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Ka na dyj ski po seł z są dec ką me try ką
Czy Władysław Lizoń zapisze się w historii Kanady – jeszcze nie wiadomo,
dopiero bowiem rozpoczął służbę publiczną w Izbie Gmin. Na razie zyskał
trwałe miejsce w dziejach Polonii kanadyjskiej: jako pierwszy Polak, który
został deputowanym w nowej ojczyźnie – pisze Waldemar Bałda.

Ciężka choroba – to szkoła życia
Co łączy Suchą Strugę, urokliwą miejscowość nad Popradem i słynny klub
piłkarski Inter Mediolan? A jednak. Tym łączącym „ogniwem” jest... Ania
Tomasiak, nieśmiała dziewięcioletnia dziewczynka, u której lekarze
rozpoznali białaczkę limfoblastyczną – pisze Iga Michalec.
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„Bzdu rą” i „mą ce niem lu -
dziom w gło wach” z do -
miesz ką „ju dze nia”
na zwał pre zy dent No we -

go Są cza Ry szard No wak w wy wia dzie
dla Re gio nal nej Te le wi zji Ka blo wej
apel Zo fii Piecz kow skiej, aby nie prze -
kwa li fi ko wy wać pla no wa nej ob wod ni -
cy pół noc nej na dro gę miej ską, bo to
wca le nie po pchnie in we sty cji do przo -
du, lecz prze ciw nie – opóź ni ją. Pre zy -
dent nie prze wi du je żad nej de ba ty
nad li stem otwar tym Piecz kow skiej
(opu bli ko wa li śmy go w ma jo wym nu -
me rze „Są de cza ni na”), gdyż o „bzdu -
rach” się nie dys ku tu je. No wak
wy szy dził po nad to ko le gów ze Sta ro -
stwa Po wia to we go, któ rzy za bie ra ją
się za bu do wę ob wod ni cy za chod niej
No we go Są cza. Uwa ża, że coś, co bie -
gnie w oko li cach Bi czyc i Ni sko wej,
nie ma nic wspól ne go z No wym Są -
czem i stwier dził z sa tys fak cją, że prę -
dzej mu… kak tus wy ro śnie na rę ce
niż po wia tow cy wy bu du ją no wą dro -
gę. A w ogó le to pre zy dent za sta na wia
się nad ce lo wo ścią bu do wy ob wod ni -
cy pół noc nej, któ ra w 70 pro cen tach
bę dzie słu ży ła miesz kań com spo -
za No we go Są cza… 

Ze smut kiem słu cha łem wy wia du
Ry szar da No wa ka, na któ re go gło so -
wa łem je sie nią ze szłe go ro ku. W swej
na iw no ści są dzi łem, że od bę dzie się
pu blicz na de ba ta nad li stem Piecz kow -

skiej, w koń cu wie lo let niej rad nej, by -
łej wi ce pre zy dent mia sta, in ży nie ra bu -
dow nic twa z wie lo let nią prak ty ką
i im po nu ją cym do rob kiem za wo do -
wym. W swo im ape lu do pre zy den ta
pa ni Zo fia (ma sta tus eme ry ta), po wo -
do wa na li tyl ko tro ską o ro dzin ne mia -
sto, punkt po punk cie przed sta wi ła
ca ło ścio wy pro gram prze bu do wy ukła -
du ko mu ni ka cyj ne go mia sta i oko lic.
Choć by z te go wzglę du jej ela bo rat za -
słu gi wał na po wa żne po trak to wa nie.
My śla łem, że w Ra tu szu od bę dzie się
bu rza mó zgów, po sy pią się ar gu men ty
„za” i „prze ciw”. Ale po co dys ku to -
wać? Naj ła twiej uciąć te mat jed nym
sło wem: „Bzdu ra!”. 

Z wy wia du pierw szej oso by w mie -
ście wy zie ra prze ra ża ją cy ob raz: król
jest na gi! Pre zy dent nie ma żad ne go
po my słu na roz wią za nie gi gan tycz nych
pro ble mów ko mu ni ka cyj nych mia sta,
nie wie, cze go chce, mio ta się od ścia -
ny do ścia ny. Źle to wró ży No we mu
Są czo wi wbrew pro pa gan do we mu ha -
słu „Do brze wró ży”, zdo bią ce mu no -
wy „herb” mia sta zwa ny ła pą. 

W tej sy tu acji trze ba za ci snąć zę by
i trwać, chro niąc sub stan cję bio lo gicz -
ną kró lew skie go mia sta No we go Są cza.
Mu si my moc no wie rzyć – nic in ne go
nam nie po zo sta ło – że most he leń ski
jesz cze dłu go wy trzy ma, bo to so lid -
na ro bo ta in ży nie rów z przed wo jen ny -
mi dy plo ma mi.
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Ucznio wie szko ły Chro bre go w No wym
Są czu pod pa tro na tem WSB -NLU.
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Ko men dant z wo jen nym 
do świad cze niem

57-let ni mł. in spek tor Hen ryk Ko ział zo -
stał no wym ko men dan tem po li cji w No wym
Są czu. Od 2006 r. był pierw szym za stęp cą
ko men dan ta miej skie go po li cji w No wym
Są czu, nad zo ro wał m.in. pio ny pre wen cji
i ru chu dro go we go. Jest ab sol wen tem Wy -
ższej Szko ły Ofi cer skiej w Szczyt nie i Aka -
de mii Spraw We wnętrz nych (kie ru nek:
pra wo). Słu żbę w mun du rze roz po czął
w 1976 r. w No wym Są czu na sta no wi sku
re fe ren ta ope ra cyj no -do cho dze nio we go,
póź niej przez wie le lat pra co wał w Ko men -
dzie Wo je wódz kiej Po li cji w No wym Są czu
i Kra ko wie, a ta kże w słu żbach po li cyj nych
or ga ni za cji mię dzy na ro do wych: ONZ, UE
i OB WE. Brał udział w sied miu po ko jo wych
mi sjach w Chor wa cji, Bo śni i Her ce go wi nie
w 1992–1993 (w okre sie eska la cji woj ny
na Bał ka nach), 1994–1995, 1997–
1998, 1998–2000, 2000–2001 (wte dy w Ko -
so wie), 2003 i 2005. Dzia łał w ogniu walk,
or ga ni zo wał kon wo je hu ma ni tar ne, ochra -
niał lud ność i lot ni ska. W ka ta stro fie śmi -
głow ca stra cił naj bli ższe go przy ja cie la. Był
m.in. do rad cą mi ni stra spraw we wnętrz nych
Bo śni do spraw po li cji oraz za stęp cą sze fa
po li cyj nej pla ców ki ONZ w jed nym z naj bar -
dziej za pal nych re jo nów d. Ju go sła wii.
Wła da bie gle kil ko ma ję zy ka mi ob cy mi,
w tym serb skim i chor wac kim.

Dzień póź niej na sta no wi ska wi ce ko men dan -
ta po wo ła no pod in spek to ra Ra fa ła Le śnia ka,
ab sol wen ta Aka de mii Świę to krzy skiej (kie ru -
nek po li to lo gia) oraz Wy ższej Szko ły Ofi cer -
skiej w Szczyt nie, w po li cji od 1990 r. R.
Le śniak naj pierw pra co wał w Ko mi sa ria cie Po -
li cji w Chełm cu (la ta 1990–1997), póź niej
w wy dzia le do wal ki z prze stęp czo ścią zor ga -
ni zo wa ną Ko men dy Wo je wódz kiej Po li cji No -
wym Są czu (1997–1998). Od 1998 do 2003
ro ku w Wy dzia le XIV CBŚ Ko men dy Głów nej

Po li cji w Kra ko wie – Ze spo le w No wym Są czu.
Od 2003 r. był na czel ni kiem sek cji kry mi nal -
nej, póź niej sek cji do cho dze nio wo -śled czej
w są dec kiej ko men dzie, a od wrze śnia 2004 r.
za stęp cą ko men dan ta miej skie go po li cji.

Li sta wy bor cza Plat for my
Ra da Re gio nal na Plat for my Oby wa tel skiej

w Kra ko wie za twier dzi ła (15 ma ja) li sty kan -
dy da tów na po słów w pię ciu okrę gach wy -
bor czych, na ja kie po dzie lo ne jest
wo je wódz two ma ło pol skie. Li de rem li sty
PO w okrę gu no wo są dec kim nr 14 (od Bie -
cza po Ora wę) zo stał po seł An drzej Gut -
-Mo sto wy z Za ko pa ne go. Z dru gie go
miej sca ma kan dy do wać po seł An drzej
Czer wiń ski z No we go Są cza, a z trze cie -
go – Ha li na Wą sow ska -Schir mer, pe da -
gog z Bie cza. Na 4. miej scu umiesz czo no
ak tu al ne go po sła, by łe go wój ta gm. Msza -
na Dol na Ta de usza Pa ta li tę, na 5. – rad ną
wo je wódz ką Bar ba rę Dzi wisz, bra ta ni cę
kard. Sta ni sła wa Dzi wi sza, a z 6. miej sca
o man dat po sel ski ma się ubie gać obec ny
rad ny wo je wódz ki i wi ce mar sza łek Ma ło -
pol ski w po przed niej ka den cji Le szek Zegz -
da. „Czar nym ko niem” i – kto wie czy nie
fa wo ry tem!? – ca łej li sty mo że być star tu ją -
cy z nr 10, bur mistrz Sta re go Są cza, Ma -
rian Cy coń. Przed sta wio na li sta i ko lej ność
nie są jesz cze osta tecz ne, pro po zy cje mu -
szą być za twier dzo ne przez wła dze kra jo -
we par tii. Nie za do wo lo na z kon struk cji li sty
(przede wszyst kim ze pchnię ciu na dru gie
miej sce po sła An drze ja Czer wiń skie go) są -
dec ka Plat for ma Oby wa tel ska od wo ła ła się
od de cy zji Ra dy Re gio nu PO w Kra ko wie

Nie za po mnia ne wra że nia
Nie za po mnia ne wra że nia przy wio zła licz -

na gru pa są de czan uczest ni czą ca w be aty -

fi ka cji Ja na Paw ła II na Pla cu Św. Pio tra
w Rzy mie. Wśród bia ło -czer wo nych flag
w te le wi zyj nej trans mi sji wi dać by ło te z na -
pi sa mi: No wy Sącz, Ka sin ka Ma ła, Stró że.
Na cze le piel grzym ki ze Sta re go Są cza sta li
ks. pra łat Ma rek Ta bor – pro boszcz pa ra -
fii św. Elżbie ty oraz s. M. Te re sa Izwor ska
– prze ło żo na klasz to ru Kla ry sek, a 80-oso -
bo wą gru pę z gmi ny Cheł miec po pro wa dził
pre zes sto wa rzy sze nia „Pa ra fiak” z Mar cin -
ko wic, An drzej Pisz czek wraz z pro bosz -
czem Jó ze fem Ba bi czem i s. Ema nu elą,
kar me li tan ką z Chom ra nic.

Na to miast na ryn ku w No wym Są czu
dzięk czyn ną mszę św. od pra wił bp Wła dy -
sław Bo bow ski, a prze bieg uro czy sto ści
z Wa ty ka nu śle dzo no na te le bi mie. Hie rar -
cha w ho mi lii wspo mniał trzy naj bar dziej
wzru sza ją ce mo men ty ze swo je go ży cia
zwią za ne z Oj cem Świę tym: dzień wy bo ru
Ka ro la Woj ty ły na pa pie ża, za mach z 13
ma ja 1981 r. i dzień śmier ci – 2 kwiet -
nia 2005 r. Po mnik pa pie ża na są dec kim
ryn ku fun da to rzy mo nu men tu bra cia Ma rian
i Jó zef Ko ra lo wie ozdo bi li ogrom nym
(o śred ni cy po nad 2,5 m) wień cem w bar -
wach na ro do wych z or łem w ko ro nie, wy -
ko na nym z ok. 3 tys. róż, z na pi sem
na szar fie: „Bło go sła wio ne mu Ja no wi Paw -
ło wi II – Są de cza nie”. Przy go to wa no też
oko licz no ścio we wy sta wy: w są siedz twie
ra tu sza pt. „Mo je spo tka nia z Ja nem Paw -
łem II” i przy ba zy li ce św. Mał go rza ty pt.
„De ka log” m.in. z na ma lo wa ny mi przez
Krzysz to fa Ol sza ka por tre ta mi pa pie ża
i św. Kin gi oraz ry sun ka mi oł ta rzy pa pie -
skich z 1991 r. au tor stwa ar chi tek ta Ze no -
na An drze ja Re mie go, pro jek tan ta oł ta rza
pa pie skie go z 1999 r. w Sta rym Są czu. 

Zna ny w są dec kim śro do wi sku graf fi ciarz
Ma riusz „Mors” Bro dow ski uczcił be aty -
fi ka cję Ja na Paw ła II ma lu jąc na jed nym
z ga ra ży przy al. Pił sud skie go je go por tret,
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opa tru jąc mu ral cy ta tem: Świat bez sztu ki
na ra ża się na to, że bę dzie świa tem za -
mknię tym na mi łość”.

Re la cja z piel grzy mek są de czan
na be aty fi ka cję Ja na Paw ła II do Rzy mu
– str. 11.

Prze ciw spy cha niu na mar gi nes
Pod czas spo tka nia w są dec kim ra tu szu

przed sta wi cie le władz kil ku na stu gmin Są -
dec czy zny jed nym gło sem wy ra zi li sprze -
ciw wo bec umiesz cze niu No we go Są cza
i po wia tu no wo są dec kie go ja ko tzw. wiej -
skie go sub re gio nu w rzą do wej Kon cep cji
Za go spo da ro wa nia Prze strzen ne go Kra -
ju 2030. Do ku ment ma być pod sta wą
do dzie le nia pie nię dzy pu blicz nych na stra -
te gicz ne in we sty cje, jak bu do wa dróg czy
li nii ko le jo wych. Roz wój go spo dar czy i kul -
tu ral ny ma się kon cen tro wać wo kół miast
wy ższej ran gi, czy li me tro po lii i ośrod ków
re gio nal nych (m. in. Tar no wa), ale już nie
No we go Są cza. Z od po wied nią re zo lu cją
i ape lem o ko rek tę rzą do we go do ku men tu
są de cza nie wy bra li się do mi ni ster roz wo ju
re gio nal ne go Elżbie ty Bień kow skiej, aby
prze ko nać ją do swo ich ar gu men tów. „Jak
mo żna mó wić o sil nych re gio nach i zrów no -
wa żo nym roz wo ju, je śli do ku ment utrwa la
skom pro mi to wa ny po dział kra ju na Pol skę
A, B i C?” – py ta ją re pre zen tan ci Są dec czy -
zny. Jed nym z po my słów jest po łą cze nie
No we go Są cza, Na wo jo wej i Chełm ca w je -
den re gion me tro po li tal ny, co da ło by więk -
sze szan se na prze ko na nie rzą du do zmian
w kon cep cji.

Kam pa nia bez za rzu tu
Pro ku ra tu ra Re jo no wa w Tar no brze gu umo -

rzy ła po stę po wa nie w spra wie fi nan so wa nia
kam pa nii wy bor czej pre zy den ta No we go Są -
cza Ry szar da No wa ka je sie nią 2010 r. Pro -
ku ra tu ra nie do pa trzy ła się zna mion
prze stęp stwa. Do cho dze nie wsz czę to po do -
nie sie niu są dec kich dzia ła czy Plat for my Oby -
wa tel skiej. Za rzu ci li oni, że kam pa nia by ła
fi nan so wa na przez dwa ko mi te ty wy bor cze:
Pra wa i Spra wie dli wo ści oraz KWW Ry szar -
da No wa ka, cze go or dy na cja wy bor cza za -
bra nia. Pro ku ra tu ra uzna ła, że for mal nie
kan dy da tu rę R. No wa ka na pre zy den ta No -
we go Są cza wy su nął PiS, ale je go na zwi sko
mo gło po ja wiać się ta kże na bil bor dach, sy -

gno wa nych przez KWW Ry szar da No wa ka.
Oba ko mi te ty fi nan so wa ły ró żne ele men ty
kam pa nii, w któ rych po ja wiał się wi ze ru nek
pre zy den ta No wa ka.

Pa mię ta li o pre zy den cie 
Ka czo row skim

19 ma ja 2011 r. w Spo łecz nym Gim na zjum
nr 1 im. Zbi gnie wa Her ber ta w Kra ko wie,
kie ro wa nym przez na sze go są dec kie go kra -
ja na Je rze go Gi zę, od by ła się uro czy stość
w hoł dzie śp. pre zy den to wi RP na Wy -
chodź stwie Ry szar do wi Ka czo row skie mu,
ho no ro we mu oby wa te lo wi No we go Są cza.
Jej ho no ro wym go ściem by ła Ka ro li na Ka -
czo row ska, żo na pre zy den ta oraz Ka ta rzy -
na Fran cuz, żo na ofi ce ra BOR, któ ry
od kil ku na stu lat ochra niał pre zy den ta Ka -
czo row skie go i po legł wraz z Nim w Smo -
leń sku. Uro czy stość roz po czę ła się
od mszy św. w ko ście le pa ra fial nym na Kli -
nach Bor kow skich. Prze wod ni czył jej w asy -
ście ka pła nów -ka pu cy nów ks. pra łat
Wa cław Gu ba ła. Ka za nie wy gło sił ka pe -
lan szko ły, ks. ka no nik Adam Pod bie ra.
Na stęp nie na fron to nie szko ły od sło nię ta
zo sta ła ta bli ca ku czci pre zy den ta Ry szar -
da Ka czo row skie go i por. Ar tu ra Fran cu -
za. Ta bli cę wień czą sło wa Nor wi da:
„po le gnąć mo że – spra wy nie uro ni” i zdo bi

od la ny z brą zu kon ter fekt pre zy den ta au tor -
stwa He le ny Ły żwy. Po śród wie lu go ści by li
m. in.: b. kon sul wę gier ski Ar pad Ben de,
przed sta wi cie le władz wo je wódz kich i miej -
skich, „So li dar no ści”, IPN, kom ba tan tów.
Pod czas uro czy sto ści sztan dar szko ły od -
zna czo no Me da lem „Pro Me mo ria”. 

Su per soł tys Piotr Gnia dec ki
Pod czas zjaz du Sto wa rzy sze nia Soł ty sów

Zie mi Są dec kiej no wym pre ze sem tej or ga -
ni za cji zo stał Piotr Gnia dec ki (peł nią cy te
obo wiąz ki po śmier ci w sierp niu ubie głe go
ro ku Jó ze fa Szu de go, soł ty sa Bart ko wej),
b. soł ty sa Po sa do wej Mo gil skiej w gmi nie
Ko rzen na. Do no we go za rzą du sto wa rzy -
sze nia oprócz nie go we szli: Ma rian Kru -
czek (wi ce pre zes), Zo fia Bo łoz (se kre tarz),
Ma rian Ogó rek (skarb nik), Sta ni sław Kan -
tor, Ka zi mierz Pa luch i Sta ni sła wa Rams.
Do ko mi sji re wi zyj nej wy bra no: Hen ry ka Fa -
ro na, Sta ni sła wę Kmie cik, Ha li nę To karz,
Alek san dra Soł ty sa, Wie sła wa Mrzy gło -
da. Pod czas zjaz du kil ku za słu żo nych soł -
ty sów otrzy ma ło dy plo my. Wrę czał je m.in.
Zyg munt Ber dy chow ski, rad ny sej mi ku
wo je wódz twa ma ło pol skie go, któ re mu soł -
ty si dzię ko wa li za wie lo let nią po moc i wspar -
cie. Dy plo my ode bra li: Sta ni sław Te per,
Ma rian Po pie la, Sta ni sław Kieł ba sa, Ka -
zi mierz Pa luch, Ma ria Kie blerz i Piotr
Gnia dec ki.

Od wo ła na dy rek tor szpi ta la
w Kry ni cy-Zdroju

Za rząd Po wia tu No wo są dec kie go od wo -
łał ze sta no wi ska dy rek to ra szpi ta la im. J.
Die tla w Kry ni cy Ali cję Ja ro siń ską za „nie
wy ko ny wa nie po le ceń prze ło żo nych”.
Głów ne za rzu ty do ty czy ły pro wa dzo nej
mo der ni za cji, do te go do szła fa la kry ty ki
zwią za na ze współ pra cą z ka drą me dycz -
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ną. Obo wiąz ki A. Ja ro siń skiej prze jął tym -
cza so wo Sła wo mir Kmak, praw nik ze sta -
ro stwa. 

Rocz ni ca Kon sty tu cji 3 Ma ja
Msza św. w in ten cji Oj czy zny w ba zy li ce

św. Mał go rza ty z udzia łem Or kie stry Re pre -
zen ta cyj nej Stra ży Gra nicz nej i licz nych
pocz tów sztan da ro wych, oko licz no ścio wa
ho mi lia ks. pra ła ta An drze ja Ram sa (ro -
dem z Bie go nic), pro bosz cza pa ra fii Wszyst -
kich Świę tych w Cho rze lo wie, prze marsz
na Plac 3 Ma ja, wy stą pie nie pre zy den ta Ry -
szar da No wa ka i IX Są dec kie Pa trio tycz ne
Śpie wa nie „Wi taj ma jo wa ju trzen ko” w wy -
ko na niu Sce ny M i wo ka li stów MOK – oto
naj wa żniej sze ak cen ty ob cho dów 220. rocz -
ni cy uchwa le nia Kon sty tu cji 3 Ma ja.

Ma jo we ma tu ry
3178 ma tu rzy stów w No wym Są czu

i 1350 w po wie cie no wo są dec kim zda wa ło
od 4 do 28 ma ja eg za min doj rza ło ści: ma -
tu ry pi sem ne i ust ne. Z ję zy ka pol skie go
na po zio mie pod sta wo wym mie li do wy bo -
ru m.in. dwa te ma ty: ana li zę po rów naw czą
ob ra zów świa ta ma rzeń i rze czy wi sto ści
przed sta wio nych w wier szach A. Mic kie wi -
cza, Gdy tu mój trup i M. Ja sno rzew skiej -
-Paw li kow skiej Świa tło w ciem no ściach lub
cha rak te ry sty kę Ju sty ny, bo ha ter ki Gra ni cy
Zo fii Nał kow skiej. 

Szczer ba za Do bo sza
Z funk cji pre ze sa za rzą du PKS No wy

Sącz SA zre zy gno wał Sta ni sław Do bosz.
Po wo dem by ła de cy zja Za rzą du Wo je -
wódz twa Ma ło pol skie go o zwol nie niach
gru po wych w li czą cej 248 pra cow ni ków fir -
mie. Obo wiąz ki pre ze sa prze jął Ta de usz
Szczer ba, czło nek ra dy nad zor czej.

Zegz da – tu ry sta
B. wi ce mar sza łek Ma ło pol ski, obec ny

rad ny wo je wódz ki Le szek Zegz da z No we -
go Są cza zo stał eta to wym dy rek to rem biu -
ra Ma ło pol skiej Or ga ni za cji Tu ry stycz nej
w Kra ko wie.

Śla da mi Kon fu cju sza
Uczeń z kla sy 2 k z I LO im. Ja na Dłu go -

sza w No wym Są czu, Mar cin Bron giel
zdo był dru gie miej sce w kon kur sie wie dzy
o Chi nach „Chi ny: od Kon fu cju sza do Jac -
kie Cha na” i w na gro dę po je dzie do… Pe -
ki nu na obóz ję zy ko wy. Kon kurs, do któ re go
zgło si ło się 107 uczniów ma ło pol skich
szkół po nad gim na zjal nych, zor ga ni zo wał
In sty tut Kon fu cju sza w Kra ko wie. War to
pod kre ślić, że ko le dze z kla sy Mar ci -
na – Łu ka szo wi Ka li now skie mu (ubie gło -
rocz ne mu fi na li ście 51. Olim pia dy Wie dzy
o Pol sce i Świe cie Współ cze snym) nie wie -
le za bra kło do fi na ło wej dzie siąt ki (był 13).
Obaj są pod opiecz ny mi mgra Pio tra Ry -
chlew skie go, na uczy cie la hi sto rii w I LO.
W mar cu br. in ny wy cho wa nek P. Ry chlew -
skie go, Ja kub Wa law ski wy grał fi nał 52.
Olim pia dy Wie dzy o Pol sce i Świe cie
Współ cze snym.

Tę dy cha dza ła hi sto ria...
W zor ga ni zo wa nej przez Ko men dę Huf ca

No wy Sącz oraz I No wo są dec ką Dru ży nę
Wę drow ni cza im. Ste fa na Czar niec kie go.
Wio sen nej Im pre zie na Orien ta cję „Tę dy
cha dza ła hi sto ria” wzię ło udział po nad 240
har ce rzy i har ce rek. Wśród za dań by ło wy -
ko na nie ele men tu stro ju ry cer skie go, to te -
mu pa tro lu lub pio sen ki dla uwię zio nej
księ żnicz ki. Ka żdy uczest nik mu siał za po -
znać się rów nież z krót ką hi sto rią No we go

Są cza. Tra sa bie gu za koń czy ła się wspól -
nym ogni skiem na po la nie na Chru śli cach
i mszą św. od pra wio ną przez ks. Krzysz to -
fa Cze cha.

Przy jazd cha sy dów
Kil ku dzie się ciu cha sy dów piel grzy mo wa -

ło do gro bu ca dy ka Cha ima Hal ber sta ma
w No wym Są czu. W ohe lu na cmen ta rzu
ży dow skim przy ul. Ry bac kiej umie ści li ta -
bli cę upa mięt nia ją cą zmar łe go w grud -
niu 2010 r. stra żni ka tej ne kro po lii, Ja ku ba
Mul le ra, za słu żo ne go dla utrwa le nia ży -
dow skiej prze szło ści mia sta.

66 lat po woj nie
Ape lem po le głych i zło że niem kwia tów

pod Pie tą Są dec ką uczczo no w No wym Są -
czu 66. rocz ni cę za koń cze nia II woj ny świa -
to wej w Eu ro pie. Oko licz no ścio wą mszę
św. w ko ściół ku na Sta rym Cmen ta rzu od -
pra wił ob cho dzą cy w tym dniu 80. uro dzi -
ny ka pe lan kom ba tan tów ks. pra łat
Sta ni sław Cza chor, któ ry w na sy co nej
wąt ka mi hi sto rycz no -re li gij ny mi ho mi lii od -
dał hołd pol skie mu orę żo wi na prze strze ni
wie ków. Wi ce pre zy dent Bo że na Ja wor
w swo im wy stą pie niu pod kre śli ła: „Niech
na sza, są dec ka uro czy stość bę dzie wy ra -
zem wię zi z na ro da mi, któ re cier pia ły
wspól nie pod czas ostat niej woj ny, w tym
z na ro dem ro syj skim, któ re go żoł nie rze
prze le wa li krew wy zwa la jąc m.in. spod oku -
pa cji nie miec kiej No wy Sącz. Nasz dzi siej -
szy hołd przed Pie tą Są dec ką na Sta rym
Cmen ta rzu jest wy ra zem tej so li dar no ści,
któ ra kie dyś jed no czy ła nas w koń co wym
eta pie woj ny”. Ce re mo nię uświet nił wy stęp
or kie stry dę tej z Ło so si ny Dol nej pod ba tu -
tą Ta de usza Szkar ła ta, w asy ście kom pa -
nii ho no ro wej Kar pac kie go Od dzia łu Stra ży
Gra nicz nej.
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Me da le dla LOK
Rocz ni cę za koń cze nia II woj ny świa to wej

upa mięt ni li rów nież współ pra cow ni cy
i sym pa ty cy klu bu Li gii Obro ny Kra ju „Snaj -
per”, dzia ła ją ce go od 23 lat w są dec kim
Ne wa gu. Za ło ży ciel i pre zes klu bu, Jó zef
Fiut, wraz z licz nym gro nem dzia ła czy zo -
sta li ude ko ro wa ni ho no ro wy mi me da la mi
za za słu gi dla LOK. W cią gu 23 lat dzia łal -
no ści zor ga ni zo wa no 365 za wo dów strze -
lec twa spor to we go, w któ rym wzię ło udział
po nad 28 tys. osób.

Nie zna ni spraw cy
W przeded niu ob cho dów rocz ni cy zwy cię -

stwa nad fa szy zmem do szło do de wa sta cji
po mni ka i mo gi ły żoł nie rzy ra dziec kich
przy al. Wol no ści w No wym Są czu. Na mo -
nu men cie umiesz czo no na pis „Do roz biór -
ki”, a rę ce czer wo no ar mi stów wy ma lo wa no
czer wo ną far bą. Wy wie szo no też ko pię nie -
wy ko na nej uchwa ły Ra dy Mia sta No we go
Są cza o roz biór ce po mni ka z 25 lu te -
go 1992 r. Po kil ku go dzi nach słu żby miej -
skie przy wró ci ły po mnik do po przed nie go
sta nu. Spraw ców nie usta lo no.

No wa ga ze ta na Są dec czyź nie
W Kry ni cy -Zdro ju od by ła się wspól na in -

au gu ra cja „Ga ze ty Kry nic kiej” i „Re stau ra cji
Ar ty stycz nej”, pod ho no ro wym pa tro na tem
bur mi strza Da riu sza Reś ki. Po my sło daw -
cą i or ga ni za to rem dwu ty go dni ka (rów nież
w wer sji in ter ne to wej) jest Alek san der Ła -
dysz, a wy daw cą kry nic ka spół ka Stre fa
Roz ryw ki.

Bor czy ko wa w bla sku zło ta
Za ło ży ciel ka i sze fo wa Są dec kie go Uni -

wer sy te tu Trze cie go Wie ku, Wie sła wa
Bor czy ko wa (za ra zem pre zes Ogól no pol -
skiej Fe de ra cji Sto wa rzy szeń UTW) zo sta -
ła od zna czo na w Pa ła cu Pre zy denc kim
w War sza wie Zło tym Krzy żem Za słu gi. Od -
zna cze nie wrę czył jej Ja cek Mi cha łow ski,
szef Kan ce la rii Pre zy den ta.

Tyl ko Fa kro
Na opu bli ko wa nej przez ty go dnik „Po li ty -

ka” li ście 500. naj lep szych przed się biorstw

naj wy żej je dy nym są dec kim re pre zen tan tem
(na 204. miej scu) jest fir ma Fa kro (za trud -
nia ją ca ok. 3,3 pra cow ni ków), z przy cho dem
ze sprze da ży pro duk tów 1 mld 80 mln zł.

Przy ja zne mia sto
No wy Sącz zna lazł się wśród miast naj -

bar dziej przy ja znych dla biz ne su w Pol sce
zaj mu jąc wy so kie 8 m. w ran kin gu „New -
swe eka”. Pol skie me tro po lie wy raź nie prze -
gra ły z mia sta mi śred niej wiel ko ści.
Me to do lo gia ran kin gu – zo rien to wa -
na głów nie na po trze by śred nich przed się -
bior ców, a nie wiel kich kor po ra cji
– zwy cięz cą współ za wod nic twa uczy ni -
ła Kro sno przed Dą bro wą Gór ni czą, Gli wi -
ca mi i El blą giem.

Dro żej w MPK
Z dniem 1 czerw ca br. pod ro ża ły bi le ty

au to bu so we w sie ci Miej skie go Przed się -
bior stwa Ko mu ni ka cyj ne go w No wym Są -
czu: z 2 do 2,20 zł (w mie ście) i z 2,20 zł
do 2,40 zł (po za mia stem), a ce ny bi le tów
mie sięcz nych z 59 do 64,90 zł. Pre zes
MPK, An drzej Gór ski, pod wy żkę (po przed -
nia by ła w lip cu 2008 r.) uza sad nił wzro -
stem cen pa li wa. No wo ścią w usłu gach jest
uru cho mie nie kur su au to bu sem re tro tzw.
„ogór kiem” z cen trum mia sta do skan se nu
i Mia stecz ka Ga li cyj skie go.

Part ne rzy z Nie miec i Chin
W No wym Są czu prze by wa ły dwie de le -

ga cje z Nad re nii West fa lii: z part ner skie go
mia sta Schwer te na cze le z bur mi strzem
Hen ri chem Böckelührem i po wia tu Un -
na (part ne ra po wia tu no wo są dec kie go). To -
wa rzy szy ła im gru pa nie miec kiej mło dzie ży
szkol nej. No wym ak cen tem trwa ją cej

Pre zes „Snaj pe ra”, Jó zef Fiut FOT. HSZ

Pierw sza stro na no wej ga ze ty
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od 1990 r. współ pra cy bę dą sta że urzęd ni -
ków w No wym Są czu i Schwer te oraz wy -
mia na szkol na. W tych sa mych dniach
w No wym Są czu go ści li też przed sta wi cie -
le z mia sta Jia onan w Chi nach, gdzie swo -
ją fa bry kę po sia da no wo są dec ka fir ma
Fa kro. Bur mistrz Wan Jian zhong za pro sił
wła dze No we go Są cza do Chin.

Złote gody w ratuszu
Przy zna ne przez pre zy den ta RP Me da le

„Za dłu go let nie po ży cie ma łżeń skie” pre zy -
dent Ry szard No wak wrę czył pa rom, któ re
prze ży ły ra zem 50 i 55 lat – Ha li nie i Mie -
czy sła wo wi Gwoź dziom, Ire nie i Bo le sła -
wo wi Lu pom, Zo fii i Zbi gnie wo wi
Łę czyc kim, An nie i Lesz ko wi Szew czy -
kom, Wła dy sła wie i Ka zi mie rzo wi Wój -
som oraz He le nie i An drze jo wi Za ją com. 

Przed szko le w... klasz to rze
Sio stry Nie po ka lan ki z Bia łe go Klasz to ru

w No wym Są czu z dniem 1 wrze śnia uru -
cho mia ją ko lej ne w mie ście przed szko le
dla dzie ci w wie ku 3-5 lat, z na uką pod staw
ję zy ka an giel skie go, pla sty ki i ryt mi ki.
Do dys po zy cji ma lu chów od da na bę dzie
sa la gim na stycz na oraz przy klasz tor ny
ogród. Mie sięcz ne cze sne wy sza co wa no
na 300 zł.

Znad Dunajca nad Smotrycz
Po nad 40 człon ków i sym pa ty ków no wo są -

dec kie go od dzia łu To wa rzy stwa Mi ło śni ków
Lwo wa i Kre sów Po łu dnio wo -Wschod nich
pe re gry no wa ło pol ski mi śla da mi po za chod -
niej Ukra inie. Na tra sie, oprócz Lwo wa (z noc -
le giem w słyn nym ho te lu „Geo r ge”, zna la zły
się ta kie miej sco wo ści jak: Sta ni sła wów,
Krze mie niec, Po cza jew, Zba raż, Cho cim
i Oko py św. Trój cy – wszyst kie sil nie zwią za -

ne z hi sto rią i kul tu rą Rze czy po spo li tej. Punk -
tem do ce lo wym był Ka mie niec Po dol ski,
z twier dzą nad Smo try czem, uwiecz nio ną he -
ro icz ną obro ną w „Pa nu Wo ło dy jow skim”
Hen ry ka Sien kie wi cza. Na lwow skim Cmen -

ta rzu Or ląt są de cza nie zło ży li sym bo licz ny
wie niec. Du żym prze ży cie był udział w nie -
dziel nej mszy św. w ka te drze we Lwo wie. Or -
ga ni za to rem i prze wod ni kiem wy pra wy był
pre zes To wa rzy stwa Mi ło śni ków Lwo wa
i Kre sów Po łu dnio wo -Wschod nich, Bo le -
sław Bi ło wus (wraż z żo ną Zo fią).

Ode szli
W wie ku 66 lat zmarł 27 kwiet nia w No -

wym Są czu Bog dan Ja nik, b. pra cow nik
Biu ra Pro jek tów, Sa ne pi du, Ko le gium Na -
uczy ciel skie go, dzia łacz Stron nic twa De -
mo kra tycz ne go i rad ny miej ski pod ko niec
lat osiem dzie sią tych.

***
W Kry ni cy zmarł 27 kwiet nia Ka zi mierz

Bry niar ski, ho ke ista, tre ner, sę dzia ho ke jo -
wy i sa necz kar ski, ps. Cia stecz ko. Pod Gó -
rą Par ko wą miesz kał przez kil ka dzie siąt lat.
Uro dził się 11 paź dzier ni ka 1934 r. w No wym

Tar gu. Był ho ke istą no wo -
tar skiej Spój ni i Pod ha la.
Olim pij czyk (1956),
uczest nik czte rech tur nie -
jów mi strzostw Świa ta
(1955, 1958, 1959, 1961),
Mistrz Pol ski (1966), dwu -
krot ny król strzel ców li gi

(1958, 1961). Tre ner Pod ha la No wy Targ
(1968–1970), Stal Sa nok (1976-1979) i KTH
Kry ni ca (1971–1976 i 1979). Z kry ni cza na mi
dwa ra zy (1972, 1975) awan so wał do eks -
tra kla sy.

***
1 ma ja w Gor li cach zmarł w wie ku 87 lat

ks. dr Hen ryk Ostach, fi li pin, zwią za ny
od 1960 r. z Ka mian ną, gdzie w la tach 1981–
1995 był pro bosz czem i zbu do wał słyn ny
ośro dek pszcze lar ski (z Do mem Pszcze la -
rza, 1983), win du jąc tę miej sco wość nie tyl -
ko z cy wi li za cyj ne go za co fa nia, ale czy niąc
z niej sto li cę pol skie go pszcze lar stwa. Sze -
rzej w ar ty ku le Jac ka No wa ka – str. 46.

***
15 ma ja w wie ku 78 lat

zmarł w No wym Są czu
Sta ni sław Pan cerz, dłu -
go let ni pra cow nik ZNTK,
b. bok ser San de cji, za -
słu żo ny dzia łacz spor to -
wy te go klu bu,
w la tach 1954–1974 kie -

row nik dru ży ny pił kar skiej tramp ka rzy, ju -
nio rów i re zerw.

***
15 ma ja w No wym Są -

czu zmar ła Ma ria Ja wor -
ska (ur. 20 czerw ca 1925
r.), dłu go let nia na uczy ciel -
ka wy cho wa nia fi zycz ne go
Tech ni kum Eko no micz -
nym w No wym Są czu
(1950–1979) im. Oska ra

Lan ge go w No wym Są czu, ab sol went ka
WSWF w Po zna niu (1950), spor t smen ka
i dzia łacz ka Zrze sze nia Spor to we go Szkół
Za wo do wych „ZRYW” i Mię dzysz kol ne go
Klu bu Spor to we go Be skid.

***
25 ma ja w Kra ko wie zmarł Ma rek Na wa -

ra (ur. 18 kwiet nia 1956 r.), wy bit ny sa mo -
rzą do wiec i sku tecz ny po li tyk, za wsze
bez par tyj ny, mar sza łek wo je wódz twa ma -
ło pol skie go w la tach 1998–2002 i 2006–
2010. Szerzej – str. 49. W
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Jakub Pancerz, uczeń szkoły im.
Orląt Lwowskich na Cmentarzu
Orląt we Lwowie FOT. BOLESŁAW BIŁOWUS
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Tsu na mi w ska li mi kro
Mi ja rok od wiel kiej po wo dzi, któ ra na wie dzi ła Pol skę ze szłej wio sny. Ży wioł przy niósł ogrom ne stra -
ty ta kże w na szym re gio nie. Czy je ste śmy do brze przy go to wa ni na po dob ne ka ta kli zmy? – za py ta li -
śmy bryg. Paw ła Mo ty kę, za stęp cę ko men dan ta miej skie go Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w No wym
Są czu. 

Przede wszyst kim ma my sprzęt. Pod czas ostat niej po wo dzi część wy po sa że nia zo sta ła znisz -
czo na, ale na szczę ście jest już od two rzo na, za rów no w jed nost kach pań stwo wych, jak i ochot -
ni czych. Do dat ko wo zna la zły się pie nią dze z bu dże tu pań stwa i od sa mo rzą dow ców na za kup
no we go sprzę tu. Wy po sa że nie an ty po wo dzio we, któ rym dys po nu je my, jest na praw dę przy zwo -
ite. Dla nas – stra ża ków, naj wa żniej sze są przede wszyst kim pom py szla mo we, agre ga ty prą -
do twór cze, któ re słu żą do oświe tla nia, no i pi lar ki do drew na. Za po mo cą tych ostat nich
mo że my usu nąć drze wa, któ re na sku tek po wo dzi zo sta ły wy wró co ne wraz z ko rze nia mi i utrud -
nia ją swo bod ny prze pływ wo dy. W po wie cie no wo są dec kim ma my 183 za wo do wych stra ża -
ków. Oprócz te go jest ar mia ochot ni ków i wo lon ta riu szy, na któ rych mo że my li czyć. Są więc

na rzę dzia i lu dzie chęt ni do wal ki z ży wio łem, któ ry mo że oka zać się jed nak zbyt nie prze wi dy wal ny. Wi dzie li śmy co sta ło się
nie daw no w Ja po nii – kra ju bar dzo roz wi nię tym. Na sza po wódź to ta kie tsu na mi w ska li mi kro. Stra ty są nie unik nio ne, mo że -
my je tyl ko zmi ni ma li zo wać. (M.B.)

