są czu (1909)
i Wydz. Fi loz. UJ (1914), ukoń czył też
stu dia mu zycz ne. W 1914 wal czył
w sze re gach 4 puł ku II Bry ga dy Le gio -
nów. Pro wa dził chór mło dzie ży gim na -
zjal nej. Dzia łacz har cer ski, au tor
mo dli twy (hym nu) har cer skiej pt.
O Pa nie Bo że, Oj cze Nasz, po wsta łej
na obo zie har cer skim w Skru dzi nie
w 1919. W la tach 30. był na czel ni kiem
Wydz. Szkół Po wszech nych w Mi ni -
ster stwie Oświe ce nia Pu blicz ne go
i Wy znań Re li gij nych. Pod czas oku pa -
cji hi tle row skiej ja ko kier. Szko ły Po -
wszech nej nr 98 w War sza wie
or ga ni zo wał taj ne na ucza nie, na le żał
do AK, wal czył w po wsta niu war szaw -
skim w kom pa nii „Iskra”. Po woj nie
uczył w Kra ko wie w IV Gimn. i Li -
ceum im. H. Sien kie wi cza. Po cho wa ny
na cment. Ra ko wic kim.

***
Ję drzej Cier niak – ur. 1885,

zm. 1965 w N. Są czu; in fu łat, ka płan
– wy cho waw ca i ka te che ta I Gim na -
zjum i Li ceum im. Ja na Dłu go sza, ps.
„Ko lec”, dy rek tor Bur sy im. Ta de usza
Ko ściusz ki, dłu go let ni rek tor ko ścio ła
św. Ka zi mie rza w N. Są czu – wię zień
w la tach oku pa cji hi tle row skiej. Spo -
czy wa na cment. ko mun. w N. Są czu. 

***
Woj ciech Jan czy – ur. 1875 w Sro -

mow cach, zm. 1939; mgr po lo ni sty ki,

skie go ge sta pow ca Jo han na Gor kę zna -
la zła się w ka tow ni na ul. Szu cha, póź -
niej na Pa wia ku, a na stęp nie
w wię zie niu w No wym Są czu. Ma jąc
zwią za ne łań cu chem rę ce by ła bi ta
przez He in ri cha Ha man na za „bez czel -
ne spoj rze nie”. W sierp niu 1941 r. tra -
fi ła do KL Ra vensbrűck, gdzie
do cze ka ła koń ca woj ny. (LEŚ)

Rodzina Rysiów przed II wojną światową
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abs. Gim na zjum im. B. No wo dwor -
skie go w Kra ko wie i UJ (1904). Na -
uczy ciel „No wo dwor ka” i gim na zjum
w Bro dach, a od 1906 – I Gim na zjum
im. J. Dłu go sza w N. Są czu. Pod czas
pierw szej woj ny ja ko ofi cer do stał się
do nie wo li ro syj skiej. U schył ku dzia -
łań wo jen nych za cią gnął się do pol -
skich wojsk na Sy be rii, do kra ju
wró cił w li sto pa dzie 1920 i kon ty nu -
ował pra cę w I Gim na zjum. W okre sie
mię dzy wo jen nym przew. Związ ku
Ofi ce rów Re zer wy RP w N. Są czu,
czło nek za rzą du „So ko ła” i To wa rzy -
stwa Śpie wa cze go „Lut nia”. Uczył też
w Żeń skim Se mi na rium Na uczy ciel -
skim. W la tach 1927-39 opie kun
i współ au tor pism mło dzie ży szkół
śred nich „Lot” i „Zew Gór”. 

***
Fe liks Rapf
– ur. 1891 w Tar no -
wie, zm. 1971 w N.
Są czu; wy bit ny na -
uczy ciel szkół śred -
nich w N. Są czu
i dzia łacz tu ry stycz ny,
ta ter nik. Ma tu ra

w I Gimn. im. J. Dłu go sza w N. Są czu
(1910), stu dia – Po li tech ni ka Lwow ska
(1909-11) i Uni wer sy tet JK we Lwo wie
(1911-14). Żoł nierz ar mii au striac kiej
(wal czył na fron cie wło skim) i WP (ka -
pi tan). Do 1939 na uczy ciel ma te ma ty ki
i fi zy ki w I Gim na zjum J. Dłu go sza
w N. Są czu. Uczest nik kam pa nii wrze -
śnio wej, zbiegł z nie wo li nie miec kiej;
or ga ni za tor taj ne go na ucza nia w Miej -
skiej Szko le Kra wiec kiej i Szko le Za -
wo do wej Ku piec kiej, opie kun
bi blio te ki gim na zjal nej. Po wy zwo le niu
pierw szy dyr. I Gim na zjum i Li ceum
im. J. Dłu go sza. Pre zes To wa rzy stwa
Ta trzań skie go „Be skid” (1920-39)
i PTTK (1945-52). Or ga ni za tor schro -
ni ska tu ry stycz ne go w Szczaw ni cy Ni -
żnej „Na Pia skach” (1926)
i bu dow ni czy schro ni ska na Prze hy bie
(1938). Wy ty czył i od no wił ok. 470 km
szla ków tu ry stycz nych w Be ski dzie Są -
dec kim i na Po gó rzu Ro żnow sko -Li ma -
now skim. Zna ny or ga ni za tor
wy cie czek, pro pa ga tor tu ry sty ki pie szej,
fo to gra fik i au tor kro nik fil mo wych,
współ za ło ży ciel Pol skie go To wa rzy stwa

Mi ło śni ków Astro no mii w N. Są czu.
Pu bli cy sta („Wier chy”, „Ty go dnio wy
Ku rier Pod ha lań ski”, „Tu ry sta”, „Rocz -
nik Są dec ki”) i au tor prze wod ni ków.
Za słu żo ny dla tu ry sty ki Są dec czy zny
oraz tu ry sty ki mło dzie żo wej. Je go imię
no si jed na z ulic N. Są cza. 

***
Pa weł Sul ma – ur. 1873 w Szczu ro -

wej, zm. 1928 w N.
Są czu; ks., od 1914
ka te che ta w są dec -
kich szko łach, na zy -
wa ny pre kur so rem
eku me ni zmu (a przez
Ży dów – „do brym
pa nem księ dzem”).

Na je go lek cje re li gii przy cho dzi ły też
uczen ni ce nie miec kie i łem kow skie.

***
Da nu ta Sza flar ska – ur. 1915 w Ko sa -

rzy skach; ak tor ka,
de biu to wa ła w te -
atrze Tow. Dram.
pod okiem Bo le sła wa
Bar bac kie go
w przed sta wie niu
„Tom cio Pa luch”.
Abs. Pań stwo we go

In sty tu tu Sztu ki Te atral nej w War sza -
wie 1939; wy stę po wa ła na sce nach Te -
atru Pol skie go w Wil nie 1939-41,
te atru fron to we go AK 1943-45, Te atru
Sta re go w Kra ko wie 1945-46, Te atru
Ka me ral ne go w Ło dzi 1946-59, te -
atrów war szaw skich: Współ cze sne -
go 1949-57, Na ro do we go 1954-66,
Dra ma tycz ne go (od 1966). Gra ła też
w fil mach: w Za ka za nych pio sen kach
1947, Skar bie 1949, Zem ście 1957,
Lal ce 1976 (wer sja te le wi zyj na),
Umar li rzu ca ją cień 1978, Do li nie Is -
sy 1981, Nic 1998, Przed wio śnie 2001,
Po ra umie rać 2007, Ja no sik. Praw dzi -
wa hi sto ria 2009. Miesz ka w War sza -
wie, od po czy wa w Ko sa rzy skach.

**
Bro ni sła wa Szcze pań ców na – ur. 1903
w N. Są czu, zm. 1996 w N. Są czu; na -
uczy ciel ka. Ma tu rę zda ła w Miej skim
Se mi na rium Żeń skim w N. Są czu, ukoń -
czy ła stu dia pe da go gicz ne na UJ (1935-
39). Pra co wa ła w szko łach śred nich,
m.in. w Li ceum Pe da go gicz nym w N.
Są czu. Pod czas oku pa cji by ła na uczy -

ciel ką w Szko le Po -
wszech nej w Msza nie
Dol nej, jed no cze śnie
or ga ni zu jąc taj ne na -
ucza nie na tym te re -
nie. Czyn nie dzia ła ła
w kon spi ra cji, by ła
łącz nicz ką ZWZ

i AK, „Wrzos”. Po woj nie pra co wa ła
w Gim na zjum i Li ceum im. Ma rii Ko -
nop nic kiej w N. Są czu, a na stęp nie
– na sku tek szy kan władz – prze nie sio no
ją do li ceum w St. Są czu, skąd tra fi ła
do SP nr 2 w N. Są czu (1958-70). Przez
ca łe ży cie zwią za na by ła z har cer stwem.
Wie lo let nia ko men dant ka huf ców żeń -
skich, obo zów, zlo tów. Po et ka, au tor ka
pio se nek, ka wa ler Or de ru Uśmie chu,
od 1945 dzia łacz ka ZNP. Opi sy wa ła
zwy cza je lu do we, le gen dy; pro wa dzi ła
ze spo ły ta necz ne. Spo czy wa na cment.
ko mun. w N. Są czu.

***
Piotr Zie liń ski – ur. 1879 w Skrzy dl -

nej, zm. 1959 w N.
Są czu; pe da gog,
dzia łacz spo łecz ny.
Ukoń czył Gim na -
zjum św. An ny
w Kra ko wie. Stu dia
(praw ni cze i fi lo lo -
gicz ne) na UJ.

W 1911 zor ga ni zo wał pierw szą w N.
Są czu dru ży nę har cer ską, któ rą pro wa -
dził do 1922. Mło dzież, któ rą szko lił,
we szła póź niej w skład II Bry ga dy Le -
gio nów, zwa nej Kar pac ką. W la -
tach 1924-1947 był dyr. Pry wat ne go
(po tem Miej skie go) Se mi na rium Na -
uczy ciel skie go Żeń skie go, a po tem
Pry wat ne go Gim na zjum i Li ceum im.
Ma rii Ko nop nic kiej w N. Są czu. Dzię -
ki je go sta ra niom w 1930 od da no bu -
dy nek no wej szko ły (dzi siaj mie ści się
w nim II LO im. Ma rii Ko nop nic kiej
w N. Są czu). W 1934 od zna czo ny zo -
stał przez pre zy den ta RP Krzy żem Ka -
wa ler skim Or de ru Po lo nia Re sti tu ta.
Pod czas oku pa cji or ga ni zo wał taj ne na -
ucza nie. W 1947 zo stał od su nię ty ze
sta no wi ska przez ów cze sną wła dzę.
Do sko na ły or ga ni za tor, przy ja ciel mło -
dzie ży, praw dzi wy pa trio ta. 

Źró dło: J. Le śniak, A. Le śniak, 
En cy klo pe dia Są dec ka, 2000
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Po wrót do prze szło ści
W Są dec kiej Bi blio te ce Pu blicz nej

otwar to wy sta wę pt. „No wy Sącz – spoj -
rze nie w prze szłość” przy go to wa ną
przez An nę To toń i Ra fa ła Bo brow skie -
go. Eks po zy cja przed sta wia wło da rzy
mia sta od cza sów ga li cyj skich po eks pe -
ry ment są dec ki, sce ny z I i II woj ny
świa to wej, te ma ty kę ży dow ską, obiek ty
ar chi tek tu ry i pla ny, re kla my ze sta rej
pra sy i ka dry z fil mów re ali zo wa nych
w No wym Są czu Por tret ma łe go mia sta
(1961) w reż. Wła dy sła wa Śle sic kie go

i Dziu ra w zie mi (1970) w reż. An drze -
ja Kon dra tiu ka. De dy ko wa no ją Zbi -
gnie wo wi Bo brow skie mu, zmar łe mu
w 2009 r. oj cu współ au to ra wy sta wy.
Eks po zy cja wy wo ła ła du że za in te re so -
wa nie zwie dza ją cych.

Bo ga te dzie dzic two 
W Ga le rii Daw na Sy na go ga w No -

wym Są czu od był się wer ni saż wy sta wy
pt. „Dia lo gi – od opac twa Esca la dieu
w Bi gor re po Czer wo ny Klasz tor na Spi -
szu”, zor ga ni zo wa nej przez no wo są dec -
kie Mu zeum Okrę go we i L’ubo vnian ske
Mŭzeum w Sta rej Lu bo wa li (z sie dzi bą
na tam tej szym zam ku). Głów na część
wy sta wy po ka za ła ży cie co dzien ne
klasz to rów cy ster skich, kar tu zjań skich
i ka me dul skich od Pi re ne jów po Spisz,
m.in. w słyn nym Czer wo nym Klasz to -
rze, za miesz ka nym od XIV do XVI w.
przez wspól no ty kar tu zów spe cja li zu ją -
cych się w prze pi sy wa niu i opra wie
ksiąg. Eks po zy cja jest nie zwy kłą pod ró -
żą szla ka mi, ja ki mi mni si kil ku za ko -
nów do tar li z Pi re ne jów w na sze stro ny.
Za spra wą oglą da nych daw nych ksiąg
za kon nych, ha bi tów, przed mio tów co -
dzien ne go użyt ku, a na wet me dy ka men -
tów z klasz tor nej ap te ki i cał kiem
współ cze snych fo to gra fii urze ka ją cych

pięk nem, od by wa my wę drów kę, co fa jąc
się w cza sie do mi nio nych wie ków. Ka -
me du li, ży ją cy w Czer wo nym Klasz to -
rze od XVIII w., za sły nę li pierw szym
prze kła dem Bi blii na ję zyk sło wac ki,
wy twa rza niem le ków i zie lar stwem. 

Co dzien ne ży cie w daw nych klasz to -
rach zi lu stro wa ły współ cze sne fo to gra -
fie: Ada ma Bu ja ka, au to ra zdjęć
z klasz to ru ka me du łów na Bie la nach
w Kra ko wie oraz Pas ca la Le Do aré, fo -
to gra fu ją ce go ar chi tek tu rę klasz tor ną
cy ster sów fran cu skich. O wspól nym
dzie dzic twie za kon nym barw nie opo -
wia dał Mi ro slav Ŝte vik, hi sto ryk z Mu -
zeum w Sta rej Lu bow li i re dak tor
na czel ny „Ze szy tów są dec ko -spi skich”,
któ rych naj now szą edy cję (V tom) za -
pre zen to wa no pod czas wer ni sa żu.

– Ta wspa nia ła wy sta wa przy bli ża
roz wój mo na sty cy zmu chrze ści jań skie -

KALEJDOSKOP
KULTURALNY

FOT. LEŚ

Po wrót do prze szło ści – Pie kło, ul.
Lwow ska, la ta 40-50 ZB. AN DRZEJ FU GIEL
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go od cza sów naj daw niej szych. Kul tu ra
mo na stycz na – to pięk na kar ta w dzie -
jach hi sto rii ko ścio ła, to wspa nia łe dzie -
dzic two Eu ro py – po wie dział Ro bert
Ślu sa rek, dy rek tor Mu zeum Okrę go we -
go w No wym Są czu.