Bi lans zy sków i strat
W nie dzie lę 3 ma ja, w uro czy stość NMP Kró lo wej Pol ski, we wszyst kich ko ścio łach die ce zji tar now -
skiej od czy ta no list pa ster ski bpa Wik to ra Skor ca w związ ku z mi gra cją i zmia na mi na eu ro pej skim
ryn ku pra cy, szcze gól nie otwar ciem dla Po la ków ryn ków pra cy w Niem czech, Au strii i Szwaj ca rii. 

Bł. Jan Pa weł Wiel ki uczył w en cy kli ce po świę co nej war to ści ludz kiej pra cy, że zja wi sko
wy jaz du za chle bem jest złem ko niecz nym (…). Pa pież prze strze gał przy tym, aby emi gra cja
nie po cią gnę ła za so bą szkód mo ral nych. Ob ser wa cja ży cia spo łecz no -re li gij ne go w na szej
die ce zji oraz wi zy ty u ro da ków w kra jach osie dle nia, po zwa la ją stwier dzić, że nie ste ty, czę sto
do nich do cho dzi. Emi gra cja osła bia, a nie rzad ko zry wa wię zi z Bo giem, z naj bli ższy mi, ze śro -
do wi skiem po cho dze nia, z pa ra fią. Re la cje ma łżeń sko -ro dzin ne ule ga ją wy krzy wie niu bądź
osła bie niu, a na wet cał ko wi te mu znisz cze niu. Po zo sta wio ne dzie ci czy mło dzież, któ rych wy -
cho wa niem pró bu ją zaj mo wać się bab cie, dziad ko wie, na uczy cie le i ka te che ci, bo le śnie od -
czu wa ją, że nikt i nic nie jest w sta nie za stą pić ro dzi ców. Po nad to wie lu, zwłasz cza mło dych
emi gran tów, za cho wu je się tak jak by prze kro cze nie gra ni cy Pol ski da wa ło im przy zwo le nie

na prze kra cza nie wszel kich gra nic mo ral no ści i lek ce wa że nie Bo żych przy ka zań. (…) Ma jąc na uwa dze te dość po wszech ne
na emi gra cji zja wi ska, ape lu ję do wszyst kich, któ rzy roz wa ża ją pod ję cie de cy zji o wy jeź dzie, aby po prze dzi li ją głę bo kim na -
my słem. Trze ba po pro stu zwa żyć bi lans po ten cjal nych zy sków i strat, pa mię ta jąc przy tym o sło wach Je zu sa, któ ry prze strze -
gał: „Cóż za ko rzyść od nie sie czło wiek, choć by ca ły świat zy skał, a na swej du szy szko dę po niósł”. (HSZ) 

No wy Sącz – Ho me swe et ho me
Yeliz Yal cin, mło da, sym pa tycz na Tur czyn ka, stu dent ka po ło żnic twa Uni wer sy te tu Sa ka rya w Ada pa -
zan (Tur cja) spę dzi ła pół ro ku w No wym Są czu. Przy je cha ła do Pol ski w ra mach mię dzy na ro do we go
pro gra mu wy mia ny mło dzie ży Era smus. By ła słu chacz ką In sty tu tu Zdro wia PWSZ, z prak ty ką na od -
dzia le gi ne ko lo gicz no -po ło żni czym są dec kie go szpi ta la. 

Do No we go Są cza przy je cha łam na po cząt ku se me stru zi mo we go, do zna jąc w pierw szych
dniach szo ku – kul tu ro we go, kli ma tycz ne go i czu jąc się ogól nie sa mot nie w zu peł nie ob cym
kra ju. Wszyst ko tu by ło in ne. Po mi mo ty lu na pierw szy rzut oka od mien no ści po mię dzy kul tu -
rą tu rec ką a pol ską, w grun cie rze czy już po nie speł na mie sią cu po by tu w No wym Są czu za -
czę łam się tu czuć… jak u sie bie, jak bym tu już miesz ka ła od dłu ższe go cza su. Za ka żdym ra zem
od by wa jąc wy ciecz ki po za Sącz – za rów no do in nych miast, jak i kra jów – chcia łam już do nie -
go wra cać. Być mo że gdy bym wy bra ła ja kiś in ny ośro dek aka de mic ki do stu dio wa nia, np. Kra -
ków, mia ła bym wię cej oka zji do za ba wy, ale nie ża łu ję te go wy bo ru. No wy Sącz to na praw dę
pięk ne, choć nie wiel kie, mia sto. Ca ły se mestr stu diów w Pol sce mi nął bar dzo szyb ko, ale za -

raz po po wro cie do Tur cji za czę łam już my śleć o po wro cie do No we go Są cza, po wta rza jąc so bie „Ho me swe et ho me”. Wró -
cę tu na pew no. Na ra zie or ga ni zu ję już swo ją 3-mie sięcz ną prak ty kę wa ka cyj ną w Pol sce.

tłum. z an giel skie go: An na Po lek (ko or dy na tor Pro gra mu LLP Era smus w PWSZ w No wym Są czu)

OPINIE
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Gru pie sta ro są de czan, z któ rą
da ne mi by ło pod ró żo wać,
prze wo dził pi lot – Mie czy -
sław Wi tow ski. Mo gli śmy ta -

kże li czyć na opie kę du cho wą ks. pra ła ta
Mar ka Ta bo ra – pro bosz cza pa ra fii św.
Elżbie ty w Sta rym Są czu i s. Ma rii Te -
re sy Izwor skiej – ksie ni sta ro są dec kich
sióstr kla ry sek, któ ra mu ry klasz to ru
opu ści ła dzię ki po zwo le niu bi sku pa tar -
now skie go. Głów nym ce lem na szej piel -

grzym ki by ło oczy wi ście uczest nic two
w uro czy sto ści be aty fi ka cji Ja na Paw -
ła II, ale na ma pie pod ró ży zna la zły się
ta kże We ne cja, Rzym i Asyż.

Wła ści wie to już w We ne cji, do któ -
rej ran kiem 29 czerw ca do pły nę li śmy
stat kiem z por tu Sot to ma ri na, na sze
oczy przy ku wa ły bia ło -czer wo ne fla gi,
któ re z du mą pre zen to wa li na si ro da cy.
Zresz tą pol ski ję zyk sły chać by ło ze
wszyst kich stron. W ba zy li ce św. Mar -

ka, co rusz od pra wia ne by ły msze świę -
te, a spa cer wą ski mi, ale ja kże uro kli wy -
mi ulicz ka mi We ne cji, bar dziej
przy po mi nał nie dziel ną prze chadz kę
po Kra ko wie, niż mie ście, gdzie uro dził
się słyn ny Gia co mo Ca sa no va. Do rze -
czy wi sto ści spro wa dzał jed nak wi dok
gon do lie rów, któ rzy na brak pra cy nie
mo gli na rze kać. Wie czo rem zmę cze ni,
ale peł ni wra żeń sta wi li śmy się w ho te -
lu w miej sco wo ści Mon te pul cia no. 

Jesz cze bar dziej „pol ski” oka zał się
Rzym, do któ re go za wi ta li śmy 30 kwiet -
nia. Po dob no te go dnia do sto li cy Włoch
przy je cha ło czter dzie ści ty się cy na szych
ro da ków, ja mia łam wra że nie, że jest ich
set ki ty się cy. Miesz kań cy Wiecz ne go
Mia sta przy ję li nas nie zwy kle cie pło
i ser decz nie. Zew sząd sły sze li śmy py ta -
nie – Po lac co?, a twier dzą cej od po wie -

Są de cza nie na be aty fi ka cji Ja na Paw ła II

Z gro du św. Kin gi do Rzy mu
W dniu beatyfikacji Jana Pawła II w Rzymie nie mogło
zabraknąć mieszkańców Starego Sącza. Grupę 47 osób
pożegnali przy ołtarzu papieskim 28 kwietnia przedstawiciele
władz miasta i gminy z burmistrzem Marianem Cyconiem
na czele oraz ks. Roman Stafin – kapelan sióstr klarysek,
który udzielił pielgrzymom błogosławieństwa.

WYDARZENIA

Starosądeczanie na placu św. Piotra FOT. KB
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dzi to wa rzy szy ły bra wa i ści ska nie rąk.
So bot nia desz czo wa po go da mo że i nie
by ła wy ma rzo na na zwie dza nie, ale wy -
star cza ją ca, aby zo ba czyć Pan te on, Fon -
tan nę di Tre vi, Ka pi tol, czy Ko lo seum.
Te go dnia na uli cach Rzy mu mi ja li śmy
na szych zna jo mych i są sia dów. Nie la da
nie spo dzian ką by ło też spo tka nie z abp.
Ju liu szem Ja nu szem – obec nym nun cju -
szem apo stol skim w Sło we nii, któ ry jak
wia do mo uro dził się w Ły cza nej (gm.
Ko rzen na). Po po łu dnio wa wi zy ta
przy ba zy li ce św. Pio tra da wa ła ni kłe na -
dzie je na zna le zie nie się na pla cu w dniu
be aty fi ka cji. Wo kół już „cza to wa li” piel -
grzy mi na ka ri ma tach. Cią gle jed nak
mie li śmy na dzie ję, że pod czas mszy
świę tej, na któ rej pa pież Jan Pa weł II zo -
sta nie wy nie sio ny do chwa ły bło go sła -
wio nych, bę dzie my bli sko oł ta rza
głów ne go. No, ale nie uda ło się... 

Wcze snym ran kiem 1 ma ja do tar li -
śmy na Sta dio Olim pi co, gdzie by ły
przy go to wa ne miej sca par kin go we dla
pol skich au to ka rów. Wło si nie zwy kle
spraw nie kie ro wa li ru chem, a piel grzy -
mów wo zi ły au to bu sy ko mu ni ka cji
miej skiej. W ogrom nym tłu mie lu dzi
pró bo wa li śmy po dejść pod Plac św.
Pio tra. Tym cza sem słu żby po rząd ko we
za my ka ły ko lej ne uli ce. W koń cu zna -
leź li śmy się na Piaz za del Ri sor gi men -
to, nie opo dal wej ścia do Mu zeum
Wa ty kań skie go. Wo kół nas po wie wa ły
bia ło -czer wo ne fla gi i trans pa ren ty, któ -

re in for mo wa ły, z ja kiej miej sco wo ści
przy je cha li piel grzy mi. W ten spo sób
do strze gli śmy na szych ro da ków – gru -
pę z Kon gre ga cji Ku piec kiej z No we go
Są cza oraz miesz kań ców Li ma no wej.
By li jesz cze Wło si, Fi li piń czy cy, Bra -
zy lij czy cy i Hisz pa nie. Część pąt ni ków
na Piaz za del Ri sor gi men to spę dzi ła
noc, in ni – po dob nie jak my, do tar li

wcze snym ran kiem. I tak wspól nie
ocze ki wa li śmy na godz. 10. Kie dy
na te le bi mie po ja wił się pa pież Be ne -
dykt XVI roz le gły się grom kie bra wa.
Zresz tą to spon ta nicz ne wy ra ża nie ra -
do ści i wdzięcz no ści to wa rzy szy ło nam
kil ka krot nie: kie dy Oj ciec Świę ty ogła -
szał Ja na Paw ła II bło go sła wio nym, kie -
dy zwra cał się do Po la ków i kie dy tak
pięk nie w ho mi lii mó wił o swo im Wiel -

kim Po przed ni ku. To by ły ogrom ne
emo cje i nie je den z piel grzy mów
ukrad kiem ocie rał łzy.

Po za koń cze niu mszy świę tej z na pię -
ciem ocze ki wa li śmy na in for ma cje, kie -
dy bę dzie mo żna udać się na Plac św.
Pio tra i usta wić w ko lej ce ocze ku ją cych
na wej ście do ba zy li ki, w któ rej znaj do -
wa ła się trum na z cia łem bł. Ja na Paw -
ła II. Wbrew po zo rom nie trwa ło to zbyt
dłu go. Oko ło go dzi ny 15 sta nę li śmy
w ko lej ce. Ni ko mu zda wał się nie prze -
szka dzać upał, ni ko go nie prze ra ża ła kil -
ku go dzin na per spek ty wa sta nia
w słoń cu i tyl ko dwu let nia dziew czyn -
ka, któ rą obok mnie trzy mał na rę kach
oj ciec, znie cier pli wio na py ta ła: kie dy
pój dzie my do Pa pie ża?

W koń cu zna leź li śmy się przed wej -
ściem do ba zy li ki św. Pio tra. Tam na szą
uwa gę przy ku wał be aty fi ka cyj ny por tret
Ja na Paw ła II. Do pie ro te raz mo gli śmy
przyj rzeć mu się do kład nie. Nie jed ne mu
mo gło wy da wać się, że Oj ciec Świę ty
pa trzy wła śnie na nie go. Zdu mie nie by -
ło jesz cze więk sze, kie dy wy cho dząc ze
świą ty ni, z zu peł nie in nej stro ny, po ja -
wi ło się do kład nie to sa mo wra że nie
– bł. Jan Pa weł II zno wu pa trzył wła śnie
na mnie... 

Przej ście przez ba zy li kę i od da nie
hoł du Oj cu Świę te mu po trak to wa li śmy
ja ko wy ró żnie nie. Po mi mo wiel kie go
tłu mu uda ło nam się na chwi lę przy sta -
nąć i po mo dlić. To by ło wiel kie prze ży -

Nie lada niespodzianką
było też spotkanie z abp.
Juliuszem Januszem
– obecnym nuncjuszem
apostolskim w Słowenii,
który jak wiadomo urodził
się w Łyczanej (gm.
Korzenna). Popołudniowa
wizyta przy bazylice św.

WYDARZENIA
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cie, któ re trud no opi sać sło wa mi. Zmę -
cze ni, peł ni wra żeń i pew ni, że za chwi -
lę znaj dzie my się w au to ka rze, któ ry
za wie zie nas do ho te lu w miej sco wo ści
Po mez zia, wra ca li śmy na Sta dio Olim -
pi co. 

Ostat nim ce lem na szej piel grzym ki
był Asyż, do któ re go za wi ta li śmy 2 ma -
ja. Wi zy cie w mie ście św. Fran cisz ka
i je go du cho wej cór ki św. Kla ry, szcze -
gól ny wy raz nada wa ła obec ność wśród

nas ksie ni sta ro są dec kie go klasz to ru
sióstr kla ry sek. Tra sę wy zna czy ły nam
oczy wi ście miej sca zwią za ne z ży ciem
oboj ga świę tych. Zna la zły się więc
na niej: ba zy li ka św. Fran cisz ka, ba zy li -
ka św. Kla ry, oba ko ścio ły: gór ny i dol -
ny, a ta kże ma ły śre dnio wiecz ny
ko śció łek św. Da mia na, któ ry był pierw -
szym klasz to rem kla ry sek. Spa ce ru jąc
ulicz ka mi Asy żu nie je den z nas miał
wra że nie, że zna lazł się w miej scu,
w któ rym czas za trzy mał się kil ka set lat
te mu. Wi dok gro bu św. Fran cisz ka skła -
niał do ci chej za du my i mo dli twy, po -
dob nie zresz tą jak kryp ta, w któ rej
w 1872 ro ku umiesz czo no cia ło Kla ry. 

Ostat ni noc leg wy padł w Ri mi ni,
miej sco wo ści nad Mo rzem Ad ria tyc -
kim. W dro dze po wrot nej do Pol ski
wstą pi li śmy jesz cze na Kah len berg
w Wied niu. Mia ło to swo je uza sad nie -
nie. Był 3 ma ja – 220. rocz ni ca uchwa -
le nia Kon sty tu cji 3 Ma ja. Tam,
w ko ście le św. Jó ze fa, uczest ni czy li śmy
we mszy świę tej.

Do Rzy mu za wieź li śmy na sze in ten -
cje, przy wieź li śmy na dzie ję, że zo sta -
nie my wy słu cha ni. Mo że tro chę lep si,
mo że z sil niej szy mi fun da men ta mi wia -
ry, ale na pew no umoc nie ni na ucza niem
bło go sła wio ne go Ja na Paw ła II.

KIN GA BED NAR CZYK 

Poczuli
świętość
Papieża-Polaka

P rzez kil ka pierw szych dni ma -
ja z Rzy mu wra ca li Są de cza -
nie, któ rzy w zor ga ni zo wa nych
gru pach wy je cha li na be aty fi -

ka cję Ja na Paw ła II. Wra ca li do do mu
zmę cze ni, ale szczę śli wi. 

– To by ła piel grzym ka ży cia – mó wi
An drzej Pisz czek z Mar cin ko wic, któ ry
po wiódł do Wiecz ne go Mia sta 50 osób
oboj ga płci, w ró żnym wie ku z ca łej Są -
dec czy zny. W pro gra mie piel grzym ki,
oprócz Rzy mu, by ła We ne cja, Pa dwa,
Asyż i Lo re to, gdzie spo czy wa ją żoł nie -
rze Ar mii gen. An der sa. 

– Tyl ko po ło wie na szej gru py uda ło
się wejść na Plac św. Pio tra pod czas
mszy be aty fi ka cyj nej, ce le bro wa nej
przez Be ne dyk ta XVI, ale to nie ma zna -
cze nia. Naj wa żniej sze by ło po czuć oso -
bi ście, a nie za po śred nic twem
te le wi zo ra, nie zwy kłość tej hi sto rycz nej
chwi li i świę tość na sze go pa pie ża, gdy
sta li śmy w wie lo go dzin nej ko lej ce
do trum ny bło go sła wio ne go Ja na Paw -
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ła II. Te prze ży cia zo sta ną w pa mię ci
do koń ca ży cia – uwa ża pan An drzej. 

Do Rzy mu za brał ca łą ro dzi ną: ma -
łżon kę Ka ta rzy ną oraz dwój kę dzie ci: 2-
let nią We ro ni kę i 8-let nie go Ja sia.

Oj ciec i syn pa ra do wa li w Wa ty ka nie
w stro jach la chow skich, wzbu dza jąc po -
dziw pąt ni ków z ca łe go świa ta. W tej
gru pie Są de czan po za ks. An drze jem
Kmie ci kiem, ka te che tą z Mar cin ko wic,
był har mo ni sta To masz Czop i czas
ocze ki wa nia w mi lio no wym tłu mie
na mszę św. be aty fi ka cyj ną na si Są de -
cza nie umi la li so bie śpie wem. Jak tyl ko
po Rzy mie roz nio sły się la chow skie me -
lo die, to jak pszczo ły do mio du, za czę li
lgnąć do na szych pąt ni ków in ni kra ja nie
z Są dec czy zny, a by ło ich tej pa mięt nej,
pierw szo ma jo wej nie dzie li wie lu. 

An drzej Pisz czek spe cjal nie na be aty -
fi ka cję pa pie ża -Po la ka uło żył w Wiel ka -
noc pio sen kę na me lo dię „Hej by stro
wo da”. Po da je my obok sło wa, gdyż ta
pio sen ka po win na wejść do że la zne go
re per tu aru La chów Są dec kich i jest tu
rów nież od wo ła nie do cu dow ne go ob ra -
zu Mat ki Bo żej Po cie sze nia z ko ścio ła
Du cha Świę te go w No wym Są czu. 

Do daj my, że pan An drzej jest jed ną
z dwóch osób w die ce zji tar now skiej,
któ re nie opu ści ły żad nej z 28. Pie szych
Piel grzy mek Tar now skich na Ja sną Gó -
rę, za co przed trze ma la ty, pod czas ju -
bi le uszo wej XXV Pie szej Piel grzym ki
Tar now skiej zo stał wy ró żnio ny spe cjal -
nym me da lem bi sku pa tar now skie go.
Pierw szy raz po szedł do Czę sto cho wy,
gdy miał 14 lat. Na piel grzym ce po znał
swo ją przy szłą żo nę, po cho dzą cą z miej -
sco wo ści Mau sy Ma łe, ostat ni noc leg
przed wej ściem do Czę sto cho wy. 

(HSZ)

Hej bystro woda
(Be aty fi ka cja Ja na Paw ła II)

Hej by stro wo da, by stro wo dzic ka, 
Przy szła no wi na do Ja nic ka. 
Że cud już zo stał nam za twier dzo ny 
Nasz Oj ciec Świę ty Bło go sła wio nym. 

Od gro du Kin gi, gdzie wo da rwą ca, 
Ja dą La cho wie od Są cza. 
Z Są dec kiej Gó ry Łask Prze mie nie nia, 
Od Mat ki Bo żej Po cie sze nia.

W na sze Be ski dy sam pa pież tra fił, 
Ro bił po wtór kę z geo gra fii. 
Znał ście żki ludz kie i z Bo giem bra tał 
Nasz naj mą drzej szy Gaz da świa ta.

Go ściń cem je choł w Be skid Wy spo wy, 
Wi toł Go bi skup Piotr z Li ma no wej. 
Tam sław nej Pie cie od dał po kło ny 
Co Jej na ło żył nie gdyś ko ro ny.

Hej z da le kie go je dzie my kra ju, 
Jan Pa weł II pa trzy z ra ju. 
Od Bo ga da ny, bło go sła wio ny 
Nasz Oj ciec Świę ty umi lo ny.

Hej z zie mi pol skiej prze szedł do wło skiej,
Za wie rzył los nasz Mat ce Bo skiej. 
I z Wa ty ka nu moc ta pły nę ła, 
Że jesz cze Pol ska nie zgi nę ła.

na mel. la chow ską „Hej by stro wo da”
Wiel ka noc 2011, sł. An drzej Pisz czek

WYDARZENIA

FO
T.

 K
B

FO
T.

 A
P

FO
T.

 A
P

SADECZANIN czerwiec 2011_SADECZANIN  29-05-2011  23:16  Strona 14



CZERWIEC 2011 Sądeczanin 15

v www.sadeczanin.info

Po dzwon ne dla Opti mu sa
Słyn na no wo są dec ka fir ma Opti -

mus SA, za ło żo na w 1988 r. przez Ro -
ma na Klu skę, prze szła do hi sto rii.
Le gen dar na nie tyl ko na pol skim ryn ku
in for ma tycz nym spół ka – po sprze da niu
przez R. Klu skę udzia łów w 2002 r.
BRE Ban ko wi kon tro lo wa ne mu przez
Zbi gnie wa Ja ku ba sa – zo sta ła prze nie -
sio na w 2006 r. do War sza wy i obec nie
zmie ni ła na zwę na CD Pro jekt Spół ka
Ak cyj na, co mia ło za ak cen to wać prze -
bra nżo wie nie fir my, któ ra bę dzie te raz
pro du ko wać i dys try bu ować gry kom pu -
te ro we. Ostat nim (od li sto pa da 2010 r.)
pre ze sem Opti mu sa SA był Adam Ki -
ciń ski, zwią za ny z CD Pro jekt, któ ry
za swo je naj więk sze osią gnię cia za wo -
do we uwa ża wy da nie w 2007 r. gry
„Wiedź min” (opar tej na pro zie An drze -
ja Sap kow skie go), mul ti me dial ne go be -
st sel le ra sprze da ne go w ilo ści po nad 1,5
mln sztuk, z cze go po nad 200 000 sztuk
w Pol sce. Współ pro du cen tem gry jest
spół ka Ago ra, wy daw ca „Ga ze ty Wy -
bor czej”. 

Przy po mnij my, że R. Klu ska i Opti -
mus by li twór ca mi naj więk sze go pol -
skie go por ta lu in ter ne to we go Onet. pl
(na zwa po cho dzi od sło wa Opti mu -
sNet), prze ję te go przez gru pę ITI. 

Kry ni ca bez sa nek
Wo je wódz ki Sąd Ad mi ni stra cyj ny

w Kra ko wie zde cy do wał, że nie bę dzie
to ru sa necz ko we go w Kry ni cy z po wo -
du – jak orze czo no w sen ten cji wer dyk -
tu – wy bo ru przez wła dze sa mo rzą do we
po przed niej ka den cji dla in we sty cji złej
lo ka li za cji. Sąd uznał, że plan za go spo -
da ro wa nia dla Gó ry Par ko wej, któ ry do -
pusz cza bu do wę to ru, na le ży w ca ło ści
uchy lić. Pod kre ślił też, że czę ścio wą od -
po wie dzial ność za nie od po wied nie
wska za nie in we sty cyj ne po no szą urzęd -
ni cy Mi ni ster stwa Zdro wia, któ rzy za -
ak cep to wa li bu do wę to ru nie zgod nie
z pra wem: w stre fie ści słej ochro ny
uzdro wi ska. Wy rok ozna cza, nie ste ty,
prze pa dek 35 mln zł do ta cji, któ rą Mi -
ni ster stwo Spor tu przy zna ło na ten cel.
Na roz po czę te już ro bo ty przy go to waw -
cze (pro jek ty i do ku men ta cję, bu do wę
dro gi na stok i wy cin kę drzew) Kry ni ca
wy da ła ok. 2 ml zł. Ko men ta rze po de -
cy zji są du są roz bie żne: od sa tys fak cji
eko lo gów, któ rzy twier dzą, że uchro nio -
no Gó rę Par ko wą przed eko ro zbo jem
i de wa sta cją oko licz nych źró deł wo dy
mi ne ral nej, po opi nie o mar no traw stwie
wy dat ko wa nych już fun du szy i ode bra -
niu uzdro wi sku du żej szan sy roz wo jo -
wej. Bur mistrz Da riusz Reś ko,
za po wie dział, że wspól nie z urba ni sta -

mi po szu ka in nej lo ka li za cji dla to ru sa -
necz ko we go, aby in we sty cja by ła bez -
piecz na dla źró deł wód mi ne ral nych
i umo żli wia ła w jej po bli żu stwo rze nie
ta kich obiek tów jak par king, na któ ry
pod Gó rą Par ko wą nie by ło miej sca. 

Vec tra prze ję ła In sat
Dzia ła ją ca od 1992 r. w No wym

i Sta rym Są czu te le wi zja ka blo wa In sat
zy ska ła no we go wła ści cie la: spół kę Vec -
tra z Gdy ni, dru gie go pod wzglę dem
licz by abo nen tów te le ko mu ni ka cyj ne go
ope ra to ra ka blo we go w Pol sce. Fir ma
ob słu gu je pra wie 800 ty się cy klien tów
w 157 mia stach na te re nie ca łe go kra ju.
Dy rek to rem ope ra cyj nym Vec try jest
Krzysz tof Bur mer.

Po Ja dwi dze – Na wo jow ska 
Re mont no wo są dec kiej uli cy Kró lo -

wej Ja dwi gi w No wym Są czu do bie ga
koń ca, ale MZD nie tra ci cza su i za bie -
ra się za no we in we sty cje. Ogło sił wła -
śnie prze targ na re mont są sia du ją cej
z nią ul. Na wo jow skiej. Pra ce za kła da ją
wy mia nę na wierzch ni, a ta kże wy cin kę
drzew. Re mont ul. Na wo jow skiej w No -
wym Są czu do ty czy od cin ka od ul. Krę -
tej do gra nic mia sta. Obok prac
zwią za nych z ze rwa niem as fal tu, uzu -
peł nie niem pod bu do wy i po ło że niem

GO SPO DAR CZE LU STRO RE GIO NU
GOSPODARKA
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no wej war stwy na wierzch ni, rów no cze -
śnie zo sta nie uło żo ny chod nik z kost ki
bru ko wej.

To nie wszyst ko. Na jezd ni zo sta ną na -
ma lo wa ne no we li nie. Dro go wcy zaj mą
się ta kże 24 stu dzien ka mi ka na li za cyj ny -
mi. Przy oka zji zo sta nie wy cię tych 30
drzew. Mia sto wzbo ga ci się jed nak o 35
sztuk no wych sa dzo nek. W tej chwi li nie
jest jesz cze zna ne, w któ rych miej scach
no wo są dec ka flo ra wzbo ga ci się o drzew -
ka. Miej ski Za rząd Dróg wska że te miej -
sca, a ta kże ga tu nek sa dzo nek. Ro bo ty
po trwa ją w naj gor szym wy pad ku dwa
mie sią ce.

Kró cej, bo mie siąc po trwa na pra wa
chod ni ka wzdłuż ul. Na wo jow skiej, tym
ra zem od ci nek od ul. Gra nicz nej do ul.
Sta ro dwor skiej. Rzecz do ty czy po -
nad ty siąc me trów kwa dra to wych płyt
be to no wych. W tym przy pad ku rów nież
doj dzie do wsta wie nia sze ściu stu dzie -
nek ście ko wych.

Jesz cze w tym ro ku prze bu do wa ny
zo sta nie ta kże od ci nek od uli cy Wę gier -
skiej do gra nic mia sta. Ul. Bie go nic ka
prze sta nie ist nieć w obec nej po sta ci. Po -
wsta nie no wa dro ga z chod ni ka mi i ka -
na li za cją. Obec nie jezd nia na uli cy
Bie go nic kiej jest w bar dzo złym sta nie.
Re mon ty po szcze gól nych od cin ków nie
po pra wia ją sy tu acji.

Dru ga mło dość gó ry zam ko wej
w Mu szy nie

Gó ra zam ko wa w Mu szy nie już
wkrót ce zmie ni się nie do po zna nia.
Wszyst ko za spra wą za wrot nej kwo ty
– 8,5 mln zł – ja ka ma zo stać wy da -
na na bu do wę no wych atrak cji dla
miesz kań ców i tu ry stów. Alej ki spa ce ro -
we, sty lo we al ta ny oraz oświe tle nie po ja -
wią się na gó rze zam ko wej w Mu szy nie.
W czę ści zdro jo wej po wsta ną też pla ce

za baw dla naj młod szych i si łow nia
na wol nym po wie trzu. Wła dze uzdro wi -
ska chcą za go spo da ro wać te ren tak, aby
ka żdy zna lazł tam coś dla sie bie.

– Po wsta nie tam m.in. ak tyw ny park
dla se nio rów, w któ rym zo sta nie zor ga -
ni zo wa na tzw. ze wnętrz na si łow nia
z przy rzą da mi do ćwi czeń – mó wi Jan

Gol ba, bur mistrz Mu szy ny. Ko lej ną
atrak cją bę dą pla ce za baw i bo iska wie -
lo funk cyj ne, tym ra zem dla młod szych
ama to rów ak tyw ne go wy po czyn ku.

– Bę dzie rów nież miej sce dla re kre -
acji lecz ni czej. W jed nej z al tan znaj dzie
się źró deł ko z wo dą mi ne ral ną – do da je
J. Gol ba.

Część atrak cji bę dzie do stęp na już la -
tem i je sie nią. Na to miast dru gi etap prac
pro wa dzo ny bę dzie w przy szłym ro ku.
Wszyst ko ma kosz to wać 8,5 mln zł.

Dro gie Miastecz ko Mul ti me dial ne
Roz po czę ła się sprze da ży po wierzch -

ni par ku tech no lo gicz ne go Mia stecz ka
Mul ti me dial ne go w No wym Są czu. Ce -
na: 40 zł za 1 m2. To o ok. 10 zł dro żej niż
koszt wy na ję cia obiek tu w in nych są dec -
kich lo ka li za cjach. Wiel kie otwar cie
za rok, we wrze śniu. Czy go ści przy wi -
ta ją pu ste po wierzch nie?

– W tym mo men cie pro wa dzo ne są
głów nie roz mo wy z fir ma mi, któ re zna ły
pro jekt i by ły za in te re so wa ne zlo ka li zo -
wa niem swo ich firm w Par ku jesz cze
przed roz po czę ciem in we sty cji. Cho dzi
o ok. 8 pod mio tów. Są to klien ci świa do -
mi war to ści do da nych wy ni ka ją cych ze
spe cy fi ki naj mu te go ro dza ju po wierzch -
ni biu ro wej – mó wi Ur szu la Lis ze spół -
ki Mia stecz ko Mul ti me dial ne. Zda niem
na szej roz mów czy ni wła śnie dla firm in -
no wa cyj nych tech no lo gicz nie o wie le
wa żniej sze niż ce na za metr, jest mo żli -
wość ko rzy sta nia ze spe cja li stycz nych
la bo ra to riów oraz pa kie tu usług do rad -
czych dla firm.

Jak in for mu je spół ka, od wrze śnia
roz po czy na się rów nież kam pa nia pro -
mo cyj na Par ku, skie ro wa na do in we sto -
rów z ze wnątrz: cho dzi o ca łą
Ma ło pol skę i Pod kar pa cie.

– W ra mach dzia łań pro mo cyj nych
chce my po ka zać, że No wy Sącz to świet -
ne miej sce gdzie ła two mo żna wdro żyć
w ży cie idee „work -li fe ba lan ce”, czy li
po łą czyć ży cie pry wat ne z suk ce sem za -
wo do wym – do da je U. Lis. 

Do wrze śnia 2012 r. spół ka chce wy -
na jąć ok. 80 proc. po wierzch ni par ku.
Pra ce idą zgod nie z pla nem, i po mi mo
trud nej zi my, wy ko na nych zo sta ło ok. 25
proc. prac bu dow la nych.

REPORTERZY „SĄDECZANINA”
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● Gó ra zam ko wa w Mu szy -
nie już wkrót ce zmie ni się
nie do po zna nia. Wszyst ko
za spra wą za wrot nej kwo ty
– 8,5 mln zł – ja ka ma zo -
stać wy da na na bu do wę
no wych atrak cji dla miesz -
kań ców i tu ry stów.
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Uro czy stość ze swa dą i uśmie -
chem pro wa dził zna ko mi ty
ak tor Piotr Szwe des z Lidz bar -
ku War miń skie go (grał m.in.

w „Zło to pol skich”), do bry zna jo my pre -
ze sa (dow cip ko wał m.in. z je go „czu pry -
ny”). W kom ple cie sta wi ła się, z ca łym
do sto jeń stwem, wła dza miej ska: pre zy -
dent Ry szard No wak ze swo imi za stęp -
ca mi: Je rzym Gwi żdżem i Bo że ną
Ja wor, któ ra kie dyś uczy ła w „bu dow lan -
ce” przy szłe go pre ze sa Ra mek su ję zy ka

pol skie go. Nie za bra kło par la men ta rzy -
stów i part ne rów fir my, m.in. przed sta -
wi cie li Ban ku Spół dziel cze go w No wym
Są czu (w przy szłym ro ku bank ob cho -
dzi 100-le cie) i fir my Fa kro. 

– W 1996 r. pe wien mło dy, do brze za -
po wia da ją cy się bez ro bot ny, za sta na -
wiał się, co da lej zro bić ze swo im
ży ciem… – roz po czął opo wieść o pre ze -
sie Ra mek su Piotr Szwe des. Po tem by -
ła 12 tys. zł bez zwrot nej po życz ki
z Wo je wódz kie go Urzę du Pra cy w No -

wym Są czu na roz krę ce nie wła sne go
biz ne su.

– Pierw sze go dnia dzia łal no ści skle -
pu Ro ber ta Ram sa nie po ja wił się ża den
klient. Dru gie go dnia – by ło dwo je klien -
tów, ale nic nie ku pi li, trze cie go dnia zja -
wi ło się czwo ro klien tów i jed na star sza
pa ni za ku pi ła my dło mar ki „Pe li kan”
za ów cze sne 30 gro szy i za pła ci ła go tów -
ką – opo wia dał Piotr Szwe des, a sa la pę -
ka ła ze śmie chu. Po tem jesz cze Szwe des
opo wia dał, jak pre zes Ro bert Rams wo -
ził w ba ga żni ku po lo ne za gla zu rę, a po -

tem tasz czył 20 m2 pły tek na 4 pię tro.
Ta kie by ły po cząt ki fir my… 

Dzi siaj Ra mex to po ten tat w han dlu
ma te ria ła mi bu dow la ny mi i wy koń cze -
nio wy mi. Po sia da od dzia ły w Piw nicz -
nej, Msza nie Dol nej, Gor li cach…,
a na wet – Kra ko wie i War sza wie oraz
bliź nia czą fir mę w Pre szo wie na Sło wa -
cji. Współ pra cu je z hur tow nia mi, wy ko -
naw ca mi i de we lo pe ra mi w ca łej Pol sce;
jest lau re atem wie lu na gród biz ne so -
wych m.in. „Ga ze li Biz ne su”, „Li de ra
Ryn ku” etc. W 2006 ro ku Ra mex wdro -
żył sys tem ISO, co sa mo w so bie
o czymś świad czy (ze wnętrz ny au dyt
za rzą dza nie fir mą). Co tu wie le pi sać:

Dzi siaj Ra mex to po ten tat
w han dlu ma te ria ła mi bu -
dow la ny mi i wy koń cze nio -
wy mi. Po sia da od dzia ły
w Piw nicz nej, Msza nie Dol -
nej, Gor li cach..., a na wet
– Kra ko wie i War sza wie
oraz bliź nia czą fir mę w Pre -
szo wie na Sło wa cji.

Sukces osiągnął nasz „chłopak” Robert Rams, 
dzięki uporowi, pracowitości, talentom 

15 lat firmy Ramex

Roz po czy nał od skle pu z jed no oso bo wą ob słu gą na ul. Ko le jo -
wej w No wym Są czu, obec nie za trud nia 120 osób i po sia da fir -
mę han dlo wą bra nży bu dow la nej roz po zna wal ną nie tyl ko
w Ma ło pol sce. W so bo tę 21 ma ja w Miej skim Ośrod ku Kul tu ry
w No wym Są czu od by ła się aka de mia z oka zji 15-le cia dzia łal -
no ści fir my Ra mex, ale tak na praw dę był to be ne fis jej pre ze sa
Ro ber ta Ram sa. W tym ro ku pre zes koń czy czter dziest kę.
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kto z są de czan nie zna Cen trum Ma te -
ria łów Bu dow la nych fir my Ra mex
przy ul. Wi śnio wiec kie go, gdzie pę dzi -
my po płyt ki do kuch ni, umy wal kę, kle -
je, far by, kiel nię, pę dzel itd. 

***
Pod czas dow cip nej pre zen ta cji dro gi

ży cio wej Ro ber ta Ram sa, ró żnych eta -
pów ży wio ło we go roz wo ju je go fir my,
dzia łal no ści cha ry ta tyw nej i me ce na tu
kul tu ral ne go Ra mek su (fir ma jest m.in.
spon so rem Je sien ne go Fe sti wa lu Te -
atral ne go w No wym Są czu, ale co się
dzi wić, sko ro ro dzo ną sio strą Ro ber ta
Rams jest Mar ta Ja ku bow ska, sze fo wa
MOK -u), na ekra nie prze wi ja ły się ko -
lo ro we zdję cia, ta kże ze spo tkań in te gra -
cyj nych za ło gi. 

– Nie by ło by suk ce su Ra mek su bez
was, pra cow ni ków – dzię ko wał Ro bert
Rams, a po tem wrę czył pa miąt ko we sta -
tu et ki naj bli ższym współ pra cow ni kom
z ka dry kie row ni czej fir my. Pre zes wy -
ró żnił m.in. Ro ber ta Pał kę, Paw ła Ogór -
ka, Krzysz tof Ta ba ka i An nę Lis (gł.
księ go wą). Dzię ko wał też ko le gom,
przy ja cie lem i ro dzi nie (wiel kim nie -
obec nym był brat pre ze sa). Po tem usta -
wi ła się ko lej ka z kwia ta mi, upo min ka mi
i gra tu la cja mi. Ko lej ni mów cy (naj le piej
to zro bi li po sło wie: Wie sław Jan czyk
i Bro ni sław Dut ka oraz Ire na Le gut ko,
sze fo wa mar ke tin gu z za przy jaź nio ne go
z na szym mie sięcz ni kiem „Do bre go Ty -
go dni ka Są dec kie go” pod kre śla li, że
suk ces osią gnął „nasz chło pak”, są de -

cza nin, dzię ki upo ro wi, pra co wi to ści i ta -
len tom, co du żo ga dać. Ca ły zysk pre zes
„pa ko wał” do tąd w roz wój fir my, choć
nie stro nił od wy pa dów w Al py i eg zo -
ty kę, co by ło wi dać na ekra nie.

W koń cu Ro bert Rams za siadł, jak
ce sarz, w spe cjal nie dla nie go przy go to -
wa nym fo te lu, a sa la od śpie wa ła mu
na sto ją co „Sto lat”. Za chwi lę do pre ze -
sa do łą czy ła uro cza ma łżon ka Ma rio la

i dwój ka dzie ci. Po tem jesz cze Piotr
Szwe des ge nial nie za śpie wał nie za po -
mnia ny szla gier Ka ba re tu Du dek
„W Pol skę idzie my, dro dzy pa no wie”.
Aka de mię za koń czył kon cert An drze ja
i Mai Si ko row skich (gru pa „Pod Bu dą”).
Też nie źle za śpie wa li, na mia rę 15-le cia
po rząd nej fir my są dec kiej. 

Dru ga część spo tka nia ju bi le uszo we -
go fir my Ra mex od by ła się w ho te lu
„Be skid”, ale tam już re por te ra „Są de -
cza ni na” nie by ło. Pew nie szko da…

(HSZ)
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– Nie byłoby sukcesu
Rameksu bez was,
pracowników – dziękował
Robert Rams, a potem
wręczył pamiątkowe
statuetki najbliższym
współpracownikom z kadry
kierowniczej firmy. 
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PRZEMOC  
KRADNIE ŻYCIE

 
  

„Niebieska Linia” 801 12 00 02
 

 www.niebieskalinia.info

 

692 87 40 87
 

 
 

 www.mops.nowysacz.pl  
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M iej ski Ośro dek Po mo cy Spo -
łecz nej w No wym Są czu
w ra mach re ali za cji Pro gra -
mu Prze ciw dzia ła nia Prze -

mo cy w Ro dzi nie pn. „Prze moc Krad nie
Ży cie” opra co wał har mo no gram dzia łań
ma ją cy na ce lu stwo rze nie mo żli wo ści
uzy ska nia po mo cy i wspar cia oso bom, ro -
dzi nom do świad cza ją cym prze mo cy, włą -
cze nie do sys te mu prze ciw dzia ła nia
prze mo cy m.in. śro do wisk oświa ty, słu żby
zdro wia, or ga ni za cji po za rzą do wych, wy -
mia ru spra wie dli wo ści oraz pod nie sie nie
kom pe ten cji pra cow ni ków in sty tu cji dzia -
ła ją cych w ob sza rze prze ciw dzia ła nia
prze mo cy w ro dzi nie. 

Oso by do świad cza ją ce prze mo cy
w ro dzi nie mo gą uzy skać po moc i wspar -
cie oraz ma ją mo żli wość upo rząd ko wa nia
spraw ro dzin nych w Punk cie Wspar cia
i Kon sul ta cji w MOPS No wy Sącz po przez
kon takt ze spe cja li sta mi: pra cow ni kiem
so cjal nym, praw ni kiem, psy cho lo giem,
po li cjan tem, du chow nym. 

Dla osób do zna ją cych prze mo cy, znaj -
du ją cych się w sy tu acjach kry zy so wych
oraz ich oto cze nia uru cho mio ny zo stał te -
le fon za ufa nia – in fo li nia nr 692 87 40 87.

W ce lu zła go dze nia psy cho lo gicz nych
skut ków prze mo cy w ro dzi nie pro wa -
dzo ny jest na bór do Grup Wspar cia dla
ko biet. 

Ko bie ty do świad cza ją ce prze mo cy
w ro dzi nie bę dą mo gły zdo być umie jęt no -
ści wy cho dze nia z kry zy su i ra dze nia so -
bie w sy tu acji kry zy so wej. 

Kon fe ren cja pn. „Wy cho wa nie po przez
dia log. Roz ma wia jąc – za po bie ga my prze -
mo cy” skie ro wa na do śro do wi ska oświa ty
po głę bi wie dzę na te mat zja wi ska prze mo -
cy, co za pew ni udzie la nie od po wied nio
wcze snej po mo cy dzie ciom ofia rom prze -
mo cy, prze ży wa ją cym trud no ści. Do star czy
na uczy cie lom no wych na rzę dzi, me tod, po -
my słów słu żą cych do sko na le niu sztu ki dia -
lo gu i po głę bia nia wza jem nych re la cji
zdziec kiem. Kon fe ren cja zor ga ni zo wa nabę -

dzie przez Miej ski Ośro dek Po mo cy Spo łecz -
nej wspól nie z Ka to lic kim Cen trum Edu ka cji
Mło dzie ży „Ka na” oraz Ze spo łem Po mo cy
Psy cho lo gicz no – Pe da go gicz nej „Osto ja. 

W mie sią cu grud niu br. MOPS pla nu je
kon fe ren cję pn. „Prze moc Krad nie Ży cie”,
na któ rej zo sta ną przed sta wio ne do tych -
cza so we dzia ła nia re ali zo wa ne przez
MOPS w ra mach Pro gra mu Prze ciw dzia -
ła nia Prze mo cy w Ro dzi nie oraz wy ty czo -
ne bę dą kie run ki dzia łań na la ta na stęp ne.

Kon fe ren cja ma rów nież na ce lu uka za nie
ska li zja wi ska wy stę po wa nia prze mo cy
w ro dzi nie na te re nie na sze go mia sta oraz
zwięk sze nie spo łecz nej wra żli wo ści i za an -
ga żo wa nie w spra wy prze ciw dzia ła nia
prze mo cy w ro dzi nie. 

Miej ski Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej
pla nu je rów nież zor ga ni zo wa nie spe cja li -
stycz ne go szko le nia dla pra cow ni ków so -
cjal nych, pie lę gnia rek śro do wi sko wych
i szkol nych i Ze spo łu In ter dy scy pli nar ne -

go ce lem pod nie sie nia efek tyw no ści dzia -
łań po mo co wych i in ter wen cyj nych oraz
po sze rze nia wie dzy i umie jęt no ści po stę -
po wa nia w pra cy z ofia ra mi prze mo cy.•

Za chę ca my oso by do świad cza ją ce
prze mo cy w ro dzi nie do ko rzy sta nia
z ofer ty po mo co wej Miej skie go Ośrod ka
Po mo cy Spo łecz nej w No wym Są czu, ul.
Ży wiec ka 13. 

JÓ ZEF MAR KIE WICZ
Dy rek tor MOPS w Nowym Sączu

„Przemoc jest zjawiskiem występującym powszechnie w naszym społeczeństwie
i dotyka rodzin o różnym statusie społecznym. Jest zarówno skutkiem jak

i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Należy ją zaklasyfikować do kategorii zachowań
negatywnych i szkodliwych społecznie. Mimo, że w relacjach międzyludzkich

istniała od zawsze, niestety, mówiono o niej niewiele.”

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 
W RODZINIE PN. „PRZEMOC KRADNIE ŻYCIE”
REALIZOWANY PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM SĄCZU

Oso by do świad cza ją ce prze mo cy w ro dzi nie mo gą
uzy skać po moc i wspar cie oraz ma ją mo żli wość upo -
rząd ko wa nia spraw ro dzin nych w Punk cie Wspar cia
i Kon sul ta cji w MOPS No wy Sącz po przez kon takt ze
spe cja li sta mi: pra cow ni kiem so cjal nym, praw ni -
kiem, psy cho lo giem, po li cjan tem, du chow nym.

Dla osób do zna ją cych prze mo cy, znaj du ją cych się
w sy tu acjach kry zy so wych oraz ich oto cze nia uru -
cho mio ny zo stał te le fon za ufa nia – in fo li nia
nr 692 87 40 87.

T E K S T  S P O N S O R O W A N Y
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Zawy ko rzy sta nie by stre go nur -
tu gór skiej rze ki do pro duk -
cji prą du za bra ła się fir ma

„Eko -Ener gia Ma ło pol ska” sp. z o.o.
z sie dzi bą w Bil sku w gm. Ło so si -
na Dol na. Jej mło dy pre zes Mar cin Bo -
che nek pra cu je na jed nej ze sta cji
ben zy no wej w No wym Są czu. 

– Otwar cie elek trow ni pla nu je my
w paź dzier ni ku – za po wia da Mar cin Bo -
che nek. 

Na po mysł tej in we sty cji pan Mar cin
wpadł pod czas pod ró ży z bra tem Woj -
cie chem po sta nie Wi scon sin w Sta nach
Zjed no czo nych. Co kil ka na ście mil na -
po ty ka li urzą dze nia wy ko rzy stu ją ce od -

na wial ne źró dła ener gii: jak nie za po ra
na rze ce, to fer ma wia tro wa. Cze mu
u nas te go nie spró bo wać? – po my śle li. 

***
Bra cia z po cząt ku ma rzy li o wia tra ku,

ale ks. Fran ci szek Klag z Ry tra wy bił im
ten po mysł z gło wy, do ra dza jąc bu do wę
ma łej elek trow ni wod nej. Mą dry ten ka -
płan, pre kur sor wy ko rzy sta nia na tu ral -
nych źró deł ener gii na zie mi są dec kiej
(wia trak w Ry trze i mi nie lek trow nia wod -
na przy tam tej szym ko ście le to wła śnie
dzie ło ks. Kla ga), wy tłu ma czył mło dym
przed się bior com, że na Są dec czyź nie nurt
Du naj ca pły nie nie ustan nie, na to miast dni
wietrz ne po ja wia ją się w krat kę. Pierw sze

Ta cy mło dzi, am bit ni, od wa żni z otwar tą gło wą zmie nia ją Są dec czy znę

Nia ga ra w Świ niar sku
W Świ niar sku na Du naj cu, w gmi nie Cheł miec, po wsta je ma ła
elek trow nia wod na. Ro bo ty bu dow la ne od je sie ni ze szłe go ro ku
pro wa dzi Che mo bu do wa Kra ków. Na ra zie za wie le tam jesz cze
nie wi dać, ale już wkrót ce oczom spa ce ro wi czów i węd ka rzy
uka że się za rys urzą dzeń hy dro tech nicz nych w peł nej kra sie.

GOSPODARKA
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do świad cze nia Bo chen ko wie zdo by li od -
ku pu jąc zruj no wa ną elek trow nię wod ną
na Ra bie w My śle ni cach. Do pro wa dzi li ją
do sta nu uży wal no ści, a po tem od sprze -
da li z zy skiem. 

Kil ka lat za bra ło bra ciom gro ma dze -
nie nie zbęd nych po zwo leń, uzgod nień
i opi nii, m.in. dra Lesz ka Au gu sty na, ich -
tio lo ga, pre ze sa no wo są dec kie go okrę gu
Związ ku Węd ka rzy Pol skich. Wresz cie
otrzy ma li upra gnio ny pa pie rek z Re gio -
nal nej Dy rek cji Ochro ny Śro do wi ska
i mo gli ro zej rzeć się za wy ko naw cą.

Elek trow nia wy ko rzy sta ist nie ją cy próg
wod ny na Du naj cu, zwa ny są dec ką „Nia -
ga rą”, gdzie na pra wym brze gu znaj du je
się uję cie wo dy Są dec kich Wo do cią gów.
Opa da ją ce z hu kiem wo dy Du naj ca two -
rzą w tym miej scu ma low ni czą ka ska dę
– ulu bio ne miej sce za ko cha nych – któ ra
wkrót ce zo sta nie wy ko rzy sta na do pro -
duk cji prą du. Wo da po bie ra na w na tu ral -
ny spo sób z Du naj ca (ko mo ra uję cia
wcho dzi w ko ry to rze ki na od le głość 3 m,
two rząc ba sen wlo to wy o ga ba ry tach: 3
x 15,90 m) spły nie 50-me tro wym ka na łem
wlo to wym do sztol ni z tur bi na mi, by na -
stęp nie po wró cić 60-me tro wym ka na łem
od pły wo wym do rze ki. 

In we stor zo bo wią zał się do bu do wy
prze pław ki, po zwa la ją cej przy ni skim
sta nie wo dy na swo bod ną mi gra cję ryb
w gó rę rze ki. Do tąd próg wod ny w okre -
sie su szy był dla ryb prze szko dą nie

do po ko na nia. Wie lo let nie po mia ry
prze pły wu Du naj ca (śred nia wy no -
si 19,3 m/s) spra wia ją, że na wet w „su -
chym ro ku” nie po win no za brak nąć
wo dy do po ru sza nia ło pat tur bin.

Bu do wa ka na łu, za kup dwóch tur bin
Ka pla na (zmon to wa nych na spe cjal ne
za mó wie nie są de czan w No wej So li)
oraz po sta wie nia ma łe go bu dyn ku elek -
trow ni (13x9 m), gdzie ener gia ki ne tycz -
na tur bin za mie ni się na ener gię
elek trycz ną, to wy da tek kil ku mi lio nów
zło tych. In we stor wziął kre dyt w ban ku,
a po tro sze sko rzy stał z fun du szy unij -
nych. W koń cu elek trow nia Ra fa ła Bo -
chen ka i sp -ki ide al nie wpi su je się
w dy rek ty wę Unii Eu ro pej skiej, na kła -
da ją cą na Pol skę obo wią zek po zy ski wa -
nia do 2015 ro ku 15 pro cent ener gii ze
źró deł od na wial nych. Cho dzi o wia tra -
ki, tur bi ny wod ne, geo ter mię i bio ma sę.

Ma ła elek trow nia wod na w Świa niar sku
zo sta nie włą czo na do ogrom nej sie ci ener -
ge tycz nej. Bę dzie wy twa rzać 500 kW, co
od po wia da za si la niu 50 ty po wych go spo -
darstw do mo wych al bo roz ja rze niu 5 tys.
ża ró wek o mo cy 100 wa tów. Przed się wzię -
cie ma oczy wi ście cha rak ter ko mer cyj ny,
ale na praw dę du żo wo dy upły nie w Du naj -
cu, za nim ta in we sty cja się zwró ci. 

„Są de cza nin” ki bi cu je Mar ci no wi Bo -
chen ko wi. Ta cy mło dzi, am bit ni, od wa żni,
z otwar tą gło wą zmie nia ją Są dec czy znę. 

(HSZ)

Na po mysł tej in we sty cji
pan Mar cin wpadł pod czas
pod ró ży z bra tem Woj cie -
chem po sta nie Wi scon sin
w Sta nach Zjed no czo nych.
Co kil ka na ście mil na po ty -
ka li urzą dze nia wy ko rzy -
stu ją ce od na wial ne źró dła
ener gii: jak nie za po ra
na rze ce, to fer ma wia tro -
wa. Cze mu u nas te go nie
spró bo wać? – po my śle li.

ZDJĘCIA: HSZ
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T am tej so bo ty kon cern (głów ną
sie dzi bę po sia da w Wies ba den
w Niem czech) wy na jął ca łe
Mia stecz ko Ga li cyj skie. Fir ma

ochro niar ska nie wpusz cza ła bez za pro -
sze nia. Za kła do wą bie sia dę z ró żny mi
sma ko ły ka mi i atrak cja mi po prze dzi ła
– za mó wio na przez za kła do wą So li dar -
ność, któ rą od lat kie ru je An to ni
Ko śció łek – msza św. od pra wio na w za -
byt ko wym ko ście le św. św. Pio tra i Paw -
ła w Są dec kim Par ku Et no gra ficz nym.
Ks. Piotr Li sow ski, pro boszcz pa ra fii św.
Waw rzyń ca w Bie go ni cach, pięk nie mó -
wił w swo im ka za niu o eto sie pra cy, że
czło wiek jest do pra cy stwo rzo ny i że
pra cę na le ży sza no wać. 

Z Ra ci bo rza, bliź nia cze go za kła du
w Bie go ni cach, przy je cha ły do Mia stecz -
ka Ga li cyj skie go trzy au to ka ry pra cow -
ni ków plus eki pa 17 ro we rzy stów (je cha li
trzy dni). Był też pe wien bie gacz nie -
miec ki, któ ry tam tej so bo ty dwu krot nie
po ko nał tra sę: Bie go ni ce – Go łąb ko wi ce.

***
– Dro ga ro dzi no SGL Car bon – roz -

po czął prze mó wie nie prze bra ny już
w gar ni tur pre zes Ar min Bruch, jed -
na z wa żniej szych po sta ci eu ro pej skie -
go biz ne su. Dwa la ta te mu na po dob nej
pod czas są dec kich ob cho dów Dnia Hut -
ni ka A. Bruch pod pi sał cy ro graf, że na -
stęp nym ra zem przy je dzie na ro we rze
i sło wa do trzy mał. Pan Ar min mó wił

po pol sku pra wie jak Be ne dykt XVI.
Obie cy wał, że tym ra zem nie bę dzie za -
nu dzał to wa rzy stwa eko no mią i za rzą -
dza niem, ale tro chę za nu dzał. 

– War tość fir my za le ży od klien tów,
bez klien tów by li by śmy ni czym – prze -
ko ny wał gość z Nie miec. 

An gielsz czy znę Ar mi na Bru cha dow -
cip nie prze kła dał na pol ski An drzej Ho -
tloś, pre zes za rzą du SGL Car bon
Pol ska SA, ro do wi ty są de cza nin. Ze ści -
słe go za rzą du SGL Gro up The Car bon
Com pa ny do No we go Są cza po fa ty go -
wa li się do No we go Są cza jesz cze: Jut -
ta Schult i Pe ter Zim mer.

Wy ró żnia ją cym się pra cow ni kom
z No we go Są cza i Ra ci bo rza pre ze si
wrę czy li od zna kę „Za słu żo ny dla SGL
Car bon Pol ska SA”, co ma – jak do wie -
dzie li śmy się – ta kże po wa żny wy miar
fi nan so wy. 

Z No we go Są cza me dal otrzy ma li:
Ma rek Pu lit, Mar cin Rze miń ski, An to ni
Pla ta, Zyg munt Dłu gosz, Jan Gro ma la
(40 lat pra cy!) i Re no ald So ko łow ski
(szef za kła do wej or ga ni za cji OPZZ). 

„In no wa to rem Ro ku 2010” zo stał
An to ni Ko czaj z Ra ci bo rza. Dy plo my

Pra ca w Car bo nie jest ma rze niem wie lu są de czan 

Hut ni cy z Bie go nic
Na ro we rze, pro sto z Bie go nic, przy je chał do Mia stecz ka Ga li -
cyj skie go w No wym Są czu, w so bo tę 21 ma ja wi ce pre zes mię -
dzy na ro do we go kon cer nu SGL Gro up The Car bon Com pa ny,
Ar min Bruch. Hol ding po sia da w No wym Są czu – Bie go ni cach
zna ny za kład pro duk cji elek trod wę glo wych. Pra ca w SGL Car -
bon Pol ska SA (daw niej Po lgraph, wcze śniej SZEW) to ma rze -
nie wie lu są de czan. Tam są naj lep sze pła ce w No wym Są czu.

GOSPODARKA
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za bez wy pad ko wą pra cę w 2010 ro ku,
w Car bo nie przy wią zu je się do te go
ogrom ną wa gę, otrzy ma li dy rek to rzy za -
kła dów Ma rek Pu lit (No wy Sącz) i Ja -
cek Le śniow ski (Ra ci bórz).

***
Roz ma wia li śmy z Ro ma nem No wa -

kiem, dy rek to rem kadr i za ku pów SGL
Car bon Pol ska SA. – Obec nie za trud nia -
my Pol sce 820 osób, w dwóch są dec kich
za kła dach 480 – mó wił. 

Przy chód SGL Car bon Pol ska SA
w ubie głym ro ku wy niósł po nad mi liard
zło tych. – Sy tu uje my się w pierw szej
dwu dzie st ce pol skich eks por te rów, 95
pro cent na szej pro duk cji wy sy ła my
za gra ni cę – do dał No wak. 

Roz ma wia li śmy też ze zwy kły mi pra -
cow ni ka mi są dec kie go za kła du Car bo -
nu. – Z PIT -a za ubie gły rok wy szło mi,
że za ro bi łem po nad 80 ty się cy zło tych,
nie na rze kam, choć od dwóch lat pod -
wy żki w Car bo nie ma ją tyl ko cha rak ter
in fla cyj ny – po wie dział nam pe wien pra -
cow nik ze śred nie go do zo ru tech nicz ne -
go są dec kie go za kła du, z 30-let nim
sta żem pra cy.

Po czę ści ofi cjal nej sce ną usta wio ną
pod ra tu szem Mia stecz ka Ga li cyj skie go
za wład nął Ze spół Pie śni i Tań ca „Do li -
na Du naj ca”, ob cho dzą cy w tym ro ku
ju bi le usz 40-le cia. To praw dę mó wiąc
za kła do wy ze spół. Po wstał przy SZEW -
-ie w 1971 r. i do dzi siaj za kład jest je go
głów nym spon so rem. Za tem śpie wa li
i tań czy li swoi dla swo ich, a pre ze si kla -
ska li, co po win no się prze ło żyć na god -

ne utrzy ma nie ze spo łu. Przy naj mniej ta -
ką na dzie ję wy ra ża sze fo wa ze spo łu Ka -
ta rzy na Le gut ko, oczy wi ście pra cow nik
SGL Car bon Pol ska SA.

A po tem za czę ła się se ria kon kur sów
i roz ma itych za baw, włącz nie z po tań -
ców ką do bia łe go ra na. Tak się ba wi li
pra cow ni cy SGL Car bon Pol ska SA. Co

tu wie le mó wić: Car bon to so lid na fir -
ma, dba ją o lu dzi z nie miec ką rze tel no -
ścią: pi wo, sznaps i kieł ba ski, cza sem
przy świę cie po ja wi się ułań ska, pol ska
fan ta zja. 

***
Fir ma SGL Car bon (daw niej Po -

lgraph i SZEW) ode gra ła i od gry wa wa -
żną ro lę w ży ciu re gio nu są dec kie go.

Fir ma SGL Car bon ode gra ła
i od gry wa wa żną ro lę w ży -
ciu re gio nu są dec kie go.
Przez za kła dy w Bie go ni -
cach, kie ro wa ne przez dłu -
gie la ta przez wy bit ne go
me ne dże ra dr. Mi ro sła wa
Le bie dzie jew skie go, prze -
wi nę ło się wie lu fa chow -
ców, któ rzy obej mo wa li
póź niej od po wie dzial ne
sta no wi ska w prze my śle
i sek to rze pu blicz nym.

ZDJĘCIA: HSZ
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Przez za kła dy w Bie go ni cach, kie ro wa -
ne przez dłu gie la ta (1968–1997) przez
wy bit ne go me ne dże ra dr. Mi ro sła wa Le -
bie dzie jew skie go, prze wi nę ło się wie lu
fa chow ców, któ rzy obej mo wa li póź niej
od po wie dzial ne sta no wi ska w prze my -
śle i sek to rze pu blicz nym. Stąd wy szli
m.in. b. se na tor i rek tor WSB -NLU dr
Krzysz tof Paw łow ski, b. wo je wo da Jó -
zef Jun gie wicz, b. pre zes „Są dec kich
Wo do cią gów” Zbi gniew Ko wal. SZEW
bu do wa ły blo ki miesz kal ne, wspie ra ły
kul tu rę (do dziś utrzy mu ją ze spół re gio -
nal ny „Do li na Du naj ca”), wy po sa ża ły
szpi tal. Są wa żną czę ścią współ cze sne -
go ob li cza Są dec czy zny. 

Współ cze śnie stu diu jąc wy ni ki fi nan -
so we SGL Car bon Pol ska naj bar dziej
prze ma wia do wy obraź ni dy na mi ka
przy cho dów i czy ste go zy sku. Po wsta ją -
ce w No wym Są czu (i w Ra ci bo rzu) wy -
ro by wę glo wo -gra fi to we znaj du ją
za sto so wa nie w prze my śle sta lo wym,
alu mi nio wym, che micz nym me ta lur -
gicz nym i kom pu te ro wym a ta kże w pro -
duk cji pół prze wod ni ków i w tech ni ce
ko smicz nej (ko rzy sta z nich NA SA),
w trans por cie oraz tech ni ce me dycz nej
i la bo ra to ryj nej. 

SGL Gro up The Car bon Com pa ny
jest czo ło wym na świe cie pro du cen tem
w tej bra nży, za trud nia 6 tys. pra cow -
ni ków w 39 za kła dach na trzech kon ty -
nen tach (Eu ro pie, Ame ry ce Pół noc nej
i Azji). Sie dzi ba cen tra li znaj du je się
w Wies ba den w Niem czech. Rocz -
na sprze daż wy ro bów ca łe go kon cer nu

prze kra cza 1,6 mld eu ro. Fir ma jest
mię dzy na ro do wa nie tyl ko w sfe rze za -
rzą dza nia (per so nel kie row ni czy two -
rzą fa chow cy z Nie miec, USA, Włoch,
Fran cji, Hisz pa nii, Ka na dy i Pol ski),
ale i pod wzglę dem obec no ści na świa -
to wym ryn ku, al bo wiem jej sieć sprze -
da ży i dys try bu cji obej mu je 100
kra jów. 

Dziś przed się bior stwo na le ży do wio -
dą cych pro du cen tów wy ro bów z wę gla
i gra fi tu. Są to przede wszyst kim wę glo -

we, pół gra fi to we i gra fi to we blo ki ka to -
do we do pro duk cji alu mi nium, wę glo we,
pół gra fi to we i gra fi to we wy kła dzi ny
do wiel kich pie ców i pie ców elek trycz -
nych a ta kże elek tro dy wę glo we uży wa -
ne do pro duk cji fos fo ru i krze mu. 

Ko lej na gru pa wy ro bów to gra fi ty
spe cjal ne, w któ rych naj więk szy udział
sta no wi two rzy wo do pro duk cji ba te rii
li to wo jo no wych wy ko rzy sty wa nych m.
in. w te le fo nach ko mór ko wych i lap to -

pach. Gra fi to we śli zgi wy twa rza ne
w SGL Car bon Pol ska ku pu ją pro du cen -
ci na pę dów lo ko mo tyw i tram wa jów.

Oko ło 95 proc. wy ro bów tra fia
na eks port. Wy ro by spół ki ku pu ją naj -
więk si pro du cen ci sta li i alu mi nium
z Bra zy lii, Ar gen ty ny, Ka na dy, Egip tu
po Nor we gię, Ja po nię, Taj wan i Au stra -
lię. W kra ju głów ny mi od bior ca mi są
Hu ta Ar ce lor -Mit tal War sza wa, Hu ta
Za wier cie, Hu ta Czę sto cho wa oraz Hu -
ta Sta lo wa -Wo la.

Kon ku ren cja w tej bra nży na świa to -
wym ryn ku jest ostra, więc by do trzeć
do ogra ni czo ne go krę gu od bior ców
i zna leźć się na sta łej li ście do staw ców
trze ba ofe ro wać pro duk ty po nad stan dar -
do wej ja ko ści. 

Dziś SGL Car bon Pol ska jest jed nym
z fi la rów kon cer nu SGL Gro up. Ma
ugrun to wa ną po zy cję ryn ko wą wśród
naj lep szych pro du cen tów z Ja po nii,
USA i Eu ro py. Od zwier cie dle niem
ogrom ne go po stę pu, któ ry do ko nał się
w ostat nich la tach oraz do sko na łych
wskaź ni ków eko no micz no -fi nan so wych
są licz ne na gro dy i wy ró żnie nia. Jest to
efekt wy sił ku ca łej za ło gi, któ ra bar dzo
szyb ko przy sto so wa ła się do no wych
wa run ków eko no micz nych oraz no wo -
cze snych sys te mów za rzą dza nia, dzię ki
cze mu mo żli we by ło stwo rze nie me cha -
ni zmów cią głe go do sko na le nia pro duk -
cji, pro ce sów i ob ni żki kosz tów
wy twa rza nia. 

W swym ob sza rze dzia ła nia fir ma
jest zna ko mi cie zin te gro wa na z ryn kiem

Około 95 proc. wyrobów
trafia na eksport. Wyroby
spółki kupują najwięksi
producenci stali
i aluminium z Brazylii,
Argentyny, Kanady, Egiptu
po Norwegię, Japonię,
Tajwan i Australię.

GOSPODARKA

SADECZANIN czerwiec 2011_SADECZANIN  29-05-2011  23:16  Strona 26



CZERWIEC 2011 Sądeczanin 27

v www.sadeczanin.info

Unii Eu ro pej skiej i ma ugrun to wa ną po -
zy cję na ryn ku świa to wym. 

***
Po cząt ki fir my się ga ją ro ku 1960,

kie dy to po wsta ły Są dec kie Za kła dy
Elek tro -Wę glo we. Pierw szy mi dy rek to -

ra mi by li Eryk Mo krosz (1960-1963)
i Fran ci szek Pio trow ski (1963-1968).
Pro duk cję roz po czę to w 1965 ro ku. Naj -
pierw by ły to ma sy i elek tro dy wę glo -
we, po tem elek tro dy gra fi to we i wy ro by
drob ne. 

Zmia ny, ja kie na stą pi ły w Pol sce
po 1989 ro ku, do pro wa dzi ły do prze -
kształ ce nia do tych cza so we go przed się -
bior stwa pań stwo we go w spół kę ak cyj ną
skar bu pań stwa, co na stą pi ło 11 mar -
ca 1991 r. Spół ka zo sta ła wpi sa na do re -
je stru han dlo we go pod na zwą
Po lgraph SA. 

Ko lej ny roz dział w dzie jach fir my
otwo rzy ła sprze daż ak cji Ban ko wi Han -
dlo we mu w War sza wie, któ ry stał się
wła ści cie lem 88,9% ak cji spół ki. Po zo -
sta łe ak cje na by li pra cow ni cy. 1 wrze -
śnia 1995 ro ku wła ści cie lem Po lgra phu
stał się świa to wy li der na ryn ku ma te -
ria łów z wę gla i gra fi tu, kon cern SGL
Car bon AG, któ ry od ku pił od Ban ku
Han dlo we go SA więk szo ścio wy pa kiet
ak cji spół ki. Z tym dniem roz po czął się
pro ces in te gra cji spół ki ze struk tu ra mi
SGL Car bon Gro up.

W tym cza sie SGL Car bon AG pod -
pi sał umo wy ze związ ka mi za wo do wy -
mi, okre śla ją ce m.in. za sa dy po li ty ki
ka dro wej i go spo dar czej. Kon cern re -
pre zen to wał głów ny szef Ro bert Ko eh -
ler, zaś związ kow ców An to ni Ko śció łek
z „So li dar no ści” i Re no ald So ko łow ski
z OPZZ. Umo wa za pew ni ła sta bi li za cję
za trud nie nia, choć nie obe szło się bez
pew nych re duk cji ka dro wych. 

1 lip ca 1996 ro ku spół ka przy ję ła na -
zwę SGL Car bon SA w No wym Są czu,
ana lo gicz nie do sto so wa ne go w kon cer -
nie na zew nic twa. Bez po śred nim sze fem
za kła du w No wym Są czu zo stał wte dy
Franz Ber ger.

Z bie giem lat fir ma prze szła ku ra cję
od chu dza ją ca. Urząd Mia sta od ku pił 60
arów, pry wat na fir ma – przy chod nię za -
kła do wą, sprze da no też in ne bu dyn ki.
Trud nym dla są de czan mo men tem by ła
fu zja z bliź nia czym za kła dem w Ra ci -
bo rzu, gdzie for mal nie prze nie sio no sie -
dzi bę spół ki.

***
Pierw szą de cy zję lo ka li za cyj ną

o umiej sco wie niu za kła du w Bie go ni cach
pod ję ła Wo je wódz ka Ko mi sja Pla no wa -

nia Go spo dar cze go w Kra ko wie w 1952 r.
w ra mach uprze my sło wie nia do li ny Du -
naj ca; prze ma wia ły za tym na stę pu ją ce
czyn ni ki: bli skie źró dła za opa trze nia
w ener gię elek trycz ną (Ro żnów, Czchów),
do bre za opa trze nie w wo dę, du że nad wy -
żki si ły ro bo czej w pow. no wo są dec kim,
od po wied nie wa run ki geo lo gicz ne, do brze
roz wi nię ta sieć szkol nic twa (wy kształ co -
ne ka dry). Wkrót ce jed nak de cy zję anu lo -
wa no, bu do wę prze nie sio no w re jon
Dą bro wy Tar now skiej, gdzie in we sty cję
skre ślo no z pla nu. Do po my słu bu do wy
za kła du w Bie go ni cach (z do ce lo wym za -
trud nie niem 2 tys. pra cow ni ków) po wró -
co no pod ko niec lat 50. 

Pre zes fir my, An drzej Ho tloś:
– Na szym atu tem jest ja kość. Nie wy -

star czy tyl ko speł nie nie wy ma gań tech -
nicz nych. Wy kła dzi na pie ca mu si
rze czy wi ście słu żyć bez a wa ryj nie 15 lat,
a elek tro dy dla prze my słu alu mi nio we -
go 5–8 lat. Utrzy ma nie te go stan dar du to
naj lep sza gwa ran cja utrzy ma nia klien tów.
Je ste śmy opty mi sta mi. Mi mo od czu wa ne -
go na świe cie kry zy su eko no micz ne go nie
ma ny wąt pli wo ści, że spo wol nio na ostat -
nio ko niunk tu ra na elek tro dy wę glo we,
ka to dy, i wy kła dzi ny pie co we dla hut sta li
i alu mi nium wró ci. 

HENRYK SZEWCZYK

An drzej Ho tloś

Lat 48, ab sol went
Aka de mii Eko no micz -
nej w Kra ko wie (eko -
no mi ka i or ga ni za cja
han dlu za gra nicz ne -
go) z 1987 r. Tuż
po stu diach pod jął
pra cę w ów cze snych
Są dec kich Za kła dach
Elek tro -Wę glo wych,

któ re – po prze kształ ce niach – na zy wa ją
się dziś SGL Car bon Pol ska SA. Prze szedł
wie le wa żnych sta no wisk w tej fir mie
(od dzia łu pla no wa nia po słu żby fi nan so -
we), od 2004 r. jest jej pre ze sem. Do kształ -
cał się ta kże w Lon don Bu si ness Scho ol
i in sty tu cie IMD w Szwaj ca rii (High Per for -
man ce Le ader ship).

ZDJĘCIA: HSZ

SADECZANIN czerwiec 2011_SADECZANIN  29-05-2011  23:16  Strona 27



28 Sądeczanin CZERWIEC 2011 v www.sadeczanin.info

T ak wła śnie za czy nał oj ciec Nor -
ber ta, nie ste ty nie ży ją cy już
Ma rian Ma rek. 30 lat te mu zbu -
do wał kur nik i osa dził w nim

ku ry. Po wsta ła za ro do wa fer ma dro biu,
któ rej per so nel zno sił jaj ka. Kur mie ści -
ło się 5 tys., nie śność wy no si ła ok. 80

pro cent, co da wa ło dzien nie 4 tys. ja jek,
któ re wę dro wa ły do wy lę gar ni w No -
wym Są czu i resz cie Ma ło pol ski.

Ma rian Ma rek prze szedł ca ły cykl
dro bio wy: uczył się na ku rach i jaj kach,
a skoń czył na in dy kach, któ re po raz
pierw szy spro wa dził w 2001 r. Kur nik

i tra dy cję ho dow li dro biu Nor bert Ma -
rek odzie dzi czył po oj cu, z wy uczo ne go
za wo du me cha nik sa mo cho do wy, któ ry
wcze śniej przez 10 lat zaj mo wał się ka -
let nic twem, ale na stą pił kry zys w tej
bra nży i za kład pro du ku ją cy to reb ki
trze ba by ło za mknąć.

LU DZIE Z GŁO WĄ

Sze lest na ape tyt

W Chełm cu jest nie jed na fer ma dro biu. Nor bert Ma rek też za re je stro wał ta ką ho dow lę, jed -
nak on aku rat spe cja li zu je się w in dy kach. I twier dzi, że chów in dy ków sta no wi w ho dow li
dro biu wy ższą szko łę jaz dy. Ktoś, kto chce po siąść ar ka ny ho dow li dro biu, po wi nien za czy -
nać od kur, po tem mo że za jąć się kur cza ka mi -broj le ra mi, a do pie ro wte dy na bie rze ta kiej
wpra wy, że by uda ło mu się z in dy ka mi.

GOSPODARKA
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Ki lo gra my na metr
In dy ki ku pu je się w wy lę gar niach.

Pocz tą pan to flo wą czło wiek do wia du je
się, któ ra z wy lę gar ni ma aku rat naj lep -
szy ma te riał ho dow la ny. Cho dzi głów -
nie o to, że by pi sklę ta wy lę gły się
w od po wied niej tem pe ra tu rze, bo prze -
grza ne czy nie do grza ne za pa da ją
na cho ro bę ne rek, tzw. ska zę mo cza no -
wą. Mo żli wo ści za ku pu jest spo ro
– prze wa żnie jed nak in dy ki Mar ka
po cho dzą z Brze ska lub Nie miec. Ale
ro dem są naj czę ściej z Fran cji, bo wy lę -
gar nie im por tu ją ja ja wła śnie z te go kra -
ju. Zaś oj czy zną in dy ków ja ko ga tun ku
zwie rząt jest Ame ry ka, bo tam udo mo -
wio no je jesz cze w cza sach przed ko lum -
bij skich.

Ku pu je się jed no dnio we pi sklę ta ra -
sy big -6, bo da je ona naj lep sze przy ro -
sty ma sy mię śnio wej i jak na in dy ki
– jest naj mniej wy ma ga ją ca. Le d wie
wy lę gną się i zo sta ną osu szo ne, a już
w wy lę gar ni pa ko wa ne są do pu deł
po 80 sztuk i wę dru ją do klien tów ta kich
jak Nor bert Ma rek z Chełm ca. 

W je go kur ni ku mie ści się 6 tys. in -
dy ków. To kwe stia prze pi sów, któ re ści -
śle okre śla ją, ile ki lo gra mów ma sy cia ła
dro biu mo że przy pa dać na metr kwa dra -
to wy po wierzch ni. Zresz tą w in te re sie
ho dow cy nie le ży zbyt nie stło cze nie pta -
ków, któ re i bez te go ma ją bo wiem
dziw ną skłon ność do gro ma dze nia się,
two rze nia sztucz ne go tło ku i du sze nia
się w nim, co oczy wi ście ży wot nie szko -
dzi fi nan so wym wy ni kom ho dow li.

Na uka pi cia
Przy wie zio ne z wy lę gar ni pi sklę ta

umiesz cza się w ma łych za gród kach
o ko li stym kształ cie. Cho dzi o to, że by
nie by ło w nich ką tów, bo nie śmia łe in -
dy czę ta ma ją skłon ność do cho wa nia się

w nich i zdy cha nia z gło du. Ka żde ta kie
kół ko to wa rzy skie jest cen tral nie oświe -
tlo ne dwie ma ża rów ka mi o łącz nej mo -
cy 350 wa tów. Nie cho dzi o to, iż da ją
one do dat ko we cie pło, bo w kur ni ku
i tak mu si być 33 stop nie Cel sju sza, lecz
o to, że by pi skla ki gro ma dzi ły się wo kół
źró dła świa tła, pod któ rym znaj du ją się
pa sza i wo da.

Wo da, zwy kła kra nó wa, w któ rej tyl -
ko roz pusz cza się szcze pion ki (w przy -
pad ku ptac twa są one za tem za da wa ne
nie do mię śnio wo czy do żyl nie, lecz do -
dziob nie), jest w po idłach. In dyk al bo
też in dycz ka na ci ska dzio bem dźwi gnię,
na pój wy try sku je i pta szek za spo ka ja
pra gnie nie. Ale jed nak nie od ra zu. Nie -
któ re bo wiem nie mo gą do my śleć się jak
dzia ła ten me cha nizm. Trze ba je na -
uczyć. Jed ne uczą się me to dą po glą do -
wą od in nych, bar dziej roz gar nię tych
ró wie śni ków, ale jed nost kom od por nym
na wie dzę in struk ta żu mu si udzie lić sam
ho dow ca. Bie rze ta ki ga mo nio wa ty eg -
zem plarz za dziób, na ci ska nim dźwi -
gnię i na ocz nie po ka zu je jak to dzia ła.
Do pie ro wte dy do cie ra to do tu ma na.

Na to miast że by chęt niej ja dły i szyb -
ciej przy bie ra ły na wa dze, roz ście la się
im spe cjal ny pa pier – coś w ro dza ju
ręcz ni ków pa pie ro wych, po któ rych ła -
żą, a one tak sze lesz czą, że ten dźwięk
po bu dza in dy czę ta do je dze nia. Po tem
sy pie im się sło mę, bo in dyk ja ko je dy -
ny przed sta wi ciel dro biu jest pta kiem
nie grze bią cym.

A do wci na nia jest peł no war to ścio wa
pa sza, któ ra skła do wa na jest w ogrom -
nym alu mi nio wym si lo sie sto ją cym nie -
opo dal kur ni ka. Ta kar ma skła da się
z soi, opie ka nej psze ni cy i ku ku ry dzy
oraz mącz ki ryb nej z do miesz ką wi ta -
min i mi kro ele men tów. Pró bo wa li śmy,
na wet nie złe… Ale oprócz niej sy pie się
im do żło bu -ko ry ta ta kże psze ni cę oraz
do dat ko we wi ta mi ny. Na 1 kg przy ro stu
ma sy cia ła in dyk mu si wrą bać 2,5 kg pa -
szy. Za raz po przy wie zie niu jed no dnio -
we pi sklę wa ży za le d wie gra my, a po 6
ty go dniach po win no osią gnąć cię -
żar 2,5-2,7 kg.

Du sze nie w tło ku
W tych pierw szych dniach po przy -

wie zie niu pi skląt ho dow ca mu si je pil -

no wać ca łą do bę, w tym ta kże w no cy.
Dla te go do brze jest, je śli ho dow ca ma
żo nę do po mo cy. Żo ną Nor ber ta jest
Do ro ta. 

Cho dzi bo wiem o za po bie że nie tej
wspo mnia nej skłon no ści do du sze nia się

Żo na Do ro ta na tle si lo su z pa szą FOT. IRP

Nor bert Ma rek z przy chów kiem,
któ ry lgnie do czło wie ka i gro ma dzi
się przy wyj ściu FOT. IRP

Marian Marek przeszedł
cały cykl drobiowy: uczył
się na kurach i jajkach,
a skończył na indykach,
które po raz pierwszy
sprowadził w 2001 r.

FO
T.