Wir tu oz z San kt Pe ters bur ga
No wy Sącz zna lazł się na tra sie kon -

cer to wej fi na li sty 16. Kon kur su Cho pi -
now skie go Mi ro sła wa Kul ty sze wa
z Sankt Pe ters bur ga. 26-let ni mistrz for -
te pia nu wy stą pił z re ci ta lem cho pi now -
skim w „So ko le” i ocza ro wał są dec ką
wi dow nię wir tu oze rią wy ko na nia ma -
zur ków, nok tur nów i słyn nym Po lo ne -
zem – Fan ta zją As -dur i So na tą h -moll.
Spra woz daw ca „Dzien ni ka Pol skie go”
od no to wał: „Już pierw szy mi ude rze nia -
mi w kla wi sze za cza ro wał sa lę. Słu cha -
ła i pa trzy ła w za chwy cie w ma gicz ne
sto pie nie ar ty sty i in stru men tu w jed ną
mu zycz ną ca łość. Wy da wa ło się, że je -
go rę ce nie wy ra sta ją z ra mion, lecz
z ser ca. Dło nie kładł de li kat nie na kla -
wia tu rze lub za wie szał w po wie trzu.
Za sty gał w ci szy do peł nia ją cej utwo ry
wła sną par ty tu rą. Mu zy ka prze pły wa ła
z for te pia nu na pal ce, dło nie prze ka zy -
wa ły ją so bie na wza jem w zmy sło wym
tań cu, roz pra sza ły po wi dow ni ni czym
won no ści ete rycz nych olej ków. Aż
strach po my śleć, co by się sta ło, gdy by
wów czas za dzwo nił ko muś nie wy ci szo -
ny te le fon ko mór ko wy. Na szczę ście nic
ta kie go się nie sta ło, kon cert sło wiań -
skie go ro man ty ka do brzmiał ostat nią
nu tą ci szy, za mknął klam rą zra zu stłu -
mio nych, po ra żo nych wra że niem, okla -
sków. Mo że tak wła śnie grał Cho pin.”

Wi zy tów ka XXI wie ku
W ga le rii „Na bursz ty no wym szla ku”

w są dec kim „So ko le” urzą dzo no wy sta -
wę z naj now szej ko lek cji Ma ło pol skiej
Fun da cji Sztu ki Współ cze snej. Przed -
sta wio no na niej re pre zen ta tyw ny wy bór
z po nad czte ry sta eks po na tów: rzeźb,
ob ra zów, zdjęć, obiek tów prze strzen -
nych, ry sun ków i fil mów wi deo
– wszyst kie po wsta ły w ostat nich
kil ku na stu la tach i sta no wią swo je go ro -
dza ju wi zy tów kę sztu ki XXI wie ku.
Swo je pra ce po ka za li ta cy twór cy jak:
Mi ro sław Bał ka, Mo ni ka So snow ska,

Zbi gniew Sa łaj, Te re sa Buj now ska, Sta -
ni sław Ko ba, Ra fał Buj now ski, Wil helm
Sa snal, Mar cin Ma cie jow ski, Grze gorz
Sztwiert nia, Ma ria Pyr lik, Ja kub Ziół -
kow ski, Ma rek Chla nia i in ni. Ku ra to -
rem wy sta wy, któ ra po trwa do 27 mar ca,
jest Jan Trzu pek, pre zes Ma ło pol skiej
Fun da cji Mu zeum Sztu ki Współ cze snej. 

Ken ne dy i in ni
W są dec kim „So ko le” w ra -

mach X Fe sti wa lu Wir tu oze rii i Żar tu
Mu zycz ne go Fun and Clas sic za grał
słyn ny an giel ski skrzy pek jaz zo wy i kla -
sycz ny Ni gel Ken ne dy, od kil ku lat
miesz ka ją cy w Pol sce. Wraz z wir tu -
ozem wy stą pił kra kow ski ze spół The
Kro ke Band. Po nad to w ra mach fe sti wa -
lu zor ga ni zo wa no ogól no pol ską wy sta -
wę ka ry ka tu ry i ry sun ku sa ty rycz ne go
oraz wy stę py nie miec kie go ze spo łu in -
stru men tów dę tych Ger man Brass oraz
Wal de ma ra Ma lic kie go i Jac ka Kę ci ka
w ra mach „No wej od sło ny fil har mo nii
dow ci pu”.

Prze pust ka do te le wi zji
 Po nad pięć dzie się cio ro kan dy da tów

i kan dy da tek sta wi ło się w Miej skim
Ośrod ku Kul tu ry na ca stin gu, któ ry wy -
ło nił uczest ni ków te le wi zyj ne go pro gra -
mu Ro ber ta Ja now skie go „Ja ka to
me lo dia?”. Ju ror ki Agniesz ka Kar piń ska
(Me dia Cor po ra tion) i Alek san dra Bu -
dziak (pro gram „Ja ka to me lo dia?”
TVP1) ogło szą swój wer dykt w cią gu
dwóch ty go dni. Za in te re so wa nie eli mi -
na cja mi by ły b. du że. Naj lep szym za pro -
po no wa no udział w bie żą cych
od cin kach pro gra mu, a ko lej nym wy stęp
w bar wach No we go Są cza w ry wa li za -
cji z dwo ma jesz cze in ny mi mia sta mi.

Se rial z są de czan ką
5 mar ca w TVP roz pocz nie się emi -

sja 13-od cin ko we go se ria lu pt. 1920.
Woj na i mi łość (w reż. Ma cie ja Mi ga sa),
w któ rym jed ną z głów nych ról (Zo fii
Ol szyń skiej) od twa rza są de czan ka Ka ro -
li na Chap ko (ur. 1985, ab sol went ka I LO
im. J. Dłu go sza w No wym Są czu i Pań -
stwo wej Wy ższej Szko ły Te atral nej
w Kra ko wie, 2008), ak tor ka kra kow skie -
go Te atru Ba ga te la (za gra ła m.in. Ofe lię
w Ham le cie w reż. Ma cie ja So bo ciń skie -

Ka ro li na Chap ko

Ni gel Ken ne dy

Ca stin g na uczest ni ków te le wi zyj ne go pro gr

KULTURA
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go), de biu tu ją ca na du żym ekra nie w fil -
mie Je rze go Stuh ra Ko ro wód, a po tem
w se ria lu Bar wy szczę ścia.

Mię dzy Te le ka me rą a Wik to rem
Na po cząt ku lu te go Te le ka me rę „Te le

Ty go dnia” w ka te go rii naj lep sza ak tor ka
ro ku otrzy ma ła Ka ta rzy na Zie liń ska
– na sza kra jan ka ze Sta re go Są cza,
a ostat nio zo sta ła no mi no wa na do na -
gród te le wi zyj nych – Wik to rów, w ka te -
go rii Od kry cie Te le wi zyj ne Ro ku. Ka sia
bę dzie ry wa li zo wać o pol skie go Oska ra
w do bo ro wym gro nie, obok: Mag dy
Ges sler, Ju lii Pie tru chy, Pau li ny Sy kut
i Bar to sza Wę glar czy ka. Wik to ry są
przy zna wa ne przez fa chow ców z bra nży
jak Oska ry. W Aka de mii Wik to rów, któ -
ra wy bra ła no mi no wa nych, za sia da w tej
chwi li oko ło 200 osób – lau re atów po -
przed nich edy cji.

Zie lo no oka bru net ka kon se kwent nie
re ali zu ją ca swo je ma rze nia, sta ła się wy -
ra zi stą oso bo wo ścią pio sen ki ak tor skiej
ostat nich lat. Prze pust ką do ka rie ry by -
ło dla niej zwy cię stwo w szkol nym fe -
sti wa lu re cy ta tor skim w Li ceum
Ogól no kształ cą cym im. Ma rii Cu rie -
-Skło dow skiej w Sta rym Są czu
w 1998 r. Szef ju ry, ak tor Jan No wic ki,
na mó wił ją do stu diów ak tor skich
w Kra ko wie w szko le te atral nej im. Lu -
dwi ka Sol skie go. Dziś miesz ka na war -
szaw skim Mo ko to wie.

Wszech stron nie uzdol nio na: gra,
tań czy i śpie wa. Uro cza, bez pre ten sjo -
nal na, za wsze ele ganc ka. Dow cip na,
z dy stan sem do sa mej sie bie. Ostat nio
zdo by ła po pu lar ność ro lą Mar ty Wa -
law skiej w Bar wach szczę ścia, wcie la -
jąc się w po stać zdra dzo nej żo ny

wal czą cej o pra wo do opie ki nad ad op -
to wa ną cór ką, a ta kże wy stę pem w ko -
me dii Och, Ka rol 2. Wcze śniej za gra ła
ta kże w naj więk szych ki no wych hi tach
ostat nich lat jak Dzień świ ra, Mój Ni ki -
for, Plac Zba wi cie la i Ryś. Wy stę pu je
w spek ta klach mu zycz nych i mu si ca -
lach w Te atrze Ko me dia, Ram pa i Sy -
re na. W re per tu arze ma m.in. pio sen ki
przed wo jen ne i ży dow skie. Czę sto

przy je żdża na Są dec czy znę. Ma gne sem
jest jej wil czur Ge ron prze by wa ją cy
na „wy cho wa niu” u ro dzi ców. Jest ak -
tyw ną sym pa tycz ką Klu bu Przy ja ciół
Zie mi Są dec kiej. Umie po wo zić sa nia -
mi, jeź dzić na nar tach i ły żwach. Jest
za rę czo na z Woj cie chem Do mań skim,
ro dem z Mosz cze ni cy Ni żnej (sio -
strzeń cem zna ne go przed się bior cy i b.
po sła PSL Sta ni sła wa Pa so nia), ab sol -
wen tem Ha rvar du, dy rek to rem war -
szaw skiej fir my ICEN TIS Ca pi tal
kon cen tru ją cej się na re ali za cji pro jek -
tów in we sty cyj nych.

(L)

Przepustką do kariery było
dla niej zwycięstwo
w szkolnym festiwalu
recytatorskim w Liceum
Ogólnokształcącym im.
Marii Curie-Skłodowskiej
w Starym Sączu w 1998r.
Szef jury, aktor Jan
Nowicki, namówił ją
do studiów aktorskich
w Krakowie 
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ro gra mu „Ja ka to me lo dia?” FOT. S. SIKORA Z Janem Nowickiem jako laureatka Konkursu Recytatorskiego, 1998 r. FOT. JEC

K. Zielińska z rodzicami i siostra
Karoliną FOT. ARCH. K. ZIELIŃSKIEJ
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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 Gabinet Kosmetyki Estetycznej „LAWENDA” Ewa Żygłowicz

w Nowym Sączu;
l Angielskie ABC/Centrum Korepetycji Joanna Tomyślak w Nowym Sączu;
l Salon Fryzjerski „JAROLA” s. c. Aleksandra Hajnosz-Michalik,

Aleksandra i Jarosław Wingralek 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 Gabinet Kosmetyki Dłoni „LAWENDA” Beata Małgorzata Chrzan

w Nowym Sączu;
l „SYDA” Daniel Truszkowski w Nowym Sączu;
l Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu;
l „Multimed Sp. z o. o.” w Nowym Sączu;
l „Bizart” – biżuteria, Wioletta Olszowska w Nowym Sączu;
l Salon fryzjerski „Revolution”, Katarzyna Gargas w Nowym Sączu;
l Salon fryzjerski, Anna Pietrzak w Nowym Sączu;
l NZOZ „TWOJE ZDROWIE” Chirurgia Jednego Dnia w Nowym Sączu;
l SPA dla PSA Sylwia Micigolska 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 Rolletic Elżbieta Górecka w Nowym Sączu;
l Centrum Usług Pielęgniarsko – Opiekuńczych „RÓŻA” Marta

Głąbińska w Nowym Sączu;
l Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu;
l Krynicka Organizacja Turystyczna w Krynicy – Zdroju;

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 Wiesława Wokacz w Nowym Sączu;
l Salon Fryzjerski „Jola” Jolanta Sikorska w Nowym Sączu;
l Salon Fryzjerski „Ewa” Grzegorz Wańczyk w Nowym Sączu;
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 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;

Sądeczanin
MIESIĘCZNIK I PORTAL INTERNETOWY

Reklama i prenumerata:

Kamila Jeleń, tel. (18) 415 70 77 w. 12

e-mail: k.jelen@sadeczanin.info

Reklama i dystrybucja:

Karol Trojan, tel. (18) 415 70 77 w. 20

e-mail: dystrybucja@sadeczanin.info

Firma „CIEPŁOWNIK” sp. jawna

ul. Węgierska 188, 33-300 Nowy Sącz
tel./fax: 18 442-54-30
tel: 18 442-90-74
kom: 501-203-450, 502-361-200
e-mail: biuro@cieplownik.com.pl

Przedstawiciel kotłów BUDERUS i VIESSMANN
Wykonawstwo:
– instalacje CO, wod-kan, gaz
– kotłownie CO
– kolektory słoneczne

www.cieplownik.com.pl
Nasza firma posiada certyfikat ISO 9001:2000N A  R Y N K U  O D  2 0  L AT !

R E K L A M A

SERWIS 24h
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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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n poniedziałek – buty do biegania
n wtorek – zwrot kosztów podróży
n środa – luksusowe weekendy w Krynicy
n czwartek – sprzęt sportowy
n piątek – dwuosobowe wycieczki do Paryża

Od 1 marca do 1 kwietnia codziennie 
losujemy atrakcyjne nagrody: 

R E J E S T R U J  S I Ę  I W YG RY WA J !

www.festiwalbiegowy.pl

WIOSENNA 
PROMOCJA!
WYGRAJ ROMANTYCZNY WEEKEND W PARYŻU!

II FESTIWAL BIEGOWY
FORUM EKONOMICZNEGO

9-11 września 2011 roku
KRYNICA-ZDRÓJ, MUSZYNA, NOWY SĄCZ, BARDEJOV
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O d wie dzi li śmy i po chy li li śmy
się nad gro bem na sze go pa -
tro na, a po tem na Pla cu Św.
Pio tra wspól nie z pa pie żem

Be ne dyk tem XVI od mó wi li śmy Anioł
Pań ski. Na tra sie na szej wy pra wy zna -
la zły się in ne ba zy li ki rzym skie i ta kże
grób za ło ży cie la za ko nu je zu itów św.
Igna ce go Loy oli i ko ściół z re li kwia mi
św. An drze ja Bo bo li. Pod Mon te Cas si -
no, nad mo gi ła mi żoł nie rzy pol skich, od -
śpie wa li śmy „Marsz, marsz Po lo nia”,
by li śmy też w Orvie to, Sien nie, Pa dwie
i We ne cji, wy ko nu jąc w tam tej szych
świą ty niach spe cjal nie przy go to wa ne
utwo ry – mó wi dy ry gent chó ru, Sta ni -
sław Wo lak.

W piel grzym ko wej tra sie to wa rzy szył
chó rzy stom pro boszcz pa ra fii ko le jo wej
Jó zef Bi rec ki wraz ze zna ko mi tym
znaw cą hi sto rii i ar chi tek tu ry wło skiej

Ro ber tem Cem pą. Au to ka ru uży czy ło
biu ro pod ró ży „Ry cho”.

Kul mi na cja ob cho dów 40-le cia na -
stą pi w przeded niu be aty fi ka cji Ja -
na Paw ła II: chór wy stą pi wte dy
w ko ście le ko le jo wym z ga lo wym kon -
cer tem ra zem z or kie strą re pre zen ta cyj -
ną Stra ży Gra nicz nej.

Przez 40 lat swo jej dzia łal no ści chór
wpi sał się we współ cze sną hi sto rię No -
we go Są cza ja ko pro pa ga tor wy ko ny wa -
nej na wy so kim po zio mie mu zy ki
ko ściel nej i świec kiej kom po zy to rów
pol skich i za gra nicz nych o świa to wej re -
no mie.

Chór im. Ja na Paw ła II – śpie wa jąc
od lat Bo gu na chwa łę, a lu dziom na po -
ży tek – to wa rzy szy re no mo wa nym so li -
stom i or kie strom, uświet nia
naj wa żniej sze im pre zy kul tu ral ne w No -
wym Są czu.

Hi sto ria
Chór mie sza ny przy pa ra fii ko le jo wej

pw. Naj święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa
po wstał w 1971 r. z ini cja ty wy oj ca
Wła dy sła wa Au gu styn ka (1915–1997),
po wszech nie sza no wa ne go i po pu lar ne -
go w mie ście ka pła na -je zu ity i mi ło śni -
ka spor tu.