 IR
P
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w tło ku. In dy czę ta są bo wiem nie opi sa -
nie cie kaw skie. In te re su je je wszyst ko, co
no we. Wy star czy pro myk słoń ca, któ ry
prze bi je się przez ja kąś szpa rę do za ciem -
nio ne go kur ni ka lub ja kiś nie co dzien ny
od głos, a już wszyst kie za czy na ją pchać
się w tam tą stro nę i zbi ja ją się w jed nym
miej scu. Są rów nież to wa rzy skie i lgną
do czło wie ka. Te z ty łu na pie ra ją
na pierw sze sze re gi i tra ge dia go to wa, jak
na ja kimś kon cer cie roc ko wym przy sa -
mej es tra dzie lub na Lo ve Pa ra de w Du -
is bur gu w 2010 r. Gi ną w ści sku
udu szo ne i stra to wa ne. Przez ty dzień,
pół to ra, ca ły mi no ca mi trze ba je roz ga -
niać, bo stra ty w ho dow li nie mo gą prze -
kro czyć 3 pro cent po gło wia.

Zda rzy ło się też, że pew nej no cy
z nie zna nych przy czyn wy ła ma ły się
z kur ni ka do przed sion ka. Mo że mia ło
to zwią zek z Wi gi lią, bo zo sta ły od kry -
te w tym przed sion ku w pierw szy dzień
Bo że go Na ro dze nia? Mo że w tę Wi gi lię
chcia ły coś po wie dzieć go spo da rzo wi,

ale zdo ła ły prze bić się tyl ko do przed -
sion ka, bo prze do stać się na ze wnątrz
i do do mu Nor ber ta już nie da ły ra dy?
Kto wie…

In ną pla gą są cho ro by. Sys tem wcze -
sne go ostrze ga nia przed ni mi opie ra się
na ba da niu gno ju. Dwa la ta te mu wy lał
po bli ski po tok Ni sko wian ka, rów nież
Mar kom za la ło po dwór ko i w oba wie
przed za ra zą do stał za kaz sprze da wa nia
in dy ków. Miał dwa wyj ścia: uty li za cja
na wła sny koszt al bo ubój sa ni tar ny
pod nad zo rem we te ry na rza. Wy bór był
oczy wi sty, bo w tym dru gim przy pad ku
od zy sku je się przy naj mniej część na kła -
dów, gdyż mię so z ubi tych zwie rząt jest
prze zna czo ne do prze ro bu i prze twór -
stwa. Ale i tak do dzi siaj nie od ro bił ów -
cze snych strat.

In ny stan sku pie nia
Wy ho do wa ne u Nor ber ta Mar ka in -

dy ki ma ją dwo ja kie prze zna cze nie: od -
chów lub ubój. Wio sną sprze da je się

wła śnie 6-ty go dnio we osob ni ki go spo -
da rzom i go spo dy niom na od chów, de -
ta licz nie – po pa rę, kil ka, kil ka na ście
sztuk. W tym ro ku sprze daż roz po czę ła
się w so bo tę 7 ma ja, a ce na okre ślo -
na by ła na 27 zł za sztu kę. A te, któ re nie

zo sta ną sprze da ne, ho du je się da lej
aż 13-15-ty go dnio we in dycz ki do ro sną
i osią gną wa gę 8-10 kg, zaś 21-ty go -
dnio we in do ry po nad 22 kg. Kie dy tyl -
ko uty ją do ta kie go cię ża ru, prze zna cza
się je na ubój. Wte dy ja dą so bie na wy -
ciecz kę w jed ną stro nę do Bie lan ki.
Choć prze cież wra ca ją na na sze sto ły
– tyl ko, że już w nie co in nym sta nie sku -
pie nia…

Ho dow la dro biu jest ca ło rocz na.
W cią gu ro ku da się prze pro wa dzić
dwa 5-mie sięcz ne cy kle ho dow la ne in -
dy ków al bo w tym sa mym cza sie
sześć 6-ty go dnio wych cy kli kur cza ków -
-broj le rów, co też zda rza ło się Mar ko wi.
W przy pad ku kur cza ków w je go kur ni -
ku mie ści się 15 tys. sztuk. 

A na ko niec ka żde go cy klu ho dow li
po zo sta ją dwa ti ry gno ju, czy li dro bio -
we go na wo zu. Za bie ra go fir ma z Rze -
szo wa, któ ra pro du ku je z nie go
pod kła dy pod upra wę pie cza rek.

Ogól nie Nor bert Ma rek oce nia swo -
ją ho dow lę za uda ną i na wet chciał by ją
mo że roz wi nąć, gdy by nie plan za go -
spo da ro wa nia prze strzen ne go, któ ry
prze wi du je w tym miej scu Chełm ca wy -
łącz nie bu do wę dom ków jed no ro dzin -
nych. Nie mo żna więc kur ni ka na wet
re mon to wać i po zo sta je ocze ki wa nie
na je go śmierć tech nicz ną. Ale ja kiś czas
to jesz cze po trwa, bo go spo darz za po -
wia da, że prze ka że ho dow lę in dy ków
sy no wi. A są dząc po wie ku obu Mar -
ków, to kwe stia przy naj mniej 20 lat.

IRE NE USZ PAW LIK Roz po czę ła się sprze daż 6-ty go dnio wych in dy ków na od chów FOT. IRP

A na ko niec ka żde go cy klu
ho dow li po zo sta ją dwa ti ry
gno ju, czy li dro bio we go
na wo zu. Za bie ra go fir ma
z Rze szo wa, któ ra pro du ku -
je z nie go pod kła dy
pod upra wę pie cza rek.

GOSPODARKA
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Cze sław Bła sik od 15 lat kie ru je
Sto wa rzy sze niem Kul tu ral no -
-Oświa to wym „Po lo nia” im.
Ada ma Mic kie wi cza w Pe ters -
bur gu. Ak tyw nie dzia ła na fo rum
Eu ro pej skiej Unii Wspól not Po -
lo nij nych. 

Był pierw szym sze fem Do mu
Pol skie go w Sankt Pe ters bur gu.
Przy pa dło mu w za szczy cie
pro wa dzić uro czy stość otwar cia

sie dzi by Po lo nii, w któ rej bra ły udział
pierw sze da my Pol ski i Ro sji. 

W No wym Są czu skoń czył Tech ni kum
Ko le jo we. Mi ło wspo mi na ten czas i lu -
dzi, któ rych po znał – zna jo mo ści i przy -
jaź nie prze trwa ły do dziś. Wte dy też
ujaw ni ła się w nim żył ka spo łecz ni ka:

– To na uli cy Świę te go Du cha w No -
wym Są czu za czą łem ak tyw nie dzia łać
spo łecz nie. Bra łem udział w przed się -
wzię ciach szko ły, aka de miach – „śpie -
wa ło się i ska ka ło”. Bar dzo mi ło
wspo mi nam raj dy i wy jaz dy w gó ry
– opo wia da Cze sław Bła sik. 

W 1980 r. skoń czył tech ni kum. Wte -
dy po ja wi ła się szan sa wy jaz du
do ZSRR na sty pen dium. To mia ła być
for ma pro mo cji i na gro dy dla naj zdol -
niej szych uczniów. Zde cy do wał się na
Le nin gra d:

– Wy bra łem się na stu dia tech nicz ne.
Po cząt ko wo ce lem mo jej pod ró ży mia ła
być Cze cho sło wa cja – tam by ły uczel nie
naj bar dziej od po wia da ją ce pro fi lo wi
skoń czo nej prze ze mnie szko ły. Osta tecz -
nie wy je cha łem do ZSRR. 

Tam żył ka spo łecz ni ka od ro dzi ła się
po now nie. Dzia łał ak tyw nie w or ga ni -
za cjach stu denc kich. Sku piał się na swo -

im po lo nij nym śro do wi sku. W tym cza -
sie w Le nin gra dzie miesz ka ło i stu dio -
wa ło wie lu Po la ków. Tam po znał swo ją
obec ną żo nę. 

– Kie dy skoń czy łem stu dia w 1985 r.
bar dzo po wa żnie my śla łem o po wro cie
do Pol ski. Nie mo głem zna leźć pra cy.
Do ra bia łem na ży cie. 

W koń cu po ja wi ła się szan sa za trud -
nie nia w Pe ters bur gu. Cze sław Bła sik
roz po czął swo ją pierw szą pra cę. W Pe -
ters bur gu po wsta wa ły or ga ni za cję zrze -
sza ją ce Po lo nię. Po czuł, że to na rzecz
in te gra cji Po lo nii i Po la ków za miesz ku -
ją cych po za gra ni ca mi Oj czy zny, chce
pra co wać. 

Przy pie czę to wa niem dzia łal no ści or -
ga ni za cji po lo nij nych by ło otwar cie Do -
mu Pol skie go w Pe ters bur gu w ma ju 2007
ro ku. 

– To jest bar dzo szczę śli we miej sce
– mó wi Bła sik. – Ma trzy mat ki chrzest ne:
pa nie pre zy den to we – Ma rię Ka czyń ską
i Lud mi łę Pu tin oraz gu ber na tor Pe ters -
bur ga Wa len ty nę Ma twie jen ko. 

W ce re mo nii wzię li udział ta kże
przed sta wi cie le śro do wisk po lo nij nych
z ró żnych stron Ro sji, wi ce mar sza łek
Se na tu Ma ciej Pła żyń ski, pre zes Sto wa -
rzy sze nia „Wspól no ta Pol ska” An drzej
Stel ma chow ski i se kre tarz sta nu w MSZ
Pa weł Ko wal. 

Uro czy stość pro wa dził Cze sław Bła -
sik, któ ry był pod ogrom nym wra że niem
wie dzy pierw szej da my Ro sji na te mat
dzia łal no ści Po lo nii:

– To by ło mi łe za sko cze nie. Lud mi ła
Pu tin by ła po in for mo wa na na wet o szcze -
gó łach przed się wzięć, któ re po dej mu je my. 

Dziś w Do mu Pol skim swo ją sie dzi bę
ma ją pe ters bur skie or ga ni za cje po lo nij ne.
Są tam rów nież po miesz cze nia do pro wa -

dze nia za jęć szkol nych, bi blio te ka i sal ka
kon fe ren cyj na na 60 osób. Mie ści się tam
re dak cja „Ga ze ty Pe ters bur skiej”, wy da -
wa nej przez lo kal ne Sto wa rzy sze nie Kul -
tu ral no -Oświa to we „Po lo nia” im. Ada ma
Mic kie wi cza, pro wa dzo ne od 15 lat przez
Cze sła wa Bła si ka:

– Zaw sze dla nas naj wa żniej szy był
re gion. Ni gdy nie sta ra li śmy się sku piać
tyl ko na na szej or ga ni za cji. Cel, ja ki so -
bie sta wia li śmy, to pro pa go wać po li ty -
kę na ze wnątrz. Chcie li śmy stać się
po lo nij nym cen trum w Ro sji. Być mo że
dla te go Dom Pol ski po wstał w Pe ters -
bur gu, a nie gdzie in dziej.

Cze sław Bła sik przy naj mniej raz
w ro ku od wie dza No wy Sącz. Spo ty ka
się tu ze swo im przy ja cie lem Ro ber tem
So bo lem. Czę ściej jed nak mo żna go
spo tkać w War sza wie:

– Wszyst ko w związ ku z mo imi funk -
cja mi, któ re peł nię w Eu ro pej skiej Unii
Wspól not Po lo nij nych. 

MAŁ GO RZA TA CY GNA RO WICZ

Warto wiedzieć

Kie dy w 1986 r. prze pro wa dzo ny zo stał spis
po wszech ny w ZSRR, w ru bry ce po cho dze nie
– 10 ty się cy osób miesz ka ją cych w Pe ters bur -
gu za de kla ro wa ło, że jest Po la ka mi. Sza cu je
się, że dziś ta licz ba jest kil ka krot nie wy ższa.

Po lo nij na pa sja Cze sła wa Bła si ka

Z No we go Są cza
do Pe ters bur ga

Cze sław Bła sik FOT. RO BERT SO BOL
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Ania jest jed ną z pod opiecz nych
te go uzna wa ne go i sze ro ko
zna ne go w świe cie klu bu
z Pół wy spu Ape niń skie go.

Kon kret nie zaś fi nan so wy mi jej „opie -
ku na mi” są człon ko wie mło dzie żo wej
dru ży ny z Mediolanu, o któ rych w pił -
kar skim świe cie jest też gło śno. 

– To for ma „ad op cji na od le głość”
– pre cy zu je An drzej To ma siak, oj ciec
dziew czyn ki. Sa ma dzie wię cio lat ka i jej
naj bli żsi czu ją się w pew nym sen sie wy -
ró żnie ni ta ką opie ką, bo ma ją świa do -
mość, że nie wszyst kie cho re dzie ci
mo gą li czyć na po dob ne wspar cie.

Ania ma za so bą już naj trud niej szy,
naj bar dziej in ten syw ny okres che mio te -
ra pii i dłu gie po by ty w Uni wer sy tec kim
Szpi ta lu Dzie cię cym w Kra ko wie -Pro -
ko ci miu, któ ry na wie le mie się cy stał się
jej „dru gim do mem”, jakże in nym
od przy tul ne go ro dzin ne go w Su chej
Stru dze. Wi dok le ka rzy, pie lę gnia rek ro -
bią cych opa trun ki, pod łą cza ją cych
do dwóch pla sti ko wych ru re czek cen tral -
ne go wej ścia „che mię” – lek wal czą cy
z no wo two rem i pa cjen tów – ta kich, jak
ona zma ga ją cych się z tą cho ro bą – to był
przez rok jej świat, któ ry trze ba by ło nie -
ste ty za ak cep to wać. Ania che mio te ra pię
zno si ła dziel nie, cho ciaż – jak mó wią ro -
dzi ce – nie by ło jej i im ła two.

***
Cho ro ba Ani spa dła na ma łą dziew -

czyn kę, o pięk nych du żych nie bie skich
oczach i jej naj bli ższych, do słow nie, jak

grom z ja sne go nie ba. Jesz cze w czerw -
cu 2009 ro ku nic nie wska zy wa ło, że ży -
cie pań stwa To ma sia ków w jed nym

mo men cie ob ró ci się o 180 stop ni. Ro -
dzi ce dziew czyn ki – Ja dwi ga i An drzej
nie by li przy go to wa ni na dia gno zę, ja ką
usły sze li pew ne go dnia od le ka rza w są -
dec kim szpi ta lu. Trzy ma jąc w rę ku wy -
ni ki krwi ich dziec ka po wie dział:
Po dej rze wam bia łacz kę. Ja dwi ga i An -
drzej nie do wie rza li. Mo że gdzieś na stą -
pi ła po mył ka? Mo że to krew nie ich

dziec ka – łu dzi li się jesz cze na dzie ją.
Pry sła, gdy wraz z Anią zna leź li się
w szpi ta lu w Pro ko ci miu. Punk cja szpi -
ku kost ne go nie po zo sta wi ła le ka rzom
żad nych złu dzeń. Ostra bia łacz ka lim fo -
bla stycz na. Osta tecz na dia gno za, któ rej
ża den z ro dzi ców nie chciał by usły szeć,
nie ste ty się po twier dzi ła. 

Jak to mo żli we? – za cho dzi li w gło -
wę pań stwo To ma sia ko wie. Prze cież ba -
da nia mor fo lo gicz ne Ani by ły w nor mie,
prze cież ich cór ka, gdy in ne dzie ci za pa -
da ły na in fek cję, nie mia ła na wet ka ta ru.

Symp to my cho ro by po ja wi ły się na -
gle, kil ka na ście dni, po tym, jak Ania

Ciężka choroba
to szkoła życia

Co łą czy Su chą Stru gę, uro kli wą miej sco wość nad Po pra dem w gmi nie Ry tro i słyn ny, uty tu ło wa -
ny wło ski klub pił kar ski In ter Me dio lan? Z po zo ru nic. A jed nak. Tym łą czą cym „ogni wem”
jest... Ania To ma siak, nie śmia ła dzie wię cio let nia dziew czyn ka, u któ rej w 2009 ro ku le ka rze roz -
po zna li ostrą bia łacz kę lim fo bla stycz ną. Kil ka ty go dni te mu w ko ście le pw. Trój cy Prze naj święt -
szej w Głę bo kiem, ra zem ze swo imi ró wie śni ka mi przy stą pi ła do pierw szej ko mu nii świę tej.

Ania ma za so bą już naj -
trud niej szy, naj bar dziej in -
ten syw ny okres
che mio te ra pii i dłu gie po -
by ty w Uni wer sy tec kim
Szpi ta lu Dzie cię cym w Kra -
ko wie -Pro ko ci miu.
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po szła do pierw szej kla sy. Oswa ja ła się
ze szko łą, po zna wa ła no we ko le żan ki
i ko le gów. Zbli żał się dzień pa so wa nia
na ucznia. Ania ni gdy nie by ła prze bo -
jo wym dziec kiem – przy zna ją ro dzi ce.
Jest ra czej nie śmia ła. 

– Kie dy za czę ła ska rżyć się na ból
brzu cha i gło wy, na wet nie są dzi li śmy,
że symp to my te mo gą być zwia stu nem
groź nej cho ro by, na któ rą ża den ro dzic
nie był by przy go to wa ny. My śle li śmy, że
cór ka de ner wu je się przed zbli ża ją cym
się ślu bo wa niem. Przez kil ka dni by ła
osła bio na. Wie czo ra mi tem pe ra tu ra jej
cia ła spa da ła do 36 stop ni, a ra no pod -
ska ki wa ła do 37. Te wa ha nia wią za li śmy
ze stre sem – mó wią ro dzi ce.

Ania po szła do szko ły, ale tam po czu -
ła się go rzej. Na uczy ciel ka bły ska wicz -
nie za wia do mi ła ro dzi ców. Pro sto ze
szko ły pań stwo To ma sia ko wie za wieź li
cór kę do le kar ki, któ ra zba da ła dziec ko.
Nie stwier dzi ła żad nej in fek cji. Osłu -
cho wo też wszyst ko by ło w po rząd ku.
Bar dzo za nie po ko iły ją jed nak si nia ki
wi docz ne na bio drach.

– Gdy py ta li śmy Ani, co się sta ło po -
wie dzia ła, że za ha czy ła o ław kę w szko -
le. Oka za ło się, że si nia ki wy cho dzi ły
je den po dru gim. Dzi siaj wie my, że nic
do bre go nie wró ży ły.

Le kar ka zle ci ła ba da nie krwi i to, jak
naj szyb ciej.

– Po po bra niu krwi po szły śmy jesz cze
do skle pu ku pić zi mo we bu ty. Ania naj -
wy raź niej nie mia ła ocho ty. Pro si ła:

jedź my do do mu, jedź my do do mu. Za -
nim do tar ły śmy do Su chej Stru gi, w dro -
dze do sta łam te le fon, by jak naj szyb ciej
wra cać do No we go Są cza, bo wy ni ki Ani
nie są zbyt do bre. W No wym Są czu cze -
ka ło na nas już skie ro wa nie do szpi ta la.
Tam po wtó rzo no ba da nia. Wstęp na dia -
gno za, ja ką usły sze li śmy do słow nie zwa -
li ła nas z nóg – do da je pa ni Ja dwi ga.
– Le karz nie krył, że po dej rze wa u Ani
bia łacz kę. Jesz cze te go sa me go dnia,
póź nym wie czo rem by li śmy z cór ką
w Szpi ta lu Dzie cię cym w Pro ko ci miu.
Punk cja szpi ku kost ne go le ka rzom i nam

nie po zo sta wi ła żad nych złu dzeń Bia -
łacz ka lim fo bla stycz na – brzmia ła dia -
gno za.

Po tem za czę ło się in ten syw ne le cze -
nie, dłu gie, wie lo mie sięcz ne po by ty
w szpi ta lu. Naj pierw jed na che mia, po -
tem dru ga i ko lej na. Ani w trak cie le cze -
nia wy szły, co zro zu mia łe, wło sy. Ma ła
dziew czyn ka wie dzia ła, że jest cho ra
i że le ka rze ro bią wszyst ko, by wy zdro -
wia ła, ale sied mio let nie wów czas dziec -

ko z pew no ścią nie zda wa ło so bie spra -
wy, z ja kim scho rze niem jej mło dziut ki
or ga nizm bę dzie mu siał się zma gać.
Na zmia nę czu wa li przy jej łó żku ma ma
i ta ta. To był na praw dę trud ny czas dla
ca łej ro dzi ny. Po ro ku le cze nia jej po by -
ty w do mu w Su chej Stru dze sta wa ły się
co raz dłu ższe. Naj pierw przy je żdża ła
na kil ka dni, po tem na ty dzień, dwa.
W lip cu ubie głe go ro ku za mknął się
etap in ten syw ne go le cze nia szpi tal ne go.

– Ania nie bie rze już che mii w kro -
plów kach, ale na dal ma le cze nie pod -
trzy mu ją ce. Ły ka co dzien nie „che mię”
w ta blet kach – do da je ta ta dziew czyn ki.
– Te raz jeź dzi my na kon tro le, co mie -
siąc. Co ty dzień Ania ma ro bio ne ba da -
nia mor fo lo gicz ne krwi. Tak bę dzie
do lu te go przy szłe go ro ku.

Le ka rze nie zde cy do wa li się jesz cze
odłą czyć Ani tzw. „wej ścia cen tral ne go”
do krwio obie gu. Dziew czyn ka piesz -
czo tli wie na zywa je „sło ni kiem”. Pod -
cią ga ko szul kę. Opa tru nek znaj du ją cy
się na pier si, spod któ re go wy sta ją dwie
pla sti ko we ru recz ki w dzie cię cej wy -
obraź ni mo gą ce przy po mi nać sło ni ka.
Szyb ko go cho wa.

– Dzię ki ta kiej me dycz nej apa ra tu rze
dzie ci nie są kłu te za ka żdym ra zem – za -
uwa ża ma ma dziew czyn ki. – Cho ciaż
tak mo żna ulżyć im w cier pie niu. 

Ro dzi ce Ani ma ją na dzie ję, że ich
cór ka po wró ci do zdro wia i znów cie -
szyć się bę dzie peł nią ży cia. Wszyst ko,
jak się wy da je, jest na do bre dro dze. 

W li sto pa dzie ubie głe go ro ku Ania,
ra zem z ro dzi ca mi i 7-let nim bra tem
Szy mo nem bra ła udział w obo zie dla
dzie ci, zma ga ją cych się z tą cho ro bą,
a po śred nio dla ich ro dzin, or ga ni zo wa -
nym przez dzia ła ją cą przy szpi ta lu
w Pro ko ci miu Fun da cję „O Zdro wie
Dziec ka”.

Wy po czy wa li przez ty dzień w Ośrod -
ku „Pan Ta de usz” w Kry ni cy -Zdro ju. To
by ła dla nich od skocz nia od szpi tal nej
at mos fe ry, cią głych ba dań, punk cji. By -
ła to ta kże oka zja do po zna nia wie lu
dzie ci, z ró żnych za kąt ków Pol ski, któ -
rzy po dob nie, jak Ania są pa cjen ta mi tej
kli ni ki.

***
W ob li czu cho ro by Ani nie opu ści li

miesz kań cy Ry tra i nie tyl ko. W Szko le

Ro dzi ce Ani ma ją na dzie je,
że ich cór ka po wró ci
do zdro wia i znów cie szyć
się bę dzie peł nią ży cia.
Wszyst ko, jak się wy da je,
jest na do bre dro dze.
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Pod sta wo wej w Głę bo kiem, do któ rej
cho dzi dziew czyn ka, przy go to wa no i wy -
sta wio no ja seł ka, a cał ko wi ty do chód
prze ka za no na jej le cze nie. Ta kże gmi -
na zor ga ni zo wa ła zbiór kę. Soł ty si cho dzi -
li od do mu do do mu i zbie ra li wol ne
dat ki. Ro dzi ce nic o tym nie wie dzie li.

– Za wspar cie i po moc dla na szej
cór ki chcie li by śmy po dzię ko wać i za do -
bro, któ re go do świad cza my. Wszyst ko

jest chy ba na wła ści wym to rze. Ma my
na dzie ję, że tak bę dzie. Mu si my w to
wie rzyć – mó wią.

Ania To ma siak jest pod opiecz ną Fun -
da cji Dzie ciom „Zdą żyć z Po mo cą”.
Z my ślą o niej na fun da cyj ne kontro mo -
żna wpła cać 1 pro cent po dat ku. Od nie -
daw na Ania jest rów nież pod opiecz ną
wło skie go uty tu ło wa ne go klu bu In ter
Me dio lan, któ ry w ra mach „ad op cji
na od le głość” ob jął ją po mo cą fi nan so wą. 

Jak to się sta ło, że Ania sta ła się pod -
opiecz ną wło skie go klu bu pił kar skie go?
To efekt zbie gu sprzy ja ją cych oko licz -
no ści. Wła dze gmi ny Ry tro przed ro -
kiem na wią za ły kon tak ty z wła dza mi
le żą cej nie opo dal Me dio la nu gmi ny Za -
vat ta rel lo. 

– W ubie głym ro ku Do ro ta Pio trow -
ska, Po lka miesz ka ją ca w Me dio la nie
za pro po no wa ła, by na sza gmi na na wią -
za ła part ner ską współ pra cę z tą wło ską
gmi ną. Dzi siaj na do brej dro dze jest for -
mal ne pod pi sa nie umo wy part ner skiej.
Pa ni Do ro ta i jej mąż An to nio otrzy ma li
w ubie głym ro ku od An to nio Mot tu ra,
dy rek to ra dru ży ny mło dzie żo wej słyn ne -
go In te ru Me dio lan pro po zy cję po mo cy
dziec ku z Pol ski. w for mie „ad op cji
na od le głość” – opo wia da Wła dy sław
Wnę trzak, wójt gmi ny Ry tro – Idea
spro wa dza się do nie sie nia po mo cy fi -
nan so wej przez kil ka lat dzie ciom z ró -
żnych kon ty nen tów. Fun du sze po cho dzą

ze skła dek z kie szon ko we go od mło dych
pił ka rzy In te ru. To bar dzo cen na ini cja -
ty wa, dzię ki któ rej mło dzi lu dzie so li da -
ry zu ją się z in ny mi ró wie śni ka mi
bę dą cy mi w po trze bie. 

Wójt gmi ny Ry tro bez wa ha nia za -
pro po no wał, by ta ką pod opiecz ną sta ła
się ma ła Ania. Kil ka ty go dni te mu

dziew czyn ka otrzy ma ła klu bo wą ko -
szul kę z jej imie niem i nu me rem 5. Ta -
ki sa ma so bie wy bra ła. Po da ru nek
od wło skich pił ka rzy przy wio zła do Pol -
ski pa ni Do ro ta.

Gmi na w po ro zu mie niu z ro dzi ca mi
dziew czyn ki wy sła ła po dzię ko wa nia dla
pił ka rzy i ich opie ku na, ma te ria ły pro -
mo cyj ne gmi ny Ry tro i zdję cia Ani z nu -
me rem kon ta, na któ re mo żna wpła cać
pie nią dze na le cze nie i re ha bi li ta cję.

– Wie my, że pił ka rze wy gra li tur niej
pił kar ski i ca łą na gro dę, prze ka za li dla
Ani. Go rą ce za to Bóg za płać – mó wią
wdzięcz ni ro dzi ce.

Zdję cia Ani i nu mer kon ta znaj du ją
się w ga blo cie, w któ rej pre zen to wa ne są
fot ki wszyst kich pod opiecz nych klu bu.

– Spo tka li śmy na swo jej dro dze mnó -
stwo wspa nia łych lu dzi, do brych anio -
łów, któ rzy by li we wła ści wym miej scu
i we wła ści wym cza sie – do da ją Ja dwi ga
i An drzej To ma sia ko wie. – Z na mi cię -
żar, któ ry spadł na na sze bar ki, nie śli
rów nież oni. Z ich stro ny mie li śmy nie -
sa mo wi tą po moc. Lu dzi do brej wo li jest
na praw dę wie lu. Po tra fią się wzru szyć,
się gnąć do port fe la, po ludz ku po móc.
Zma ga nie się z ta ką cho ro bą jest po ucza -
ją cą szko łą ży cia. Cie szy my się z ka żde -
go dnia i że na sza ro dzi na jest ra zem.

IGA MI CHA LEC

Gmi na w po ro zu mie niu
z ro dzi ca mi dziew czyn ki
wy sła ła po dzię ko wa nia dla
pił ka rzy i ich opie ku na, ma -
te ria ły pro mo cyj ne gmi ny
Ry tro i zdję cia Ani z nu me -
rem kon ta, na któ re mo żna
wpła cać pie nią dze na le -
cze nie i re ha bi li ta cję.
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Z na sze go re dak cyj ne go ro ze zna -
nia wy ni ka, ze je steś naj lep szą te -
go rocz ną ma tu rzyst ką
na Są dec czyź nie…

– Pierw sze sły szę! Skąd ta kie da ne?
Prze cież pi sem ne i ust ne ma tu ry po trwa -
ją prak tycz nie do koń ca ma ja. Nic nie
jest prze są dzo ne…
To praw da, ale bio rąc pod uwa gę
Two je świa dec two ukoń cze nia
szko ły (stop nie wy łącz nie ce lu ją ce
i bar dzo do bre, śred nia ocen 5,42),
lau ry na kon kur sach li te rac kich,
a przede wszyst kim Two je osią -
gnię cia w olim pia dach cen tral nych
– by łaś zwol nio na z pi sem ne go eg -
za mi nu z ję zy ka pol skie go i fi lo zo -
fii (do sta łaś za tem mak sy mal nie
po 100 pkt.), po zo sta ło ci je dy nie
upo rać się z ma te ma ty ką i an giel -
skim, a w tych przed mio tach czu -
jesz się jak ry ba w wo dzie, stąd
na sze wy li cze nia, że bę dziesz
na cze le ran kin gu pt. Ma tu rzy ści
są dec cy AD 2011.

– Wciąż nie wie rzę, nie czu ję się aż
ta ką pry mu ską. Ow szem, je stem spo koj -
na, bo przy ję cia na wy ma rzo ny kie ru nek
stu diów mam za pew nio ny. Jesz cze nie
zde cy do wa łam, czy bę dzie to fi lo lo gia
pol ska ze spe cjal no ścią edy tor stwo czy
też Mię dzy wy dzia ło we In dy wi du al ne
Stu dia Hu ma ni stycz ne. W ka żdy ra zie
bę dzie to na pew no Uni wer sy tet Ja giel -
loń ski. Naj wa żniej sze, że już je stem
na wa ka cjach! Naj dłu ższych w mo im ży -
ciu! Wol ne aż do paź dzier ni ka! Bę dę
wresz cie mia ła du żo cza su dla przy ja ciół
i bli skich mi osób, na słu cha nie ulu bio -
nej mu zy ki (Ra dio he ad, Cold play, My -
slo vitz, Hey), czy ta nie ksią żek i spa ce ry
z mo im ko cha nym la bra do rem Di kim.
Skąd się wzię ły Two je tak wszech -
stron ne za in te re so wa nia hu ma ni -
stycz ne?

– Mo że stąd, że ja ko ma ła dziew -
czyn ka du żo cza su spę dza łam w szkol -

nej bi blio te ce w Po do lu Gó ro wej, gdzie
wte dy pra co wa ła mo ja bab cia Emi lia
Mar chacz. Po nad to wy wo dzę się z ro -
dzi ny na uczy ciel skiej (ma ma uczy
w szko le, ta ta pra cu je w de le ga tu rze ku -
ra to rium), dla te go ksią żki to wa rzy szy ły
mi od dziec ka. Do sko na le pa mię tam
mo ją dzie cię cą fa scy na cję po wie ścia mi
Lu cy Maud Mont go me ry – nie tyl ko se -
rią o Ani Shir ley, ale ta kże, a mo że

przede wszyst kim, o Emil ce Starr. Ta
dru ga bo ha ter ka za wsze wy da wa ła mi
się bli ższa. Z bie giem lat za ję łam się
rów nież ukła da niem wier szy ków, wte -
dy jesz cze ry mo wa nek, na ró żne oka zje
– imie ni ny ro dzi ców, Dzień Mat ki itp.
Za czę łam ta kże pi sać pa mięt nik (ręcz -
nie, nie na kom pu te rze!), dziś to ko lek -
cja kil ku gru bych ze szy tów. Póź niej, już
w li ceum, po cią ga ło mnie też dzien ni -
kar stwo. Przez rok by łam re dak tor ką na -
czel ną szkol ne go pi sma „SZTA MA”,
pu bli ko wa łam też swo je tek sty na por ta -
lu in for ma cyj nym są de cza nin. in fo.
Za na mo wą wspa nia łej po lo nist ki pa ni
Klau dii Gar gu li, zde cy do wa łam się
spró bo wać swo ich sił w Olim pia dzie Li -
te ra tu ry i Ję zy ka Pol skie go. Od kry łam
po ry wa ją cy świat re por ta żu, pod ję łam
wy zwa nie na pi sa nia pra cy o do rob ku re -
por ter skim Ma riu sza Szczy gła i Woj cie -
cha Toch ma na. Ta fa scy na cja
re por ta żem za pro wa dzi ła mnie aż do fi -
na łu Olim pia dy Li te ra tu ry i Ję zy ka Pol -
skie go w Pa ła cu Sta szi ca w War sza wie.

Ilo na Kli mek

Ur. 18 sierp nia 1992 w No wym Są czu, po -
cho dzi i miesz ka w Po do lu Gó ro wej, ab sol -
went ka VI LO im. Bo le sła wa Bar bac kie go
w No wym Są czu. Lau re at ka XL Olim pia dy Li -
te ra tu ry i Ję zy ka Pol skie go (2010) i XXIII
Olim pia dy Fi lo zo ficz nej (2011), lau re at ka
na gro dy im. Dra Je rze go Ma sio ra 2010
za wy bit ne osią gnię cia ar ty stycz ne, zdo byw -
czy ni II na gro dy w I Ma ło pol skim Kon kur sie
Po etyc kim „Daj my świa dec two…” za wiersz
in spi ro wa ny ży ciem i na ucza niem Ja na Paw -
ła II (2010) i III na gro dy w III Ogól no pol skim
Kon kur sie Li te rac kim „Pły nąc pod prąd”
za wiersz pt. „Mój Pan Co gi to”. Z opi nii dy rek -
to ra VI LO, Cze sła wa Lesz ka Sa ro ty: „Uczen ni -
ca wy ró żnia się skrom no ścią, am bi cją,
rze tel no ścią i wy so ką kul tu rą oso bi stą”.

Roz mo wa z ILO NĄ KLI MEK

Naj lep sza ma tu rzyst ka

Ilona Klimek
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Ko lej ny fi nał – to olim pia da fi lo zo -
ficz na….

– Do fi lo zo fii (któ ra po dob nie jak ła -
ci na i dzien ni kar stwo) by ła dla mnie
w szko le przed mio tem do dat ko wym, ale
ja kże nie zbęd nym dla głęb szej in ter pre -
ta cji li te ra tu ry, prze ko nał mnie na uczy -
ciel, pan Je rzy Dę bic ki. Naj pierw
stu dio wa łam pod sta wy tej dzie dzi ny
wie dzy (wia do mo, Hi sto ria fi lo zo fii
Wła dy sła wa Ta tar kie wi cza), po tem
skon cen tro wa łam się na nur cie fi lo zo fii
dia lo gu (ks. J. Ti sch ner, Bu ber, Le vi nas,
Ro sen zwe ig). Na eli mi na cjach wo je -
wódz kich w Kra ko wie przy szło mi
zmie rzyć się z ese jem na te mat, czy mo -
żli we jest dzi siaj stwo rze nie uni wer sal -
ne go ko dek su ety ki, pod któ rym
pod pi sa ła by się ca ła ludz kość… Rów no -
le gle cią gle pi sa łam wier sze, sta ra jąc się
– jak Szym bor ska – po wie dzieć coś
o so bie, a za ra zem ukryć wła sną oso bę,
ta kie wła sne prze my śle nia, z iro nią, dy -
stan sem do sie bie. Jesz cze w gim na zjum
bar dzo mi bli ska by ła mi twór czość
Edwar da Sta chu ry. Te raz czy tam przede
wszyst kim du żo współ cze snej pol skiej
po ezji, zwłasz cza ko bie cej. Lu bię Ju lię
Szy cho wiak, Ju sty nę Bar giel ską, Mag -
da le nę Biel ską. Do tej po ry, dzię ki po -
mo cy ro dzi ców, uda ło mi się ama tor sko
wy dać w kil ku eg zem pla rzach to mik
wier szy Zwier cia dło du szy. Te raz ma rzy

Mój Pan Co gi to
Dziec ko zło te go kło sa sta nę ło
na dwóch no gach
jed nej – Don Ki cho ta
dru giej – San czo Pan sy.
Do oko ła wi dzia ło je dy nie
ścier ni sko po ści na nych ob ło ków.
Za ta cza ło się jesz cze lek ko,
ale już wie dzia ło,
że tam nie ma miej sca
na za sa dze nie zia ren przy szło ści.

Chcia ło iść za tam ty mi:
Gil ga me szem, Hek to rem, Ro lan dem.
Wi zu ali zu jąc kru chy świat my śli,
sa mo nie wie dzia ło,
czym jest ide ał.

Jed nak po szło.

Ruch my śli roz po czął nie usta ją cy
bieg.
Wąt pli wo ści i py ta nia:
jak? gdzie? kie dy? z kim?
Opa słe en cy klo pe die
nie roz pa try wa ły przy pad ku
jed ne go z wie lu.

Mło dzie niec za wo łał:
Pa nie!
Rab bi!
Nie wie dział, co da lej.

Jed nak po szedł.

Wy pro sto wa ny wśród tych, któ rzy
wi dzą tyl ko po piół
po dą ża ku świa tłu.

Po ma ga przejść przez
nie prze nik nio ną ciem ność.
Oj cem dla wie lu zo sta je,
po wta rza za klę cia ludz ko ści,
by nad ni kim nie zga sła gwiaz da.
Pil nu je zwłasz cza tej
świe cą cej nad ogni skiem
roz pa lo nym przez czte ry pa ry oczu.
Cie płym od de chem
ogrze wa zim ne kro ple
spa da ją ce na na sze cia ła.
Wie, że ich nie po wstrzy ma.

Jed nak idzie.

Pró bu je.
Po dą ża zmia żdżo ny przez
spoj rze nia tych,
któ rzy od mie nia ją je dy nie
za imek: mój.

On zna wię cej słów.
Wie, że je steś Ty.
Jest Ona, On,
na wet Ono.
Je ste śmy My – je go ro dzi na.
Je ste ście Wy,
One i Oni.
Na koń cu je go wła sne Ja.

Nie jest ła two.
Ży cie cią gle się gnie cie.

On
Pan Co gi to
Mój Ta to

Jed nak pój dzie.
Ilo na Kli mek

mi się wy da nie dru gie go to mi ku pt.
Zbie ra ne, gu bio ne..., któ ry ma już na wet
przy go to wa ną osta tecz ną wer sję kom pu -
te ro wą Chcia ła bym, aby to by ło już wy -
da nie pro fe sjo nal ne. To ta kie mo je ma łe
ma rze nie. 
O czym jest ta two ja po ezja?

– Hmm, trud no jed no znacz nie po -
wie dzieć. Wier sze, któ re pi szę są dla
mnie for mą ta kie go li rycz ne go pa mięt -
ni ka. Cza sem pi szę do ma la rza na kra -
kow skim ryn ku, do im pre sjo ni stycz ne go
ry sow ni ka, do Dan te go, do Anio ła Stró -

ża, na wet do Pa na Bo ga… In nym ra zem
mo je tek sty sta no wią po pro stu pró bę
upo rząd ko wa nia wła snych prze żyć. Cza -
sem nie pi szę przez dłu ższy czas, lecz ta
po ezja cią gle jest we mnie. Gdy doj rze -
je, zda rza ją się ta kie okre sy, że pi szę
bar dzo du żo. Po pro stu od czu wam wte -
dy ta ką po trze bę. To mnie uspo ka ja, po -
zwa la na brać dy stan su do ży cia,
do in nych lu dzi, do sie bie. Cią gle pi szę,
cho ciaż sa ma nie wiem, co z te go wy -
nik nie….

(RED)

Ilona Klimek

WOKÓŁ NAS
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W y stą pi łem tam ja ko nie za -
le żny eks pert, któ ry chce
do trzeć ze swo imi ide ami
do po li ty ków. Gdy Plat -

for ma Oby wa tel ska za pro si mnie
na swo ją kon fe ren cję, to też nie od mó -
wię – za pew nia Krzysz tof Paw łow ski.

Kon fe ren cja trwa ła 5 dni (4–8 ma ja
br.). Do wy gło sze nia wy kła dów i pre -
lek cji sze fo wie pre sti żo we go In sty tu tu
So bie skie go za pro si li w su mie 39 osób:
zna nych pu bli cy stów, po li to lo gów i eko -
no mi stów, by łych mi ni strów i dy plo ma -

tów, spe cja li stów ró żnych dzie dzin itd.
Te ma ty ka kon gre su by ła roz bi ta na wie -
le te ma tów, obej mu ją cych ca ło kształt
ży cia zbio ro we go kra ju: ustrój po li tycz -
ny, są dow nic two, eko no mia, po li ty ka za -
gra nicz na, na uka etc. Nie za bra kło
re fe ra tów z po gra ni cza ety ki i mo ral no -
ści. Kon fe ren cja mia ła dać dia gno zę
współ cze snej Pol ski z per spek ty wy eks -
per tów i my śli cie li o po glą dach li be ral -
nych i kon ser wa tyw nych. 

Przez więk sza część kon gre su ob ra -
dom przy słu chi wał się Ja ro sław Ka -
czyń ski z czo łów ką po li ty ków Pra wa
i Spra wie dli wo ści. Krzysz tof Paw łow ski
wy stą pił w blo ku re fe ra tów po świę co -
nych szkol nic twu wy ższe mu. Rek tor
WSB -NLU wy gło sił wy kład pt. „Miej -

sce uczel ni wy ższych w spo łe czeń stwie
i go spo dar ce (jak go dzić na ukę ze słu -
żeb no ścią?)”.

– W swo im wy kła dzie zwró ci łem
uwa gę, że w glo ba li zu ją cym się świe cie,
w wa run kach sza lo nej kon ku ren cji mię -
dzy na ro do wej, nie wie le już po zo sta ło
ob sza rów, na któ re ma my wpływ. Do ta -
kich ob sza rów nie wąt pli wie na le ży jesz -
cze szkol nic two wy ższe i ba da nia
na uko we i na le ży wszyst ko zro bić, aby
pod tym wzglę dem Po la cy nie po zo sta li
w ty le – mó wi Krzysz tof Paw łow ski. Je -
go wy kła du w Ar ka dach Ku bic kie go
w War sza wie słu cha ło kil ka set osób.

Obok pu bli ku je my ob szer ne frag -
men ty re fe ra tu Krzysz to fa Paw łow skie -
go, wy gło szo ne go na Kon gre sie „Pol ska
– Wiel ki Pro jekt”. (HSZ)

Inwestycja w edukację 
to złoty biznes

Krzysztof Pawłowski, rektor Wyższej Szkoły Biznesu – NLU w Nowym Sączu, 
był jednym z nielicznych Małopolan, zaproszonych do wygłoszenia wykładu na kongresie

Prawa i Sprawiedliwości, zorganizowanym przez Instytut Sobieskiego 
w Warszawie pn. „Polska – Wielki Projekt”.

Czas na zmia ny jest do bry,
do szkół wy ższych wcho dzą
co raz mniej licz ne rocz ni ki
ni żu de mo gra ficz ne go,
rów no cze śnie po przed ni
rząd za in we sto wał nie -
mal 2 mld zł w in fra struk -
tu rę kil ku dzie się ciu uczel ni
pu blicz nych.

FOT. ARCH. WSB-NLU

NAUKA
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Pol ska na roz dro żu
Pol ska na pro gu lat dwu dzie -

stych XXI w. sta je na roz dro żu dróg roz -
wo jo wych. Po wo li wy czer pu ją się
me cha ni zmy roz wo jo we, któ re po zwo -
li ły na osią gnię cie ogrom ne go suk ce su
pa trząc z per spek ty wy ro ku 1989.
Wzrost PKB li czo ne go na 1 miesz kań -
ca do 2/3 śred niej w UE, ogrom ny
wzrost eks por tu (z 13,6 mld zł w 1990
r. do 469,1 mld zł w 2010 r.), wzrost
śred niej pła cy mie sięcz nej z 290 zł
(w prze li cze niu po póź niej szej de no mi -
na cji) w 1992 r. do 3225 zł w 2010 r.,
a za ra zem eks plo zyj ny wzrost licz by
i ja ko ści sa mo cho dów pry wat nych,
zmia na wy glą du ulic w więk szo ści pol -
skich miast czy też po pra wa ob ra zu pol -
skich wsi to suk ces i efekt pra cy
mi lio nów Po la ków. Ale pro ste me cha ni -
zmy wzro stu tj. pry wa ty za cja han dlu,
roz wój imi ta cyj ny, pry wa ty za cja (zwy -
kle przez sprze daż firm do kor po ra cji
za gra nicz nych) firm so cja li stycz nych,
two rze nie przez kor po ra cje mię dzy na ro -

do we i fir my za gra nicz ne od dzia łów
pro duk cyj nych czy usłu go wych, po wo li
tra cą już si łę dzia ła nia, bądź jak w przy -
pad ku pry wa ty za cji han dlu już cał ko wi -
cie prze sta ły dzia łać.

Pol ska go spo dar ka sta ła się czę ścią
go spo dar ki glo bal nej ste ro wa nej w du -
żej mie rze przez kor po ra cje mię dzy na -
ro do we kie ru ją ce się za sa dą

mak sy ma li za cji zy sku. Ist nie je po wa żne
za gro że nie dla przy szłe go sta nu pol skiej
go spo dar ki py ta nie jest tyl ko, kie dy to
za gro że nie zmie ni się w rze czy wi stość.
Śred nia pła ca w Pol sce bę dzie się stop -
nio wo zbli ża ła do śred niej pła cy w UE,
do dat ko wo swo bo da po dej mo wa nia pra -
cy w in nych pań stwach Unii (szcze gól -
nie u na szych są sia dów) mo że
spo wo do wać, że w Pol sce brak nie do -
brze wy kształ co nych fa chow ców. Oba
czyn ni ki (wy so kie pła ce i brak wy kwa -
li fi ko wa nych kadr) w po łą cze niu z po -
pra wą sta bil no ści po li tycz nej,
a szcze gól nie po wsta niem sta bil ne go
i prze strze ga ne go pra wa go spo dar cze go
u na szych wschod nich są sia dów mo gą
spo wo do wać, że kon cer ny, ale i dzia ła -
ją ce w Pol sce fir my, bę dą prze no sić
swo je za kła dy pro duk cyj ne czy cen tra
usłu go we z Pol ski na wschód Eu ro py.

Po dob nie jak prof. Krzysz tof Ry biń -
ski uwa żam, że w la tach 30-tych XXI w.
po gor szą się wa run ki ma kro eko no micz -
ne dla Pol ski i na to, nie bę dzie my mie li

wpły wu – odej dzie na eme ry tu rę po wo -
jen ny wyż de mo gra ficz ny – na ryn ku
pra cy zo sta ną tyl ko rocz ni ki wy żu de -
mo gra ficz ne go lat 80-tych z co raz więk -
szą per spek ty wą bra ku lu dzi do pra cy
w przy szło ści. Pol ska go spo dar ka za pła -
ci ogrom ne su my zwią za ne z pra wa mi
do emi sji CO2. Po zo sta je więc nam tyl -
ko obec ne dzie się cio le cie względ nie do -

brej ko niunk tu ry, aby przy go to wać na -
sze pań stwo na wy zwa nia przy szło ści. 

Na le ży wspo mnieć jesz cze o jed nym
wskaź ni ku, któ re go war tość w spo sób
istot ny po gar sza na szą zdol ność kon ku -
ren cyj ną na ryn ku glo bal nym – wskaź -
ni ku in no wa cyj no ści pol skiej
go spo dar ki, któ ry jest naj ni ższy wśród
wszyst kich państw OECD.

Wszyst kie po wy ższe czyn ni ki po -
win ny zmu sić pol skie eli ty po li tycz ne
do stwo rze nia już te raz efek tyw nie dzia -
ła ją cych na rzę dzi roz wo jo wych, dzia ła -
ją cych nie za le żnie od czyn ni ków
ze wnętrz nych, któ re w przy szło ści za -
pew nią Pol sce sta ły wzrost go spo dar czy

Krzysz tof Paw łow ski

Miejsce uczelni wyższych
we współczesnym świecie

Po dob nie jak prof. Krzysz tof Ry biń ski uwa żam, że w la -
tach 30-tych XXI w. po gor szą się wa run ki ma kro eko no -
micz ne dla Pol ski i na to, nie bę dzie my mie li wpły wu
– odej dzie na eme ry tu rę po wo jen ny wyż de mo gra ficz ny
– na ryn ku pra cy zo sta ną tyl ko rocz ni ki wy żu de mo gra -
ficz ne go lat 80-tych z co raz więk szą per spek ty wą bra ku
lu dzi do pra cy w przy szło ści.

NAUKA
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i wzrost za mo żno ści pol skie go spo łe -
czeń stwa i je go ada pta cji do ży cia we
współ cze snym świe cie.

Pol skie na rzę dzie do roz wo ju
go spo dar cze go – szkol nic two
wyższe

Wa run ki funk cjo no wa nia w UE a ta -
kże za cho wa nia się ryn ków glo bal nych,
ogra ni cza ją ob sza ry funk cjo no wa nia,
w któ rych pań stwo mo że w mia rę swo -
bod nie ste ro wać wła snym roz wo jem.
Świa to wy kry zys fi nan so wy z lat 2008–
2009 oraz obec ny kry zys fi nan sów pu -
blicz nych kil ku państw Unii po wo du ją,
że mo żna ocze ki wać na stęp nych re gu la -

cji mię dzy na ro do wych. Wresz cie do eu -
ro pej skich elit do tar ła świa do mość, że
teo ria sta łe go wzro stu go spo dar cze go
mo że oka zać się fał szy wa i w związ ku
z tym luk su so we ży cie na koszt przy -
szłych po ko leń nie ma sen su.

Jed nym z nie licz nych, istot nych na -
rzę dzi roz wo jo wych, któ re wciąż po zo -
sta ją w na szych rę kach jest re for ma
pol skie go szkol nic twa wy ższe go i sek -
to ra ba dań na uko wych, któ rej efek ty po -
win ny w przy szło ści za pew nić Pol sce
roz wój go spo dar ki opar tej na wie dzy
i umo żli wić uzy ska nie w kil ku dzie dzi -
nach go spo dar ki prze wa gi kon ku ren cyj -
nej na ryn kach glo bal nych. To w fir mach

go spo dar ki opar tej na wie dzy uzy sku je
się współ cze śnie naj więk szą war tość do -
da ną, w tym naj więk sze zy ski z pro wa -
dzo nej dzia łal no ści.

Aby wy ko rzy stać pol skie szkol nic two
wy ższe do roz wo ju go spo dar ki opar tej
na wie dzy, a w kon se kwen cji do bu do -
wa nia bo gac twa Pol ski, trze ba je do te -
go przy go to wać. A ob raz pol skie go
szkol nic twa wy ższe go AD 2011 ro ku

nie jest opty mi stycz ny. Czę sto ja ko suk -
ces dwu dzie sto le cia 1990–2010 po da je
się spek ta ku lar ny wzrost licz by stu den -
tów (naj więk szy wzrost w Eu ro pie)
z 400 tys. w 1990 r. do bli sko 2 mln osób
obec nie, ale war to pa mię tać, że dzię ki
te mu uzy ska li śmy wskaź nik sko la ry za -
cji (tj. na sy ce nia stu den ta mi gru py wie -
ko wej 19¬–23 la ta) stan dar do wy dla
państw roz wi nię tych, a du ża część wzro -
stu licz by stu den tów zo sta ła do ko na -
na na stu diach nie sta cjo nar nych, któ ra
z uwa gi na pol skie prze pi sy praw ne są
stu dia mi gor szej ja ko ści (obec nie na stu -
diach nie sta cjo nar nych stu diu je ogó -
łem 961 757 stu den tów). 

Praw dzi wy ob raz pol skie go szkol nic -
twa wy ższe go po ka zu ją świa to we ran -
kin gi uni wer sy te tów (dwa na ro do we
uni wer sy te ty UW i UJ w czwar tej set ce)
wskaź ni ki cy to wań pu bli ka cji czy też
licz ba pa ten tów. W ta kich po rów na niach
pla su je my się wśród państw III świa ta.
Nie śmia łe pro po zy cje zmian w pra wie,
któ re mo gły by uru cho mić po zy tyw ne
efek ty dzia łal no ści pol skich szkół wy -

Uczel nia i pro jekt Mia stecz -
ka Mul ti me dial ne go jest
lo kal ną od po wie dzią
na po stę pu ją cy pro ces me -
tro po li za cji i stop nio we go
pu sto sze nia pol skiej pro -
win cji. Mia stecz ko Mul ti -
me dial ne wraz ze swo ją
WSB -NLU ma stwo rzyć dłu -
go ter mi no we pod sta wy
do roz wo ju go spo dar cze go
ca łej Są dec czy zny.

FOT. MARIA OLSZOWSKA

SADECZANIN czerwiec 2011_SADECZANIN  29-05-2011  23:17  Strona 39



40 Sądeczanin CZERWIEC 2011 v www.sadeczanin.info

ższych by ły w prze szło ści i są obec nie
blo ko wa ne przez za cho waw czą cześć
(nie ste ty licz ną) śro do wi ska aka de mic -
kie go za do wo lo ne go z by le ja ko ści (ni -
skie fi nan so wa nie, ale za to „świę ty
spo kój”, sta bil ność za trud nie nia w uczel -
niach pu blicz nych, ni skie lub ze ro we
ocze ki wa nia kon kret nych re zul ta tów). 

Pierw sze po zy tyw ne zmia ny to
wpro wa dzo ne w ży cie w 2010 r. zmia -
ny w spo so bie fi nan so wa nia ba dań na -
uko wych – stop nio we ogra ni cze nie
sta łe go, nie za le żne go od re zul ta tów fi -
nan so wa nia ba dań na uko wych w pu -
blicz nych uczel niach i in sty tu tach
ba daw czych na rzecz kon kur so we go
przy zna wa nia gran tów przez dwie po -
wo ła ne do te go agen cje rzą do we Na ro -
do we Cen trum Na uki (fi nan so wa nie
ba dań pod sta wo wych i na uk hu ma ni -
stycz nych) i Na ro do we Cen trum Ba dań
i Roz wo ju (fi nan so wa nie ba dań sto so -
wa nych). Zbyt wcze śnie, aby mó wić
o efek tach, tzn. unie za le żnie niu się
od ko te rii pro fe sor skich i skon cen tro wa -
niu środ ków pu blicz nych na fi nan so wa -
niu tyl ko naj lep szych ze spo łów
uczo nych za li cza nych do czo łów ki
świa to wej, ale z uzna niem trze ba
stwier dzić, że do ko na no istot nych
zmian sys te mo wych ma ją cych uru cho -

mić pro ce sy se lek cyj ne i zdro wą kon -
ku ren cję o środ ki pu blicz ne prze zna -
czo ne na ba da nia na uko we i wdro że nia.

Nie ste ty, gło śno re kla mo wa -
na w ostat nim cza sie no we li za cja usta -
wy „Pra wo o szkol nic twie wy ższym”,
ja ko re for ma sys te mu jest za le d wie
skrom ną no we li za cją do tych cza so wych
za sad, z któ rych cześć dzia ła na rzecz

przy wró ce nia peł ne go mo no po lu dla
uczel ni pu blicz nych, szcze gól nie w ob -
sza rze stu diów sta cjo nar nych. Co za sta -
na wia ją ce ta „re for ma” w cu dzy sło wu
zo sta ła wręcz na rzu co na przez Mi ni ster -
stwo Na uki i Szkol nic twa Wy ższe go
(pra ce pod ko mi sji sej mo wej od by wa ły
się w okre sie świąt Bo że go Na ro dze nia
w grud niu 2010), pod czas gdy Mi ni ster
dys po nu je dwo ma kom plek so wy mi stra -

te gia mi roz wo ju szkol nic twa wy ższe go,
któ re są wy star cza ją cym ma te ria łem
do pod ję cia za sad ni czej re for my szkol -
nic twa wy ższe go w Pol sce.

Naj gor szym jest fakt, że wciąż pol skie
eli ty po li tycz ne uwa ża ją ca ły ob szar na -
uki i szkol nic twa wy ższe go za „pro blem”
i po win ność pań stwa, a nie do strze ga ją
jak obec ny stan na uki i pol skich uczel ni

jest istot ny dla przy szłe go funk cjo no wa -
nia pań stwa pol skie go. Pol scy po li ty cy
bo ją się opi nio twór cze go śro do wi ska
aka de mic kie go i naj chęt niej po zo sta wi li -
by je wła snym re gu la cjom, tak jak to by -
ło do tych czas, Pol skie rzą dy po cząw szy
od 1990 r. nie za rzą dza ły swo imi uczel -
nia mi po zo sta wia jąc je so bie i ni gdy nie
trak to wa ły środ ków bu dże to wych prze -
zna czo nych na na ukę i kształ ce nie ja ko

Jed nym z nie licz nych, istot nych na rzę dzi roz wo jo wych,
któ re wciąż po zo sta ją w na szych rę kach jest re for ma pol -
skie go szkol nic twa wy ższe go i sek to ra ba dań na uko -
wych, któ rej efek ty po win ny w przy szło ści za pew nić
Pol sce roz wój go spo dar ki opar tej na wie dzy i umo żli wić
uzy ska nie w kil ku dzie dzi nach go spo dar ki prze wa gi kon -
ku ren cyj nej na ryn kach glo bal nych.

Jan Kulczyk, Lech Wałęsa i Krzysztof Pawłowski podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju FOT. JERZY CEBULA

NAUKA
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in we sty cji w przy szłość. Au to no mia aka -
de mic ka uzy ska na w usta wie z 1990 r.
bę dą ca re ak cją na prze szłość i sys tem so -
cja li stycz ny zo sta ła źle zin ter pre to wa -
na i pol skie pań stwo bę dą ce wła ści cie lem
uczel ni pu blicz nych nie ma pra wa (po -
za zmia na mi ustaw) do wpły wa nia
na spo so by dzia ła nia uczel ni pu blicz -
nych, ma je na to miast fi nan so wać (za -
wsze sły szy się też ze stro ny kie row nictw
uczel ni, że przy zna ne środ ki są zbyt ma -
łe, ale ni gdy nie sły szy się in for ma cji, ja -
kie efek ty przy nio sły po przed nio wy da ne
pie nią dze).

Czas na zmia ny jest do bry, do szkół
wy ższych wcho dzą co raz mniej licz ne
rocz ni ki ni żu de mo gra ficz ne go, rów no -
cze śnie po przed ni rząd za in we sto wał
nie mal 2 mld zł w in fra struk tu rę kil ku -
dzie się ciu uczel ni pu blicz nych. Urzę dy
mar szał kow skie po szcze gól nych re gio -
nów do dat ko wo prze zna czy ły znacz ne
środ ki z pro gra mów ope ra cyj nych
na wzmoc nie nie uczel ni pu blicz nych.
Mo żna się więc skon cen tro wać te raz
na naj wa żniej szym – stwo rze niu efek -
tyw nie dzia ła ją ce go sys te mu.

Nie zbęd ne re for my szkol nic -
twa wy ższe go w Pol sce

Chcąc wpro wa dzić zmia ny do obec -
ne go sys te mu trze ba naj pierw okre ślić
cel do ko ny wa nych zmian. Ty mi ce la mi
zda niem au to ra tek stu po win ny być: 
nsys tem, któ ry bę dzie pre fe ro wał naj -

wy ższą ja kość za rów no w sfe rze ba -
dań na uko wych jak i kształ ce nia,
a naj lep sze uczel nie, ze spo ły ba daw -
cze i ucze ni bę dą na naj wy ższym,
świa to wym po zio mie;

n w wy ni ku re form 2 na ro do we uni -
wer sy te ty pla so wać się po win ny
w ran kin gach w pierw szej set ce naj -
lep szych uczel ni w świe cie; 

npo wsta nie efek tyw nie i szyb ko dzia -
ła ją ce go sys te mu trans fe ru wie dzy,
tech no lo gii, in no wa cji po mię dzy go -
spo dar ką, a szko ła mi wy ższy mi i in -
sty tu ta mi ba daw czy mi;

nw wy ni ku do ko ny wa nych zmian win -
no dojść do wy raź ne go wzro stu in no -
wa cyj no ści i zdol no ści pa ten to wej
go spo dar ki, a pol ska go spo dar ka w kil -
ku ob sza rach po win na zdo być prze wa -
gę kon ku ren cyj ną na ryn ku glo bal nym.

Me to dy, któ re po win ny do pro wa dzić
do re ali za cji po wy ższych ce lów w ter -
mi nie krót szym niż 20 lat, w ob sza rze
szkol nic twa wy ższe go i ba dań na uko -
wych są na stę pu ją ce:
nwpro wa dze niu kon ku ren cji w ubie ga -

niu się o środ ki pu blicz ne prze zna -
czo ne na dy dak ty kę ja ko za sad ni cza
me to da wpro wa dze nia wy so kiej ja -
ko ści uczel ni oraz wzro stu po zio mu
wy kształ ce nia ab sol wen tów;

nme ne dżer ski spo sób za rzą dza nia
uczel nia mi;

nskró ce nie ście żki do cho dze nia do sa -
mo dziel no ści na uko wej i dy dak tycz -
nej ka dry na uko wo -dy dak tycz nej;

nwpro wa dze nie part ner stwa pu blicz -
no -pry wat ne go i two rze nie ka pi ta łów
że la znych uni wer sy te tów;

nzmian sys te mu oce nia nia pra cy na -
ukow ców na sys tem za chę ca ją cy
do an ga żo wa nia się w ba da nia sto so -
wa ne i wdro że nia wy ni ków ba dań
do go spo dar ki oraz bu do wa sku tecz -
ne go sys te mu ewa lu acji re zul ta tów
gran tów ba daw czych.

Zamiast podsumowania
przykład działań lokalnych

Ro la uni wer sy te tu we współ cze snym
świe cie jest nie do prze ce nie nia. W Pol -
sce wciąż uczel nie i in sty tu ty ba daw cze
oraz (lu dzie tam pra cu ją cy) trak to wa ni
są ja ko za mknię te śro do wi sko, za ję te
wła sny mi spra wa mi, do ma ga ją ce się wy -
ższe go fi nan so wa nia i nie ma ją ce re al ne -
go wpły wu na go spo dar kę i stan
pań stwa. Ja ka mo że być ro la uni wer sy -
te tów w ska li ca łe go pań stwa mo żna po -
ka zać przez ana lo gię na przy kła dzie
No we go Są cza i WSB -NLU. Uczel nia
po wsta ła w 1991 r. u pro gu Pol ski Nie -
pod le głej. Za czy na li śmy od ze ra, dzi siaj
to in fra struk tu ra o war to ści po nad 40 mln
zł, to po nad 10 ty się cy ab sol wen tów,
w tym przy naj mniej 6 ty się cy po cho dzą -
cych z No we go Są cza i trzech po wia tów
są sied nich. To wresz cie pro jekt Mia -
stecz ka Mul ti me dial ne go, któ re go czę -
ścią jest Park Na uko wo -Tech no lo gicz ny,
obec nie bu do wa ny, któ ry roz pocz nie
swo ją dzia łal ność 11 wrze śnia 2012 r.
Uczel nia i pro jekt Mia stecz ka Mul ti me -
dial ne go jest lo kal ną od po wie dzią na po -
stę pu ją cy pro ces me tro po li za cji

i stop nio we go pu sto sze nia pol skiej pro -
win cji. Mia stecz ko Mul ti me dial ne wraz
ze swo ją WSB -NLU ma stwo rzyć dłu go -
ter mi no we pod sta wy do roz wo ju go spo -
dar cze go ca łej Są dec czy zny. 

WSB -NLU dzia ła wy łącz nie w opar -
ciu o środ ki pry wat ne, a po tra fi ła
wnieść tak istot ną war tość do da ną dla
swo je go mia sta. Prze kła da jąc przy kład
są dec ki na ska lę pań stwa i mak sy ma li -
zu jąc za so by po przez sku tecz ne uży cie
part ner stwa pu blicz no -pry wat ne go
i wła ści wie uży wa jąc swo ich uni wer sy -
te tów pań stwo pol skie mo że osią gnąć
zna czą cą po zy cję w zglo ba li zo wa nym
świe cie.

In sty tut So bie skie go

Mul ti dy scy pli nar ny ośrod ek ana li tycz ny, ty -
pu think -tank, zaj mu ją cy się za gad nie nia mi
bie żą cej po li ty ki pań stwa oraz kwe stia mi
istot ny mi dla roz wo ju spo łecz no -go spo dar -
cze go kra ju. Ja ko nie za le żna, po za rzą do wa
or ga ni za cja two rzy idee dla ży cia pu blicz ne -
go w Pol sce, opie ra jąc się przy tym na wła -
snych ba da niach i ana li zach. In sty tut dzia ła
w for mie praw nej fun da cji, za re je stro wa nej
w 2004 r.
Mi sją In sty tu tu jest „two rze nie idei dla Pol -
ski”. Wy zna wa ne przez twór ców In sty tu tu
war to ści to: sil ne i ogra ni czo ne pań stwo,
wol ność i od po wie dzial ność jed nost ki, swo -
bo dy go spo dar cze, ład spo łecz ny opar ty
na pra wie na tu ral nym. 
In sty tut So bie skie go for mu łu je stra te gie do -
ty czą ce po li ty ki i go spo dar ki; ini cju je de ba tę
pu blicz ną; sta no wi fo rum spo tkań na ukow -
ców, prak ty ków, po li ty ków, dzien ni ka rzy,
oby wa te li chcą cych w świa do my spo sób
uczest ni czyć w ży ciu pu blicz nym. W skład
ze spo łu In sty tu tu So bie skie go wcho dzą eks -
per ci o du żym do rob ku na uko wym i za wo -
do wym oraz ana li ty cy. Ich wie dza
i do świad cze nie wy ko rzy sty wa ne są w wie lu
dzie dzi nach ży cia spo łecz no -po li tycz ne go
w Pol sce. Za sa dą jed nak dzia ła nia in sty tu tu
jest je go nie za le żność od par tii po li tycz nych,
któ rą gwa ran to wać ma za sa da wy łą cze nia
eks per ta IS w przy pad ku ob ję cia sta no wi ska
w ad mi ni stra cji rzą do wej. In sty tut jest wy -
daw cą pi sma „Mię dzy na ro do wy Prze gląd Po -
li tycz ny”.
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Pra co wi cie spę dził dzień swo -
ich 80. uro dzin (a za ra zem
imie nin!) ks. pra łat Sta ni sław
Cza chor, eme ry to wa ny pro -
boszcz pa ra fii św. Ka zi mie rza
w No wym Są czu.

R a no od pra wił w ko ściół ku
na Sta rym Cmen ta rzu mszę
św. z oka zji 66. rocz ni cy za -
koń cze nia II woj ny świa to -

wej, wy gła sza jąc po ry wa ją ce ka za nie
o po trze bie pa trio ty zmu współ cze sne -
go po ko le nia Po la ków. Na stęp nie
wziął udział w spo tka niu z kom ba tan -
ta mi, któ rych jest od lat wier nym ka -
pe la nem. Ju bi lat był w świet nej
for mie, błysz czał dow ci pem i za ra zem
z po ko rą dzię ko wał Bo gu za dar 80-
let nie go god ne go ży cia. Na dru gi

dzień po je chał do sa na to rium w Bu sku
Zdro ju.

Ks. Sta ni sław Cza chor uro dził się 8
ma ja 1931 r. w Nie dzie li skach ko ło
Brze ska. Ka płań skie świę ce nia otrzy -
mał 29 czerw ca 1955 r. Przez dwa la ta
pra co wał w Łę gu Tar now skim. Póź niej
za stę po wał pro bosz cza w Bo rzę ci nie
Gór nym, a stam tąd w 1958 r. tra fił
do Dę bi cy, gdzie w pa ra fii św. Ja dwi gi
był ka te che tą. 6 stycz nia 1969 r. przy je -
chał do No we go Są cza i ob jął funk cję
ka te che ty przy ka pli cy szkol nej w No -
wym Są czu, za stę pu jąc ks. Jó ze fa Gu -
cwę, któ ry zo stał bi sku pem. Od 1971
ro ku po wstał tu taj rek to rat św. Ka zi mie -
rza. W sześć lat póź niej or dy na riusz tar -
now ski ar cy bi skup Je rzy Able wicz
ery go wał pa ra fię pw. św. Ka zi mie rza
(przez dłu gi czas na to nie go dzi ły się
wła dze pań stwo we). 

W No wym Są czu ks. pra łat Sta ni -
sław Cza chor dał się po znać ja ko wspa -
nia ły prze wod nik du cho wy po wie rzo nej
so bie owczar ni i zna ko mi ty go spo darz
pa ra fii. Wy bu do wał pięk ną ple ba nię
i dom ka te che tycz ny. Do pro wa dził
do po rząd ku za byt ko wy ko śció łek
na Sta rym Cmen ta rzu. Spra wił, że re -
no wa cji pod da na zo sta ła głów na świą -
ty nia pa ra fii przy ul. Dłu go sza.
Wcze śniej obok sta nę ła dzwon ni ca.
Tro skli wym okiem spo glą dał na Ka -
plicz kę Szwedz ką. Był jed nym z za ło -
ży cie li Klu bu In te li gen cji Ka to lic kiej
w li sto pa dzie 1980 r., któ re go człon ko -
wie przez na stęp ne la ta nie mal po ta jem -
nie spo ty ka li się u nie go na ple ba nii.
Wiel ka po pu lar no ścią cie szy ły się re ko -
lek cje wiel ko post ne or ga ni zo wa ne
przez ks. Cza cho ra dla in te li gen cji są -
dec kiej. A już do tra dy cji są dec kiej

Głos prałata jest ważny dla Nowego Sącza i oby jeszcze długo był słyszalny

80. urodziny księdza Stan
8 maja 2011 r., w dniu 80. urodzin FOT. ARCH.
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wszedł „ka ziu ko wy od pust” z pier ni ka -
mi w kształ cie ser ca na cześć pa tro -
na pa ra fii, urzą dza ny na wzór wi leń ski,
a wpro wa dzo ny przez ks. Pra ła ta. 

Roz wi nął dzia łal ność or ga ni za cji
„Ca ri tas”, któ ra ota cza opie ką spo rą rze -

szę ubo gich lu dzi. Przy pa ra fii św. Ka -
zi mie rza roz kwi ta ją ka żdej wio sny żon -
ki lo we „Po la Na dziei”, któ re da ły
po czą tek Sto wa rzy sze niu Przy ja ciół
Cho rych „Są dec kie Ho spi cjum”. Or ga -
ni zo wał po moc dla ro da ków na Ukra -
inie. Żar li wy pa trio ta. W la tach 80.
ze szłe go stu le cia wnę trza ko ścio ła ozdo -
bi ły ta bli ce me mo ra tyw ne m.in. przed -
wo jen nych do wód ców 1. PSP, a po tem
w pod cie niach świą ty ni wmu ro wa no ta -
bli ce ka tyń skie. 

Od wa żny i pro sto li nij ny, za wsze za -
tro ska ny o spra wy pu blicz ne. Nie wa hał
się w ka za niach sma gać oj ców mia sta
za błęd ne de cy zje. 12 kwiet niu 2010 ro -
ku pod czas mszy św. od pra wio nej
na Ryn ku w No wym Są czu w in ten cji
ofiar ka ta stro fy smo leń skiej wy gło sił
po ry wa ją cą ho mi lię, któ rą prze dru ko wa -
li śmy w 29. nu me rze „Są de cza ni na”. 

W 2005 r. Ra da Mia sta No we go Są -
cza przy zna ła mu ty tuł Ho no ro we go
Oby wa te la No we go Są cza.

– Przez te la ta po ko cha łem No wy Są -
czu i sta łem się są de cza ni nem. Tro chę tu
uda ło mi się zro bić. Z Są czem zwią za ne
są naj wa żniej sze la ta mo je go ży cia
– mó wi Ju bi lat. 

Czci god ny Księ że Pra ła cie, ży czy my
dłu gich lat ży cia i owoc nej pra cy na ni -
wie Bo żej. Je steś cią gle po trzeb ny są de -
cza nom! 

(RED)

nisława Czachora
W Nowym Sączu ks. prałat
Stanisław Czachor dał się
poznać jako wspaniały
przewodnik duchowy
powierzonej sobie
owczarni i znakomity
gospodarz parafii.
Wybudował piękną
plebanię i dom
katechetyczny. 

W dniu 80. urodzin FOT. ARCH. Podczas spotkania opłatkowego w „Gazecie Krakowskiej” w 1993 r. FOT. ARCH.

Z prezydentem Lechem Wałęsą
w 1992 roku FOT. KAZIMIERZ FAŁOWSKI
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Izba Gmin jest wy bie ral ną izbą ka na -
dyj skie go par la men tu – człon ko wie
Se na tu, no mi no wa ni przez pre mie ra,
otrzy mu ją swo je man da ty z mo cy

mia no wa nia gu ber na to ra ge ne ral ne go.
Li zoń, kan dy du ją cy z okrę gu Mis sis sau -
ga East – Co ok svil le, wy grał wy bo ry ja -
ko re pre zen tant Kon ser wa tyw nej Par tii
Ka na dy. Je go zwy cię stwo uzna no
za spo rą nie spo dzian kę; z udzia łu w wy -
bo rach zre zy gno wa ła wpraw dzie wie lo -
let nia po słan ka Al bi na Gu ar nie ri, ale
okręg ten uwa ża ny był od lat za ba stion
li be ra łów.

***
No wy par la men ta rzy sta, syn li sto no -

sza, po cho dzą cy z Ja zow ska, a przed emi -
gra cją miesz ka ją cy w Łąc ku, uro dził się
w 1954 r. w No wym Są czu. Był har ce -
rzem, spor tow cem LZS, mi ni stran tem
i trę ba czem w or kie strze szkol nej. Po ma -
tu rze, uzy ska nej w Tech ni kum Ko le jo -
wym w No wym Są czu (wśród ko le gów
no sił pseu do „de Gaul le”), stu dio wał
na Aka de mii Gór ni czo -Hut ni czej w Kra -
ko wie. Ja ko ma gi ster in ży nier od 1979 r.
pra co wał w gór nic twie wę glo wym

na Ślą sku (w Przed się bior stwie Ro bót
Gór ni czych, roz bu do wu ją cym ko pal nie
w okrę gu ryb nic kim i ja strzęb skim),
po czym wró cił w ro dzin ne stro ny i za -
trud nił się w Ko pal ni Su row ców Skal nych
w Klę cza nach, gdzie awan so wał m.in.
na za stęp cę kie row ni ka ka mie nio ło mów
w Wier chom li nad Po pra dem. W 1985
wy je chał do Sta nów Zjed no czo nych. Po -
cząt ko wo osiadł w Chi ca go, ale nie za ba -
wił tam dłu go: w 1988 prze niósł się
do Ka na dy, do kąd po ro ku ścią gnął ro dzi -
nę – żo nę Mał go rza tę (ab sol went kę hi sto -
rii UJ, pra cu je dziś ja ko na uczy ciel ka
z dzieć mi spe cjal nej tro ski) oraz po tom -
stwo, Mar ci na i Kin gę; na ob czyź nie
na świat przy szło ko lej ne po ko le nie ro du,
tro je wnu ków – Ben ja min, Jan oraz Alek -
san dra. W USA był asy sten tem tech nicz -
nym i sze fem pro duk cji w fir mie Mar ble
Sup ply In ter na tio nal.

W no wym kra ju Lach (no men omen:
w kra ju Li zoń był człon kiem ze spo łu pie -
śni i tań ca „La chy” …) szyb ko się za do -
mo wił. Po 11-let nim okre sie pra cy
w TMT Mar ble Sup ply w To ron to za ło -
żył w 1999 wła sną fir mę Go mark En ter -

pri ses, zaj mu ją cą się pro jek to wa niem
i wy ro bem ele men tów wy koń cze nia
wnętrz ze szla chet nych su row ców skal -
nych, przede wszyst kim mar mu rów i gra -
ni tów (od 2003, po prze mia no wa niu
przed się bior stwa na Go mark Inc., im por -
tu je po nad to oraz ser wi su je ma szy ny
i urzą dze nia słu żą ce do ob rób ki ka mie ni)
– a ta kże wszedł w po lo nij ne śro do wi sko.

Bo daj pierw szym krę giem, w któ rym
dał się po znać, by ła pa ra fia pw. św.
Mak sy mi lia na Kol be go w Mis sis sau dze.
Na le żał i ak tyw nie dzia łał w Me adwo -
od Ten nis Club w swo im mie ście, na le -
żał do Park da le -High Park Li be rial
Ri ding As so cia tion, wcho dził w skład
za rzą du do mu spo koj nej sta ro ści Wa wel
Vil la, w 1995 r. współ za kła dał tzw. Gru -
pę 95 Związ ku Po la ków w Ka na dzie,
orę du ją cą za znie sie niem wiz dla ro da -
ków znad Wi sły, pia sto wał funk cję jed -
ne go z dy rek to rów or ga ni za cji Tri bu te
to Li ber ty, sta wia ją cej so bie za cel
wznie sie nie w Ka na dzie po mni ka ku
czci ofiar ko mu ni zmu na świe cie. Nie
uni kał też in nych dzie dzin ży cia: śpie -
wał w chó rze Po lo nia Sin gers, od 1998

Wła dy sław Li zoń zro bił ka rie rę za oce anem
dzię ki ta len tom i cię żkiej pra cy 

Kanadyjski poseł
z sądecką
metryką
Czy Wła dy sław Li zoń za pi sze się w hi sto rii Ka na dy – jesz cze
nie wia do mo, do pie ro bo wiem roz po czął on słu żbę pu blicz ną
w Izbie Gmin Kra ju Klo no we go Li ścia. Na ra zie zy skał trwa -
łe miej sce w dzie jach Po lo nii ka na dyj skiej: ja ko pierw szy
emi grant z Pol ski, któ ry zdo był man dat par la men ta rzy sty
w no wej oj czyź nie.Władysław Lizoń z żoną podczas

kampani wyborczej FOT. ARCH.
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do 2003 pre ze so wał chó ro wi Har fa pa -
ra fii św. Mak sy mi lia na Kol be go.

Li zoń (na zy wa ny przez żo nę Ma ria -
nem) jest dzia ła czem or ga ni za cji po lo -
nij nych. W la tach 2000-2006
prze wod ni czył od dzia ło wi Kon gre su
Po lo nii Ka na dyj skiej w Mis sis sau dze,
od 2006 do 2010 był pre ze sem tej or ga -
ni za cji na ca łą Ka na dę. Mię dzy 1996
a 1998 za sia dał w Ko mi sji Spraw Spor -
nych Związ ku Po la ków w Ka na dzie. Ja -
ko oso ba o usta bi li zo wa nym sta tu sie
ma jąt ko wym i spo łecz nym (w 1992 r.
przy jął oby wa tel stwo ka na dyj skie)
od lat an ga żo wał się w dzia łal ność pu -
blicz ną – po za sta ra nia mi o usu nię cie
ba rie ry wi zo wej w swo bod nych kon tak -
tach Ka na dy z Pol ską współ pra co wał
z rzą dem fe de ral nym w spra wie ob ję cia
Po la ków usta wą Youth Mo bi li ty Pro -
gram, uła twia ją cej mło dzie ży z RP pod -
ró żo wa nie za Atlan tyk, za bie gał też
o nada nie pol skim we te ra nom, za miesz -
ka łym w Ka na dzie, ta kich sa mych praw,
ja ki mi cie szą się tam tej si kom ba tan ci.
Dzia ła nia te by ły sku tecz ne, Li zoń zaś
stał się per so ną roz po zna wal ną w po li -
ty ce. Do wo dem uzna nia by ło za pro sze -
nie go do udzia łu w de le ga cji,
to wa rzy szą cej pre mie ro wi Ste phe no wi
Har pe ro wi pod czas je go ofi cjal nej wi -
zy ty w Pol sce w 2008 r.

***
Start w wy bo rach par la men tar nych

był lo gicz ną kon se kwen cją ro sną cej z ro -
ku na rok ak tyw no ści pu blicz nej daw ne -
go są de cza ni na. Kon ser wa tyw na Par tia
Ka na dy, z no mi na cji któ rej kan dy do wał,
to par tia pre mie ra Har pe ra. Elek cja jest
ta kże wy ni kiem sta rań o ka żdy głos: Li -
zoń przez 5 mie się cy od wie dzał wy bor -
ców w ich do mach, pro wa dząc
po pu lar ny w Ka na dzie ca nvas sing.

W wy wia dzie, udzie lo nym wy cho -
dzą ce mu w To ron to dzien ni ko wi po lo -
nij ne mu „Ga ze ta. Ga ze ta”, Li zoń
wy znał, że par tię kon ser wa tyw ną wy brał
ze wzglę du na to, że re pre zen to wa ne
przez nią ce le i war to ści są mu bli skie:

„Mam tu na my śli wa gę przy kła da ną
do ro dzi ny ja ko bar dzo wa żnej war to ści
i in sty tu cji, pro gram eko no micz ny po le -
ga ją cy na ogra ni cze niu wy dat ków, aby
zbi lan so wać bu dżet i wie le in nych ele -
men tów po li ty ki par tii”, po wie dział.
Jesz cze w trak cie kam pa nii stwier dził,
że li czy, iż je go wy gra na „da gru pie po -
lo nij nej po wód do du my, pod nie sie nia
oce ny wła snej war to ści oraz do wód, że
wspól ną pra cą mo żna wie le osią gnąć”.