) 609 627 768
Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 3

MEBLE
KUCHENNE

STOLMEB
– POMIAR
– TRANSPORT
– MONTAŻ

R E K L A M A

40-le cie Chó ru im. Ja na Paw ła II

Po czą tek ju bi le uszu w...
Wa ty ka nie
Zna ny sze ro ko po za Są dec czy zną Chór im. Ja na Paw ła II
z pa ra fii ko le jo wej pw. Naj święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa
w No wym Są czu ob cho dy 40-le cia dzia łal no ści roz po czął
piel grzym ką do Włoch.

OFERUJEMY DO SPRZEDAŻY KWALIFIKOWANE NASIONA:
ZBÓŻ, ROŚLIN ROLNICZYCH I PASZOWYCH

Małopolska Hodowla Roślin 
HBP – Spółka z o.o.

www.hbp.pl, e-mail: nsacz@hbp.pl

Magazyn NOWY SĄCZ
ul. Ciećkiewicza 3
tel. 18 443 70 07, 18 443 70 57

KULTURA

FOT. ARCH. CHÓRU
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Do pierw sze go pu blicz ne go wy stę pu
do szło 14 kwiet nia 1971 r. pod czas
Wiel ka no cy. Trzon no wo pow sta łe go
chó ru mie sza ne go sta no wił ist nie ją cy
ów cze sny chór mę ski „Echo” (za ło żo ny
w 1939 r. przez An to nie go Pa szyń skie -
go), le gi ty mu ją cy się bo ga tą tra dy cją
śpie wa czą. Ów cze śni pa sjo na ci śpie wu
po cho dzi li z ró żnych pa ra fii no wo są dec -
kich, z od le głych miejsc za miesz ka nia.
Ze spół sku piał oso by o zró żni co wa nym
sta tu sie spo łecz nym, od uczen nic
po urzęd ni ków.

W 1979 r. chór otrzy mał imię Ja -
na Paw ła II. 

Pew nie nie do szło by do nada nia chó -
ro wi pa pie skie go imie nia, gdy by nie
pro tek cja sio strzeń ca oj ca Au gu styn ka,
rów nież je zu ity, ks. Ste fa na Fi li po wi cza,
któ ry przez je de na ście lat był sze fem
pol skiej sek cji Ra dia Wa ty kań skie go.
On to wła śnie, po proś bach z No we go
Są cza, wy sta rał się o pi sem ną zgo dę Oj -
ca Świę te go na uży cze nie swe go imie -
nia są dec kie mu chó ro wi. W mar cu 1980
r. o. Au gu sty nek do stał list za czy na ją cy
się od słów: „Dro gi Wuj ku! Oj ciec Św.
wy ra ził zgo dę!” Do ku ment opa trzo ny

au to gra fem pa pie ża wi si te raz opra wio -
ny w ko ście le ko le jo wym.

Od po cząt ku swo jej dzia łal no ści chór
uświet niał na bo żeń stwa i uro czy sto ści
re li gij ne w po nad 60 pol skich świą ty -
niach i miej scach kul tu re li gij ne go (m.

in. Kra ków -Ła giew ni ki, Gdańsk -Oli wa,
Lu blin, Wro cław, Po znań, Gnie zno,
Prze myśl, Ka to wi ce, Pie ka ry Ślą skie,
Wam bie rzy ce, Szcze cin, Za ko pa ne,
War sza wa, Ja sna Gó ra, Świę ta Lip ka,
Kal wa ria Ze brzy dow ska i Pa cław ska,
Nie po ka la nów, Li cheń, Tar nów, Kłodz -

ko, Łań cut, Tu chów, Pa sier biec, Ludź -
mierz, Li pin ki, Szczy rzyc, Biecz, Kry -
ni ca, Sta ry Sącz). Uczest ni czył rów nież
w wie lu uro czy sto ściach pa trio tycz nych.
Śpie wał wie lo krot nie pod czas mszy
trans mi to wa nych przez ra dio i te le wi zję. 

Chór wie lo krot nie wy stę po wał po -
za gra ni ca mi kra ju, m.in. we Wło szech,
Niem czech, Ho lan dii, Au strii, Szwaj ca -
rii, Bel gii, Fran cji, Mo na ko, Szwaj ca rii
oraz na Wę grzech, Li twie, Ukra inie
i Sło wa cji. Śpie wał w sław nych ka te -
drach i sank tu ariach (np. dwu krot nie
w Ma ria zell w Au strii i na Cmen ta rzu
Or ląt we Lwo wie).

Śpie wa li dla Pa pie ża
Przed swo im pa tro nem są dec cy śpie -

wa cy wy stą pi li czte ro krot nie, po raz
pierw szy w 1985 r. Za de biu to wa li wte -
dy też w Ra diu Wa ty kań skim.

Naj więk szy mi do świad cze nia mi ar -
ty stycz ny mi i du cho wy mi chó ru by ły:
udział w li tur gii mszy świę tej – pa ster -
ce w Ba zy li ce Św. Pio tra w Rzy mie od -
pra wia nej przez Ja na Paw ła II w 1996 r.,
kon cert ko lęd w Au li Paw ła VI pod czas
spo tka nia opłat ko we go Oj ca Świę te go

W marcu 1980 r. o.
Augustynek dostał list
zaczynający się od słów:
„Drogi Wujku! Ojciec Św.
wyraził zgodę!” Dokument
opatrzony autografem
papieża wisi teraz
oprawiony w kościele
kolejowym.

Sądeczanie ze swoim Patronem FOT. ARTURO MARI
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z Po lo nią oraz śpiew w cza sie mszy św.
w Ba zy li ce św. Mar ka w We ne cji.

Chór uczest ni czył też w opra wie wo -
kal no -mu zycz nej li tur gii mszal nej pod -
czas ka no ni za cji księ żnej Kin gi
na sta ro są dec kich Bło niach 16 czerw -
ca 1999 r.

Ogrom nym prze ży ciem by ły rów nież
wy stę py na uro czy stej mszy eku me nicz -
nej w Fa ti mie w Por tu ga lii oraz dwu -
krot nie na mszy świę tej w Lo ur des we
Fran cji. 

W swo im do rob ku chór ma oko ło 600
utwo rów, wśród nich ta kże te, któ re za -
li cza ne są do naj więk szej kla sy ki świa -
to wej mu zy ki. 

***
Od 2000 r. chór współ pra cu je z Or -

kie strą Re pre zen ta cyj ną Stra ży Gra nicz -
nej, bio rąc udział w tra dy cyj nych
kon cer tach no wo rocz nych, ope ret ko -
wych ga lach świę to jań skich, kon cer tach
„Ju bi la ei Can tus” i z in nych oka zji. Był
obec ny m.in. na świę ce niach bi sku pich
Wła dy sła wa Bo bow skie go (1975), 700-
le ciu fun da cji sta ro są dec kie go klasz to ru
kla ry sek (1980), I zjeź dzie NSZZ So li -

dar ność w Gdań sku -Oli wie (1981), ju -
bi le uszu 200-le cia die ce zji tar now skiej
(1986), uro czy sto ści 700-le cia No we go
Są cza z udzia łem pre zy den ta RP Le cha
Wa łę sy (1992), od sło nię ciu po mni ka Ja -
na Paw ła II na są dec kim ryn ku (2005).

Ze spół zo stał od zna czo ny Zło tą Tar -
czą Her bo wą – Za słu żo ny dla Mia sta
No we go Są cza. 

W ze spo le śpie wa ło oko ło 185 chó -
rzy stów. (LEŚ)

Dy ry gent

Chó rem dy ry gu je wy bit ny or ga ni sta Sta ni sław Wo lak. Ro dem z Tro pia nad Du naj cem. Grun tow ne
przy go to wa nie do za wo du or ga ni sty zdo był w la tach 1953-1957 w Sa le zjań skiej Śred niej Szko le
Or ga ni stow skiej w Prze my ślu, któ ra by ła w tym okre sie je dy nym ośrod kiem kształ ce nia or ga ni -
stów w Pol sce (do cza su za mknię cia przez wła dze ko mu ni stycz ne w 1963 r. pla ców ka ta wy -
kształ ci ła 570 dy plo mo wa nych or ga ni stów).
Przez ko lej ne la ta pra cę za wo do wą łą czył z dal szym do sko na le niem swo ich umie jęt no ści
pod kie run kiem pa na Ro mu al da Sro czyń skie go, pro fe so ra Pań stwo wej Wy ższej Szko ły Mu zycz nej
(obec nie Aka de mii Mu zycz nej) we Wro cła wiu.
Od 1971 r. ro ku do chwi li obec nej or ga ni sta w ko ście le pw. Naj święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa w No -
wym Są czu oraz dy ry gent za ło żo ne go w tym sa mym ro ku chó ru mie sza ne go. Wie lo krot nie na gra -
dza ny i wy ró żnia ny za dzia łal ność ar ty stycz ną, za wkład w pre zen ta cję kul tu ry mia sta i re gio nu.
Oprócz co dzien nej pra cy or ga ni sty i na uczy cie la chó ru, Sta ni sław Wo lak sta le zaj mu je się re mon to -
wa niem i udo sko na la niem brzmie nia za pro jek to wa nych i roz bu do wa nych przez sie bie or ga nów
– z 8-gło so wych do 30-gło so wych, o trzech ma nu ałach elek trycz no -pneu ma tycz nych. 

***
Dy ry gent Sta ni sław Wo lak:
– Imię Ja na Paw ła II wszę dzie otwie ra ło nam drzwi. Pod czas wi zy ty w Au strii naj pierw by li śmy
w Wied niu, a póź niej po je cha li śmy do słyn ne go sank tu arium Ma ria Zell. Tam naj pierw nikt z na mi
nie chciał roz ma wiać, po wie dzia no, nie bę dzie cie mo gli za śpie wać, po nie waż wszyst kie msze przez
dwa dni są już za ję te dla piel grzy mów z po łu dnia te go kra ju. Je den pol ski ksiądz umo żli wił nam
spo tka nie z ku sto szem te go ko ścio ła. Kie dy do wie dział się, że je ste śmy Chó rem im. Ja na Paw ła II,
po wie dział, że by śmy chwi lę po cze ka li. Za raz do nas wró cił i ob wie ścił: – Za go dzi nę bę dzie na bo -
żeń stwo z udzia łem czte rech bi sku pów. Za pra szam was do udzia łu w nim i śpie wu.

W Watykanie w lutym 2011 r.

Z za przy jaź nio ną or kie strą Pod ha -
lan czy ków FOT. ARCH. CHÓRU

Sta ni sław Wo lak FOT. LEŚ
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Są dec czy zna na sty ku 
kul tur i re li gii

Po kło siem za koń czo nej w stycz niu
br. wy sta wy w ga le rii daw na Sy na go ga
w No wym Są czu pt. „Są dec czy zna
na sty ku kul tur i re li gii” jest do ku men -
tu ją ce ją wy daw nic two (pod tym sa mym
ty tu łem), przy go to wa ne przez ze spół
pra cow ni ków Mu zeum Okrę go we go.
Ka ta log, a wła ści wie al bum, ob ra zu je
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 sko -ru -
siń skiej, ży dow skiej, cy gań skiej,
wę gier skiej i nie miec kiej. 

W in te re su ją cym ese ju dr An to ni
Kroh przy po mi na, że do pie ro ostat nie
la ta przy nio sły za peł nia nie bia łych plam,
czy li od kła my wa nie hi sto rii zwią za nej
z za gad nie nia mi na ro do wo ścia mi.
Słusz nie twier dzi, że to nie by ła idyl la.
Kto po wta rza ba nia lu ki o har mo nij nym
współ ży ciu na ro dów, re li gii i kul tur, mó -
wi oczy wi stą nie praw dę.

Jesz cze w la tach sie dem dzie sią tych
jed no z są dec kich po dwó rek by ło wy bru -
ko wa ne ma ce wa mi (z cmen ta rza ży dow -
skie go) i ni ko go to nie ra zi ło (…)
Nie ma ło rów nież za wi nio no wo bec

cmen ta rzy ru siń skich i nie miec kich – za -
uwa ża An to ni Kroh.

Z dru giej stro ny, co świet nie po ka za -
no na są sia du ją cych obok sie bie zdję -
ciach, zna kiem współ cze sne go
spoj rze nia na wie lo kul tu ro wość Są dec -
czy zny, wręcz ewe ne men tem, jest od -
two rze nie w Są dec kim Par ku
Et no gra ficz nym trzech świą tyń trzech
wy znań: cer kwi św. Dy mi tra Mę czen ni -
ka z Czar ne go (po now nie kon se kro wa -
nej w 2004 r.), drew nia ne go,
osiem na sto wiecz ne go ko ścio ła pw. śś.
Pio tra i Paw ła z Ło so si ny Dol nej oraz
ko ścio ła ze Świ niar ska, któ ry pier wot -
nie słu żył ja ko zbór ko lo ni stom wy zna -
nia pro te stanc kie go, w Sta dłach.
W żad nym z pol skich skan se nów nie ma
ta kiej prze strze ni eku me nicz nej. Ura to -
wa ne przez skan sen za byt ko we świą ty -
nie, są nie tyl ko obiek ta mi mu ze al ny mi,
lecz rów nież – po po now nej kon se kra -
cji – peł nią swo ją kul to wą funk cję i słu -
żą wier nym pod czas li tur gii w trzech
ob rząd kach: gre ko -ka to lic kim, rzym -
sko ka to lic kim i ewan ge lic kim. 

Głów ną ozdo bą pu bli ka cji, wy dru ko -
wa nej nie zwy kle sta ran nie przez ofi cy nę
Gol druk, są uni kal ne fo to gra fie 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. Po ka za ne eks po -
na ty i fo to gra fie po cho dzą ze zbio rów:
Mu zeum Okrę go we go w No wym Są czu,
Ar chi wum Łem kow skie go Ze spo łu Pie -
śni i Tań ca „Ky cze ra”, Na ro do we go Ar -
chi wum Cy fro we go, Mu zeum
Bu dow nic twa Lu do we go w Sa no ku,
Mu zeum Dwo ry Kar wa cja nów i Gła dy -
szów w Gor li cach, Mu zeum Et no gra -
ficz ne go w Kra ko wie, Ar chi wum Gmi ny
Chmel ni ca na Sło wa cji i pry wat nej ko -
lek cji Sta ni sła wa Ba na cha.

Au to ra mi wy sta wy by li: Jo an na Hoł -
da (sce na riusz wy sta wy, tek sty), Piotr
Droź dzik (fo to gra fie współ cze sne, re pro -
duk cje), An na Mo krzyc ka, Mi chał Za łu -

ski – (ara nża cja pla stycz na), An to ni Kroh
(wstęp do ka ta lo gu, sce na riusz i tekst
do fil mu), Mag da le na Kroh (kon sul ta cja
na uko wa). Do wy daw nic twa do łą czo -
na jest pły ta DVD z ma te ria łem fil mo -
wym na krę co nym przez Jac ka Ku rze ję.

Ro dem z Tro pia
Zaw sze czu łem się na swo im miej scu

to ty tuł ksią żki, a wła ści wie wy wia du
rze ki, ja ki z bi sku pem se nio rem die ce -
zji tar now skiej – Wła dy sła wem Bo bow -
skim prze pro wa dził Grze gorz Bro żek,
dzien ni karz pra sy ka to lic kiej. Ksią żka
uka za ła się na kła dem Wy daw nic twa
Die ce zji Tar now skiej Bi blos. Na 156
stro nach bi skup opo wia da o swo jej dro -
dze ży cio wej, któ ra wio dła z Tro pia
(gdzie się uro dził) po przez szko ły w No -
wym Są czu, Wy ższe Se mi na rium Du -
chow ne w Tar no wie i stu dia
spe cja li stycz ne w Rzy mie. Ta barw -
na i peł na aneg dot opo wieść zo sta ła zi -
lu stro wa na fo to gra fia mi z ro dzin ne go
ar chi wum księ dza bi sku pa.