A gwo li ści sło ści: Li zoń to pierw szy
ka na dyj ski de pu to wa ny, uro dzo ny
w Pol sce, ale nie pierw szy Po lak w Izbie
Gmin – w 1867 r. ta ką sa mą god ność

po wie rzo no uro dzo ne mu w Wiel kim
Księ stwie Po znań skim (1816, Odo la -
nów) Ale xan dre -Edo uar do wi Kierz kow -
skie mu. Ja ko pod po rucz nik uczest ni czył
on w Po wsta niu Li sto pa do wym, na stęp -
nie wy emi gro wał do Fran cji, po czym
przez Sta ny Zjed no czo ne tra fił do Ka na -
dy. Oże nił się tam z pan ną o na zwi sku
De bartzch – pra wnucz ką jed ne go
z pierw szych pol skich osad ni ków
w Kra ju Klo no we go Li ścia, Do mi ni ka
Bar cza. Pra co wał głów nie ja ko in ży nier,
a man dat de pu to wa ne go za cho wy wał
do śmier ci, do 1870 r.

WAL DE MAR BAŁ DA

Władysław Lizoń z Marią Kaczyńską, maj 2009 r. FOT. ARCH.
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P szcze lar stwo ma w na szej hi sto -
rii tra dy cję znacz nie dłu ższą
od ty siąc let nie go pań stwa. Je go
naj więk sze osią gnię cia są ści śle

po wią za nie z dzia łal no ścią księ ży i za -
kon ni ków. Tę tra dy cję kon ty nu ował
z wiel ki mi suk ce sa mi ks. dr Hen ryk An -
to ni Ostach, któ re go bio gra fię spi sa łem

po la tach, ja ko wie lo let ni współ pra cow -
nik i mam na dzie ję przy ja ciel księ dza.

Ks. dr Hen ryk Ostach uro dził się 9
grud nia 1924 r. w Po zna niu, ja ko syn
An to nie go i Ka zi mie ry z do mu Do naj.
Ro dzi ce nie tyl ko mó wi li o pa trio ty -
zmie, ale swo je za an ga żo wa nie w obro -
nę pa trio tycz nych war to ści po twier dzi li

kon kret ny mi dzia ła nia mi. Oj ciec przy -
szłe go przy wód cy pol skich pszcze la rzy
brał udział w Po wsta niu Wiel ko pol skim
i zo stał ofi ce rem Woj ska Pol skie go,
a mat ka uczest ni czy ła ak tyw nie w straj -
ku szkol nym we Wrze śni (w 1906 ro ku),
któ ry zo stał zor ga ni zo wa ny ja ko sprze -
ciw wo bec na ucza nia re li gii w ję zy ku
nie miec kim.

Oj ciec zmarł 7 mar ca 1925 r., gdy
Hen ryk miał za le d wie 3 mie sią ce. A po -
tem 19 stycz nia 1927 r., ja ko 2-let ni
chło piec, stra cił mat kę. Po śmier ci ro dzi -
ców chło piec po zo sta wał pod opie ką
bab ci i cio ci. Uczył się w szko le pod sta -
wo wej w Pi sa rzo wi cach k. Kęp na,

Ks. dr Hen ryk Ostach (1924-2011) 

Wspo mnie nie 
o Przy ja cie lu -Pszcze la rzu
1 maja br. w wieku 87 lat, zmarł ks. dr Henryk Ostach,
Prezydent Honorowy Polskiego Związku Pszczelarskiego,
Prezydent Honorowy Apislavii, a także Prezes Honorowy
Ochotniczych Straży Pożarnych w Nowosądeckiem, a przede
wszystkim emerytowany wieloletni duszpasterz Kamiannej.

WSPOMNIENIE
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a od IV kla sy w Ja ro ci nie. W cza -
sie II woj ny świa to wej 19 czerw ca 1940
r. zo stał wy wie zio ny na ro bo ty przy mu -
so we do „ko lo nii” nie miec kiej w Ra te -
nau. Ten trud ny okres w je go ży ciu trwał
do 20 stycz nia 1945 r.

Po za koń cze niu woj ny Hen ryk Ostach
ukoń czył gim na zjum w Go sty niu i tam
wstą pił do Kon gre ga cji Świę te go Fi li pa
Ne rii. Se mi na rium Du chow ne ukoń czył
w Tar no wie i 16 grud nia 1951 r. otrzy -
mał świę ce nia ka płań skie. Stu dio wał na -

stęp nie w Ka to lic kim Uni wer sy te cie Lu -
bel skim, gdzie w 1976 r. uzy skał dy plom
ma gi stra. Dok to ry zo wał się w Pa pie skiej
Aka de mii Teo lo gicz nej w Kra ko wie
i w czerw cu 1985 r. otrzy mał ty tuł dok -
to ra.

***
Kon tak tu z pszczo ła mi ks. Hen ryk

Ostach do świad czał od naj młod szych lat
wy cho wu jąc się w ro dzi nie Urba nia ków,
któ ra po sia da ła wła sną pa sie kę.

Po świę ce niach ka płań skich roz po -
czął pra cę dusz pa ster ską w Stu dzian nej,
po wiat Opocz no, gdzie znaj do wa ła się
pa sie ka klasz tor na (po nad 30 pni) i oko -

licz ne pa sie ki u pa ra fian i le śni ków. Tam
prze by wał do 1957 r.

W 1958 r. ks. Hen ryk Ostach przy był
do miej sco wo ści Be rest k. Kry ni cy,
gdzie od in sty tu cji „Las” wy dzie rża -
wił 100-pnio wą pa sie kę. W tym cza sie
uzy skał ty tuł mi strza pszcze lar skie go,
zda jąc eg za min u dr. An to nie go Chwał -
kow skie go. Ca ły czas jed nak ma rzył,
aby osiąść w ta kim te re nie, w któ rym
ży cie re li gij ne i spo łecz ne trze ba bę dzie
bu do wać od pod staw. Cel ten zo stał
osią gnię ty po otrzy ma niu skie ro wa nia
z die ce zji tar now skiej, na pod sta wie któ -
re go 8 ma ja 1960 r. przy szedł do ma łej,
za to pio nej wśród gór i la sów Ka mian -
nej, w któ rej miesz ka ło le d wie kil ka -
dzie siąt osób. Miesz kań cy wio ski ży li
w bar dzo su ro wych wa run kach, ale wy -
znacz ni kiem ich by tu by ło zjed no cze nie
z na tu rą. Mło dy ksiądz, któ ry po sta no -
wił żyć w tych mi syj nych wa run kach,
stał się dla nich nie tyl ko oj cem du cho -
wym, ale i mę żem opatrz no ścio wym.
Prze niósł pa sie kę z Be re stu na te ren Ka -
mian nej, dla któ rej sta ła się ona pod po -
rą ma te rial ną i pa sją.

Pod prze wod nic twem ks. Hen ry ka
Osta cha po wsta ła w Ka mian nej dro ga,
łą czą cą wieś z głów ny mi oko licz ny mi
trak ta mi. Po tem ksiądz za in sta lo wał

agre gat prą do twór czy, któ ry przez pra -
wie 10 lat uru cha miał oso bi ście na ple -
ba ni. Zmo bi li zo wał zdol ne go,
miej sco we go rzeź bia rza lu do we go Ja -
na Ste fa nia ka do przy ozdo bie nia rzeź -
ba mi wnę trza ko ścio ła, dziś
po dzi wia ne go przez licz ne rze sze tu ry -
stów.

Bu do wa wo do cią gu, z któ re go mo żna
na pić się źró dla nej, zdro wej wo dy, to
rów nież je go ini cja ty wa. 19 stycz -
nia 1962 r. przy udzia le miesz kań ców
za ło żył Ochot ni czą Straż Po żar ną w Ka -
mian nej i roz po czął bu do wę Do mu Stra -
ża ka, któ ry po wstał w re kor do wym

tem pie 63. dni. W tym cza sie za ło żył ta -
kże stra żac ką or kie strę dę tą.

W 1972 r. od był się w Ka mian nej
pierw szy Są dec ki Dzień Pszcze la rza,
pod czas któ re go zro dzi ła się ini cja ty wa
bu do wy Do mu Pszcze la rza. Ten po mysł
zmo bi li zo wał wie lu pa sjo na tów pszcze -
lar stwa, cho cia żby ów cze sne go pre ze sa
Po wia to we go Ko ła Pszcze la rzy w No -
wym Są czu Win cen te go Zię bo wi cza.
Dzię ki za bie gom ks. Hen ry ka Osta cha
w bu do wę Do mu Pszcze la rza za an ga żo -
wa ła się brać pszcze lar ska z ca łej Pol -

Pod przewodnictwem ks. Henryka Ostacha powstała
w Kamiannej droga, łączącą wieś z głównymi
okolicznymi traktami. Potem ksiądz zainstalował
agregat prądotwórczy, który przez prawie 10 lat
uruchamiał osobiście na plebani.

Jako prezydent Apimondii

Z prof. Ry szar dem Pa cho ciń skim
i Au gu sty nem Le śnia kiem

Jako proboszcz w Kamiannej 
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ski, a ta kże Cen tra la Spół dziel ni Ogrod -
ni czo -Pszcze lar skich (CSO iP), Są dec kie
Za kła dy Prze twór stwa Owo co wo -Wa -
rzyw ne go (SZPOW) w No wym Są czu
i in ne.

Dom Pszcze la rza w Ka mian nej zbu -
do wa no w la tach 1978–1983. W tym
cza sie ks. dr Hen ryk Ostach stał się zna -
ny pra wie wszyst kim pszcze la rzom
w kra ju. Ni ko go nie zdzi wi ło, że w li -
sto pa dzie 1981 r. pol scy pszcze la rze po -
wo ła li księ dza na pre ze sa Pol skie go
Związ ku Pszcze lar skie go. Funk cję tę ks.
dr Hen ryk Ostach peł nił przez trzy ko -
lej ne ka den cje.

W tym okre sie pszcze lar stwo pol skie
sze ro ko wy pły nę ło na mię dzy na ro do we
wo dy, a pol skie pro duk ty pszcze le uzy -
ska ły ran gę pre pa ra tów lecz ni czych.

Do naj wa żniej szych osią gnięć pre ze -
sa PZP w tym cza sie na le ży przede
wszyst kim za li czyć zor ga ni zo wa nie:
Mię dzy na ro do we go Sym po zjum Api te -
ra pii w Kra ko wie (w ma ju 1985 r.), a na -

stęp nie XXXI Świa to we go Kon gre su
Api mon dia w War sza wie (w 1987 r.),
któ re go ks. dr Hen ryk Ostach był pre zy -
den tem.

Po nad to ka miań ski pro boszcz za ini -
cjo wał do rocz ne Ogól no pol skie Dni
Pszcze la rza i Ogól no pol ską Piel grzym -
kę Pszcze la rzy na Ja sną Gó rę – 7 grud -
nia, w dniu św. Am bro że go,
pa tro na pszcze la rzy. Pod czas spra wo wa -
nia swo jej funk cji w Pol skim Związ ku
Pszcze lar skim ks. dr Hen ryk Ostach do -
pro wa dził do re ak ty wo wa nia Związ ku
Pszcze la rzy Kra jów Sło wiań skich
i Nad bał tyc kich „Api sla via” w Bra ty sła -
wie, któ re go zo stał pre zy den tem, a na -
stęp nie zor ga ni zo wał spo tka nie je go
de le ga tów w Do mu Pszcze la rza w Ka -
mian nej.

Pod czas pre ze su ry ks. Osta cha w Pol -
skim Związ ku Pszcze lar skim Ka mian -
na sta ła się sto li cą pol skie go pszcze lar stwa,
co raz czę ściej od wie dza ną przez pszcze la -
rzy z za gra ni cy.

***
W Ka mian nej roz ro sła się ba za ho te -

lo wa, gdyż wy bu do wał dwa ko lej ne
obiek ty tj. Dom św. Fi li pa i Dom bł. Ho -
no ra ta. I tu skrom ny ak cent oso bi sty:
do pra cy w pa sie ce „Barć” przy jął
w 1986 ro ku ma łżeń stwo Emi lię i Jac ka
No wa ków – pszcze la rzy za wo do wych,
a zwią za nych z Ka mian ną już od 1972 r.

Pa sie ka by ła (i po zo sta ła do dzi siaj)
ba zą dy dak tycz ną dla uczniów szkół rol -
ni czych, stu den tów i pszcze la rzy, dzia ła
rów nież dział pro duk cji api te ra peu ty ków.
Prze pro wa dza ne w pa sie ce pre lek cje dla
grup tu ry stycz nych na te mat war to ści
odżyw czych i lecz ni czych pro duk tów
pszcze lich to do sko na ła ich pro mo cja.

Z ini cja ty wy ks. dra Hen ry ka Osta cha
w Ka mian nej za po cząt ko wa no kon fe -
ren cje api te ra peu tycz ne pro wa dzo ne
przez na ukow ców i le ka rzy ró żnych spe -
cjal no ści m. in. prof. dra hab. Ar tu ra
Stoj ko, dr. n. med. Je rze go Ga lę, lek.
med. Ka zi mie rza Pa cha, lek. med. Bar -
ba rę Lesz czyń ską i in nych.

Ks. dr H. Ostach prze pro wa dził wie -
le szko leń z za kre su pszcze lar stwa
w kra ju i za gra ni cą. Dzie siąt ki ra zy wy -
stę po wał w au dy cjach ra dio wych i te le -
wi zyj nych. Na pi sał też wie le ar ty ku łów
pra so wych.

Za ca ło kształt dzia łal no ści na rzecz
pszcze lar stwa zo stał wy ró żnio ny po -
nad 100 od zna cze nia mi, z któ rych naj -
wa żniej sze to:

1. Krzyż Komandorski Orderu
Odrodzenia Polski.

2. Złoty Krzyż Zasługi RP.
3. Złoty Medal Słowackiego Związku

Pszczelarzy.
4. Złoty Metal Rumuńskiego

Związku Pszczelarzy.
5. Złoty Medal ks. dra Jana Dzierżona.
6. Statuetka ks. dra Jana Dzierżona.
7. Order Bolesława Chomicza i Order

Znaku OSP.

Bę dąc na eme ry tu rze ks. dr Hen ryk
Ostach na dal ak tyw nie uczest ni czył
w pra cy na rzecz pszcze lar stwa i stra -
ży po żar nej. Ostat nie la ta ży cia spę dził
w Do mu Po mo cy Spo łecz nej w Gor li -

cach, otrzy mu jąc wspar cie od wdzięcz -
nych miesz kań ców Ka mian nej, a ta kże
od pszcze la rzy z ca łej Pol ski. 

W ostat niej dro dze, 6 ma ja 2011 r.
Księ dzu dok to ro wi Hen ry ko wi Osta -
cho wi to wa rzy szy ły w Ka mian nej licz -
ne pocz ty sztan da ro we m. in.
pszcze lar skie i stra żac kie z ca łej Pol ski.
Że gna li Go pszcze la rze z kra ju i za gra -
ni cy. Nie za bra kło też dru hów stra ża -
ków ani miesz kań ców uko cha nej przez
Nie go Ka mian nej, z któ ry mi przez la ta
bu do wał du cho wy wspól ny dom. By ło
też wie lu ka pła nów die ce zjal nych, za -
kon nych, no i uko cha na ro dzi na.

***
W bó lu i smut ku po że gna li śmy Wiel -

kie go Pa trio tę, Czło wie ka o otwar tym
ser cu dla wszyst kich, z na dzie ją, że
w swo jej piel grzym ce do wiecz no ści
spo tka ks. dr Hen ryk Ostach w Nie biań -
skiej Pa sie ce Pa na Naj wy ższe go.

JA CEK NO WAK

Z ini cja ty wy ks. dra Hen ry -
ka Osta cha w Ka mian nej
za po cząt ko wa no kon fe ren -
cje api te ra peu tycz ne pro -
wa dzo ne przez na ukow ców
i le ka rzy ró żnych.

Z Danutą Wałęsową FOT. S. ŚMIERCIAK

Z Emilią Nowak

WSPOMNIENIE
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M a rek Na wa ra cho ro wał
od 20 lu te go 2009 r., gdy
na sto ku nar ciar skim
w Au strii do znał cię żkie go

ura zu gło wy i był utrzy ma ny w śpiącz -
ce far ma ko lo gicz nej. Z po wo du le cze nia
i re ha bi li ta cji przez dzie więć mie się cy
nie mógł peł nić funk cji mar szał ka. 

Do pra cy wró cił w grud niu 2009 r.
m.in. otwie ra jąc wte dy uro czy ście Ga -
le rię Sztu ki BWA w No wym Są czu.
Pod pis Mar ka Na wa ry wid nie je pod fi -
nan so wa niem du żych in we sty cji na Są -
dec czyź nie m.in. mo stu św. Kin gi
na Du naj cu po mię dzy Sta rym Są czem
z Brze zną, roz bu do wy i mo der ni za cji

„So ko ła” w No wym Są czu, Mia stecz ka
Ga li cyj skie go przy są dec kim skan se nie.

***
Praw dę po wie dziaw szy wszy scy dzi -

siej si li de rzy Ma ło pol ski, włącz nie
z obec nym mar szał kiem Mar kiem So wą
i b. wi ce mar szał kiem Lesz kiem Zegz dą,
wy cho wa li i wy kształ ci li się w sa mo rzą -

Ma rek Na wa ra (1956–2011)

Że gnaj, Mar szał ku...
25 ma ja w Kra ko wie zmarł Ma rek Na wa ra (ur. 18 kwiet nia 1956 r.), wy bit ny sa mo rzą do wiec
i sku tecz ny po li tyk, za wsze bez par tyj ny, mar sza łek wo je wódz twa ma ło pol skie go w la tach
1998–2002 i 2006–2010. Był jed nym z twór ców obec ne go kształ tu sa mo rzą du w Pol sce oraz
jed nym z naj ak tyw niej szych pol skich sa mo rzą dow ców. Są de cza nie za pa mię ta ją go ja ko przy -
ja cie la i orę dow ni ka ży wot nych spraw na sze go re gio nu.

FO
T.

 J
EC
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do wym w rze mio śle w cie niu i pod ku -
ra te lą Mar ka Na wa ry. To on był ich dro -
go wska zem, punk tem od nie sie nia
i mi strzem. Od nie go mo gli się uczyć nie
tyl ko god ne go, wręcz kró lew skie go re -
pre zen to wa nia re gio nu, ale ta kże sku -
tecz ne go po ru sza nia na sa mo rzą do wym
po dwór ku, o czym bo le śnie na swej skó -
rze prze ko na li się mło dzi dzia ła cze no -
wo są dec kie go PiS, Ar ka diusz
Mu lar czyk i An drzej Ro ma nek, któ rzy
chcie li go zde tro ni zo wać z fo te lu mar -
szał ka.

An drzej Ro ma nek wspo mi na mar -
szał ka ja ko czło wie ka sym pa tycz ne go,
ale twar de go po li ty ka, z moc ny mi prze -
ko na nia mi, a jed nak otwar te go na de ba -
tę – je śli ar gu men ty prze ciw ne by ły
moc ne, przyj mo wał je. – Miał swo ją wi -
zję, z któ rą nie za wsze się zga dza łem,
roz wo ju Ma ło pol ski. Ale ocze ki wał me -
ry to rycz nych pod po wie dzi – mó wi A.
Ro ma nek.

Tak sa mo wspo mi na Zmar łe go Le -
szek Zegz da, obec ny szef klu bu PO
w sej mi ku, wi ce mar sza łek za cza sów
Na wa ry: – Miał swo je zda nie i bro nił go,
ale da wał się prze ko nać. Nie był ha mul -
co wym, wręcz prze ciw nie – pod kre śla L.
Zegz da.

Wia do mość o śmier ci mar szał ka Na -
wa ry za sta ła Lesz ka Zegz dę w Rzy mie,
aku rat gdy wy cho dził z mszy świę tej,
przy gro bie Ja na Paw ła II. – Mia łem nie -
spo ty ka ną szan sę mo dli twą od dać Go

w rę ce Pa na Bo ga po przez bł. Ja na Paw -
ła II – mó wi L. Zegz da.

Du żo do za wdzię cze nia Mar ko wi
Na wa rze ma Mu szy na i pięk nie ją ce
z mie sią ca na mie siąc za je go spra wą
Za po pra dzie. Swe go cza su Na wa ra wy -
brał się z ów cze snym bur mi strzem Wal -
de ma rem Ser wiń skim (tra gicz nie

zmar łym w 2009 r.) na gó rę zam ko wą
w Mu szy nie, opie wa ną przez Ja na Ko -
cha now skie go.

– Pa trzy li śmy w dół, a on opo wia dał,
wła ści wie przed sta wiał swo ją wi zję roz -
wo ju Mu szy ny. Wte dy też i za pa li łem się
do te go po my słu. Cie szę się, że kom pleks
po wstał, a tyl ko po zo stał żal, iż nie ma
z na mi Wald ka – wspo mi nał „Są de cza -
ni no wi” w 2010 r.

Był czę stym go ściem na Są dec czyź -
nie, uczest ni czył nie tyl ko w im pre zach
kul tu ral nych, kon fe ren cjach i spo tka -
niach opłat ko wych (ta kże or ga ni zo wa -
nych w Mar cin ko wi cach przez
Zyg mun ta Ber dy chow skie go i Fun da cję
Są dec ką), ale też wi zy tu jąc pla ce bu -
dów i pla no wa nych in we sty cji. Dla
przed sta wi cie li rzą du, pre mie rów i mi -
ni strów był part ne rem, twar do do ma ga -
ją cym się wię cej kom pe ten cji
(i fun du szy) dla sa mo rzą dów, dla wło -
da rzy miast, po wia tów i gmin – współ -
go spo da rzem ich wło ści.

– Chęt nie przy je żdżał na kon fe ren cje
hi sto rycz ne i ko lej ne fi na ły ple bi scy tu
na Są de cza ni na Ro ku w No wym Są czu,
or ga ni zo wa ne przez Fun da cję Są dec ką.
Łą czy ła nas wspól no ta po glą dów na ro lę
pań stwa i sa mo rzą du, świet nie się ro zu -
mie li śmy – wspo mi na Zyg munt Ber dy -
chow ski, któ ry ra zem z Mar kiem Na wa rą
bu do wał Wspól no tę Ma ło pol ską i li stę
Na ro do we go Ko mi te tu Wy bor cze go Wy -
bor ców w wy bo rach do Par la men tu Eu -
ro pej skie go w 2005 ro ku. 

– W po li ty ce był lo jal nym, choć wy -
ma ga ją cym part ne rem, na je go sło wie
ni gdy się nie za wio dłem – do da je Z.
Ber dy chow ski. 

– Lu bił dzien ni ka rzy, sza no wał ich
pra cę, za wsze znaj do wał dla nich czas.
Pa mię tam jak po ru szy ło go py ta nie „czy
wo je wódz two ma ło pol skie koń czy się
na Wie licz ce?”, przez dwa kwa dran se
sta rał się wy ka zać, że przy naj mniej
za je go rzą dów nie ma mo wy o dys kry -
mi na cji Są dec czy zny w po dzia le środ -
ków z bu dże tu wo je wódz kie go
– wspo mi na Mar ka Na wa rę red. Je rzy
Le śniak. – Przy po mi nam so bie też jak
po mszy ka no ni za cyj nej św. Kin gi w Sta -
rym Są czu set ki ty się cy osób za blo ko wa -
ły dro gi wy lo to we, po two rzy ły się
ol brzy mie kor ki ko mu ni ka cyj ne, nie -

Podpis Marka Nawary
widnieje pod
finansowaniem dużych
inwestycji na Sądecczyźnie
m.in. mostu św. Kingi na
Dunajcu pomiędzy Starym
Sączem z Brzezną,
rozbudowy i modernizacji
„Sokoła” w Nowym Sączu,
Miasteczka Galicyjskiego
przy sądeckim skansenie.
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prze jezd ne by ły mo sty na Du naj cu
w Goł ko wi cach i na Po pra dzie po mię -
dzy No wym a Sta rym Są czem. Na dro -
gach pa no wa ły za to ry i cha os nie
do opa no wa nia przez po li cję, któ ra mi -
mo nad ludz kich wy sił ków by ła bez rad -
na. Ru szy łem pie szo, jak wie lu in nych,
w od wrot nym kie run ku, aby ja koś
– przez Świ niar sko i Cheł miec – do stać
się do No we go Są cza, aby nadać
do „Dzien ni ka Pol skie go” re la cję z te -
go hi sto rycz ne go wy da rze nia. I w Goł -
ko wi cach nie ocze ki wa nie za trzy mał się
przy mnie pi lo to wa ny przez po li cję sa -
mo chód mar ki BMW z mar szał kiem Na -
wa rą: „sia daj, re dak tor, pod rzu cę cię
do mia sta”. I pod rzu cił, pro sto pod re -
dak cję przy ul. Na ru to wi cza.

***
W jed nym z ostat nich wy wia dów

pra so wych, któ ry mar sza łek udzie lił na -
szej re dak cji w mar cu 2010 ro ku, naj -
pierw Ma rek Na wa ra dzię ko wał
Są de cza nom za wzię cie udzia łu w szta -
fe cie mo dli tew nej w in ten cji je go po -
wro tu do zdro wia, w po sta ci
kil ku dzie się ciu in ten cji mszal nych,
o czym miał licz ne sy gna ły, a na koń cu
do dał: 

... jesz cze chwi la. Ko rzy sta jąc z oka -
zji, że roz ma wiam z „Są de cza ni nem”,
chciał bym po dzię ko wać eli tom są dec kim
za współ pra cę i za mo żli wość wspie ra -
nia ich ró żnych pro jek tów. Są de cza nin
to jest jak by oby wa tel ta kie go sub re gio -

nal ne go ka wał ka Ma ło pol ski, któ ry jest
zna czo ny. Zna czo ny tym, że jest ak tyw -
ny, że jest mą dry, że po tra fi my śleć dla
sie bie, ale ta kże i z ko rzy ścią dla swo ich
po ten cjal nych kon tra hen tów. Cie ka wost -
ką jest to, że z Są dec czy zny wy wo dzi się
du ża i prę żna emi gra cja za rob ko wa. To
maj strzy z Są dec czy zny sta wia ją do my
w War sza wie. Mu ru ją ścia ny, bu du ją
da chy, są cie śla mi i nie tyl ko w War sza -
wie, ale ta kże w kra jach Be ne luk su,
w Wiel kiej Bry ta nii, Ir lan dii. To jest ta -
ki frag ment do brze ro zu mia nej sza rej
stre fy, przy naj mniej przez mnie i chcia -
łem im za to po dzię ko wać. Chcia łem po -

dzię ko wać jesz cze trzem zna nym są dec -
kim fir mom. Pierw sza to Ko ral, ro dzin -
na fir ma, dru ga to Fa kro, czy li Ry szard
Flo rek, no i An drzej Wi śniow ski, któ re -
go wy ró żni łem swo ją na gro dą pod czas
uro czy sto ści pod su mo wa nia ple bi scy tu
„Są de cza nin Ro ku”. Jest to coś nie zwy -
kłe go, że by ro dzin ne fir my opa no wa ły
nie tyl ko lo kal ny ry nek, ale rów nież kra -
jo wy, a na wet eu ro pej ski.

Tym ra zem na Są dec czyź nie od pra -
wia ły się msze świę te o spo kój du szy śp.
Mar ka Na wa ry. Że gnaj Mar szał ku,
Przy ja cie lu Są dec czy zny! 

RE DAK CJA „SĄ DE CZA NI NA”
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M o je pierw sze spo tka nie
z Edwar dem Sa wic kim to
wrze sień 1970 r. (40 lat te -
mu!) w Stu denc kim Krę gu

In struk tor skim przy zna nej „Ciu ciu bab -
ce” w No wym Są czu. Ja – stu dent I ro -
ku Stu dium Na uczy ciel skie go, On
– za pa lo ny in struk tor ZHP. Na sze kon -
tak ty przez kil ka lat by ły dość oka zjo -
nal ne pod czas ró żnych im prez
har cer skich. Za cie śni ły się do pie ro, gdy
w 1991 ro ku za czą łem pro wa dzić skle -
pik szkol ny w Szko le Pod sta wo wej nr 7,
któ rej dy rek to rem był Edek Sa wic ki.
Trwa ło do bre ko le żeń stwo. Nie dłu go
po tem spa dła na są dec kie sto łów ki
szkol ne wieść, że szko ły już nie mo gą
ich da lej pro wa dzić zgod nie z za rzą dze -
niem ów cze snej pa ni ku ra tor. I tu wkra -
cza Sa wic ki. By nie by ło prze rwy
ofe ru je mi prze ję cie szkol nej sto łów ki
i ży wie nie w „7” dzie ci. Mia łem spo re
oba wy, ale prze ko na li mnie ro dzi ce
wraz z ów cze snym prze wod ni czą cym
Ko mi te tu Ro dzi ciel skie go Józ kiem Kur -
kiem. Osta tecz nie wy ra zi łem zgo dę i tak
pro wa dzę tę sto łów kę do dziś. 

W 2000 r. we szła w ży cie re for ma
oświa to wa, ule gła li kwi da cji Szko ła
Pod sta wo wa nr 19 i ja ko na uczy ciel tej
szko ły – prze sze dłem wraz z kla są
do „7” pod skrzy dła dy rek to ra Sa wic -
kie go. By łem pe łen obaw, bo wie dzia -
łem, że jest to szef bar dzo wy ma ga ją cy,
ale za ra zem spra wie dli wy. Ba łem się tej
za le żno ści, ale tu Sa wic ki po ka zał ca łą
swo ją kla sę. Umiał roz dzie lić, my ślę, że
wte dy już na szą przy jaźń, od pra cy za -
wo do wej.

Prze pro wa dził szko łę przez kil ka za -
krę tów hi sto rii – od Pol ski Lu do wej
do III Rzecz po spo li tej. „Sió dem ka” zna -
na by ła za wsze z wy so kie go po zio mu
na ucza nia i wy cho wa nia. To też nie dzi -
wi ło i dziś nie dzi wi fakt, że na bór
do klas pierw szych był chy ba naj wy ższy
w No wy Są czu. Zaz dro ści li mu te go dy -
rek to rzy są sied nich szkół, któ rym „pod -
bie rał”„uczniów. Wie le dzie ci ro dzi ce
do wo zi li z in nych re jo nów, by le cho dzi -
ły do tej wła śnie szko ły. Przy cho dzi li też
ucznio wie z in nych szkół, któ rzy po tra -
fi li się u nas za adap to wać pod tro skli -
wym okiem dy rek to ra i wy cho waw ców.
Sze ro ko ro zu mia na to le ran cja by ła za -

wsze wa żna, tak jak na uka i wy cho wa -
nie, i z te go sły nę ła „7”!

Uwa żam, że Sa wic ki bez piecz nie
wpro wa dził szko łę w XXI wiek. Za pła -
cił jed nak za to wy so ką ce nę. Edek nie
miał cza su dbać o zdro wie. Pro ble my

zdro wot ne miał od wie lu lat. Do pie ro
trzy la ta przed śmier cią uda ło się za pi -
sać Go do le ka rza dia be to lo ga, prze pro -
wa dzić ba da nia i za sto so wać te ra pię.
Tak za czę ło się le cze nie, po tem przy plą -
ta ły się in ne cho ro by, któ re do pro wa dzi -

Wspo mnie nia o Edwar dzie Sa wic kim 
(1948-2010)

Dy rek tor szko ły
z po wo ła nia
W pierw szą rocz ni cę śmier ci Edwar da Sa wic kie go, ma te ma -
ty ka, któ ry przez po nad czte ry de ka dy pra co wał z dzieć mi
i mło dzie żą, a przez 31 lat (1976–2007) był dy rek to rem Szko -
ły Pod sta wo wej nr 7 w No wym Są czu, jed nej z naj cie kaw -
szych po sta ci są dec kiej oświa ty ostat nich lat, wspo mnie nia mi
o Nim dzie lą się je go przy ja cie le i współ pra cow ni cy.

WSPOMNIENIE
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Naj bli żsi, przy ja cie le, zna jo mi,
pra cow ni cy i wy cho wan ko -
wie Szko ły Pod sta wo wej nr 7
w No wym Są czu, od pro wa -

dzi li 24 czerw ca 2010 r. na miej sce
wiecz ne go spo czyn ku wie lo let nie go
dy rek to ra tej szko ły, na uczy cie la ma te -
ma ty ki, śp. Edwar da Sa wic kie go. 

Po że gnal ne sło wa wy gło szo ne
nad Je go trum ną przez przy ja cie la Le -
cho sła wa Mi kszta la uświa do mi ły
obec nym, jak nie zwy kłym czło wie -
kiem był Zmar ły. Kie ro wał na szą szko -
łą przez 31 lat, zna czą co przy czy nia jąc
się do jej roz kwi tu. Do ce niał trud i sta -
ra nia pra cow ni ków, trosz czył się o wy -
so ki po ziom na ucza nia, wszech stron ny
roz wój uczniów, roz wi ja nie ich zdol -
no ści i za in te re so wań. Licz na gru pa
mło dzie ży zdo by wa ła na gro dy i wy ró -
żnie nia w olim pia dach i kon kur sach.
Był świet nym dy dak ty kiem, or ga ni za -
to rem ży cia i pra cy, praw dzi wym go -
spo da rzem szko ły. Wła dze oświa to we
do strze ga ły Je go za an ga żo wa nie i trud
wkła da ny w pra cę z mło dzie żą. Po -
twier dze niem tych słów są licz ne na -
gro dy i od zna cze nia, któ ry mi zo stał
uho no ro wa ny. Gro no pe da go gicz ne,
pra cow ni cy szko ły, ro dzi ce i ucznio -
wie z sza cun kiem i wdzięcz no ścią wy -
ra ża ją się o nim, przy oka zji
wspo mnień.

Dy rek tor po strze ga ny był na ogół ja -
ko czło wiek wy ma ga ją cy, pryn cy pial -
ny i za sad ni czy. Jed nak te ce chy nie
wy czer pu ją praw dy o Je go oso bo wo -
ści. Po tra fił być dow cip ny, uj mu ją cy,
cie pły i ser decz ny. Ta kim go za pa mię -
ta łam.

Kil ka na ście lat te mu w po szu ki wa -
niu pra cy skie ro wa łam swo je kro ki
do są dec kiej sió dem ki, (w któ rej wcze -
śniej od by wa łam prak ty kę pe da go gicz -
ną). Za py ta łam dy rek to ra, czy znaj dzie
się wa kat dla nie po kor nej, ale bar dzo
do brej, mło dej, ko cha ją cej dzie ci, pra -
co wi tej na uczy ciel ki. I usły sza łam
dow cip ną od po wiedź: – Jak pra cu jesz
tak do brze, jak się chwa lisz, to być mo -
że coś się znaj dzie! No, cóż. Dzie więt -
na ście lat te mu ta ka au to pre zen ta cja
nie by ła po wszech na i za pew ne szo ko -
wa ła, ale nie Ed ka. Sam był nie po kor -
ny i pew ny sie bie, więc chy ba lu bił
po dob nych so bie. Za pew ne, tak, bo
mie siąc póź niej by łam peł no praw nym
pra cow ni kiem szko ły. 

Sió dem ka by ła nie go nie zwy kle wa -
żna, cze mu dał wy raz, pod czas roz mo -
wy z wła ści cie lem fir my bu dow la nej
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ły do wy le wu, kil ku krot nych po by tów
w szpi ta lu, w mię dzy cza sie re ha bi li ta cji
w Gor li cach i Stró żach.

Od wie dza li śmy się na wza jem czę sto.
Gdy za cho ro wał, od wie dzi ny sta ły się
jed no stron ne. By łem u Nie go co dzien -
nie do pó ki był w sta nie otwo rzyć drzwi.
Nie wąt pli wym cio sem by ła dla Nie go
śmierć żo ny Han ny, któ rą że gna łem
w imie niu ro dzi ny na cmen ta rzu. Śmierć
żo ny, cho ro by, zde cy do wa nie ogra ni czo -
na sa mo dziel ność ży cio wa do pro wa dzi -
ły do za ła ma nia. 

21 czerw ca „Sió dem ka” mia ła za pla -
no wa ną wy jaz do wą kon fe ren cję
o godz. 16,00. Coś mi mó wi ło, by
przed wy jaz dem jesz cze od wie dzić Go
w szpi ta lu. By wa łem tam co dzien nie, za -
wsze coś Mu przy no sząc, cza sem na wet
coś za ka za ne go przy cu krzy cy, a w Je go
imie niu coś na słod ko dla pie lę gnia rek,
by mia ły nad Nim pie czę. Po znał mnie,
da łem Mu pić, po wie dzia łem, że wy je -
żdżam i przyj dę ju tro. Ści snął mi dłoń,
już nic nie po wie dział – nie wie dzia łem,
że jest to na sze ostat nie spo tka nie.

Gdy był dy rek to rem, miał wie lu zna -
jo mych, ko le gów, przy ja ciół… By ło mi
da ne być z nim do koń ca, być je go przy -
ja cie lem, nie ta kim jak z baj ki …
„z przy sło wiem nie dźwie dzim” … i te -
go mi nikt nie od bie rze. Ży czę wszyst -
kim, by tra fił im się w ży ciu, choć je den
ta ki przy ja ciel, ja kim był dla mnie Eduś.

I wresz cie że by nie koń czyć na smut -
no – ta ka dość zna na aneg dot ka o Sa -
wic kim. Po pro sił kie dyś do do mu „zło tą
rącz kę” – maj stra, by mu do ko nał drob -
nych na praw. Po pra cy za pła ta i py ta nie:
„jed ne go”?…, po apro ba cie i kon sump -
cji tra dy cyj ne py ta nie: „na dru gą nó -
żkę”? – oczy wi ście… pan sto jąc już
w drzwiach dziw nie dro bi no ga mi i nie
wy cho dzi. Co się sta ło? – py ta Sa wic ki.
Po szło mi w tą sa mą… 

Na im pre zach szkol nych i po zasz kol -
nych był za wsze du szą to wa rzy stwa, nic
co ludz kie nie by ło Mu ob ce, miał swo -
je sła bost ki jak ka żdy czło wiek – i ta kim
czło wie kiem z krwi i ko ści, o wiel kim
ser cu i in te lek cie – po zo sta nie, my ślę, że
nie tyl ko w mo jej pa mię ci.

RO MAN POD STAW SKI 
Na uczy ciel Szko ły Pod sta wo wej nr 7 

im. Obroń ców Po ko ju w No wym Są czu

Kie ro wał na szą szko łą
przez 31 lat...

Dziedzictwo zmarłych zbiera się powoli, trzeba ich ciągle
wspominać, rozważając ich życia, obchodzić rocznice. Wiele razy

obracać się wstecz, patrząc, czy coś nie zostanie zapomniane.
An to ine de Sa int -Exu pe ry
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Jó ze fem Fa ro nem. Wy ko naw ca trwa ją -
cych wów czas w szko le ro bót da cho -
wych zo stał we zwa ny w try bie
na tych mia sto wym do in we sto ra. Na po -

wi ta nie usły szał w roz pacz li wym to nie
wy po wie dzia ne zda nie: Ty spo koj nie
śpisz, a tu mi za le wa mo je El do ra do!

Uj mu ją cy był nasz dy rek tor, gdy
na jed nej z wy cie czek do Lwo wa (już
w dru gi dzień po by tu) za pre zen to wał

się nam na śnia da niu w ma ło od po wia -
da ją cym je go roz mia ro wi gar ni tu rze.
Mo że na wet nie za uwa żył by nie do pa -
so wa nia, gdy by obok idą cy współ lo ka -
tor nie świe cił nó żka mi wy sta ją cy mi
spod przy krót ka wych spodni (oczy wi -
ście, nie swo ich spodni!). Pięk nie
Edziu spu en to wał zda rze nie. Tak to
jest, jak Żwi rek miesz ka ra zem z Mu -
cho mor kiem. Pięk na ce cha. Umieć się
do brze ba wić i śmiać się ze swo ich za -
cho wań.

Ta kim za pa mię ta Go wie lu. I choć
ży cie to czy się da lej i ka żdy dzień jest
no wym ocze ki wa niem „o umar łych pa -
mięć do tąd trwa, pó ki pa mię cią się im
pła ci”.

Pa nie Dy rek to rze! Bez wzglę du
na to, czym jest pa mięć: sta nem du cha,
zwier cia dłem emo cji czy umy słu zdol -
no ścią – pa mię ta my.

RE NA TA KO MUR KIE WICZ
wi ce dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej nr 7
im. Obroń ców Po ko ju w No wym Są czu

Mój
przyjaciel
„Napoleon”
Z Edwar dem Sa wic kim los złą -
czył mnie w 1976 ro ku. By łem
prze wod ni czą cym ko mi te tu ro -
dzi ciel skie go, gdy On zo stał po -
wo ła ny na dy rek to ra Szko ły
Pod sta wo wej nr 7 im. Obroń ców
Po ko ju w No wym Są czu. 

P ierw sze spo tka nie nie by ło spo -
tka niem sym pa tycz nym. Śro -
do wi sko szkol ne by ło
prze ko na ne, że dy rek to rem zo -

sta nie kto in ny, czło wiek z we wnątrz
szko ły, a tu na gle i nie spo dzie wa nie po -
ja wia się Sa wic ki – na uczy ciel ma te ma -
ty ki z I Li ceum Ogól no kształ cą ce go,
bez do świad cze nia w peł nie niu funk cji
kie row ni czych, choć już zna ny w śro do -
wi sku. Nie wró żo no Mu dłu gie go dy -
rek to ro wa nia, bo obej mo wał szko łę,
w któ rej na uka od by wa ła się na po -
nad dwie zmia ny, a więc or ga ni za cyj nie
trud ną do ogar nię cia, do te go do cho dził
scep ty cyzm na uczy cie li, spo ra obo jęt -
ność ro dzi ców i brak po li tycz ne go
wspar cia (był bez par tyj ny).

Szko ła Pod sta wo wa Nr 7 mia ła dwa
wa żne atu ty: do świad czo ną i za an ga żo -
wa ną ka drę na uczy ciel ską oraz au to ry -
tet w śro do wi sku. Dy rek tor Sa wic ki
na tych miast to do strzegł i – tak mi się
wy da je – za swój cel głów ny uznał
umoc nie nie te go au to ry te tu i jed no cze -
nie gro na na uczy ciel skie go przez od po -
wied nie mo ty wo wa nie. Mo żna to by ło
do strzec już po trzech ty go dniach je go
urzę do wa nia, pod czas ob cho dów Dnia
Na uczy cie la. A po tem by ła wiel ka kam -
pa nia przy go to wu ją ca wrę cze nie szko le
sztan da ru. Ofiar ność ro dzi ców i za an ga -
żo wa nie na uczy cie li zdu mie wa ły,
a Edward, któ ry już wte dy zdo był mia -
no „Na po le ona”, był wszę dzie. I na da -
chu, któ ry le pi ko wa no i przy na pra wie

Dy rek tor po strze ga ny był
na ogół ja ko czło wiek wy -
ma ga ją cy, pryn cy pial ny
i za sad ni czy. Jed nak te ce -
chy nie wy czer pu ją praw -
dy o Je go oso bo wo ści.
Po tra fił być dow cip ny, uj -
mu ją cy, cie pły i ser decz ny. 
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ogro dze nia, i przy ma lo wa niu, a po tem
de ko ro wa niu szko ły, przy urzą dza niu
pra cow ni, ale ta kże na pró bach przy go -
to wu ją cych uro czy stość. Tych po cie szał,
in nym zwra cał uwa gę, ko goś po czę sto -
wał, czym tam miał i był... był. A oprócz
te go za bie gał o środ ki fi nan so we, bo
oświa ta za wszy by ła bied na. Szko ła sta -
ła się je go dru gim do mem.

Uro czy stość wrę cze nia sztan da ru
w ma ju 1977 ro ku by ła pro gra mo wym,
emo cjo nal nym i or ga ni za cyj nym maj -
stersz ty kiem. Do ce ni ły to: śro do wi sko
szkol ne, wła dze miej skie i wo je wódz kie.
Po chwa łom nie by ło koń ca, a sam
Edward, my ślę, pa rę cen ty me trów urósł.
Ba wi li śmy się póź niej w karcz mie
„Pod Smre ka mi” w Ko sa rzy skach, a ta -
niec dy rek to ra z po lo nist ką prze szedł
do hi sto rii.

Pra ca na rzecz szko ły – ale ta kże te
nie za po mnia ne za ba wy i spo tka nia to -
wa rzy skie też – zbli ży ły nas do sie bie
i wte dy zro dzi ła się przy jaźń, któ ra prze -
trwa ła do koń ca.

W oce nie Edwar da Sa wic kie go je -
stem więc su biek tyw ny. Przez ca ły okres
na szej zna jo mo ści nie by ło mię dzy na -
mi za tar gów, nie do mó wień, zło śli wo ści,
choć by ły ró żni ce zdań, po glą dów. Miał
on umie jęt no ści, któ re po dzi wia łem. Ze
szcze gól nym wy czu ciem do bie rał ka drę
na uczy ciel ską. 

Z ludź mi, któ rym wy sta wiał oce nę
słab szą, roz sta wał się w spo sób god ny,
bez bo le sny i po zo sta wał z ni mi w do -
brych sto sun kach. In tu icyj nie roz po zna -
wał ta len ty pe da go gicz ne. Po zwa lał się
im roz wi jać. Zda rza ło się cza sem, że za -
uro czy ło go pięk ne pi smo, czy dłu gie
sza ty i wte dy obiek ty wizm by wał na ja -
kiś czas wy łą czo ny, ale by ły to zja wi ska
rzad kie.

Był świet nym ma te ma ty kiem. Wspo -
mi na li go Je go by li ucznio wie z I LO
mó wiąc, że nie mógł nie umieć ma te ma -
ty ki ten, ko go uczył „Bel fe gor”. I tak już
zo sta ło przez ca ły okres Je go po nad 30
let niej pra cy.

Był do brym or ga ni za to rem. Or ga ni -
zo wał ży cie szko ły, ale i ro dzi ny. Nie by -
ło spra wy w szko le, w do mu, któ rej
Edward by nie ogar niał. Cza sem wy da -
wa ło się na wet, że ma się do czy nie nia
z sa tra pą; by ły to jed nak po zo ry.

Sza no wa łem Edwar da za je go sys -
te ma tycz ne do kształ ca nie się. Był nie -
wąt pli wym au to ry te tem w dzie dzi nie
pra wa oświa to we go. Był czło wie kiem
bar dzo to le ran cyj nym. Pew no przy czy -
ni ło się do te go wy cho wa nie w ro dzi -
nie, ale ta kże ży cio we do świad cze nie.
Nie uzna wał za cie trze wie nia i za cie -
kło ści, tę pił to. Był czło wie kiem kom -
pro mi su.

Miał dy rek tor Sa wic ki wiel kie po -
czu cie hu mo ru (choć spe cy ficz ne i za -
bar wio ne iro nią), był du szą to wa rzy stwa
i wszę dzie go by ło peł no.

Tuż po 8.00 ra no Je go głos oznaj miał,
że jest w szko le. Był to „szept” tak wy -
raź ny, że sły chać Go by ło na II pię trze
i w piw ni cy. Wia do mo by ło, dy rek tor
jest w szko le. Ten ma newr po wta rzał się

w cią gu dnia, a je śli nie to pa ni woź -
na tłu ma czy ła: „sta ry jest i ani ja ani on
nie ży czy my so bie ba ła ga nu”.

Ucznio wie wzy wa ni, lub wy sy ła ni
do Pa na dy rek to ra nie chęt nie wcho dzi li
do kan ce la rii. Co się tam dzia ło na za -
wsze po zo sta nie słod ką ta jem ni cą.

Edward po mógł mi uru cho mić szko -
łę pry wat ną. Udo stęp nił sa le lek cyj ne,
co by ło ko rzyst ne dla obu stron. Sam
uczył w tej szko le ma te ma ty ki. Spo ty kał
się na in nym grun cie ze swo imi na uczy -
cie la mi. W mo jej szko le pa no wał zwy -
czaj wi ta nia się z na uczy cie la mi
w po ko ju na uczy ciel skim (wi dy wa li śmy
się co dwa ty go dnie), a pa nie by ły ca ło -
wa ne w dłoń. Zda rzy ło się, że jed -
na z pań w po ko ju na uczy ciel skim SP 7
pod nio sła dłoń do uca ło wa nia, na co dy -
rek tor od po wie dział: „Pa ni po my li ła
szko ły – to jest sió dem ka”.

W na szych szko łach pra co wa ła pa ni
Bar ba ra Gur ba, cór ka wy bit ne go rzeź -
bia rza Mie czy sła wa Bo ga czy ka. Do sko -
na ła na uczy ciel ka, ar ty sta -pla styk.
Zmar ła mło do. Edward że gnał ją od nas
wszyst kich na sta ro są dec kim cmen ta rzu.
Po po grze bie, w chwi lach re flek sji
nad ży ciem – ja ko młod szy – rzekł
do mnie: „jak umrzesz to ja cię po że -
gnam”. Nie opatrz nie od po wie dzia łem:
„a je śli ty się pierw szy od mel du jesz?”.
Od rzekł: „wte dy Ty po że gnasz mnie”. 

I sta ło się. Speł ni łem więc ten smut -
ny obo wią zek 24 czerw ca 2010 ro ku
mó wiąc mię dzy in ny mi:

Sza no wa łem Edwar da
za je go sys te ma tycz ne do -
kształ ca nie się. Był nie wąt -
pli wym au to ry te tem
w dzie dzi nie pra wa oświa -
to we go. Był czło wie kiem
bar dzo to le ran cyj nym.
Pew no przy czy ni ło się
do te go wy cho wa nie w ro -
dzi nie, ale ta kże ży cio we
do świad cze nie.
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„Pan Edward Sa wic ki ca łe swo je do -
ro słe ży cie słu żył lu dziom, a zwłasz cza
dzie ciom. Od wcze sne go dzie ciń stwa
uczo ny był to le ran cji, sza cun ku dla in -
nych i uczci wo ści. I te war to ści ce nił
wy so ko. Zaw sze był nie spo koj nym du -
chem, chciał być wśród lu dzi i nieść im
po moc. 

Już, ja ko uczeń I Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go im. Ja na Dłu go sza w No -
wym Są czu, za an ga żo wał się
w dzia łal ność har cer ską. Pro wa dził dru -
ży ny zu cho we i har cer skie w są dec kich
szko łach pod sta wo wych. Har cer stwu był
wier ny za wsze. I wte dy, gdy pro wa dził
dru ży ny nie prze tar te go szla ku dla dzie -
ci nie peł no spraw nych i póź niej, ja ko ak -
tyw ny in struk tor no wo są dec kie go Huf ca
i Cho rą gwi ZHP. Or ga ni zu jąc ko lo nie
zu cho we i obo zy har cer skie po ma gał
swo im ma łym przy ja cio łom od kry wać

no wy świat, wno sił do ich serc ra dość,
stwa rzał mo żli wość prze ży cia nie za po -
mnia nych przy gód.

Był Edward Sa wic ki przede wszyst -
kim na uczy cie lem – wy cho waw cą.
Po ukoń cze niu Stu dium Na uczy ciel skie -
go pra co wał w Spe cjal nym Ośrod ku
Szkol no -Wy cho waw czym, jed no cze śnie
stu diu jąc ma te ma ty kę w Wy ższej Szko -
le Pe da go gicz nej w Kra ko wie. 

Po skoń cze niu stu diów zo stał na uczy -
cie lem ma te ma ty ki w I Li ceum, a od 2
li sto pa da 1976 ro ku przez po nad 30 lat
był dy rek to rem Szko ły Pod sta wo wej
Nr 7 im. Obroń ców Po ko ju w No wym
Są czu.

Utrwa lił i umoc nił do bre imię są dec -
kiej sió dem ki w śro do wi sku. Dzia ła nia -
mi or ga ni za cyj ny mi, swą po sta wą,
ser decz no ścią i kon se kwen cją zjed nał
so bie sym pa tię na uczy cie li i ro dzi ców.
Sprzy ja ło to na ucza niu i wy cho wa niu
i da wa ło owo ce. Wy so ki po ziom na -
ucza nia, do bra at mos fe ra wy cho waw -
cza, roz wi nię ta opie ka nad dzieć mi
szkol ny mi – two rzy ły mar kę szko ły i po -
wo do wa ły, że do jej drzwi pu ka li ro dzi -
ce z ró żnych ob wo dów, a ta kże
spo za No we go Są cza. 

Ja ko świet ny ma te ma tyk współ two -
rzył, a do kąd zdro wie po zwo li ło, za pi -
sy wał pięk ne kar ty hi sto rii Ze spo łu
Pry wat nych Szkół dla Do ro słych w No -
wym Są czu.

Re ali zu jąc swą wra żli wość spo łecz ną
w pra cy za wo do wej szu kał ta kże in nych
dzie dzin ży cia, gdzie mógł by po ma gać
krzyw dzo nym i po trze bu ją cym po mo cy,
a ta kże słu żyć swe mu mia stu. Był więc
Rad nym Miej skim i bar dzo ak tyw nym
dzia ła czem To wa rzy stwa Przy ja ciół
Dzie ci. 

Z pa sją an ga żo wał się w pra cę
Związ ku Bry dża Spor to we go, uczest ni -
cząc rów nież w za wo dach bry dżo wych.

Miał więc Edward Sa wic ki kil ka ob -
sza rów ży cia, któ rym po świę cał swe
ser ce, swój umysł i zdol no ści or ga ni za -
cyj ne. Bez resz ty był od da ny ro dzi nie,
szko le, swo im uczniom, wy cho wan kom
i mia stu. 

Był ko cha ją cym sy nem, mę żem i oj -
cem, wier nym przy ja cie lem, od da nym
ko le gą, spra wie dli wym prze ło żo nym
i lo jal nym pod wład nym. Ko chał lu dzi.

Umiał w nich do strzec do bro i do ce nić
go. Był wiel kim hu ma ni stą, wra żli wym
na ludz ką krzyw dę, umie ją cym za ra dzić
złu, po móc w po trze bie, współ czuć
w bó lu i ra do wać się ludz kim szczę -
ściem.”

***
W jed nym z wier szy Cz. Mi łosz pi sał: 
Kie dy umrę, zo ba czę pod szew kę świa ta.
Dru gą stro nę, za pta kiem, gó rą 
i za cho dem słoń ca.
Co nie zga dza ło się, bę dzie się zga dza ło.
Co by ło nie po ję te, bę dzie po ję te.
A je że li nie ma pod szew ki świa ta?
I nie ma nic na zie mi prócz tej zie mi?
Gdy by tak by ło, to jed nak zo sta nie
sło wo raz po bu dzo ne przez nie trwa łe usta,
któ re bie gnie i bie gnie...
Sło wa mi dy rek to ra Sa wic kie go są Je -

go czy ny. W ka żdym z nas tkwi Je go
cząst ka, to Je go „sło wo”. Edward Sa -
wic ki pod dał się śmier ci. Na sze go
wspól ne go „ogni ska do gasł blask”. Żal,
że „nie za pach nie Mu już woń so sno -
wych bier wion, nie wy ci śnie łez ogni ska
cierp ki dym”. Tyl ko: 

... Ten szum wy żej – to wiatr, 
on tak bę dzie jesz cze wiecz ność wiał 
nad na mi – nad wo dą – nad zie mią...

(H. Po świa tow ska)
Mam na dzie ję, że ten sze lest wia tru

i Ka mie ni cy wart ki szum ko ły szą Go
do snu. Tu li go Są dec ka Zie mia, któ -
rą tak moc no uko chał. Śpi spo koj nie...

LE CHO SŁAW MI KSZTAL
dy rek tor Ze spo łu Pry wat nych Szkół 

dla Do ro słych w No wym Są czu

Edward Sła wo mir Sa wic ki

Uro dził się w No wym Są czu 15 lu te go 1948 r.
Był ab sol wen tem wy dzia łu ma te ma ty ki Wy -
ższej Szko ły Pe da go gicz nej w Kra ko wie.
W la tach 1976 –2007 dy rek tor Szko ły Pod -
sta wo wej nr 7 im. Obroń ców Po ko ju w No -
wym Są czu. Pra co wał ta kże w Ze spo le Szkół
Sa mo cho do wych i w I Li ceum Ogól no kształ -
cą cym im. Ja na Dłu go sza. Był harc mi strzem,
in struk to rem ZHP, or ga ni za to rem i ko men -
dan tem wie lu obo zów. Dzia łał ta kże w To -
wa rzy stwie Przy ja ciół Dzie ci w No wym
Są czu (ostat nio ja ko wi ce pre zes). Zmarł 21
czerw ca 2010 r.

WSPOMNIENIE
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P ol sko -wę gier skie spo tka nie
przy go to wa li: Ko ło Przy jaź ni
Pol sko -Wę gier skiej w Piw nicz -
nej -Zdro ju, bur mistrz Edward

Bo ga czyk i To wa rzy stwo Roz wo ju Piw -
nicz nej. Ho te lo wa sa la kon fe ren cyj -
na pę ka ła do słow nie w szwach.
Na spo tka nie z Ge zą, sym pa tycz nym,
skrom nym czło wie kiem, któ ry od wie -
lu lat jest orę dow ni kiem przy bli ża nia
Po la kom kul tu ry wę gier skiej, a Wę grom
pol skiej – przy by ło mnó stwo osób. 

Do Piw nicz nej przy je cha li przede
wszyst kim go ście z Wę gier m.in. dr
János Ti schler, dy rek tor Wę gier skie go
In sty tu tu Kul tu ry w War sza wie i rad ca
Am ba sa dy Re pu bli ki Wę gier skiej
w Pol sce, a ta kże At ti la Sza lai, rad ca ds.
kul tu ry i pra sy wspo mnia nej am ba sa dy. 

Po nad to obec ni by li: Le szek Zegz da,
rad ny Wo je wódz twa Ma ło pol skie go,
go spo da rze Piw nicz nej -Zdro ju: bur -
mistrz Edward Bo ga czyk i je go za stęp -
ca To masz Kmie cik. Przy je cha ło
po nad to wie le osób, któ rym le ży na ser -
cu roz wój kon tak tów pol sko -wę gier -
skich. Nie za wie dli ta kże miesz kań cy
Piw nicz nej -Zdro ju i oko lic. 

Spo tka nie pro wa dzi ła Lu cy na La ta ła -
-Zię ba, sze fo wa Ko ła Przy jaź ni Pol sko -
-Wę gier skiej w Piw nicz nej -Zdro ju.
Pa tro nat ho no ro wy nad pol ską -wę gier -
ski mi po ga du cha mi spra wo wał Ro bert
Kiss, am ba sa dor nad zwy czaj ny i peł no -
moc ny Re pu bli ki Wę gier skiej. W kli mat
ksią żki wpro wa dzi ły obec nych jej frag -
men ty, czy ta ne na prze mian. O lo sach
swo jej ro dzi ny opo wia dał z pa sją sam
au tor ksią żki. Pa dło wie le pięk nych słów
o przy jaź ni pol sko -wę gier skiej i wza -
jem nych kon tak tach kul tu ral nych, któ -
rych pro pa ga to rem jest wła śnie
Ge za Cséby, dla któ re go Pol ska i Wę gry
są ta ki mi sa my mi Oj czy zna mi. 

***
Ge za Cséby jest po mat ce Po la kiem,

a po oj cu – Wę grem. To wła śnie je go
mat ka za dba ła o to, by za szcze pić sy no -
wi mi łość do swo je go ro dzin ne go kra ju.
Ge za Cséby od wie lu lat utrzy mu je ści -
słe kon tak ty z Są dec czy zną. Jest jed nym
z ini cja to rów pod pi sa nia umo wy o part -
ner stwie mię dzy Kesz the ly, a Piw nicz -
ną. To wę gier skie mia sto jest ta kże
mia stem part ner skim Sta re go Są cza.

Ge zie, tłu ma czo wi li te ra tu ry pięk nej,
za wsze przy świe cał cel przy bli ża nia Po -
la kom kul tu ry wę gier skiej, a Wę grom
pol skiej. W 2006 ro ku Ra da Mia sta
i Gmi ny Piw nicz na -Zdrój przy zna ła mu
ho no ro we oby wa tel stwo, ja ko „do wód
wdzięcz no ści za umi ło wa nie piw ni czań -

skiej zie mi i wy raz uzna nia za pra cę
na po lu wy mia ny kul tu ral nej pol skiej
i wę gier skiej oraz za an ga żo wa nie w roz -
wi ja nie i umac nia nie przy jaź ni, współ -
pra cy z part ner skim mia stem Kesz they”.

– Ge za Cséby jest wy jąt ko wą oso bą.
Je go dzia ła nia na rzecz zbli że nia obu
miast za owo co wa ły nada niem mu ho no -

Por tret ro dzin ny Gézy Cséby 

Opowieść
o dwóch
ojczyznach
Por tret ro dzin ny – to naj now sza, bar dzo oso bi sta ksią żka
Gézy Cséby z Kesz the ly, po ety, tłu ma cza, znaw cy li te ra tu ry,
w któ re go ży łach pły nie pol ska i wę gier ska krew. 6 ma ja br.
wiel ki przy ja ciel Pol ski pro mo wał ją w Ski -Ho te lu Su cha Do -
li na w Piw nicz nej -Zdro ju.

Geza Cséby jest po matce
Polakiem, a po ojcu –
Węgrem. To właśnie jego
matka zadbała o to, by
zaszczepić synowi miłość do
swojego rodzinnego kraju.
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ro we go oby wa tel stwa mia sta Piw nicz na -
-Zdrój – po wie dział Edward Bo ga czyk,
bur mistrz Piw nicz nej -Zdro ju. – Je ste -
śmy z te go dum ni. W 2009 ro ku w Urzę -
dzie Mia sta i Gmi ny Piw nicz na -Zdrój
od sło ni li śmy ta bli cę upa mięt nia ją cą
współ pra cę pol sko -wę gier ską.

***
Ksią żka Por tret ro dzin ny jest pa sjo -

nu ją cą wę drów ką do prze szło ści. To
opo wieść o je go pol skich – po ką dzie li
i o wę gier skich – po mie czu przod kach.
We wstę pie na pi sa nym przez Kry sty nę

Łub czyk czy ta my, że burz li we dzie je
pol skiej i wę gier skiej ro dzi ny osnu te są
na tle hi sto rycz nych wy da rzeń od po -
wsta nia stycz nio we go (pra dzia dek Ge -
zy brał w nim udział – przyp. red)
do po ło wy ubie głe go wie ku. To hi sto -
ria lu dzi, któ rzy z pa sją ży li, two rzy li
i ko cha li.

Ge za Cséby po wie dział nam, że ksią -
żka ma dla nie go szcze gól ny, bar dzo
oso bi sty cha rak ter. Pu bli ka cji o przy jaź -
ni pol sko -wę gier skiej, w myśl po wie -
dze nia Po lak -Wę gier dwa bra tan ki jest
wie le. Bar dzo oso bi stych – ra czej nie.

– Pra co wa łem nad nią dłu go – mó wi
Ge za Cséby. – Wie le in for ma cji, któ re
prze ka za ła mi mat ka mu sia łem spraw -
dzić w ar chi wach. Po cząt ko wo chcia łem
opi sać w niej m.in. tu łacz kę jej i mo jej
bab ci, ale póź niej za kres te ma tycz ny
ksią żki się roz sze rzył. Przy bli ża ona nie
tyl ko ro dzin ne wąt ki, ale ta kże uka zu je,
jak roz wi ja ły się na prze strze ni dzie jów
kon tak ty pol sko -wę gier skie. Mam na -
dzie ję, że bę dzie ona ich kro ni ką.

Głos za bra li ta kże wę gier scy go ście,
a dla wszyst kich wy stą pi li człon ko wie
Re gio nal ne go Ze spo łu „Do li na Po pra -
du” z Piw nicz nej -Zdro ju i miej sco wy
ze spół dzie cię cy „Wio lin ki”. W ich wy -

ko na niu mo żna by ło usły szeć wią zan kę
utwo rów pol skich i wę gier skich. Ostat -
nim ak cen tem pro mo cyj ne go spo tka nia
by ło oczy wi ście pod pi sy wa nie ksią żki.
By zdo być au to graf au to ra usta wi ła się
do nie go na praw dę dłu ga ko lej ka.

Dzi siaj wę gier scy go ście od wie dza ją
na Są dec czyź nie miej sca ma ją ce szcze -
gól ne, za rów no dla Wę grów, jak i Po la -
ków, zna cze nie. Ge za Cséby jest
au to rem i re ali za to rem pro jek tów ta blic
upa mięt nia ją cych kon tak ty pol sko -wę -
gier skie w Sta rym Są czu, w Piw nicz nej -
-Zdro ju i w Mar cin ko wi cach. Na pi sze my
o tym wkrót ce.

IGA MI CHA LEC

Ge za Cséby

Uro dzo ny w 1947 ro ku w Kesz the ly, wę gier -
ski po eta, pi sarz, tłu macz li te ra tu ry pięk nej
i kul tu ro znaw ca. Je go mat ką by ła Po lka, Ha -
li na Wa ro czew ska, któ ra tra fi ła na Wę gry, ja -
ko uchodź ca z Pol ski we wrze śniu 1939 ro ku.
Ab sol went Wy dzia łu Fi lo lo gicz ne go Uni wer -
sy te tu im. E. Lo ran da Eötvösa oraz Wy ższej
Szko ły Fi nan sów i Księ go wo ści w Bu da pesz -
cie. Po stu diach pra co wał w Urzę dzie Mia sta
w Kesz the ly. De biu to wał w ro ku 1983 na ła -
mach dwu mie sięcz ni ka „So mo gy”, ale pierw -
sze je go tłu ma cze nia uka za ły się w pra sie
spo łecz no -kul tu ral nej już w ro ku 1960. Jest
re dak to rem kwar tal ni ka, człon kiem re dak cji
cza so pism „Pan non Tükör” (czy li „Lu stro Pa -
noń skie”) i„Ma gy ar Jövő”, (czy li „Wę gier ska
Przy szłość”). Był do 2008 ro ku dy rek to rem
Cen trum Kul tu ry im. Ka ro la Gold mar ka i Te -
atru Let nie go w Kesz the ly. Obec nie na eme -
ry tu rze. Uho no ro wa ny wie lo ma
od zna cze nia mi wę gier ski mi i pol ski mi. Po -
sia da też po lo nij ne od zna cze nie „Po lo nus
Ro ku 2003”, przy zna ne przez re dak cję pol ską
ra dia wę gier skie go. Na swo im kon cie ma
rów nież wie le na gród i wy ró żnień li te rac -
kich. Wy dał kil ka na ście ksią żek w ję zy ku wę -
gier skim. Jest au to rem po nad 300 prac
pu bli cy stycz nych, w tym na uko wych z hi sto -
rii i hi sto rii li te ra tu ry, kul tu ry, sztu ki, hi sto rii
sztu ki. Tłu ma czył po nad 100 pol skich au to -
rów. Mię dzy in ny mi prze tłu ma czył na ję zyk
wę gier ski wier sze piw ni czań skich po etek:
Bar ba ry Pa lu cho wej, Wan dy Łom nic kiej -Du -
lak i Sta ni sła wy Fie dor.
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Ada Sa ri z... Nie miec
W XVI Fe sti wa lu i XIV Kon kur su

Sztu ki Wo kal nej im. Ady Sa ri w No -
wym Są czu, spo śród bli sko 60 mło dych
śpie wa ków z 15 kra jów z ca łe go świa ta
zwy cię ży ła 26-let nia so pra nist ka z Nie -
miec, Han na Eli sa beth Müller, cha ry -
zma tycz na śpie wacz ka, któ ra urze kła
ju ro rów i wi dzów od I eta pu.
Oprócz I miej sca (20 tys. zł), ar tyst ka
otrzy ma ła na gro dę za naj lep sze wy ko -
na nie utwo ru Mo zar ta, a ta kże na gro dy
w po sta ci wy stę pu na sce nach i es tra -
dach: Ope ry Na ro do wej – Te atru Wiel -
kie go w War sza wie, Ope ry
Kra kow skiej, Fil har mo nii Kra kow skiej.
Okra są im pre zy by ło wy ko na nie w ko -
ście le pw. Mat ki Bo żej Nie po ka la nej
w No wym Są czu dzie ła Krzysz to fa Pen -
de rec kie go Sie dem bram Je ro zo li my,
z udzia łem lau re atów po przed nich są -
dec kich kon kur sów, Na ro do wej Or kie -
stry Sym fo nicz nej Pol skie go Ra dia
w Ka to wi cach oraz Chó ru Fil har mo nii
im. Ka ro la Szy ma now skie go w Kra ko -
wie i Chó ru Pol skie go Ra dia w Kra ko -
wie. Dy ry go wał sam kom po zy tor.
W ro li so li stów wy stą pi li lau re aci po -

przed nich edy cji Kon kur su im. Ady Sa -
ri: Iwo na Hos sa (so pran), Iza be la Ma tu -
ła (so pran), Agniesz ka Reh lis
(mez zo so pran), Adam Zdu ni kow ski (te -
nor) i Woj ciech Gier lach (bas). Nar ra to -
rem, mó wią cym o Bo gu i o czło wie ku,
któ ry po trze bu je i cia ła, i du cha, był Je -
rzy Tre la. Utwór, któ ry kom po zy tor na -
pi sał na za mó wie nie władz Je ro zo li my
z oka zji trzech ty się cy lat ist nie nia mia -
sta za brzmiał po raz pierw szy w No wym
Są czu. Mo nu men tal ne dzie ło po rwa ło
pu blicz ność, któ ra na gro dzi ła ar ty stów
dłu gą owa cją na sto ją co. We dług An ny
Woź nia kow skiej, re cen zent ki „Dzien ni -
ka Pol skie go” i „Ru chu Mu zycz ne go”
wy ko na nie by ło wręcz „zja wi sko we”.
Prze strzen ność mu zy ki: in stru men ta li ści
roz sta wie ni by li w ró żnych czę ściach
ko ścio ła, pre cy zja wy ko naw cza, do bór
zna ko mi tych so li stów a ta kże moc ny,
wręcz miej sca mi tu bal ny głos nar ra to ra
nie po zo sta wił ni ko go obo jęt nym.

Espe ran ty ści w No wym Są czu
 Uro czy stym kon cer tem w Miej skim

Ośrod ku Kul tu ry w No wym Są czu roz -
po czął się na po cząt ku ma ja Ogól no pol -

ski Kon gres Espe ran ta, zor ga ni zo wa ny
w ro ku ju bi le uszy: 105 lat espe ran ta
w No wym Są czu i 105 lat ga ze ty „Po la
Espe ran ti sto”, wy da wa nej kie dyś we
Lwo wie, póź niej w War sza wie i Kra ko -
wie, a te raz w No wym Są czu, a ta kże 55
lat od re ak ty wa cji Klu bu Espe ran to
przy ów cze snym Do mu Kul tu ry Ko le ja -
rza, obec nym MOK. W bo ga tym pro gra -
mie ty go dnio we go zjaz du po nad 150
espe ran ty stów z Pol ski, Sło we nii, Sło wa -
cji, Fin lan dii, Nie miec, Włoch, An glii
i Bra zy lii po raz pierw szy od śpie wa ło
hymn eu ro pej ski ze sło wa mi w ję zy ku
espe ran to. Ak to rzy Te atru Ro bot ni cze go
im. B. Bar bac kie go wraz z ze spo łem So -
na ti na 2 przed sta wi li Tryp tyk Rzym ski
Ja na Paw ła II, ta kże po espe ranc ku,
a He le na Bi skup wy stą pi ła w mo no dra -
mie pt. Dok tor Espe ran to, uka zu ją cym
ży cie i dzia łal ność Lu dwi ka Za men ho fa.

Tar cze Her bo we 
dla lu mi na rzy kul tu ry

Ra da Mia sta za de cy do wa ła o przy -
zna niu Tarcz Her bo wych „Za słu żo ne go
dla mia sta No we go Są cza” prof. He le -
nie Ła zar skiej oraz Jó ze fo wi Bro dzie,
Wal de ma ro wi Ma lic kie mu i An to nie mu
Mal cza ko wi. Ich wy bit na dzia łal ność,
ar ty stycz na i or ga ni za cyj na – zwią za -
na z przed się wzię cia mi Ma ło pol skie go
Cen trum Kul tu ry „So kół” w No wym
Są czu – od wie lu lat wpi sa na jest w kra -
jo braz kul tu ral ny mia sta i re gio nu.
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Śpie wa ją od 40 lat
Ju bi le usz 40-le cia dzia łal no ści ob -

cho dził w ko ście le ko le jo wym pw. Naj -
święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa
w No wym Są czu Chór im. Ja na Paw -
ła II. Z tej oka zji w ma cie rzy stej świą -
ty ni od był się kon cert ga lo wy
pod dy rek cją za ło ży cie la i dy ry gen ta
chó ru Sta ni sła wa Wo la ka z udzia łem so -
list ki Na ta lii Za brze skiej -Nieć i pia nist -
ki Alek san dry Świ gut. W cią gu
czter dzie stu lat chór wie lo krot nie piel -
grzy mo wał do miejsc kul tu re li gij ne go
w 16 kra jach Eu ro py i 70 miast w Pol -
sce, za pew niał opra wę wie lu uro czy sto -
ściom świec kim, śpie wał swe mu
pa tro no wi m.in. pod czas trans mi to wa -
nej na ca ły świat pa ster ki w ba zy li ce św.
Pio tra, uczest ni kom I zjaz du NSZZ „So -
li dar ność” w Gdań sku – Oli wie, wy stę -
po wał pod czas uro czy sto ści 700-le cia
No we go Są cza z udzia łem pre zy den ta
Le cha Wa łę sy i ka no ni za cji św. Kin gi
w Sta rym Są czu. Przez ze spół prze wi -
nę ło się po nad 190 chó rzy stów, obec nie
chór li czy 50 osób.

Wspo mi na li Ra dio Echo
W No wo są dec kiej Ma łej Ga le rii spo -

tka li się re dak to rzy i re ali za to rzy dzia ła -
ją ce go w la tach 1995–2002 Ra dia Echo,
za ło żo ne go w No wym Są czu przez

spół kę Wi bor, utwo rzo ną przez Ry szar -
da Fry ca i Bo gu sła wa Czer wiń skie go.
Wie czór uświet nił wy stęp bar da To ma -
sza Szwe da, któ ry pro wa dził w tej roz -
gło śni pro gra my mu zycz ne. Pierw szym
re dak to rem na czel nym ra dia był Le szek
Bo la now ski. 

Ty dzień bi blio tek
Bo ga tą ofer tę przy go to wa ła Są dec ka

Bi blio te ka Pu blicz na im. Jó ze fa Szuj -
skie go w ra mach VIII Ogól no pol skie go
Ty go dnia Bi blio tek: spo tka nia z au to ra -
mi ksią żek Ewą Stadtmüller i Mał go -
rza tą Ka li ciń ską, „Bi blio tecz ne ABC”
– pa so wa nia na czy tel ni ka, fe sti wal
ksią żki dzie cię cej „Smocz ki, Smo ki,
Smo czy ska”, kon cert pie śni łem kow -
skich Ju lii Do szny. Bi blio te ka ogło si ła
rów nież abo li cję dla czy tel ni ków zwle -
ka ją cych ze zwro tem wy po ży czo nych
ksią żek.

Mu zy ka i film
W MCK „So kół” w No wym Są czu

od był się ty go dnio wy VI Fe sti wal Fil mo -
wy „Lu dzie ki na”, któ re go bo ha te ra mi
by li kra kow scy kom po zy to rzy mu zy ki
fil mo wej Zyg munt Ko niecz ny (wrę czo -
no mu Zło tą Pły tę za ostat ni al bum) i Jan
Kan ty Paw luś kie wicz. Oprócz wy świe -
tla nych fil mów przy go to wa no kon cert

Mo dern Sym pho ny Or che stra pod dy -
rek cją Mi ko ła ja Blaj dy oraz de ba tę
z udzia łem kom po zy to rów pt. „Mu zy ka
i film, ra zem czy osob no…?”

Naj pięk niej sza z Brze znej
Klau dy na Krzy siow ska z Brze znej

trium fo wa ła w fi na le te go rocz ne go kon -
kur su na naj pięk niej szą są de czan kę. Ty -
tuł pierw szej wi ce miss przy padł Ka mi li
Tym bar skiej z No we go Są cza, któ ra
zgar nę ła rów nież ty tu ły Miss Pu blicz no -
ści oraz Miss Fo to. Dru gą wi ce miss zo -
sta ła Mar ce la Chmie low ska, rów nież
miesz kan ka No we go Są cza. Miss Gra -
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cji i Miss „Dzien ni ka Pol skie go” przy -
zna no Na ta lii Sta nuch, zaś Miss Mo dy
Ślub nej Kai Smo leń. „Dzi kie kar ty”
upo wa żnia ją ce do star tów w eli mi na -
cjach Miss Ma ło pol ski (czy li o je den
szcze bel wy żej) otrzy ma ły Be ata Pa zgan
i Ga brie la Ta jak.

Sło wac kie kli ma ty
Pod czas VII Dni Re pu bli ki Sło wac -

kiej w No wym Są czu wy stą pił ze spół
folk lo ry stycz ny Ko ka va ke re La vu ta ra ze
wschod niej Sło wa cji oraz z mu zy ką pa -
ster ską Mi chał Sme tan ka. Wy kład
o atrak cjach tu ry stycz nych po łu dnio we -
go są sia da wy gło sił prze wod nik PTTK
Wie sław Pi prek.

„Ja ka to me lo dia?”: są de cza nie
w te le wi zji

Na an te nie TVP1 w po pu lar nym pro -
gra mie Ro ber ta Ja now skie go „Ja ka to
me lo dia?”, w tur nie ju miast, ra zem
z Ska rży sko Ka mien na i Grój cem, wy -
stą pił No wy Sącz. Bar wy są dec kie re -
pre zen to wa li z fa so nem: „Są de czo ki”
z Pa ła cu Mło dzie ży, Ze spół Tań ca No -
wo cze sne go „Ka thar sis” z Miej skie go
Ośrod ka Kul tu ry i sil na gru pa Or kie stry
Re pre zen ta cyj nej Stra ży Gra nicz nej.
Pio sen kę Mar ka Gre chu ty za śpie wał
uczeń I LO – Ma te usz Bie ryt, lau re at

Fe sti wa lu Pio sen ki Stu denc kiej w Kra -
ko wie, a w ry wa li za cji kon kur so wej od -
ga dy wa nie utwo rów mu zycz nych
świet nie po ra dził so bie stu dent PWSZ
– Mar cin Bie niek. Po pro gra mie
– w któ rym po ka zy wa no rów nież
fe lie to ny fil mo we z No we go Są cza
– wy świe tlo no re por taż zza ku lis po -
wsta wa nia au dy cji w stu diu przy ul.
Wo ro ni cza w War sza wie.

Lau ry dla An ny Przy by szow skiej
Spo śród 230 prac 40 au to rów zgło -

szo nych do kon kur su fo to gra ficz ne go
„Skar by Ma ło pol ski – drew nia na ar chi -
tek tu ra uzdro wisk” I na gro dę ju ry przy -
zna ło An nie Przy by szow skiej z No we go
Są cza, za trzy cy kle – „Mu szy na”,

„Szczaw ni ca” i „Kro ścien ko”. Dru ga
na gro da tra fi ła w rę ce Do ro ty Czoch
z No we go Są cza za cykl fo to gra fii „Ko -
lor nie bie ski – Kry ni ca Zdrój” oraz Zbi -
gnie wa Pod sia dły z So snow ca,
za fo to gra fie „Mu szy na” i „Wy so wa”.
Po kon kur so wą wy sta wę otwar to w Mia -
stecz ku Ga li cyj skim w No wym Są czu.
Eks po zy cja po trwa do koń ca sierp nia.

Są dec ka Wio sna Ar ty stycz na
Bli sko ty siąc dzie ci i mło dzie ży z są -

dec kich szkół wzię ło udział naj pierw
w kwa li fi ka cjach i w czte ro dnio wych
pre zen ta cjach kon kur so wych XVIII Są -
dec kiej Wio sny Ar ty stycz nej, zor ga ni -
zo wa nych w Miej skim Ośrod ku Kul tu ry
w No wym Są czu. M. in. w kon kur sie te -

atrów i ka ba re tów I miej sce przy zna no
ze spo ło wi „Bez Ki tu” z II LO im. M.
Ko nop nic kiej w No wym Są czu, a w ry -
wa li za cji so li stów Emi lii Ru ciń skiej
z Za go rzy na. W ka te go rii ze spo łów wo -
kal no -ta necz nych zwy cię ży li Ma ciej
Gło wa la (Scho ol of Rock Krzysz to fa
Szczy pu ły w No wym Są czu) oraz du et
Do mi ni ka Mli czek i Ja kub Po ty ra ła
z no wo są dec kie go klu bu tań ca to wa rzy -
skie go AXIS.

Fe sti wal I LO
W MCK „So kół” w No wym Są czu od -

był się ju bi le uszo wy kon cert z oka -
zji XXXV edy cji Fe sti wa lu Mło dych
Ta len tów, or ga ni zo wa ne go przez śro do wi -
sko i LO im. Ja na Dłu go sza. Od 23 lat sze -
fo wą Fe sti wa lu Mło dych Ta len tów jest
na uczy ciel ka Bar ba ra Po rzu cek. Ju bi le usz
uświet ni ła edy cja al bu mu Nie cho waj się
za sza fą, wyjdź spod łó żka ko le ...
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Świę ty z Po de gro dzia
Za spra wą tar now skie go wy daw nic -

twa Bi blos otrzy ma li śmy cen ną bio gra -
fię na sze go są dec kie go kra ja na bł. o.
Sta ni sła wa Pap czyń skie go, ro dem z Po -
de gro dzia, pió ra je go du cho we go sy -
na ks. Ste fa na Ma ria na Sy dry, ma ria ni na.
Pierw sze wy da nie tej mo no gra fii uka za -
ło się w 1937 r. Uję ta w ra my dys cy pli -
ny na uko wej i opar ta o licz ne źró dła
ksią żka uka zu je syl wet kę za kon ni ka,
któ ry za sły nął ja ko wy bit ny ka zno dzie ja
i spo wied nik (je go pe ni ten ta mi by li m.in.
przy szły król Jan III So bie ski oraz przy -
szły pa pież In no cen ty XII, któ ry ja ko
nun cjusz re zy do wał w War sza wie) i je -
go ide owo -re li gij ną spu ści znę.