Oto frag ment wspo mnień bpa Wła -
dy sła wa Bo bow skie go:

Ro dzi ce mie li w Tro piu ma lut kie go -
spo dar stwo. To by ły trzy mor gi, czy li
oko ło 1,5 hek ta ra. To na praw dę nie du -
żo, zwłasz cza, że z go spo dar stwa się
utrzy my wa li. Ta to pró bo wał gdzieś do -
ro bić, ale wte dy pra cy nie by ło. Sy tu ację
mie li śmy trud ną, bo w do mu by ła nas
czwór ka dzie ci. Ja by łem naj star szy z ży -
ją ce go ro dzeń stwa. Przede mną tro je
dzie ci zmar ło tuż po na ro dzi nach.

Nowe książki sandecjana

Kto czy ta, nie błą dzi
KULTURA
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Po mnie przy szło na świat jesz cze czwo -
ro dzie ci: An drzej, Jó zef i Ma ria oraz
ostat ni Sta ni sław, któ ry za raz po uro dze -
niu od szedł do wiecz no ści. W 1944 ro -
ku, kie dy ta to zmarł, mia łem 12 lat,
a naj młod sza sio stra mia ła 3 la ta (…)
By ło bar dzo cię żko. Bie da za glą da ła
wte dy do ka żde go do mu. Ta kie by ły cza -
sy. Ja da li śmy cza sem z jed nej wiel kiej
mi ski, ca ła czwór ka dzie ci. Ka żde z nas
wy pa try wa ło, je śli po si łek był masz czo -
ny, czy ja kiś skwa rek się nie scho wał, że -
by go po rwać i zjeść z ape ty tem.
Pa mię tam też, że w do mu by ła jed na pa -
ra bu tów. Je śli do ko ścio ła trze ba by ło
iść, to bra łem je ja lub je den z bra ci, ale
bu ty czę sto za kła da li śmy do pie ro
przed sa mym ko ścio łem, nie wcze śniej,
aby ich za bar dzo nie znisz czyć. Wra cał
je den z ko ścio ła, to dru gi do pie ro za bie -
rał je ze so bą i szedł na Mszę św. Bie da
by ła po wszech na. By ło też wie lu lu dzi,
któ rzy cho dzi li po do mach pro sząc
o wspar cie. Du ży wpływ na ogól ną bie -
dę mia ła woj na, fakt, że woj sko za bie ra -
ło co tyl ko by ło.

Żydzi, Niemcy, Łemkowie
i Polacy (na marginesie!)

Świa tło dzien ne uj rza ła ko lej na pu bli -
ka cja Mu zeum Okrę go we go w No wym
Są czu – plon ubie gło rocz nej kon fe ren cji
na uko wej po świę co nej wie lo kul tu ro wo -
ści na Są dec czyź nie, pod su mo wu ją cej
dwu let ni pro jekt pn. „Jar mark Kul tur”.
Je go ce lem by ła pre zen ta cja i pro pa go -
wa nie bo gac twa kul tu ro we go Są dec czy -

zny, współ two rzo ne go przez wie ki przez
ró żne gru py na ro do wo ścio we: oprócz
rzecz ja sna Po la ków, ta kże Niem ców,
Ży dów, Łem ków oraz wy zna nio we – ka -
to li ków, gre ko ka to li ków, pro te stan tów,
lud ność wy zna nia pra wo sław ne go oraz
mo jże szo we go. 

God ne po le ce nia są opra co wa nia
m.in. ks. prof. Jó ze fa Ma rec kie go z Uni -
wer sy te tu Ja na Paw ła II w Kra ko wie
o osad nic twie nie miec kim na zie mi są -
dec kiej pod ko niec XVIII wie ku, a ta kże
dr hab. Lesz ka Hoń dy z UJ o ca dy ku
Cha imie Hal ber sta mie z No we go Są cza
i dr Iwo ny Ka mi lii Brzew skiej z Ży dow -
skie go In sty tu tu Hi sto rycz ne go w War -
sza wie o sym bo li ce ży dow skich
przed mio tów kul tu re li gij ne go.

Bar dzo war to ścio wy jest imien ny
(z nu me ra mi do mów!) spis pierw szych
ko lo ni stów nie miec kich w Chełm cu,
Goł ko wi cach, Sta dłach, Bi czy cach, Sta -
rym Są czu i in nych miej sco wo ściach.
Do cie kli wi mo gą praź ró dła wie lu dzi -
siej szych zna nych, a na wet po pu lar nych
są dec kich na zwisk, do szu kać się w tym
re je strze.

Są rów nież tek sty au to rów sło wac kich
i wę gier skich po świe co ne te ma ty ce łem -
kow sko -gre ko ka tlic kiej. Swo je go ro dza -
ju syn te zą oma wia nej te ma ty ki jest
ar ty kuł prof. Ja na Rzoń cy z Uni wer sy te -
tu Opol skie go do ty czą cy osad nic twa
Łem ków, Ży dów i Niem ców na zie mi
są dec kiej aż do II woj ny świa to wej. Oku -
pa cja nie miec ka i wy da rze nia wo jen ne
na zie miach pol skich przy nio sły kres
wza jem nym sto sun kom i współ ży cia
wie lo na ro do wej i wie lo kul tu ro wej Są -
dec czy zny, wy ry wa jąc te na ro do wo ści
z na sze go re gio nu, któ ry za miesz ki wa li
od wie ków. Ten świat prze stał wte dy ist -
nieć. Dziś Niem ca czy Ży da trud no się
w re gio nie do szu kać, a i Łem ków po zo -
sta ła też sto sun ko wo nie wiel ka rze sza.

Na to miast nie po ro zu mie niem, wręcz
błę dem me to do lo gicz nym wy da je się
umiesz cze nie za rów no w pro gra mie
kon fe ren cji, jak w po kon fe ren cyj nej pu -
bli ka cji wy kła du (roz dzia łu) pt. „Lud -
ność pol ska na Są dec czyź nie”. Po la cy
(La chy) aku rat w tym re gio nie by li go -
spo da rza mi u sie bie od se tek lat i sta wia -
nie ich na jed nej płasz czyź nie
z lud no ścią na pły wo wą, o wie le mniej

licz niej szą jest dzi wo lą giem. Rdzen ni są -
de cza nie, za ko rze nie ni tu od wie ków,
przez au to ra jed ne go z roz dzia łów zo sta li
po trak to wa ni ja ko skrom na mniej szość
(za le d wie 5 stron), jak by ubo dzy krew ni
po tę żnej na cji nie miec kiej czy ży dow -
skiej! To tak jak by w mo nu men tal nej
księ dze o Pol sce i Po la kach po świę cić
lud no ści pol skiej ja kiś ma ło zna czą cy
mar gi nes, al bo na pi sać pra cę ma gi ster -
ską pt. „Ro la (zna cze nie) Po la ków w…
Pol sce”. Na do da tek ten wy po sa żo ny
w ku rio zal ną sty li sty kę tekst opa trzo ny
zo stał nie czy tel ny mi i nie zro zu mia ły mi
przy pi sa mi np. ze stron… in ter ne to wych.
Wi ki pe dia i in ne por ta le są dziś szyb kim
i czę stym źró dłem wie dzy, ale jed nak nie
dla po wa żnych wy daw nictw.

Po wy ższą wpad kę, na szczę ście, re -
kom pen su ją uni kal ne ar chi wal ne zdję cia
i re pro duk cje. 

Ze szy ty są dec ko -spi skie, tom 5
Ko lej ny tom Ze szy tów są dec ko -spi -

skich przy no si so lid ną por cję wie dzy
z dzie jów po gra ni cza pol sko -sło wac kie -
go. Ze szy ty... to jed na z naj cen niej szych
ini cja tyw wy daw ni czych ostat nich lat
w na szym re gio nie. Wy da wa ne przez
Mu zeum Okrę go we w No wym Są czu
i Mu zeum w Sta rej Lu bow li, są na tu ral -
nym, ko lej nym eta pem roz wi ja ją cych się
od lat kon tak tów mię dzy obie ma pla -
ców ka mi. Na li ście do ko nań są wspól ne
kon fe ren cje, wy mia na wy staw, współ -
pra ca przy pro jek tach skan se now skich.
Spo ra w tym za słu ga dy rek to rów obu
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pla có wek Ro ber ta Ślu sar ka i Mo ni ki Pa -
velčiko vej, oraz sze ro kiej rze szy pol skich
i sło wac kich ba da czy i re dak to rów. Są
wresz cie Ze szy ty... wspól nym fo rum wy -
mia ny my śli i do rob ku na uko we go mu -
ze al ni ków, hi sto ry ków, et no gra fów
pol skich i sło wac kich. 

W to mie 5 wśród au to rów tek stów
do mi nu ją Sło wa cy: dr Mi ro slav Ŝte vik
pi sze o po cząt kach i lo ko wa niu śre dnio -
wiecz nych klasz to rów na Spi szu, Mo ni -
ka Pa velčiko va o pa tro nach ma łych
obiek tów sa kral nych w oko li cy Sta rej
Lu bow li, An drej Novák o bi twie
pod Voj na na mi, Fran tiška Mar ci nová
o ży ciu co dzien nym w Sta rej Lu bow li
na prze ło mie XVII i XVIII w. na pod -
sta wie za cho wa nych te sta men tów, Ka ta -
ri na Chme li nová o nie biań skiej mu zy ce
w ka pli cy mat ki Bo żej we Fryd ma nie.
Są dec ki mi ak cen ta mi są opra co wa nia
Ar ka dii Pod gór skiej i Sła wo mi ra Wró -
blew skie go o po cząt kach opac twa Św.
Du cha w No wym Są czu, Ja ku ba Bul za -
ka o ko ro na cji ob ra zu „Po cie szy ciel ki”
z ko ścio ła Du cha Świę te go, Fi li pa Fet ki
o Se ba stia nie, pierw szym sta ro ście są -
dec ko -spi skim z ro du Lu bo mir skich. 

Przed sta wio no też syl wet kę za słu żo -
ne go w do ku men to wa niu po gra ni cza
Jána La zo ri ka, któ ry nie daw no ukoń -
czył 90 lat.

Do daj my, że wszyst kie to my Ze szy -
tów... są pro wa dzo ne nie zwy kle sta ran nie
pod wzglę dem kon se kwen cji, jed no rod -
no ści sty lu i ukła du gra ficz ne go, co
– oprócz dwu ję zycz nej wer sji – jest
do dat ko wym wa lo rem wy daw nic twa.

Ze szy ty są dec ko -spi skie

re dak tor na czel ny: Mi ro slav Ŝte vik
z -ca re dak to ra na czel ne go: Ro bert Ślu sa rek
se kre tarz (ta jom nic ka): An na Wi deł
re dak tor pro wa dzą cy (wŷkon ny re dak tor):
Le szek Mi gra ła
kon sul ta cja: prof. Hanns Ha as
ze spół: Piotr Droź dzik, Fi lip Fet ko, Da nu ta
Pla ta, Bar ba ra Ruc ka, Be ata Wierz bic ka
opra wa gra ficz na, skład i ła ma nie: Piotr Hre -
ho ro wicz, Mał go rza ta Pun zet, In ter Li ne SC
tłu ma cze: An to ni Kroh, Mi ro slav Ŝte vik, Fi lip
Fet ko.

BI BLIO FIL

W tej ope ra cji szcze gól nie
cen ny oka zał się Ste fan
Sień ko, któ ry po aresz to -
wa niu zgo dził się na

współ pra cę z bez pie ką i sta nął na cze -
le fał szy wej, utwo rzo nej przez MBP
„V KG WiN”. 

Ope ra cja, któ rej MBP nada ło kryp -
to nim „Ce za ry”, mia ła trzy fa zy.
Pierw sza obej mo wa ła la ta 1948-1950
i po le ga ła głów nie na bu do wa niu wia -
ry god no ści or ga ni za cyj nej w kra ju,
przyj mo wa niu ku rie rów z Za cho du
i roz po zna wa niu sy tu acji na emi gra cji
oraz na wią zy wa niu po now nych kon -
tak tów z ludź mi pod zie mia roz pro szo -
ny mi po roz bi ciu IV KG WiN. Dru ga
fa za roz po czę ła się w li sto pa -
dzie 1950 r. i trwa ła do li sto pa da ro ku
na stęp ne go. W tym cza sie fik cyj -
na IV KG WiN za cie śni ła współ pra cę
z Ame ry ka na mi, przede wszyst kim
przy po mo cy pod sta wio nych przez sie -
bie ku rie rów. Fa za trze cia trwa ła od li -
sto pa da 1951 r. do koń ca grud nia 1952
r., kie dy to osta tecz nie w po śpie chu za -

koń czo no ca łą tą ope ra cję. W tej fa zie
głów ny na cisk kła dzio no na upo rząd -
ko wa nie i roz bu do wę struk tur kra jo -
wych, by móc po ka zy wać ist nie ją ce
re al nie struk tu ry WiN -u wy słan ni kom
z Za cho du. 

Pod czas tej ope ra cji MBP prze chwy -
ci ło prze sła ną z Za cho du dla pol skie go
pod zie mia ści śle taj ną „In struk cję X”,
a ja kiś czas póź niej jej mo dy fi ka cję
„Plan Wul kan”. In struk cje te za wie ra ły
wy tycz ne do pra cy wy wia dow czej
na czas po ko ju, a ta kże do dzia łań dy -
wer syj no -sa bo ta żo wych, gdy wy buch -
nie już III woj na świa to wa. Prze ję to
ta kże ol brzy mią część fi nan so we go
wspar cia dla pol skie go pod zie mia
w po sta ci 1 mln do la rów ame ry kań -
skich i 1 to ny zło ta oraz spo ro sprzę tu
tech nicz ne go, m.in. 17 no wo cze snych
ra dio sta cji. By gra mo gła być sku tecz -
nie pro wa dzo na, by nie wzbu dza ła żad -
nych po dej rzeń u stro ny prze ciw nej,
trze ba by ło mieć od po wied nio du żo lu -
dzi zde kla ro wa nych do ta kiej „sa mo -
bój czej” dzia łal no ści. Szu ka no ich

Ubec ka pro wo ka cja „Ce za ry”

Odwet Górski
majora Zbigniewa
Makusza
Po roz bi ciu IV Za rzą du Głów ne go (Ko men dy Głów nej) WiN
i aresz to wa niu jej sze fa ppłk. Łu ka sza Cie pliń skie go w 1948 r.,
któ ry uwie rzyw szy ubec kim obiet ni com ujaw nił swo je kon tak -
ty kra jo we i za gra nicz ne, Mi ni ster stwo Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go w po ro zu mie niu ze swo imi zwierzch ni ka mi,
to wa rzy sza mi ra dziec ki mi z NKWD i GRU, zor ga ni zo wa li naj -
więk szą pro wo ka cję w po wo jen nej hi sto rii Pol ski wo bec naj -
bar dziej pa trio tycz nej czę ści spo łe czeń stwa pol skie go, któ ra
jesz cze nie po go dzi ła się z no wą so wiec ką oku pa cją.

HISTORIA
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głów nie po śród by łych AK -owców,
BCh -owców, nie do bit ków z WiN -u,
NSZ i PSL – mi ko łaj czy kow skie go. 

***
W tej at mos fe rze ro dzi się Pol ska

Pod ziem na Ar mia Nie pod le gło ści
(PPAN) i jej zbroj ne ra mię Żan dar me ria
utwo rzo ne pod ko niec 1947 r. przez
miesz kań ca Na wo jo wej, by łe go żoł nie -
rza AK Sta ni sła wa Pió ro ps. „Ze nit”,
któ ry na mó wił do współ pra cy w cha rak -
te rze ka pe la na je zu itę o. Wła dy sła wa
Gur ga cza. Z or ga ni za cją tą zwią za nych
by ło, wg sza cun ków UB, co naj mniej 80
osób z Są dec czy zny. Kres jej dzia łal no -
ści na stą pił osta tecz nie 13 sierp -
nia 1949 r. przy wy dat nej po mo cy kil ku
taj nych współ pra cow ni ków, a w szcze -
gól no ści TW „Ko czes”, pra cow ni ka Po -

wia to we go Związ ku Sa mo po moc
Chłop ska w No wym Są czu. W pro ce sie
są do wym twór ców i przy wód ców tej or -
ga ni za cji za pa dły czte ry wy ro ki śmier -
ci, z cze go tyl ko w jed nym przy pad ku
ska zań ca uła ska wio no, po zo sta łych
w po śpie chu stra co no. 

No wa, taj na i an ty ko mu ni stycz na or -
ga ni za cja, ale nie co in na w swym cha -
rak te rze od PPAN, po wsta wa ła
na Są dec czyź nie i w Li ma now skiem
od ma ja 1951 r. i przy ję ła po cząt ko wo
na zwę Pol skie Si ły Zbroj ne Od wet,
a póź niej Od wet Gór ski. Jej twór cą był
Zbi gniew Ma kusz -Wo ro nicz, któ ry
na po trze by tej or ga ni za cji ob rał so bie
ko lej ny już w swym ży ciu pseu do nim
„Mon ta na”. Za nim po ja wił się w Ka -
mie ni cy k. Łąc ka i za miesz kał u inż.
Ma ria na Ku kaw skie go, kie row ni ka
tam tej sze go tar ta ku, peł nił w swo im
ży ciu wie le ró żnych funk cji w ró żnych
in sty tu cjach w wie lu miej sco wo ściach
na te re nie kra ju. U schył ku II Rze czy -
po spo li tej był ofi ce rem wy wia du, tzw.
Dwój ki w WP. Brał udział w kam pa nii
wrze śnio wej, a po upad ku pań stwa pol -
skie go włą czył się w dzia łal ność je go
struk tur pod ziem nych (od ZWZ przez
AK, NIE po WiN). Był ostat nim ad iu -
tan tem ostat nie go ko men dan ta AK gen.
Le opol da Oku lic kie go ps. „Nie dźwia -
dek”. Za od da ną i wier ną słu żbę Oj -
czyź nie był wie lo krot nie na gra dza ny
przez swo ich prze ło żo nych, m.in.
awan sem na ka pi ta na i ma jo ra, trzy -
krot nie Krzy żem Wa lecz nych z Mie -
cza mi, oraz Krzy żem Wo jen nym
Or de ru Vir tu ti Mi li ta ri V kla sy.

Ideą, dla któ rej two rzył tą or ga ni za -
cję, jej ce la mi i za da nia mi zdo łał za in -
te re so wać co naj mniej 60 osób, głow nie
z te re nu dzi siej szych gmin: Ka mie ni ca,
Łu ko wi ca, Po de gro dzie, Łąc ko, Li ma -
no wa, Sta ry Sącz, lu dzi o ró żnym po zio -
mie wy kształ ce nia ogól ne go, ró żnej
pro fe sji i o bar dzo du żej roz pię to ści wie -
ko wej (od dwu dzie stu pa ru lat do po -
nad sześć dzie się ciu). W tym gro nie
zna leź li się trzej księ ża ka mie nic kiej pa -
ra fii, far ma ceut ka, na uczy ciel śred niej
szko ły, ar tyst ka ma lar ka, in ży nie ro wie
le śni cy, pra cow ni cy fi zycz ni, urzęd ni cy
ad mi ni stra cji gmin nej, spół dziel czo ści
lo kal nej, pra cow ni cy pocz ty i rol ni cy.

Nie któ rzy z nich by li ofi ce ra mi przed -
wo jen ne go WP, ofi ce ra mi i żoł nie rza mi
AK, człon ka mi PSL – mi ko łaj czy kow -
skie go, żoł nie rza mi WiN i PPAN. 

Ini cja ty wa ta or ga ni za cyj nie i ide owo
przy po mi na ła WiN, a mo że na wet by ła
je go „kal ką”. Na cze le or ga ni za cji stał
Sztab Ob sza ru Od we tu, je mu pod le ga ły
okrę gi, im re jo ny, a re jo nom pla ców ki.
Pla ców kę two rzy ło pię ciu lu dzi z ko -
men dan tem na cze le, czy li tzw. „piąt ka”. 

Ko men dan tem Szta bu Ob sza ru Od -
we tu zo stał twór ca or ga ni za cji mjr Zb.
Ma kusz ps. „Mon ta na”, je go za stęp cą
inż. M. Ku kaw ski ps. „Krzy wo nos”,
sze fem Szta bu ds. Dy wer sji ppor. Fr.
Król ps. „Skal ny”, sze fem Słu żby Ad mi -
ni stra cyj nej por. St. Ma mak ps. „Zew
Gór”, łącz nicz ką i se kre tar ką do wód cy
(Ko men dan ta) ppor. M. Adam czyk ps.
„Sza rot ka”, łącz nicz ką mię dzy Szta bem
Od we tu Gór skie go a am ba sa da mi
państw za chod nich He le na Ko ku re wicz,
ka pe la nem Od we tu Gór skie go ks. Lech
ps. „Gó ra”.

Pod sta wo wym ce lem dzia ła nia or ga -
ni za cji by ło zbie ra nie i gro ma dze nie in -
for ma cji ze wszyst kich dzie dzin ży cia

spo łecz ne go, go spo dar cze go, po li tycz -
ne go i mi li tar ne go oraz opra co wy wa nie
ich w tzw. ser wi sy wy wia dow cze. Ser -
wi sy te mia ły być prze ka zy wa ne do am -
ba sa dy USA w War sza wie lub
do kon su la tu Wiel kiej Bry ta nii w Ka to -
wi cach. Nie wia do mo ile ta kich „ser wi -
sów” spo rzą dzo no i ile do star czo no
do od bior ców. Jed ną ko pię ta kie go „ser -
wi su” do ty czą cą gmi ny Ka mie ni ca prze -
ję li funk cjo na riu sze UB z miesz ka nia

No wa, taj na i an ty ko mu ni -
stycz na or ga ni za cja, ale
nie co in na w swym cha rak -
te rze od PPAN, po wsta wa -
ła na Są dec czyź nie
i w Li ma now skiem od ma -
ja 1951 r. i przy ję ła po cząt -
ko wo na zwę Pol skie Si ły
Zbroj ne Od wet, a póź niej
Od wet Gór ski.
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Ma ku sza i by ła ona za łącz ni kiem do ak -
tu oska rże nia w pro ce sie głów nych
oska rżo nych. W cza sie re wi zji w miesz -
ka niu Ma ku sza zna le zio no też wie le
ma te ria łów, no ta tek do spo rzą dze nia po -
dob nych „ser wi sów” gmi ny i mia sta
Msza na Dol na, Po de gro dzie, Li ma no -
wa, Łu ko wi ca. Za war tość „ser wi su” jak
i in nych luź nych no ta tek w ca ło ści zbie -
żna by ła z wy tycz ny mi za war ty mi
w „Pla nie X” i „Pla nie Wul kan”. 

Od wet Gór ski był na pew no or ga ni -
za cją an ty rzą do wą i an ty ko mu ni stycz ną,
bo o tym de cy do wa li je go człon ko wie,
ich do tych cza so wa dro ga ży cio wa. Ni -
gdy na to miast Od wet Gór ski nie był or -
ga ni za cją ter ro ry stycz ną, bo nie miał ku
te mu środ ków ani mo żli wo ści, ale UBP
tak ją sze re go wał i tak na zy wał i ro bił
wie le ku te mu, by tak zo sta ła za pa mię -
ta na. Wszy scy człon ko wie, po za Ma ku -
szem, nie ukry wa li się, mie li sta łe źró dła
utrzy ma nia i per spek ty wę sta bi li za cji
ży cio wej. Sztab or ga ni za cji ni gdy nie
prze pro wa dził ani ni gdy nie pla no wał
żad nej ak cji dy wer syj no -sa bo ta żo wej,
ani też apro wi za cyj nej. Kil ka ta kich ak -
cji o cha rak te rze „ter ro ry stycz no -ra bun -
ko wym”, głów nie wo bec tzw. wła dzy
lu do wej, prze pro wa dzi ła w la tach 1952-
1955 łą czo na z Od we tem Gór skim Pod -

ziem na Ar mia Od wet utwo rzo na i do -
wo dzo na przez St. Pe reł kę ps. „Zdo -
bycz” lub „Dem biń ski”. 

***
Kie dy Wy dział III WUBP w Kra ko -

wie otrzy mał je sie nią 1951 r. od swo ich
in for ma to rów wia do mość o po wsta ją cej
w Ka mie ni cy taj nej, kontr re wo lu cyj nej

or ga ni za cji Od wet Gór ski za ło żył spra -
wę agen tu ral ną pod kryp to ni mem „Tar -
tak”. Przy wy dat nej po mo cy
po zy ska nych taj nych współ pra cow ni ków
(TW) o pseu do ni mach „Wo da” z Ka mie -
ni cy, „Sza ry” ze Sta re go Sącz, „Fi lip”
z Łąc ka, „Ka li na” ze Szczy ży ca, „Wi -
cher” z Tym bar ku, „Ku ba” z Li ma no wej,
„Ko tow ski” z Po de gro dzia i „Je sion”
z Ja zow ska usta lo no pra wie wszyst kich

człon ków i współ pra cow ni ków tej or ga -
ni za cji. Po czy na jąc od 24 kwiet nia do 9
ma ja 1952 r. aresz to wa no po nad 60 osób.
Po trwa ją cym kil ka mie się cy śledz twie
(w czte rech przy pad kach 11 mie się cy)
pro ku ra to rzy woj sko wi skie ro wa li ak ty
oska rże nia do Woj sko we go Są du Re jo -
no we go w Kra ko wie, któ ry z tej gru py
aresz to wa nych 20 osób uznał win ny mi
„zdra dy sta nu” tj. art. 86 par. 1 i 2
KKWP i art. 4 i 6 De kre tu z 13 czerw -
ca 1946 r. i su ro wo uka rał, a w po zo sta -
łych przy pad kach wa run ko wo od stą pił
od wy mie rze nia ka ry lub wy mie rzo ną
ka rę wa run ko wo za wie sił. 

Twór cę i ko men dan ta Od we tu Gór -
skie go mjr. Zb. Ma ku sza ps. „Mon ta na”
WSR ska zał na trzy krot ną ka rę śmier ci,
zaś je go za stęp cę M. Ku kaw skie go na po -
dwój ną ka rę śmier ci. Obu po ogło sze niu
wy ro ku ode sła no do wię zie nia we Wron -
kach, gdzie z dzie siąt ka mi po dob nych so -
bie nie szczę śni ków mie li ocze ki wać
na wy ko na nie wy ro ku. Wy ro ku nie wy -
ko na no z po wo du „wy raź nych” oznak
cho ro by psy chicz nej obu ska zań ców (wy -
ro ki otrzy ma li po śmier ci Sta li na, kie dy
da je się już za uwa żyć od wrót od krwa we -
go ter ro ru). Amne stia z grud nia 1953 r.
zmie ni ła im ka rę śmier ci na do ży wo cie,
a amne stia z kwiet nia 1956 r. za mie ni ła
do ży wo cie na 15 lat wię zie nia. Wię zie nie
opu ści li wa run ko wo w 1958 r. 

Zb. Ma kusz był jesz cze raz aresz to -
wa ny w 1964 r. i ska za ny na 5 lat wię -
zie nia za prze stęp stwa po spo li te (wte dy
zaj mo wał się nie ofi cjal nie w re jo nie
Kra ko wa po mo cą by łym żoł nie rzom
pod zie mia w gro ma dze niu do ku men tów
ko niecz nych do po twier dze nia uczest -
nic twa w an ty nie miec kim ru chu opo ru).
Zmarł w 1981 r. w Osa dzie nad Je zio -
rem Tu raw skim k. Opo la. 

Księ ża ka mie nic kiej pa ra fii też zo sta li
wy jąt ko wo su ro wo uka ra ni. Ks. pro -
boszcz Jan Lech m.in. za to, że wie dział
o or ga ni za cji i nie po wia do mił o tym
funk cjo na riu szy UB, gdy oni go o to py -
ta li, a ta kże i za to, że uczest ni czył
w spo tka niach to wa rzy skich z Ma ku -
szem i Ku kaw skim otrzy mał ka rę 10 lat
wię zie nia w „Twier dzy Wi śnicz”; ks. ka -
te che ta J. Wój to wicz 8 lat, a ks. E. Ku -
bo wicz 10 lat wię zie nia ta kże
do „Twier dzy Wi śnicz”.

Twórcę i komendanta
Odwetu Górskiego mjr.
Zbigniewa Makusza ps.
„Montana” WSR skazał na
trzykrotną karę śmierci, zaś
jego zastępcę M.
Kukawskiego na podwójną
karę śmierci.

HISTORIA

SADECZANIN marzec 2011_SADECZANIN  27-02-2011  22:40  Strona 88



MARZEC 2011 Sądeczanin 89

v www.sadeczanin.info

W 1993 r. wdo wa po Zbi gnie wie Ma -
ku szu zło ży ła do Wo je wódz kie go Są du
w Kra ko wie wnio sek o unie wa żnie nie
wy ro ku WSR w Kra ko wie z 13 mar -
ca 1952 r. „za Od wet Gór ski”. Wnio sek
ten zo stał przy ję ty i 22 lu te go 1994 r.
WS w Kra ko wie uchy lił ten wy rok,
a ów cze sną dzia łal ność Ma ku sza w ra -
mach Od we tu Gór skie go uznał ja ko
wal kę o nie pod le głą Pol skę. De cy zja są -
du spra wi ła, że po zo sta li, ży ją cy wte dy
człon ko wie Od we tu Gór skie go lub ich
ro dzi ny za czę li skła dać wnio ski o re ha -
bi li ta cję i ko rzy stać z te go do bro dziej -
stwa, któ re upraw nia ich do „sta nia
w jed nym sze re gu ze wszyst ki mi Żoł -
nie rza mi Wy klę ty mi”. 

***
Ope ra cja „Ce za ry” by ła jed ną z wie -

lu bar ba rzyń skich „gier bez pie ki” opa -
no wa nej przez lu dzi cho rych
z nie na wi ści do na ro du pol skie go. Mia -
ła znisz czyć i upodlić tych wszyst kich,
któ rzy my śle li ina czej, chcie li żyć ina -
czej i nie wy rze kli się my śli o nie pod -
le głej Oj czyź nie. W tych dwóch tyl ko
przy pad kach (PPAN i OG) w cza sie
„gry ubec kiej” z WiN -em na Są dec czyź -
nie aresz to wa no i nę ka no prze słu cha nia -
mi co naj mniej 150 osób, po nad 60 osób
ska za nych by ło na ka ry dłu go let nie go
wię zie nia, a w 6 przy pad kach za są dzo -
no ka ry śmier ci, z cze go 3 wy ko na no
m.in. na o. Wła dy sła wie Gur ga czu. Zaś
za tzw. „ban dą ter ro ry stycz no -ra bun ko -
wą”, zło żo ną z czte rech lu dzi pod wo dzą
St. Pe reł ki Wy dział do Wal ki z Ban da mi
PUBP w No wym Są czu bę dzie się jesz -
cze pro pa gan do wo uga niał do 11 lip -
ca 1955 r. Wte dy to przy wy dat nej
po mo cy pew ne go go spo da rza z od le głe -
go, le śne go przy siół ka Obi dzy, któ ry
za punkt ho no ru ob rał so bie wy tro pie nie
„ban dy tów”, któ rzy cho ciaż ni ko go nie
za mor do wa li, a przy pi sy wa ne im ra bun -
ki też w więk szo ści nie oni po peł ni li, ta -
ki mi po zo sta ją do dziś w opi nii
miej sco wych. Wie le zła na ich kon to ro -
bi li w ca łej oko li cy współ pra cow ni cy
UB, któ rych dzia łal ność by ła jed nym
z ogniw łań cu cha ubec kiej pro wo ka cji.

WŁA DY SŁAW PIERZ GA
Autor jest emerytowanym nauczycielem,

mieszka w Zalesiu, gm. Kamienica; badaczem
najnowszej historii regionu. 

W jazd do No we go Są cza
utkwił Pił sud skie mu głę -
bo ko w pa mię ci, nie tyl -
ko z tej ra cji, iż był

wy tchnie niem po cię żkich bo jach, ja kie
sto czył w tzw. kam pa nii pod ha lań skiej,
ale rów nież z te go po wo du, że nie ma ły
kło pot spra wi ła Ko men dan to wi je go
Kasz tan ka – koń, któ re go otrzy mał 9
sierp nia od Eu sta che go Ro me ra, wła -
ści cie la ma jąt ku Cza ple Ma łe. 

Sam Pił sud ski wspo mi nał przy by cie
do No we go Są cza na stę pu ją co: 

Przy jem ne by ło wej ście do mia sta
– mia łem tyl ko du żo kło po tu ze swo ją
Kasz tan ką. [...] Kasz tan ka już na most
na Du naj cu, po dziu ra wio ny przez wy -
bu chy, krę ci ła gło wą, uwa ża jąc, że jest
za nad to nie bez piecz ny dla jej sza now -
ne go ist nie nia. [...] Lecz wresz cie ry -
nek. Ja sno oświe tlo ny, czar ny
od tłu mu. Gdym się na nim na Kasz tan -
ce uka zał, roz legł się krzyk ca łe go tłu -
mu i pa dły po ci ski z kwia tów. Te go już
by ło sta now czo za wie le mo jej wiej skiej
kla czy, zwi nę ła się po de mną i chcia ła
ucie kać od owa cji. Nie ma ło mnie kosz -
to wa ło, by ją po pro stu we pchać na ry -
nek. Szła przez szpa ler ludz ki ostro żnie,
nie le d wie za trzy mu jąc się co pa rę
chwil. Czu łem pod so bą, jak nie szczę -

śli we stwo rze nie szu ka ło uciecz ki. Mu -
sia łem Kasz tan kę cią gle pchać na -
przód, tak iż po wy jeź dzie z ryn ku
po zna łam i ja, że owa cja coś kosz tu -
je. Czu łem do sko na le, że mam no gi
tak mia łem je zmę czo ne. (Cyt. za: J.
Pił sud ski, Mo je pierw sze bo je,
Łódź 1988).

Jó zef Pił sud ski
i kil ka epi zo dów
są dec kich
Kult Jó ze fa Pił sud skie go w No wym Są czu da tu je się
od cza sów I woj ny świa to wej, od cza su cię żkich walk w ra -
mach ope ra cji li ma now sko -ła pa now skiej, skut kiem któ rych
Ro sja nie wy co fa li się z No we go Są cza 13 grud nia 1914 r.,
a ich miej sce za ję li pol scy le gio ni ści.

Mal. B. Barbacki, 1935 r.

SADECZANIN marzec 2011_SADECZANIN  27-02-2011  22:40  Strona 89



90 Sądeczanin MARZEC 2011 v www.sadeczanin.info

Ko men dan ta po wi tał wi ce bur mistrz
Wik tor Olek sy i me ce nas Ro man Si -
chra wa, któ ry wrę czył mu klu cze
do mia sta. Po tem Pił sud ski sko rzy stał
z wan ny, ściął bro dę, ogo lił się i po dą -
żył na kwa te rę w miesz ka niu nie obec ne -
go w tym cza sie w No wym Są czu
bur mi strza Wła dy sła wa Bar bac kie go
przy uli cy Du na jew skie go 12. 

Od po czy nek w No wym Są czu i „roz -
ko sze wiel ko miej skie” nie trwa ły dłu -
go. 20 grud nia le gio ni ści opu ści li mia sto
kie ru jąc się pod Łow czó wek, gdzie cze -
ka ły ich dal sze cię żkie wal ki. W mie ście
po zo sta li je dy nie cho rzy i ran ni. Za nim
le gio ni ści wy ru szy li na po le bi twy, pułk
Pił sud skie go prze kształ cił się w bry ga dę. 

13 grud nia, nie dzie la [...] Po zo sta łe
ba ta lio ny z No we go Tar gu też przy by ły
do No we go Są cza, tak że ca łość od dzia -
łów Pił sud skie go zna la zła się ra zem. Za -
wia do mio no, że Pił sud ski zo stał
mia no wa ny bry ga die rem, a do tych cza so -
wy 1 pułk prze mia no wa no na bry ga dę
Le gio nów. Skła da ła się ona z dwóch puł -

ków: 1 pod do wódz twem ma jo ra Śmi głe -
go (I i III ba ony) i 2 (po tem zwa ny 5)
w skła dzie II i IV ba ta lio nów pod do -
wódz twem Nor wi da, oraz dwóch ba ta lio -
nów sa mo dziel nych (V i VI). Od 30
grud nia ko men dan tem 5 puł ku zo stał kpt.
Ber bec ki. (Cyt, za: W. Ję drze je wicz, J.
Ci sek, Ka len da rium ży cia Jó ze fa Pił sud -
skie go, t. I, Wro cław – War sza wa – Kra -
ków 1994, s. 278-280).

W wiel kim bo ju pod Łow czów kiem
do wo dził płk. Ka zi mierz Sosn kow ski,
Pił sud ski bo wiem z No we go Są cza wy -
je chał do Wied nia. 

Po raz dru gi w 1914 r. go ścił Bry ga -
dier w No wym Są czu 26 grud nia, od -
wie dza jąc swo ich ran nych żoł nie rzy.

Od ra na wiel ki ruch w szpi ta li ku le -
gjo no wym, utrzy my wa nym przez „Ko -
mi tet Ko biet Pol skich”, gdzie scho dzą
się wszy scy le gjo ni ści prze by wa ją cy
w No wym Są czu. Są tu taj lek ko ran ni
i cho rzy z walk pod Li ma no wą i Mar cin -
ko wi ca mi oraz pod Łow czów kiem. Oko -

ło go dzi ny 11-ej ra no sprę ży stym
kro kiem wcho dzi bry ga djer Pił sud ski.
Sta je my na bacz ność z ta kim im pe tem,
jak by pio run strze lił. Wpa trze ni w twarz
ogo rza łą i zmi ze ro wa ną uko cha ne go
wo dza w zwy czaj nym le gjo no wym mun -
du rze bez żad nych od znak [...]. (Cyt. za:
A. Be nisz, Prze ży cia le gjo ni sty, Dą bro -
wa Gór ni cza 1934, s. 42).

Nie wąt pli wie jed nym z cie kaw szych
wy da rzeń by ło nada nie Jó ze fo wi Pił sud -
skie mu w 1916 r. na wnio sek Ry szar da
Mę dlar skie go i Sta ni sła wy Wosz czyń -
skiej ho no ro we go oby wa tel stwa, któ re
jed nak nie zo sta ło prze ję te przez Bry ga -

die ra tak jak pla no wa no 12 li sto pa -
da 1916 r. z ra cji ob cho du to wa rzy szą -
ce go ogło szo ne mu przez ce sa rzy
Nie miec i Au strii ak to wi 5 li sto pa da, ale
do pie ro w 1921 r., w cza sie kie dy Mar -
sza łek prze je żdżał przez No wy Sącz 27
wrze śnia po wi zy cie na Tar gach
Wschod nich Lwo wie. 

Uro czy stość [wrę cze nia ho no ro we go
oby wa tel stwa No we go Są cza] po prze -
dzi ła in spek cja Puł ku Strzel ców Pod ha -
lań skich. Mar sza łek zwie dził rów nież
po bo jo wi ska le gio no we w Li ma no wej
i oko li cach No we go Są cza. Wie czo rem
od był się raut. Po wrót do War sza wy na -
stą pił 29 wrze śnia o go dzi nie 10 ra no.
(Cyt. za: W. Ję drze je wicz, J. Ci sek, Ka -
len da rium..., t. II, s. 262).

War to od no to wać przy tym, że No wy
Sącz był pierw szym mia stem w Pol sce,
któ re pod ję ło te go ro dza ju de cy zję, wy -
prze dza jąc pod tym wzglę dem za rów no
Tar nów jak i War sza wę, nie wspo mi na -
jąc o Kra ko wie, któ ry z po dob nym hoł -
dem wy stą pił do pie ro sie dem na ście lat
póź niej. 

W od po wie dzi na pro po zy cję przy ję -
cia god no ści ho no ro we go oby wa te la
No we go Są cza w dniu 12 li sto pa -
da 1916 r. Jó zef Pił sud ski prze słał te le -
gram na stę pu ją cej tre ści: 

Kra ków, 11 li sto pa da 1916 r. Za za -
pro sze nie na ob chód dzię ku ję, być
na nim nie ste ty nie mo gę z po wo du nie -
zdro wia. Tra dy cja bo jów pod No wym
Są czem ży je za wsze w I. Bry ga dzie, łą -
cząc się z ser decz ną wdzięcz no ścią dla

Uroczystość [wręczenia
honorowego obywatelstwa
Nowego Sącza] poprzedziła
inspekcja Pułku Strzelców
Podhalańskich. Marszałek
zwiedził również
pobojowiska legionowe
w Limanowej i okolicach
Nowego Sącza. Wieczorem
odbył się raut.

Marszałek w Nowym Sączu, 1921 r

Sta ni sław Mo raw ski dzie dzic Mar -
cin ko wic, 1919 r. FOT. J. ZA CHAR SKI NOWY SĄCZ
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miesz kań ców mia sta za wzru sza ją ce
przy ję cie, ja kie go do zna li śmy po od par -
ciu in wa zji.

Nie speł na dwa mie sią ce póź niej – 6
stycz nia 1917 r. – Jó zef Pił sud ski na -
pi sał z Kra ko wa do bur mi strza Wła dy -
sła wa Bar bac kie go uprzej my list
wy ja śnia ją cy.

Nad zwy czaj cen ne dla mnie pi smo J.
Wm. Pa na z dnia 21 li sto pa da ubie głe -
go ro ku otrzy ma łem i te raz do pie ro
po po wro cie z War sza wy do wie dzia łem
się, że od po wiedź mo ja na tych miast na -
pi sa na nie zo stał wy sła na z przy czyn
ode mnie nie za le żnych. Naj ser decz niej
mi mo to prze pra szam za opóź nie nie
i pro szę go nie brać za złe. By ło by mi to
tem przy krzej szym, że z No wym Są czem
czu ję się zwią za ny uczu cio wo bar dzo
sil nie po nad zwy czaj nie wdzięcz nych
wspo mnie niach walk pod Li ma no wą
i No wym Są czem. Gdy się mia stu ze -
chcia ło uczy nić mi za szczyt nie zwy kły
przyj mu jąc mnie w po czet swo ich oby -
wa te li do uczu cia ser decz no ści wspo -
mnień o prze ży ciach bo jo wych do da ło
się uczu cie wdzięcz no ści w sto sun ku
do mia sta i je go oby wa te li. Kam pa nia
pod mu ra mi No we go Są cza wśród pa -
try otycz nych Pod ha lan sta no wić bę dzie
w pa mię ci mo jej i żoł nie rzy I. Bry ga dy
jed no z naj mil szych wspo mnień, tak ser -
decz nie by li śmy tam przyj mo wa ni, tak
tro skli wą opie ką oto cze ni przez współ -
o by wa te li i ro da ków. Bę dę J. Wiel mo -
żne mu Pa nu Bur mi strzo wi nie zwy kle
wdzięcz ny, gdy ze chce Pan być wy ra zi -

cie lem mo ich uczuć wdzięcz no ści i po -
dzi wu przed Świet ną Ra dą Miej ską
i oby wa te la mi mia sta. Pro szę przy jąć
za pew nie nie wy so kie go sza cun ku i po -
wa ża nia z ja kim po zo sta ję.

Ko lej ny po byt Pił sud skie go w No -
wym Są czu miał miej sce 7 sierp -
nia 1922 r. w związ ku z wy ciecz ką
do Za ko pa ne go od by tą przez Mar szał ka
po za koń cze niu pierw sze go Zjaz du Le -
gio ni stów w Kra ko wie.

W po nie dzia łek 7 o 10 ra no [Pił sud -
ski] wy je chał sa mo cho dem do Za ko pa -
ne go. [...] W cza sie tej wy ciecz ki
Ko men dant od wie dził też dwór ro dzi ny
Mo raw skich, gdzie kwa te ro wał w dniu 6
sierp nia [po win no być: grud nia] 1914
w cza sie walk w oko li cach No we go Są -
cza. (Cyt. za: W. Ję drze je wicz, J. Ci sek,
Ka len da rium..., t. II, s. 294).

Kampania pod murami
Nowego Sącza wśród
patryotycznych Podhalan
stanowić będzie w pamięci
mojej i żołnierzy I. Brygady
jedno z najmilszych
wspomnień, tak serdecznie
byliśmy tam przyjmowani,
tak troskliwą opieką
otoczeni przez
współobywateli i rodaków. 

Prze gląd jed no stek w oto cze niu ofi ce rów sztabu Józef Piłsudski w ratuszu

Sa la le gio no wa w mu zeum w Mar -
cin ko wi cach FOT. MA RIA ZA JĄC
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Wspo mnia ne po by ty w No wym Są -
czu nie by ły je dy ny mi. Wia do mo, że Pił -
sud ski prze by wał w mie ście w 1903
i 1908 r., o czym na pi sa no przed la ty na -
stę pu ją co:

Naj daw niej szą or ga ni za cją woj sko wą
i re wo lu cyj ną, o ja kiej źró dła wspo mi -

na ją w No wym Są czu, był „Zwią zek
Wal ki Czyn nej” [...]. Za ło żo ny nie chyb -
nie w związ ku z po by tem Jó ze fa Pił sud -
skie go wśród tu tej szych dzia ła czy
Pol skiej Par tii So cja li stycz nej i z je go in -
spi ra cji pod czas dwu krot ne go po by tu
w No wym Są czu w ro ku 1903 i 1908
[...]. (Cyt, za: J. Kru pa, Za rys pra cy nie -
pod le gło ścio wej w No wym Są czu,
„Rocz nik Są dec ki”, t. I, s. 167).

Po nad to Mar sza łek prze je żdżał przez
No wy Sącz w 1927 i 1929 r. w dro dze
do Kry ni cy i prze by wał krót ko w 1928 r.
wi zy tu jąc 2 lu te go 1. Pułk Strzel ców
Pod ha lań skich.

***
Do wo dów świad czą cych o sza cun ku

są de czan do Jó ze fa Pił sud skie go,
szcze gól nie w okre sie mię dzy wo jen -
nym, by ło wie le. Ich wy ra zem był m.in.
hołd od da ny na wieść o śmier ci Mar -
szał ka przez Pol skie To wa rzy stwo Ta -
trzań skie „Be skid”, któ re wy ko nu jąc
uchwa łę Za rzą du Głów ne go, do ko nał
ma ni fe sta cyj ne go po bra nia skał i zie mi
z Ra dzie jo wej i z Trzech Ko ron, ce lem
wy sy pa nia na Kop cu na So wiń cu
w Kra ko wie.

Po bra nia zie mi z Ra dzie jo wej do -
ko na no 18 sierp nia 1935 r. przy udzia -
le ok. 40 osób, umiesz cza jąc ją
w spe cjal nie przy go to wa nych urnach
wy ko na nych przez garn ca rza Ju lia -
na Młyń skie go ze Sta re go Są cza,
przy czym w zda rze niu tym uczest ni -
czy li: Fe liks Rapf, Jó zef Bo gusz, Al fons
Gar gu la i Le on Szwe nik, a po nad to

przed sta wi cie le Sta ro stwa Po wia to we go
w No wym Są czu, woj ska, Za rzą du
Gmi ny Ry tro oraz re pre zen tan ci Ada ma
hr. Stad nic kie go. Nie speł na dwa ty go -
dnie póź niej – 1 wrze śnia 1935 r. – po -
dob ne po bra nie zie mi od by ło się
na Trzech Ko ro nach, m.in. przy udzia le
wi ce sta ro sty no wo tar skie go oraz de le ga -
cji PTT „Be skid”, w skład któ rej wcho -
dzi li po now nie Fe liks Rapf i Al fons
Gar gu la oraz Ste fan Kra jew ski i Zbi -
gniew No wa kow ski.

In te re su ją ce rów nież, że jesz cze
za ży cia Jó ze fa Pił sud skie go zo sta ło za -
ło żo ne w No wym Są czu przez Wil hel -
mi nę Uhlo wą (dzia łacz kę To wa rzy stwa
Szko ły Lu do wej i To wa rzy stwa Gim na -
stycz ne go „So kół”) Sto wa rzy sze nie im.
Mar szał ka Pił sud skie go, w któ rym
„urzą dza no − jak pi sze Ta de usz Alek -
san der w ksią żce Ży cie spo łecz ne i prze -
mia ny kul tu ral ne No we go Są cza
w la tach 1870–1990 − od czy ty na ak tu -
al ne po li tycz nie te ma ty”. 
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HISTORIA

Ta bli ce zwią za ne z J. Pił sud skim w No wym Są czu: współ cze sna z 1994 r. (róg Ja giel loń skiej i Lwow skiej) oraz
przed wo jen na (ul. Du na jew skie go 12), od sło nię ta 11 li sto pa da 1933 r.
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OSTAT NIE PO DRY GI 
TE GO ROCZ NEJ ZI MY
Po dłu giej prze rwie, w koń ców ce
lu te go śnieg znów wró cił w na sze
stro ny, a my otrzy ma li śmy ostat -
nie fo to gra fie pięk nie uchwy co nej
zi my 2011.

Przez po nad mie siąc od utwo rze nia zi mo wej
ga le rii na na szym por ta lu do sta li śmy od Czy tel -
ni ków po nad 150 zdjęć! Z po wo dów tech nicz -
nych (ja kość i wy mia ry) nie wszyst kie zna la zły
się w in ter ne cie, ale wszyst kim dzię ku je my za
współ pra cę przy two rze niu wspól nej zi mo wej
ko lek cji na portalu sa de cza nin.in fo. Ca łość wciąż
mo żna obej rzeć pod ad re sem: www.sa de cza -
nin.in fo/ak tu al no sci/art/11341. (BW)

Krynica-Zdrój , Góra Parkowa FOT. JANUSZ KIEBLESZ

Zima nad Ropą FOT. WACŁAW KUBINIEC

Gejzer w Wojnarowej FOT. DANIEL LIZOŃ

Rytro FOT. ANDRZEJ CISOWSKIKrynica-Zdrój FOT. DANIEL LIZOŃ

Okolice Muszyny FOT. RENATA KOPACZ
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Z a rów no w Be re ście, jak
i w oko licz nych miej sco wo -
ściach, mo żna po dzi wiać za -
byt ko we drew nia ne cer kwie

o cha rak te ry stycz nej i nie po wta rzal nej
kon struk cji. A wie le przy dro żnych ka pli -
czek swo ją bu do wą świad czy o kul cie,
ja ki był od da wa ny Stwór cy przez za -
miesz ku ją cych tu w prze szło ści miesz -
kań ców. Be rest cze ka na od kry cie ja ko
miej sco wość agro tu ry stycz na. Bli skość
gra ni cy pol sko -sło wac kiej prze ma wia
za tym, aby mo żna po trak to wać po byt
tu taj ja ko ba zę wy pa do wą dla zwie dze -

nia kil ku miej sco wo ści uzdro wi sko wych
u na szych po łu dnio wych są sia dów.

Tak wła śnie na swo jej stro nie in ter ne -
to wej www.be rest.pl za czy na swo ją
opo wieść Cze sław Jung, je den z naj wy -
bit niej szych pszcze la rzy są dec -
kich. I choć Cze sław nie jest
są de cza ni nem z krwi i ko ści, bo przy je -
chał w na sze oko li ce w 1984 ro ku z dol -
no ślą skie go Gło go wa, to, bez oba wy
o gór no lot ność stwier dze nia, mo żna po -
wie dzieć, że w dro dze przez ży cie wy -
brał są dec ki Be rest na swo ja wiel ką
i naj pięk niej szą przy stań. 

Cze sła wa Jun ga po zna łem chy ba
pod ko niec lat 90. ubie głe go wie ku
w do mu Ja nu sza Kasz te le wi cza w Stró -
żach. Wte dy zwró cił mo ją uwa gę czer -
stwym ob li czem, spra co wa ny mi dłoń mi
i ja sny mi, kla row ny mi po glą da mi, któ re
wy gła szał. Po tem spo ty ka li śmy się wie -
lo krot nie; rza dziej w Be re ście, a czę ściej
gdzieś w Pol sce, na kon fe ren cjach i zlo -
tach pszcze lar skich. Bo Cze sław Jung
cie szy się sza cun kiem nie tyl ko są dec -
kich pszcze la rzy, dla te go za pra sza ją go
do sie bie w go ści nę. Wczo raj, przy go to -
wu jąc ba zę da nych do ko lej ne go fe lie to -
nu dla „Są de cza ni na” za dzwo ni łem
do Be re stu i po pro si łem Cze sła wa Jun -
ga o garść in for ma cji bio gra ficz nych
na swój te mat. A bo ha ter ni niej sze go fe -
lie to nu prze słał mi fra pu ją cą mi ni au to -
bio gra fię. Nie mo gło być mo wy
o żad nych skre śle niach. Od da ję głos
Cze sła wo wi Jun go wi z Be re stu.

Poczet pszczelarzy sądeckich

Czesław Jung z Berestu
Be rest to nie wiel ka wieś le żą ca w Be ski dzie Są dec kim przy
dro dze łą czą cej Gry bów z Kry ni cą. Gó ry tu taj o ła god nych
prze wa żnie za le sio nych zbo czach. Te re ny atrak cyj ne tu ry stycz -
nie, ze wzglę du na bli skość zna nych miej sco wo ści ta kich jak
Kry ni ca, No wy Sącz, Ptasz ko wa, Piw nicz na, Wy so wa, Gor li ce.

ROZMAITOŚCI
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Uro dzi łem się 8 grud nia 1946 ro ku
w miej sco wo ści Sła wa, któ ra dziś na le -
ży do wo je wódz twa lu bu skie go. Pszcze -
lar stwem za in te re so wa łem się ja ko
na sto let ni chło pak. W ro dzi nie nie by ło
żad nych tra dy cji pszcze lar skich. Po są -
siedz ku za ło żył pa sie kę je den z miesz ka -
ją cych w po bli żu miesz kań ców. Kie dy
są siad pra co wał przy pszczo łach z cie ka -
wo ści chcia łem za gląd nąć, co tam w tych
ulach się dzie je. On jed nak oba wia jąc
się, że pszczo ły mo gą mnie po żą dlić, od -
ga niał mnie od pło tu, zza któ re go przy -
glą da łem się je go pra cy. Po sta no wi łem,
więc że ku pię wła sne pszczo ły i nikt nie
bę dzie mi za bra niał do nich za glą dać.
Pierw sze dwa ule za ku pi łem ja ko czter -
na sto let ni chło pak i od ra zu też za pi sa -
łem się do Ko ła Pszcze la rzy w Gło go wie
na Dol nym Ślą sku. By ło to w 1960 ro ku
ubie głe go wie ku.

W ko le tym peł ni łem po ko lei ró żne
funk cje, któ re po wie rza no mi w mia rę
roz wo ju mo jej pa sie ki i co raz więk szej
wie dzy pszcze lar skiej, któ rą zdo by wa -
łem wszel ki mi spo so ba mi. Z po cząt ku
nie wszyst kie ra dy prze ka zy wa ne mi
przez star szych bar dziej do świad czo -
nych ko le gów by ły do bre. Nie któ re by -
ły tak ar ty ku ło wa ne, aby od wró cić mo ją

uwa gę od pszczół i znie chę cić
do pszcze lar stwa. Nie pod da wa łem się
jed nak i za czą łem po głę biać swo ją wie -
dzę po przez czy ta nie li te ra tu ry pszcze -
lar skiej. Od jed ne go z ko le gów, któ rzy
rze tel nie przy glą da li się mo im po czy na -
niom otrzy ma łem ksią żkę Cie siel skie go
z 1892 ro ku „Mio do syt nic two, czy li
sztu ka prze ra bia nia mio dów na na po -
je…” Od te go mo men tu za czę ła się mo -
ja wiel ka pa sja ko lek cjo ner ska na ni wie
li te ra tu ry pszcze lar skiej. 

Roz ra sta ła się też mo ja pa sie ka, któ -
ra w 1973 ro ku li czy ła oko ło 50 ro dzin
z te go 36 ro dzin umie ści łem w wę drow -
nym wo zie, tzw. pa wi lo nie. Pszczo ły
wę dro wa ły trzy a cza sem czte ry ra zy
w se zo nie.

Rów no cze śnie star łem się jak mo -
głem dzia łać w ro dzi mym Ko le Pszcze -
la rzy, któ re go w koń cu zo sta łem
pre ze sem. Po re or ga ni za cji ad mi ni stra -
cyj nej w 1975 ro ku po wsta ło w Le gni -
cy wo je wódz two i Gło gów, ja ko mia sto
po wia to we zo stał do nie go włą czo ny.
W grud niu 1978 ro ku ob ją łem funk cje
pre ze sa Wo je wódz kie go Związ ku
Pszcze la rzy w Le gni cy. 

Funk cję tą peł ni łem do lip ca 1983 ro -
ku, kie dy to zo sta ła pod ję ta de cy zja
o mo im wy jeź dzie na Są dec czy znę
na ko lej ną funk cję pszcze lar ską szcze -
gól ne go zna cze nia. W tym cza sie do bie -
ga ła koń ca bu do wa Do mu Pszcze la rza
w Ka mian nej i otrzy ma łem pro po zy cję
ob ję cia w nim funk cji in struk to ra
pszcze lar stwa a przy oka zji pro wa dze -
nia pa sie ki ks. Hen ry ka Osta cha.

Po za tym w ośrod ku pszcze lar skim
w Ka mian nej, zaj mo wa łem się wie lo ma
spra wa mi ta ki mi jak za opa trze nie, wy -
da wa nie Biu le ty nu In for ma cyj ne go,
opro wa dza nie grup zor ga ni zo wa nych
jak i wie lu in dy wi du al nych przy jezd -
nych, któ rzy w tym cza sie od wie dza li tę
miej sco wość. Peł ni łem też w tym cza sie
funk cje w struk tu rach Pol skie go Związ -
ku Pszcze lar skie go. By łem m.in. prze -
wod ni czą cym Ko mi sji do spraw Sprzę tu
i Ra cjo na li za cji, ja ka wte dy funk cjo no -
wa ła przy Za rzą dzie Głów nym PZP. By -
łem też człon kiem Głów ne go Są du
Ko le żeń skie go PZP.

Ca ły ten czas trwa ła mo ja pa sja ko -
lek cjo ner ska, dzię ki któ rej zgro ma dzi -

łem księ go zbiór oce nia ny po przez
znaw ców te ma tu ja ko je den z naj więk -
szych w Pol sce. 

Pod no sze nie kwa li fi ka cji, jak i sta ły
kon takt z wie lo ma śro do wi ska mi
pszcze lar ski mi spo wo do wa ło, że co raz
czę ściej otrzy my wa łem pro po zy cje pro -
wa dze nia wy kła dów dla pszcze la rzy
w ró żnych czę ściach kra ju. Pi sa łem ta -
kże ar ty ku ły na te ma ty pszcze lar skie
do cza so pism bra nżo wych.

W Ka mian nej pra co wa łem do kwiet -
nia 1987 ro ku i roz dział ten w mo im ży -
ciu był tak in ten syw ny i bo ga ty
w wy da rze nia, że mógł by być te ma tem
od ręb ne go opra co wa nia. Do świad cze -
nia te nie za wsze by ły po zy tyw ne. Zda -
rza ły się sy tu acje kon tro wer syj ne, któ re
nie za wsze by ły zgod ne z mo im wi dze -

niem te ma tu i cza sem nie zga dza łem się
z kro ka mi po dej mo wa ny mi przez ów -
cze sne wła dze PZP zwłasz cza w kwe -
stii za rzą dza nia i lo sów Do mu
Pszcze la rza. Do ty czy ło to ta kże po stę -
po wa nia wo bec lu dzi, któ rzy szcze gól -
nie za słu ży li się przy je go bu do wie.
Wie lu z nich zo sta ło w spo sób nie god -
ny od su nię tych i nie słusz nie oska rżo -
nych o spra wy, któ re ni gdy nie mia ły
miej sca. Ubo le wa łem, że za rzą dza nie
Do mem Pszcze la rza zo sta ło po wie rzo -
ne lu dziom, któ rzy nie przy czy ni li się
do je go po wsta nia i po pro wa dzi li wy -
ko rzy sta nie tej pszcze lar skiej pla ców ki
w kie run ku nie ma ją cym wie le wspól -
ne go z ideą, któ ra przy świe ca ła jej po -
wo ła niu.

Po odej ściu z Do mu Pszcze la rza wró -
ci łem do pro wa dze nia wła snej pa sie ki,

Kiedy sąsiad pracował
przy pszczołach
z ciekawości chciałem
zaglądnąć, co tam w tych
ulach się dzieje. On jednak
obawiając się, że pszczoły
mogą mnie pożądlić,
odganiał mnie od płotu,
zza którego przyglądałem
się jego pracy.
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któ ra sta ła się pod sta wą mo jej eg zy sten -
cji na zie mi są dec kiej. Zwią za łem się też
z Wo je wódz kim Związ kiem Pszcze la -
rzy w No wym Są czu, któ ry mo im zda -
niem zo stał pod stęp nie od su nię ty
od de cy do wa nia o kie run kach roz wo ju
Do mu Pszcze la rza w Ka mian nej.
W Wo je wódz kim Związ ku Pszcze lar -
skim w No wym Są czu przez 20 lat peł -
ni łem funk cję wi ce pre ze sa aż
do kwiet nia 2010 ro ku, kie dy to zo sta -
łem ho no ro wym człon kiem obec nie już
Kar pac kie go Związ ku Pszcze la rzy
w No wym Są czu. Peł niąc tę funk cję ta -
kże sta ra łem się dzie lić wie dzą ja ko wy -
kła dow ca w wie lu Ko łach te go Związ ku
jak rów nież w in nych re jo nach kra ju.

Ja ko miesz ka niec wsi Be rest w gmi -
nie Kry ni ca dzia ła łem ta kże w gmin nym
sa mo rzą dzie. Od chwi li po wo ła nia sa -
mo rzą dów peł ni łem funk cję rad ne go
wsi Be rest przez trzy ko lej ne ka den cje.
Przez 10 lat te go okre su peł ni łem funk -
cję wi ce prze wod ni czą ce go Ra dy Gmi -
ny Kry ni ca Zdrój. Rów no le gle w tym
cza sie pod czas pro gra mu pi lo ta żo we go
two rze nia po wia tów w Pol sce przez dwa

la ta by łem człon kiem Za rzą du Po wia tu
No wo są dec kie go.

Przez ca ły czas pra co wa łem
nad ulep sze niem go spo dar ki pa siecz nej
na te re nie, na któ rym po sta no wi łem żyć

i w efek cie do pra co wa łem się wła snej
me to dy go spo da ro wa nia pszczo ła mi
uwzględ nia ją cą spe cy fi kę miej sco we go
śro do wi ska na tu ral ne go. W efek cie po -
wstał spo sób go spo da ro wa nia po le ga ją -
cy na ro ta cyj nym prze miesz cza niu
pszczół z zie mi są dec kiej na Lu belsz -
czy znę. Na Lu belsz czyź nie pszczo ły
wy ko rzy stu ją do bre po żyt ki kwia to we,

a po przy go to wa niu no wych ro dzin
na prze zi mo wa nie, na póź ne po żyt ki,
mię dzy in ny mi po ży tek spa dzio wy,
prze wo żo ne są na Są dec czy znę ro dzi ny
spe cjal nie w tym ce lu przy go to wa ne.
Jest to spo sób wy ma ga ją cy du żej wie -
dzy tak w dzie dzi nie bio lo gii ro dzi ny
pszcze lej, jak i spe cy fi ki po żyt ków i wa -
run ków kli ma tycz nych na ró żnych te re -
nach po żyt ko wych.

Obec nie mo ja pa sie ka li czy 50-60 ro -
dzin zlo ka li zo wa nych na Lu belsz czyź -
nie, a nie wiel ka jej część znaj du je się
w Be re ście ja ko sy gna li za tor ewen tu al -
ne go wy stą pie nia po żyt ku spa dzio we go.

Opra co wu jąc no we me to dy go spo -
dar ki pa siecz nej jed no cze śnie pro jek tu -
ję i wy ko nu ję ta kie ele men ty uli i ich
wy po sa że nia, któ re uła twia ją mi pro wa -
dze nie pa sie ki jak rów nież po zwa la ją
na wal kę z za gro że nia mi dla pszczół, ja -
kie po wsta ły w ostat nich la tach. 

Przez ca ły okres mo jej pra cy pszcze -
lar skiej by łem w ró żny spo sób wy ró -
żnia ny. Otrzy ma łem kil ka dzie siąt
dy plo mów, li stów po chwal nych, me da li
i pa miąt ko wych pre zen tów. Wszyst kie
zda rze nia upa mięt nia ne są w pro wa dzo -
nej prze ze mnie od 1960 ro ku Kro ni ce
Pa sie ki. Od cza su, kie dy do pa sie ki za -
czę ły przy by wać pszcze lar skie gru py
wy ciecz ko we, pro wa dzę Księ gę Pa -
miąt ko wą. Mo żna w niej zna leźć wpi sy
nie tyl ko pol skich pszcze la rzy, ale bart -
ni ków z wie lu in nych kra jów świa ta.

Za ca ło kształt pra cy pszcze lar skiej,
któ rej w tym ro ku roz po czął się już 51.
se zon otrzy ma łem Brą zo wy Krzyż Za -
słu gi nada ny przez Pre zy den ta RP.

Oprócz dzia łal no ści w Kar pac kim
Związ ku Pszcze la rzy w No wym Są czu,
je stem ta kże człon kiem Sto wa rzy sze nia
Pszcze la rzy „Po lan ka”.

***
Sza now ny Czy tel ni ku „Są de cza ni -

na”! Nie zwle kaj i od wiedź Cze sła wa
Jun ga w Be re ście. Je stem prze ko na ny,
że tej hi sto rii, któ rej uchy lił rąb ka ta jem -
ni cy na stą pi ciąg dal szy. A w oczach te -
go wy bit ne go pszcze la rza i oby wa te la
do strze że cie błysk pa sji, któ ry co raz rza -
dziej to wa rzy szy nam we współ cze snym
świe cie. Jed nak Cze sła wa ten błysk nie
od stę pu je na wet na krok.

MACIEJ RYSIEWICZ

Szanowny Czytelniku
„Sądeczanina”! Nie zwlekaj
i odwiedź Czesława Junga
w Bereście. Jestem
przekonany, że tej historii,
której uchylił rąbka
tajemnicy nastąpi ciąg
dalszy. 
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Do Wiel ka no cy da le ko, a po bie sia -
do wać się chce. Aku rat in ten syw nie
re kla mu je się re stau ra cja Bie siad -
na Cha ta, znaj du ją ca się na ty łach
Bie dron ki ko ło dwor ca PKS w No -
wym Są czu. Że no wi wła ści cie le
i no we ja dło, więc po wie dzia łam
„spraw dzam” i uda łam się z wi zy tą.

Oso by ma ją ce wie czo rem nie co za bu -
rzo ną per cep cję łac no mo gą zmy lić
dro gę, bo wej ście do Bie siad nej Cha ty
kry je się w pod cie niach, a neo na mi

roz świe tlo ne są pie kiel ne wro ta do są sied nie go
Klu bu Go -Go. To skrót od go łe i go rą ce, mu szą
tam za tem ser wo wać kur cza ki z ro żna… Z ko le -
żan ka mi w mo he rach wstą pi my tam kie dyś na pi -
kie tę i oku pa cję! Za miast pa ła szy bę dzie my mia ły
wte dy w rę kach za tem pe ro wa ne pa ra sol ki…

Ale jesz cze tym ra zem mi ło sier nie omi nę łam
tę so do mię z go mo rią i we szłam do po czci wej
Bie siad nej Cha ty. Wła ści cie le no wi, ale wy strój

sta ry. Ten sam la mus wiej sko -my śliw sko -nar -
ciar ski. Ale szko da paść oczy, sko ro przy szli śmy,
aby nas na kar mio no. 

Niech Sza now ni Czy tel ni cy nie bę dą zdzi wie -
ni, że Wa sza od da na Ły żka po tra fi ty le zjeść
za jed nym za ma chem. Ona je jak ta pta szy na,
odro bi nę, ty ci -ty ci, sa me okrusz ki. Ty le, że ona
bie sia du je go dzi na mi, od sa me go ra na do ostat -
nie go go ścia, jak gło si re kla ma Bie siad nej Cha ty.
Kel ner ka już daw no za mio tła sa lę, już po na kła da -
ła krze sła na sto ły, ubra ny w pal to ku charz wy -
mow nie sta nął w drzwiach i osten ta cyj nie
spo glą dał na ze ga rek, a Wa sza bez li to sna słu ga
za ma wia ła znie nac ka jed no da nie za dru gim.

Tym ra zem za raz po otwar ciu lo ka lu sku si łam
się na stek wie przo wy z gril la (15 zł) z wa rzy wa -
mi z wo dy (5 zł) oraz so sem cur ry (2 zł). Stek jak
stek, ra czej trud no go schrza nić. Wa rzy wa stan -
dar do we: kwia to sta ny ka la fio ra, cię ta na ukos fa -
sol ka szpa ra go wa, mar chew ka. Nie roz go to wa ne
na pap kę, lecz jesz cze jędr ne, z nie roz pusz czo ny -
mi we wrząt ku wi ta mi na mi i mi kro ele men ta mi. 

Na pod wie czo rek wzię łam szar lot kę na cie pło
z gał ką lo dów (12 zł). By ła oszu ka na, bo za miast
gał ki lo dów, jak za pew nio no w ja dło spi sie, by ły
dwie gał ki. Jak oni śmią! Sa ma szar lot ka du żej
za cno ści, nie mal ta ka jak ma tuś ro bi ła… Ja błek
ob fi tość, a nie war stew ka cien ko ści kart ki pa pie -
ru. Cia sto kru che, a nie na siąk nię ty za ka lec.
Wierzch po cią gnię ty biał kiem i lśnią co przy pie -
czo ny. Gdy by przy wró co no u nas ka rę śmier ci,
za mó wi ła bym na ostat ni po si łek ska zań ca.

Wie cze rzę urzą dzi łam so bie z plac ka po zbój -
nic ku śmie ta ną okra szo ne go z ogór kiem po da ne -
go (16 zł). Też nic złe go nie da się po wie dzieć,
ra czej si ła do bre go. A już ogó rek ki szo ny na przed -
wio śniu, kie dy czło wiek tę sk ni już za ja kąś su ro -
wi zną, spra wił, że po czu łam nie bo w gę bie.

Wy szłam z Bie siad nej Cha ty, a po nie waż, jak
już kie dyś wspo mi na łam, za wsze po da ję, co ja -
dłam, a ni gdy, co pi łam – ja koś tak plą czą ce się nie -
co no gi sa me za pro wa dzi ły mnie do Klu bu Go -Go.
Do brze, że by ło już ciem no i nikt mnie nie wi dział,
a Śmier ciak nie czy hał z lam pą bły sko wą…

Na za jutrz szu ka łam w pra sie do nie sień o ha -
nieb nych eks ce sach w Klu bie Go -Go, ale nie zna -
la złam, więc chy ba nie zbłaź ni łam się za bar dzo
plą sa mi przy ru rze… Bo gdy by ktoś stam tąd mnie
szan ta żo wał, to bia da mu – przyj dzie my z pa ra -
sol ka mi!

ŻY WI SŁA WA ŁY ŻKA
W skali 1-10 jadło w Biesiadnej Chacie oceniam na 6 pkt.
Natomiast ocenę menu w Klubie Go-Go zapisałam sobie

długopisem na ręce, żeby nie zgubić, ale chyba i tak gdzieś mi
się zapodziała... Uczciwego znalazcę uprasza się!

Ły żka stra wy (22)

Szar lot ka
ska zań ca

Re stau ra cja Bie siad na Cha ta pod no wym kie row nic twem. Ta sa ma,
ale nie ta ka sa ma FOT. ŻY ŁY

Sama szarlotka
dużej zacności,
niemal taka jak
matuś robiła...
Jabłek obfitość,
ciasto kruche,
a nie nasiąknięty
zakalec. Gdyby
przywrócono
u nas karę
śmierci,
zamówiłabym
na ostatni
posiłek.
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Połknąć
i zapomnieć

Re dak to r Na czel ny „Są de cza ni na”
W na wią za niu do ar ty ku łu za miesz -

czo ne go w mie sięcz ni ku „Są de cza nin”
– lu ty 2011 r. od no szą ce go się do ja ko -
ści usług ży wie nio wych świad czo nych
w ja dło daj ni „Pod Wierz bą” w No wym
Są czu uprzej mie pro szę o za miesz cze -
nie ni niej sze go wy ja śnie nia.

Ja ko wła ści cie le dwóch punk tów ga -
stro no micz nych „Pod Wierz bą” czu je my
się głę bo ko po ru sze ni i po krzyw dze ni
kry tycz ny mi stwier dze nia mi przed sta -
wio ny mi przez oso bę pod pi su ją cą się
Ży wi sła wa Ły żka.

Z wiel kim tru dem i cię żką pra cą do -
cho dzi li śmy przez po nad 20 lat do za -
mie rzo ne go ce lu. Suk ces za wo do wy
oku pio ny zo stał dłu go trwa łą pra cą przez
nas – wła ści cie li, jak rów nież przez gru -
pę pra cow ni ków two rzą cych ze spół.

Świa dec twem wy so ko ści świad czo -
nych usług, jak rów nież po pu lar no ścią
tych za kła dów w No wym Są czu za -
świad cza ją ty sią ce osób re gu lar nie ko -
rzy sta ją cych z po sił ków, któ re są
na ka żdą kie szeń. Stąd też, za rzu ty
w tym ar ty ku le, są da le ce nas krzyw dzą -
ce i ob ra ża ją ce na szych kon su men tów.

Pro si my bar dzo o za miesz cze nie ni -
niej sze go oświad cze nia w naj bli ższym
nu me rze „Są de cza ni na”.

Z po wa ża niem
ZO FIA I WŁO DZI MIERZ SO WA

wła ści cie le ja dło daj ni „Pod Wierz bą”

PS. Ser decz nie za pra sza my Pa na Re -
dak to ra Na czel ne go do od wie dzin na -
szych ja dło daj ni ce lem skon fron to wa nia
bra ku za sad no ści stwier dzeń przed sta -
wio nych we wspo mnia nym ar ty ku le.

***
Pa nie Re dak to rze,
Z nie ukry wa nym nie po ko jem prze -

czy ta łam w lu to wym nu me rze „Są de -
cza ni na” opi nię Ży wi sła wy Ły żki,
oce nia ją cą ko lej ny punkt ga stro no micz -
ny ulo ko wa ny na na szej są dec kiej zie mi.

Ja ko by wal czy ni wie lu są dec kich ja -
dło daj ni – z ra cji mych tu ry stycz nych
i za wo do wych wy praw w tym re gio nie
– mie wam od mien ne zda nie od sar ka -
stycz nych opi nii po peł nia nych przez Ży -
wi sła wę ps. Ły żka. Oso ba ta, któ rej
„za dzior ne pió ro” zdra dza od mien ność
płci od tej w pod pi sie, jest za pew ne
kiep skim znaw cą umie jęt no ści na szych
lo kal nych ga stro no mów. Po twier dze -
niem wy so kiej ja ko ści usług ga stro no -
micz nych świad czo nych przez ba ry
„Pod Wierz bą” w No wym Są czu, za -
świad czą set ki kon su men tów (mło dzież,
dzie ci, do ro śli) co dzien nie i od lat sto łu -
ją cy się w tym miej scu.

Na to miast w obro nie krzyw dzą cej
opi nii ka wiar ni pen sjo na tu „Wi sła”
w Kry ni cy -Zdro ju sta ją klien ci i ku ra -
cju sze, za ja da ją cy się re we la cyj ny mi
kre mów ka mi, któ rych po dob nych
w sma ku pró żno szu kać choć by i w Wa -
do wi cach (vi de za pi sy w księ dze pen -
sjo na tu).

Mo że p. Ży wi sła wie Ły żce na le ży
prze pi sać ku ra cję z zió łek i le wa ty wy by
po tym za bie gu mo gła od na leźć ku li nar -
ne sma ki w ko lej nych wy pra wach po na -
szej zie mi.

Po zo sta ję z usza no wa niem dla re dak -
cyj ne go ze spo łu „Są de cza ni na” (po -
za Ły żką oczy wi ście).

EU ZE BIA CHO CHLA
PS. Czy „ku li nar ne gu ru” – Ży wi sła wa

pseu do Ły żka mo że nam po le cić punkt ga -
stro no micz ny god ny od wie dze nia? 

Od pi sa ne Ły żką
Pa ni Ch. nie czy tu je „Są de cza ni na”

re gu lar nie, a mi mo te go for mu łu je po -
chop ne uogól nie nia. Bo gdy by czy ty wa -
ła, to – po dob nie jak in ni Czy tel ni cy

– wie dzia ła by, że wśród po zy tyw nych
re cen zji ta kich re stau ra cji, jak Ku piec -
ka, Bo he ma, Karcz ma nad Ka mie ni cą
czy Na le śni ki w No wym Są czu al bo
Dwóch Świę tych w Kry ni cy -Zdro ju (to
tyl ko kil ka przy kła dów z oko ło ro ku)
zda rza ją się oczy wi ście ta kże kry tycz ne,
co pa ni Ch. – z wia do mych po wo dów
– wy raź nie nie w smak… 

Trud no się zresz tą dys ku tu je z oso bą
z upo śle dze niem funk cji czy ta nia. Bo
kto in ny mógł by w po zy tyw nej w su mie
re cen zji Ja dło daj ni pod Wierz bą za uwa -
żyć wy łącz nie te pa rę umiar ko wa nie
kry tycz nych zdań. To już trze ba być za -
śle pio nym al bo wy bit nie stron ni czym… 

Co do ka wiar ni Wi sła w Kry ni cy -
-Zdro ju, to pa ni Ch. po wta rzam po now -
nie (bo in ni Czy tel ni cy zro zu mie li
za pierw szym ra zem): prze cież na pi sa -
łam, że ciast ka są tam do bre, ale zbó jec -
ko DRO GIE (przy po mnij my:
kre mów ka 8 zł, szar lot ka 11,50 zł)!

ŻY WI SŁA WA ŁY ŻKA 
Z DO MU PO KRYW KA
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*

Bar Pod Wierzbą FOT. ŁYŻY

Dwóch Świę tych w Ma ło po lan ce
w Kry ni cy -Zdro ju FOT.  ŁYŻY

DO I OD REDAKCJI
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reklama maurer
do dołożenia 
przez Jacka
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