Sta ni sław Pap czyń ski żył w nie spo koj -
nych cza sach: licz nych wo jen, na jaz dów,
ro ko szów. Do wia du je my się m.in. o za -
bie ra niu przez nie go od wa żne go gło su
w spra wach pu blicz nych, kry ty ko wa niu
np. nad uży wa nia za sa dy li be rum ve to. 

Cie ka we są rów nież skom pli ko wa ne
me an dry po dej mo wa nych już przed stu -
le cia mi prób be aty fi ka cji, któ re zwień -
czo ne zo sta ły do pie ro 16 wrze śnia 2007
r. w Li che niu, gdzie le gat pa pie ski, se -
kre tarz sta nu Sto li cy Apo stol skiej kar -
dy nał Tar ci sio Ber to ne z man da tu
pa pie ża Be ne dyk ta XVI ogło sił oj ca
Sta ni sła wa bło go sła wio nym.

W sło wie wstęp nym obec ny pro -
boszcz pa ra fii po de grodz kiej ks. Jó zef
Wa la szek na zy wa Pap czyń skie go „mo -
ca rzem du cha”. Po stać bło go sła wio ne -
go, peł na barw ne go i burz li we go ży cia,
w któ rym zma gał się z oso bi sty mi wa -
da mi i trud no ścia mi, mo że być wzo rem
dla na szej oso bi stej for ma cji du cho wej. 

Cha rak ter do ku men ta cyj ny i bo gac -
two ksią żki na pi sa nej przed II woj ną
świa to wą, za cho wu je do dziś ol brzy mią
war tość, tym bar dziej, że wie le ma te ria -
łów, z któ rych ko rzy stał au tor ule gło
bez pow rot ne mu znisz cze niu.

Wie ści spod Pie nin
Uka zał się tom 20. Prac Pie niń skich,

li czą ce go 520 stron wy daw nic twa Od -
dzia łu Pie niń skie go PTTK w Szczaw ni -
cy i Pol skie go Sto wa rzy sze nia Fli sa ków
Pie niń skich, a w nim spo ro in te re su ją -
cych tek stów, wśród któ rych na plan
pierw szy wy bi ja się opo wieść o dwóch
Po la kach: Ka ro lu Woj ty le i Ste fa nie
Świe żaw skim, ich wie lo let nich kon tak -
tach. Ste fan Świe żaw ski, pro fe sor KUL,
był zię ciem hra bie go Ada ma Stad nic kie -
go z Na wo jo wej, oże nił się w 1933 r.
z je go cór ką Ma rią He le ną. Du żą war -
tość do ku men ta cyj ną ma ją przy to czo ne
w pu bli ka cji re pro duk cje li stów i pry -
wat nych fo to gra fii.

Re dak tor pi sma, Ry szard M. Re mi -
szew ski po le ca opra co wa nie Ja na Ma ria -
na Ka cwi na o ak cji „Bu rza” w Pie ni nach
i zbio ro wą roz praw kę po świę co ną bo le -
sne mu po dzia ło wi po mię dzy Pod ha lem
a Spi szem pod czas II woj ny świa to wej
i lo sach ludz kich, na któ rych od ci snę ły
się zna mio na, krwa wią ce ra ny ob ser wo -
wa ne po ty lu la tach od jej za koń cze nia.

Za ko piań czyk Je rzy Rosz kow ski
przy bli ża syl wet kę Oswal da Bal ze ra

(1853–1933), uczo ne go – praw ni ka i hi -
sto ry ka, pa trio ty, obroń cy Mor skie go
Oka, orę dow ni ka spraw pol skich i nie -
pod le gło ści, ro dem (po dob nie jak zna ny
w No wym Są czu dr Je rzy Ma sior)
z Cho do ro wa k. Lwo wa.

Spo ro też w ksią żce folk lo ru i ob rzę -
do wo ści lu do wej, et no gra fii i przy ro dy
pie niń skiej (na uko wy ela bo rat o stor czy -
kach), a ta kże przej mu ją ce frag men ty
dzien ni ków czło wie ka gór i słu gi sło wa,
nie zwy kłej po sta ci w dzie jach kul tu ry
pod ha lań skiej, Ta de usza Sta icha (1913–
1987) pt. „Jed no mo je ży cie”. Prof. Ta -
de usz Traj dos opi su je oko licz no ści
śmier ci w nie wo li so wiec kiej w Cher so -
niu ge ne ra ła Ma riu sza Za ru skie go, za -
ło ży cie la i pierw sze go na czel ni ka
Ta trzań skie go Ochot ni cze go Po go to wia
ra tun ko we go, pre kur so ra pol skie go że -
glar stwa. 

Jest też, ja kże ina czej, kro ni ka fli sac -
ka, do ku men ta cja do ty czą ca Li be ra to ra
ze strze lo ne go pod czas woj ny w la sach
Ochot ni cy Dol nej, spra woz da nie z re -
mon tu „Gra ją cych or ga nów” Wła dy sła -
wa Ha sio ra na Snoz ce, fo to kro ni ka
z wa żniej szych wy da rzeń.

Nowe książki – sandecjana

Kto czy ta, nie błą dzi

Prof. Ta de usz Traj dos opi su -
je oko licz no ści śmier ci
w nie wo li so wiec kiej
w Cher so niu ge ne ra ła Ma -
riu sza Za ru skie go, za ło ży -
cie la i pierw sze go
na czel ni ka Ta trzań skie go
Ochot ni cze go Po go to wia
ra tun ko we go, pre kur so ra
pol skie go że glar stwa.
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Pra ce Pie niń skie to rocz nik wy da wa -
ny spo łecz nym wy sił kiem au to rów i re -
dak cji, za miesz cza ją cy ar ty ku ły,
re fe ra ty, ko mu ni ka ty o tre ści pu bli cy -
stycz nej, po pu lar no nau ko wej i na uko -
wej, zwią za ne te ma tycz nie z Pie ni na mi
i Pod ha lem. 

Gra fi ki i ry sun ki 
Jó ze fa Po gwiz da

Na kła dem wy daw nic twa Gol druk
uka zał się al bum pt. Jó zef Po gwizd. Gra -
fi ka i ry su nek wy da ny z oka zji przy pa da -
ją ce go w 2010 r. po dwój ne go ju bi le uszu
zna ne go są dec kie go ar ty sty: 70. uro dzin
i 45-le cia dzia łal no ści twór czej, dłu go let -
nie go pre ze sa od dzia łu Związ ku Ar ty -
stów Pla sty ków w No wym Są czu. 

Al bum za wie ra re pro duk cje naj wa -
żniej szych akwa fort i ry sun ków, od naj -
star szych z po cząt ków lat
sześć dzie sią tych po współ cze sne, skła -
da ją cych się na bo ga ty do ro bek twór czy
pla sty ka, spo ro też w nim ar chi wal nych
re cen zji, re la cji z wy staw i wy cin ków
pra so wych (włącz nie z kro ni ką in for mu -
ją cą o za ślu bi nach z Ma rią Sar nec ką
w 1971 r. w No wym Są czu). Są rów nież
fo to gra fie ro dzin ne, szkol ne, z ple ne rów
i spo tkań to wa rzy skich.

Nie daw ny ju bi lat po cho dzi z Ry tra,
gdzie przy szedł na świat 14 sierp -
nia 1940 r. Zo stał uwiecz nio ny w li te ra -
tu rze pol skiej przez Ma rię Kow nac ką
w opo wia da niu Ro gaś z do li ny Roz to ki
ja ko przy ja ciel sym pa tycz ne go je lon ka.
Ab sol went kra kow skiej ASP, w 1968 r.
ukoń czył z wy ró żnie niem Wy dział Ma -
lar stwa i Gra fi ki u prof. prof. Mie czy sła -

wa Wej ma na, Wi tol da Cho mi cza, Ta de -
usza Ła kom skie go. W No wym Są czu
miesz ka i two rzy od koń ca lat sześć dzie -
sią tych. Je go pra ce (ma lar stwo, gra fi ka,
pro jek to wa nie wnętrz, sce no gra fia) po -
dzi wia no w kil ku dzie się ciu ga le riach
pol skich i za gra nicz nych, od Woł gi
po Atlan tyk. Pra ca dy plo mo wa tra fi ła
do Pi no te ki Aka de mii Drez deń skiej.
Od 1970 r. brał czyn ny udział w pra cach
ZPAP. Naj pierw ja ko wi ce pre zes,
a od 1995 r. pre zes od dzia łu ZPAP
(w po ło wie 2010 r. za stą pi ła go na tej
funk cji Bar ba ra Ada mo wicz).

„Jó zef Po gwizd jest by strym ob ser wa -
to rem, świet nie opo wia da skom pli ko wa -
ne aneg do ty z sa me go ży cia wzię te,
a przy tym umie spoj rzeć po przy ja ciel -
sku i wyjść na prze ciw ludz kim po trze -
bom” – oto opi nia pre ze sa ZPAP Okrę gu
Kra kow skie go prof. Sta ni sła wa Ta bi sza,
któ ry wraz z dr. An drze jem B. Kru piń -
skim i dy rek tor No wo są dec kiej Ma łej
Ga le rii Ali cją Heb dą opa trzył al bum
swo im tek stem. Tłu ma cze nia na ję zyk
an giel ski do ko na ła Ka ta rzy na Po gwizd.
Fo to gra fia na okład ce jest dzie łem za -
przy jaź nio ne go z są dec kim śro do wi -
skiem pla stycz nym Fran cu za Je ana
Vin cen ta Le feu vre’a.

Przy oka zji do ku men ta cji nie oce nio -
nych za sług Jó ze fa Po gwiz da dla kul tu -
ry i sztu ki No we go Są cza po zna je my też

je go stu denc kie pseu do – „Do lar” i kil -
ka za baw nych epi zo dów z je go ży cia,
wią żą cych się nie od łącz nie z cha rak te -
ry stycz nym wy glą dem: gę stą bro dą, wą -
sa mi i oku la ra mi.

Są de cza nie na Uni wer sy te cie
Pe da go gicz nym

Z oka zji 65-le cia Uni wer sy te tu Pe da -
go gicz ne go w Kra ko wie uczel nia wy da -
ła Roz mo wy na ju bi le usz: wy wia dy
prze pro wa dzo ne przez stu den tów fi lo lo -
gii pol skiej z by ły mi (i obec nym) rek to -
ra mi, wśród któ rych nie bra ku je
na ukow ców i dy dak ty ków z są dec ki mi
ko rze nia mi i in ny mi bli ski mi związ ka mi.
W efek cie, jak za uwa żył w sło wie wstęp -
nym re dak tor Ta de usz Bu dre wicz, po -
wsta ła pa no ra ma wspo mnień, re flek sji,
ocen i opi nii o uczel ni, któ rą two rzy li,
ma ją cy wy so ki wa lor szcze ro ści i au ten -
ty ku por tret tych pro fe so rów, któ rzy kie -
ro wa li uczel nią. Otrzy ma li śmy ni czym
na ta śmie fil mo wej pro jek cję wy da rzeń,
któ rych świad ka mi by ło kil ka ge ne ra cji.
Nie gdy siej si pierw si stu den ci ów cze snej
Wy ższej Szko ły Pe da go gicz nej, po la -
tach słu żby na uce i oświa cie, są dziś za -
słu żo ny mi eme ry ta mi…

Do pierw sze go po ko le nia ab sol wen -
tów (roz po czął stu dia w 1951 r.) na le ży
prof. Fe liks Ki ryk, rek tor w la -
tach 1993–1999, wy bit ny hi sto ryk
i od bli sko 20 lat szef Ko mi te tu Re dak -
cyj ne go „Rocz ni ka Są dec kie go”, głów -
ny re dak tor trzy to mo wych dzie jów
mia sta No we go Są cza, opo wia da m.in.
o sku tecz nych za bie gach o prze mia no -
wa niu Wy ższej Szko ły Pe da go gicz nej
na Aka de mię Pe da go gicz ną i wpro wa -
dze niu… tóg. 

W 1951 r. ma tu rę w I Li ceum Ogól -
no kształ cą ce go im. Ja na Dłu go sza w No -
wym Są czu zda wał prof. Ze non Ury ga
(rek tor w la tach 1990-1993, pierw szy

Al bum za wie ra re pro duk cje
naj wa żniej szych akwa fort
i ry sun ków, od naj star szych
z po cząt ków lat sześć dzie -
sią tych po współ cze sne,
skła da ją cych się na bo ga ty
do ro bek twór czy pla sty ka,
spo ro też w nim ar chi wal -
nych re cen zji, re la cji z wy -
staw i wy cin ków
pra so wych.
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po cho dzą cy z wy bo ru, a nie z mia no wa -
nia) prze pro wa dził uczel nię przez trud -
ny okres trans for ma cji ustro jo wej.
Li ma now ski mi ko nek sja mi le gi ty mu je
się obec ny rek tor prof. Mi chał Śli wa
(uro dzo ny w Sta rej Wsi, mię dzy dwo ma
gó ra mi: Ja bło nie i Gol ców), któ ry
w ksią żce mó wi o per spek ty wach roz wo -
ju uczel ni w dru giej de ka dzie XXI wie -
ku i wy pra wach szla ka mi uko cha ne go
Be ski du Wy spo we go, przy wo łu je też
oso bi ste wspo mnie nia (oj ciec M. Śli wy
pra co wał w Li ma no wej w tar ta ku,
na któ re go miej scu stoi dziś szpi tal). 

Wspo mnie nia mi o nie ży ją cych rek to -
rach prof. Zyg mun cie My sła kow skim
i prof. Win cen tym Dan ku dzie li się prof.
Le szek Bed nar czuk, ab sol went I LO im.
Ja na Dłu go sza w No wym Są czu.

Naj dłu ższym (od 1975 r. do 1981 r.)
sta żem rek tor skim le gi ty mo wał się prof.
Bo le sław Fa ron, ro dem z Czar ne go Po to -
ka k. Łąc ka, ab sol went I LO im. Ja na Dłu -
go sza, zna ny fi lo log i li te ra tu ro znaw ca.
Pro fe sor wy zna je, że sta rał się w swej pra -
cy rek tor skiej być wier ny wska za niom
(po słan nic twu, mi sji) swe go mi strza prof.
Win cen te go Dan ka, czy li łą czyć wy so ki
po ziom na uko wy z do brym przy go to wa -
niem me to dycz nym do za wo du na uczy -
cie la. Przy po mi na też „po le ce nie”
pew ne go par tyj ne go dy gni ta rza, któ ry sta -
now czo do ma gał się przy ję cia na stu dia
swe go krew ne go, któ ry… nie zdał eg za -
mi nu. Od po wiedź by ła od mow na, pro fe -
sor przez kil ka lat mu siał zno sić
nie przy jem no ści ze stro ny ob ra żo ne go
par tyj nia ka.

XIX tom Pa mięt ni ka PTT
Dzie więt na sty tom Pa mięt ni ka Pol -

skie go To wa rzy stwa Ta trzań skie go ob fi -
tu je w in te re su ją ce dla lu dzi gór
ar ty ku ły, szki ce, wspo mnie nia, do ku -
men ty. Część tych ma te ria łów two rzy
blok te ma tycz ny po świę co ny Gor com
i 30. rocz ni cy utwo rze nia Gor czań skie -
go Par ku Na ro do we go. 

Pe rio dyk, sztan da ro we pi smo Pol skie -
go To wa rzy stwa Ta trzań skie go, otwie ra -
ją dwie in te re su ją ce pu bli ka cje: Ja nu sza
Ślu sar czy ka o ob co wa niu czło wie ka z gó -
ra mi na prze strze ni dzie jów oraz prof.
Zdzi sła wa J. Ry na o me dycz nych skut -
kach prze by wa nia czło wie ka na naj wy -

ższych wy so ko ściach gór skich. W dzia le
„Czło wiek i gó ry” Sta ni sław Biel
– uczest nik wy pra wy pol skiej w Hin du -
kusz przed 60. la ty – barw nie opi su je
pe ry pe tie i prze ży cia zwią za ne z suk ce -
sem Po la ków w zdo by wa niu No sza ka. 

Z ko lei Ja nusz Foszcz opi su je przy go -
dy swo je i ko le gów z trek kin go wej wy pra -
wy wo kół An na pur ny. Na to miast ta ter nik
i al pi ni sta prof. Zbi gniew Ja wo row ski opi -
su je zja wi sko lo dow co we pod Chłop kiem
(po sło wac ku: Chla pi kiem) w Ta trach,
któ re po słu ży ło do ba dań nad ra dio ak tyw -
no ścią i pro mie nio wa niem. Dział „Dzie -
dzic two” otwie ra ar ty kuł Zbi gnie wa
Fal ty no wi cza opi su ją cy ma ło zna ny okres
w ży ciu Sta ni sła wa Wit kie wi cza, kie dy to
wraz z ro dzi ną prze miesz ki wał w dwo rze
w ma jąt ku Urdo mi na, współ cze śnie mia -
stecz ku na gra ni cy li tew sko -pol skiej.
W dzie je wie lo kul tu ro we go Jur go wa
wpro wa dza czy tel ni ków swo im tek stem
Ma ria Fi dersz kie wicz, zaś Ma rek Emi no -
wicz ze swa dą opo wia da o dzie jach tu ry -
stycz nej ba zy na Ma gur ce nad Su chą
Be skidz ką. Sło wem jest co czy tać. Są de -
cza nom po le ca my spra woz da nie Ma cie ja
Za rem by z dzia łal no ści w 2010 ro ku Od -
dzia łu PTT „Be skid” im. Fe lik sa Rap fa
w No wym Są czu.

„W 2010 ro ku do Od dzia łu wstą pi -
ło 59 osób, w tym 45 w No wym Są czu
a 14 do Ko ła w Tar no brze gu” – spra -
woz da je Ma ciej Za rem ba. Na dzień 31
grud nia 2010 ro ku od dział „Be skid” li -
czył 364 człon ków, w tym 250 w No -
wym Są czu oraz 114 w Tar no brze gu;
w ub. r. zor ga ni zo wa no 75 ogól no do -
stęp nych im prez dla 2918 osób. Oso bli -

wie brzmi su cha re la cja Ma cie ja Za rem -
by z ob cho dów 20-le cia Od dzia łu PTT
„Be skid” No wy Sącz: 

„Głów ne uro czy sto ści z oka zji 20-le cia
re ak ty wo wa nia Od dzia łu od by ły się
na szczy cie Ro so chat ki w dniu 10 kwiet -
nia 2010 r. Roz po czę ły się one mszą świę -
tą, a po tem na stą pi ły ofi cjal ne uro czy sto ści
po łą czo ne z wrę cze niem wy ró żnień” – pi -
sze Ma ciej Za rem ba. Kro ni karz po mi nął,
a szko da, naj pierw chwi le osłu pie nia, po -
tem pła czu, w koń cu żar li wej mo dli twy
za ofia ry ka ta stro fy pre zy denc kie go sa mo -
lo tu w Smo leń sku. Strasz na wia do mość
do tar ła na Ro so chat kę w trak cie uro czy -
sto ści ju bi le uszo wych, a tu ry stycz na brać
to naj więk si pa trio ci. 

O No va Sonĉo i nie tyl ko
Es tis in ter ni, sed for pa sis…, czy li by li

wśród nas, lecz prze mi nę li… – oto ty tuł
wy da nej w dwóch ję zy kach – po pol sku
i w espe ran to bro szur ki, któ rej pre mie ra
przy pa dła na prze ło mie kwiet nia i ma ja,
w okre sie, gdy w No wym Są czu od by wał
się Ogól no pol ski Kon gres Espe ran ta,
z udzia łem licz nych go ści z kra ju i za gra -
ni cy. Ma te ria ły do tej pu bli ka cji ze brał
i opra co wał To masz Chmie lik przy po -
mo cy An ny To toń. Przy oka zji mo żna
przejść bły ska wicz ny kurs ję zy ka stwo -
rzo ne go przez Lu dwi ka Za men ho fa i do -
wie dzieć się np., że No va Sonĉo to No wy
Sącz i nie tyl ko. 

Ksią żecz ka opi su je dzie je Ży dów są -
dec kich, od śre dnio wiecz ne go oku li sty
Abra ha ma do Ja ku ba Mul le ra, zmar łe -
go w grud niu 2010 r.

BI BLIO FIL

64 Sądeczanin CZERWIEC 2011 v www.sadeczanin.info

KULTURA

SADECZANIN czerwiec 2011_SADECZANIN  29-05-2011  23:17  Strona 64



CZERWIEC 2011 Sądeczanin 65

v www.sadeczanin.info

Wystawy
NO WY SĄCZ 
Dom Go tyc ki, ul. Lwow ska 3,
20 ma ja – 26 czerw ca
MO JA PRZY GO DA W MU ZEUM – wy sta wa prac
pla stycz nych lau re atów re gio nal nej edy cji Mię -
dzy na ro do we go Kon kur su Pla stycz ne go dla
dzie ci i mło dzie ży – edy cja 2010/2011.

Są dec ki Park Et no gra ficz ny i Mia stecz ko
Ga li cyj skie, ul. Lwow ska 226 
1 czerw ca – 30 wrze śnia
Po ry ro ku w no wo są dec kim skan se nie i Mia -
stecz ku Ga li cyj skim – wy sta wa po ple ne ro wa
Kry nic kie go Sto wa rzy sze nia Twór ców „Ga le ria
pod Kasz ta nem” pre zen to wa na w Ga le rii Sztu ki
Lu do wej („Pa szyń ska”)
1 czerw ca
DZIEŃ DZIEC KA W SKAN SE NIE – za ba wy, kon -
cer ty, kon kur sy, zwie dza nie skan se nu. 
1 czerw ca – 30 wrze śnia
LA TAW CE – po kon kur so wa wy sta wa prac pla -
stycz nych.
2 czerw ca –19 czerw ca 
PEJ ZAŻ SĄ DEC KI – PEJ ZAŻ BA ŚNIO WY – po -
kon kur so wa wy sta wa prac pla stycz nych IV Edy -
cji Po wia to we go Kon kur su Pla stycz ne go dla
dzie ci i mło dzie ży (Mia stecz ko Ga li cyj skie);
4 czerw ca – 7 sierp nia 
PO RWIT – eks po zy cja przy go to wa na przez Sto -
wa rzy sze nie Hi sto rycz ne „Cy ta de la”, pre zen tu ją -
ca ele men ty umun du ro wa nia Strzel ców
Pod ha lań skich jak rów nież przy wo łu ją ca syl -

wet kę Ma ria na Po rwi ta – jed ne go z wy bit nych
ofi ce rów przed wo jen ne go Woj ska Pol skie go,
w la tach 1932–1934, za stęp cy do wód cy I Puł ku
Strzel ców Pod ha lań skich. 
25 czerw ca –15 sierp nia 
PRZY RO DA TA TRZAŃ SKA – fo to gra fie Je rze go
Zem brzu skie go – Mia stecz ko Ga li cyj skie (Dwór
z Ło so si ny Gór nej) 

Galeria „Dawna Synagoga”, ul. Berka
Joselewicza 12
6 ma ja – 10 lip ca 
FO TO GRA FIA DZI KIEJ PRZY RO DY – wy sta wa
przy go to wa na przez Agen cję „Ze gart” w po ro zu -
mie niu z BBC Wil dli fe Ma ga zi ne i Mu zeum Hi -
sto rii Na tu ral nej w Lon dy nie.

KRY NI CA -ZDRÓJ
Mu zeum Ni ki fo ra, ul. Bul wa ry Die tla 19 
27 kwiet nia – 19 czerw ca
KRY NI CA CZA SÓW KIE PU RY – wy sta wa pu bli -
ka cji, do ku men tów, fo to gra fii i przed mio tów
„uzdro wi sko wych”, przy go to wa na w związ ku
z Ma ło pol ski mi Dnia mi Dzie dzic twa Kul tu ro we -
go 
Od 24 czerw ca (otwar cie z udzia łem au to -
rów 29.06) – 23 wrze śnia 
RZEŹ BA BRA CI OR LEC KICH – pre zen ta cja rę ko -
dzie ła i prac pla stycz nych ar ty stów z Pa szy na.
17 czerw ca
ŁEM KOW SKIE MU ZEUM – spo tka nie z Teo do -
rem Go czem – twór cą Mu zeum w Zyn dra no wej,
pierw sze go w Pol sce po II woj nie świa to wej
mu zeum po świe co ne go kul tu rze łem kow skiej,
(dru gie z cy klu spo tkań or ga ni zo wa nych w ra -
mach pro jek tu „Via Ga li cia”). 

SZCZAWNICA
Muzeum Pienińskie, ul. Plac Dietla 7
15 czerw ca – 31 lip ca
RUŚ SZLACH TOW SKA – OŚRO DEK DRU CIAR SKI
– wy sta wa „Ruś Szlach tow ska – ośro dek dru -
ciar stwa” bę dzie pre zen to wa ła jed no z cha rak -
te ry stycz nych za jęć Ru si nów, ja kim by ło
w XIX w. i w pierw szej po ło wie XX wie ku dru -
ciar stwo. Syl wet ki dru cia rzy, ich wy ro by, tech ni -
ka dru to wa nia bę dą uka za ne na tle ogól ne go
za ry su kul tu ry Ru si nów Szlach tow skich: bu dow -
nic twa, stro ju, re li gii. Na wy sta wie znaj dzie się
oko ło 50 eks po na tów ob ra zu ją cych wy bra ną te -
ma ty kę, fo to gra fie i me ry to rycz ne opi sy.
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Mo żna by ło obej rzeć film
o ma lar stwie, ży ciu, dzia łal -
no ści Jó ze fa Czap skie go,
w tym ta kże wy wiad -rze kę

w do ku men cie An drze ja Waj dy.
Wszyst kie eks po na ty zo sta ły wy po ży -
czo ne ze zbio rów ro dzin nych i licz nych
przy ja ciół oraz Mu zeum Na ro do we go
w Kra ko wie. Sta ran ny nie wiel ki ka ta log
z tek sta mi m.in. Jo an ny Pol la ków ny,

bio gra mem i ko lo ro wy mi re pro duk cja -
mi sta no wił do bry mi ni -prze wod nik
po wy sta wie. Obo wiąz ki ko mi sa rza wy -
sta wy peł ni ła mo ja skrom na oso ba.

Skąd ten po mysł, aby pierw sza
w wol nej Pol sce wy sta wę po świę co ną
Jo ze fo wi Czap skie mu zor ga ni zo wać
aku rat w No wym Są czu? By łem wte dy
za fa scy no wa ny je go ksią żka mi (Pa trząc,
Tu mult i wid ma, Swo bo da ta jem na, Czy -

ta jąc, Pan kie wicz), o któ rych Woj ciech
Kar piń ski na pi sał, że są jed ny mi z naj -
lep szych w pol skiej li te ra tu rze w za kre -
sie kry ty ki ar ty stycz nej. W roz mo wach
z pro fe so rem Sta ni sła wem Ro dziń skim
wy ło ni ła się i skry sta li zo wa ła idea wy -
sta wy. Ów cze sny dy rek tor BWA
Krzysz tof Ku liś pod jął z wła ści wym so -
bie za pa łem na szą ini cja ty wę i przed się -
wzię cie na bra ło roz pę du. Prof. S.
Ro dziń ski oso bi ście „otwo rzył” wie le
pry wat nych i ro dzin nych ko lek cji, w wy -
ni ku cze go gdy kom ple to wa łem ob ra zy
i ry sun ki do wy sta wy mia łem szer sze
mo żli wo ści wy bo ru. 

Re ali za cja wy sta wy roz po czę ła się
w 1990 r., czy li w cza sie, kie dy jesz cze
funk cjo no wa ła do go ry wa ją ca cen zu ra.
Wy ra zi ście pa mię tam jak wie lu po wa -
żnych osób ze świa ta kul tu ry do słow nie
i w prze no śni pu ka ło się w gło wę, że po -
mysł ta kiej wy sta wy jest sza lo ny, wie lu
mó wi ło, że wręcz nie po trzeb ny. Ale to
mnie nie zra ża ło. Ob ję te przez wie le lat
mil cze niem i za ka zem dru ku i eks po zy -
cji dzie ła Czap skie go mia ły dzię ki wy -
sta wie no wo są dec kiej uj rzeć
w wy se lek cjo no wa nej daw ce świa tło
dzien ne.

W mia rę po stę pów w gro ma dze niu
dzieł na wy sta wę i za po zna wa niu ze zło -
żo nym, bo ga tym ży ciem i dzia łal no ścią
ar ty sty, je go fe no men za czął od sła niać
swo je taj ni ki. Mie li śmy do czy nie nia
z żoł nie rzem ar mii An der sa, współ za ło -
ży cie lem i człon kiem pa ry skiej „Kul tu -
ry”, pu bli cy stą i świet nym ese istą,
au to rem zna ko mi tej ksią żki o zbrod ni
ka tyń skiej Na nie ludz kiej zie mi, któ rą
wy so ko kom ple men to wał Al bert Ca -
mus, w chwi li jej wy da nia se kre tarz li -
te rac ki pre sti żo we go fran cu skie go
wy daw nic twa Gal li mard.

Jó zef Czap ski już wte dy był iko ną
pol skiej hi sto rii, kul tu ry i ma lar stwa.
Wy so ki, po nad 2 me try, prze żył 96 lat,
a je go wie lo wąt ko wym ży ciem mo żna
ob da rzyć wie le osób. Był czło wie kiem
nie zwy kłej czy sto ści we wnętrz nej, szla -
chet nym, nie złom nym, żar li wym czy tel -
nik li te ra tu ry pol skiej i ro syj skiej.
In te lek tu ali sta, pa sjo nu ją cy ga wę dziarz,
przy jaź nił się i znał li te ral nie z ca łą bo -
he mą ów cze snej Eu ro py, ale jed no cze -
śnie do bry czło wiek po chy la ją cy się

20 lat póź niej

Czap ski był tu taj...
Mija 20 lat od dnia, kiedy w murach nowosądeckiej Galerii
BWA została otwarta wystawa malarstwa i rysunku Józefa
Czapskiego. Ekspozycję dzieł wzbogacił pokaz rysunków,
listów, fotografii, katalogów, książek Czapskiego wydanych
przez paryską „Kulturę” oraz pochodzących z drugi obiegu
innych druków.

Józef Czapski – autoportret

KULTURA
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w swo ich ob ra zach, ese jach i ży ciu
nad bie dą świa ta, ciem ną stro ną by tu
i dra ma tem kon dy cji czło wie ka. Nie spo -
ży tej ener gii, wi tal no ści, otwar ty, ela -
stycz ny, po świę ca ją cy czu łą uwa gę
na wet naj drob niej szym wy mia rom eg -
zy sten cji ludz kiej i świa ta.

Uro dzo ny 3 kwiet nia 1896 r. w Pra -
dze ja ko syn Je rze go i Jó ze fy Le opol dy -
ny z Thu nów dzie ciń stwo spę dził
w do mu ro dzin nym w Przy łu kach
pod Miń skiem Li tew skim. Uczył się gry
na for te pia nie, roz po czął stu dia praw ni -
cze. W 1916 r. wstą pił do Kor pu su Pa -
ziów, a w 1917 r. za cią gnął się do 1.
Puł ku Uła nów Kre cho wiec kich. Mo ty -
wo wa ny ide ami pa cy fi stycz ny mi wy stą -
pił z woj ska i wraz z sio stra mi Kar lą
i Ma rią oraz An to nim Ma ryl skim za ło -
żył w Pe ters bur gu re li gij no -pa cy fi stycz -
ną ko mu nę. W 1918 r. po wró cił
do Pol ski i roz po czął stu dia na Aka de -
mii Sztuk Pięk nych w War sza wie. Gdy
po wie rzo no mu mi sję od szu ka nia wzię -
tych do nie wo li w Ro sji ofi ce rów pol -
skich 1. Puł ku Uła nów Kre cho wiec kich

wy ru szył na wschód, by po pa ru mie sią -
cach usta lić, że zo sta li za mor do wa ni. 

Po prze rwie wzno wił stu dia pod kie -
run kiem Jó ze fa Pan kie wi cza w ASP
w Kra ko wie w 1920 r. Trzy la ta póź niej
wraz z gru pą ar ty stów współ two rzył
gru pę ma lar ską ka pi stów (od Ko mi te tu
Pa ry skie go), wy je chał do Pa ry ża. Świa -
dec two po by tu pa ry skie go, tam tej szych
fa scy na cji ma lar skich, barw ne go ży cia
bo he my pa ry skiej, zo sta wił w su ge styw -
nie na pi sa nym to mie ese jów Pa trząc.

Okres mię dzy wo jen ny w ży ciu Jó ze -
fa Czap skie go to czas nie zwy kle in ten -
syw nej pra cy ar ty stycz nej, dzia łal no ści
pi sar skiej, wy staw m.in. w Pa ry żu, Ge -
ne wie, Lwo wie. Ob ra zy ka pi stów zy -
sku ją aplauz kry ty ki, w pro pa go wa niu
idei ka pi stycz nych, m.in. ro li ko lo ru
i płasz czy zny ob ra zu Czap ski ma zna -
czą cy udział, cho ciaż roz wój je go ma -
lar stwa po szedł w kie run ku moc nych
kon tra stów barw nych, eks pre sji i de for -
ma cji syl we ty.

1 wrze śnia 1939 r. ja ko ofi ce ra re zer -
wy przy dzie lo no go do 8. Puł ku Uła -
nów. 27 wrze śnia, w Chmiel ku,
na gra ni cy wo je wódz twa lwow skie go
wraz z dwo ma szwa dro na mi re zer wo -
wy mi, zo stał wzię ty do nie wo li przez
Ar mię Czer wo ną i umiesz czo ny naj -
pierw w Sta ro biel sku, póź niej w Paw -
lisz czew Bo rze, na stęp nie w Gria zow cu.
Z przy czyn do dziś prak tycz nie nie zna -
nych zna lazł się w wa go nie więź niów,
któ rzy unik nę li rze zi do ko na nej przez
NKWD w Ka ty niu, Sta ro biel sku
i Ostasz ko wie na ofi ce rach i żoł nier zach
pol skich. W 1941 r. z po le ce nia ge ne ra -
ła Wła dy sła wa An der sa i z je go glej tem
po szu ki wał wzię tych do nie wo li i za gi -
nio nych ofi ce rów pol skich. Wy so kiej ja -
ko ści do ku men tem li te rac kim
re la cjo nu ją cym te po szu ki wa nia jest
ksią żka Na nie ludz kiej zie mi. 

Ja ko szef Wy dzia łu Pro pa gan dy i In -
for ma cji przy szta bie Ar mii na Wscho -
dzie do tarł z nią do Włoch. W 1945 r.
w Rzy mie uka za ły się je go Wspo mnie -
nia sta ro biel skie, a Czap ski już w Pa ry -
żu współ or ga ni zo wał pa ry ską
„Kul tu rę”, wy daw nic two i pi smo o po -
mni ko wym zna cze niu dla pod trzy ma nia
du cha wol nej Pol ski. Pi sze ar ty ku ły
do pra sy fran cu skiej i po lo nij nej.

W 1947 r. z sio strą Ma rią za miesz kał
w Ma isons -Laf fit te, sie dzi bie „Kul tu ry”.
Jó zef Czap ski wszedł wte dy w naj lep -
szy okres roz wo ju swo jej sztu ki, ma lo -
wał i wy sta wiał w ga le riach na ca łym
świe cie (Lon dyn, No wy Jork, Pa ryż, To -
ron to, Bruk se la, Rio de Ja ne iro, Ge ne -
wa). Je go ma lar stwo zy ska ło na le żną mu
po zy cję w eu ro pej skiej sztu ce. W 1974
r. uka za ła się w Lo zan nie bo ga to ilu stro -

wa na mo no gra fia pió ra Mu riell Wer ner -
-Ga gne bin Czap ski, la ma in et l‘ espa ce,
a w 1985 r. na słyn nym pa ry skim Bien -
na le po ka za no 10 prac Czap skie go. 

W okre sie po wo jen nym wy szło sze -
reg je go ksią żek, któ re są ab so lut ny mi
per ła mi li te rac ki mi w pol skie pu bli cy -
sty ce o sztu ce, m.in. Swo bo da ta jem na,
a pod re dak cją Jo an ny Pol la ków ny uka -
za ły się je go Dzien ni ki -Wspo mnie nia -
-Re la cje.

Zna mien ne, że w Pol sce ob ra zy
Czap skie go z tru dem znaj do wa ły uzna -
nie, do pie ro po suk ce sach w świe cie do -
ce nio no ory gi nal ność wi zji i eks pre sji
ar ty stycz nej je go ma lar stwa. Nie wąt pli -
wie du ża w tym za słu ga Jo an ny Pol la -
ków ny, Woj cie cha Kar piń skie go, Pio tra
Kło czow skie go, a ta kże „Ze szy tów li te -
rac kich”. Wy ni ka ło to być mo że z fak tu,
że w Jó ze fie Czap skim do strze ga no
przede wszyst kim świet ne go ese istę, he -
ro icz ną po stać pol skiej dra ma tycz nej hi -
sto rii, a mniej ja ko, jak się póź niej
oka za ło su ge styw ne go i nie zwy kłe go
ma la rza.

Re ali za cja wy sta wy roz po -
czę ła się w 1990 r., czy li
w cza sie, kie dy jesz cze
funk cjo no wa ła do go ry wa -
ją ca cen zu ra. Wy ra zi ście
pa mię tam jak wie lu po wa -
żnych osób ze świa ta kul tu -
ry do słow nie i w prze no śni
pu ka ło się w gło wę, że po -
mysł ta kiej wy sta wy jest
sza lo ny, wie lu mó wi ło, że
wręcz nie po trzeb ny.

Józef Czapski, 1984 r.
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Z oka zji wy sta wy no wo są dec kiej, któ -
ra od nio sła wiel ki suk ces i po zo sta ła ja ko
jed na z naj lep szych w hi sto rii są dec kie go
BWA, prof. Sta ni sław Ro dziń ski pi sał
na la mach „Ty go dni ka Po wszech ne go”: 

Są na wy sta wie ob ra zy Czap skie go
wy po ży czo ne z Mu zeum Na ro do we go
w Kra ko wie, w tym pięk na „Czer wo -
na ka wiar nia”, jest kil ka ob ra zów z Mu -

zeum Po znań skie go, wśród nich
zna ko mi ty „Ro wer”, są ob ra zy z Mu -
zeum Na ro do we go w War sza wie, ze
zbio rów ro dzi ny i ko lek cji pry wat nych -
-ob ra zy z lat ostat nich, mar twe na tu ry
i la pi dar ne pej za że. 

Bę dąc ko mi sa rzem wy sta wy i bę dąc
za fa scy no wa ny pi sar stwem i ma lar -
stwem Czap skie go, sta łem się jak by spe -
cja li stą w tej dzie dzi nie i by łem
za pra sza ny wie lo krot nie na ró żne se sje

i pa ne le dys ku syj ne w Pol sce, kie dy od -
zy ski wa li śmy pa mięć hi sto rycz ną i nie -
zwy kły do ro bek Po la ków, któ rych
wia do ma i „je dy nie słusz na” ide olo gia
pró bo wa ła wy ma zać ze sfe ry ist nie nia. 

Przy po mnę, co na pi sa łem wte dy
o sztu ce Jó ze fa Czap skie go:

Szki ce i ry sun ki wy ko na ne fla ma strem,
ołów kiem, akwa re lą, kred ką po ka zu ją
mo men tal ność za pi su i chwy ta nia na go -
rą co twa rzy, po sta ci i por tre tów, scen
z ba rów, te atru, wy staw, pej za ży, mar -
twych na tur, w ich prze mi ja ją cym i ni gdy
już nie po wtó rzo nym cha rak te rze, kli ma -
cie, fa scy nu ją cym i mo men tal nym. Sam
Czap ski pi sze w swo im „Dzien ni ku”, że
je go uwa ga, czuj ność i sku pie nie, gdy ry -
su je, są wszyst kie obec ne na koń cu ołów -
ka czy kred ki. Stad ich drga ją cy
i szar pa ny kon tur, oszczęd ność kre ski, su -
ma rycz ność pla my (…) W je go ob ra zach
„te mat”, czy li w pe wien spo sób zo ba czo -
ny i prze ży ty frag ment rze czy wi sto ści,
prze mie nia ją się w świa dec two do tar cia
do praw dy te go, co zo ba czo ne, do tar cia
do ukry te go i prze sło nię te go wy mia ru lo -

su czło wie ka, do tar cia do te go, co istot -
ne w wi dze niu i prze ży wa niu świa ta
zwy kłych przed mio tów i rze czy, z któ rych
ukła da swo je asce tycz ne mar twe na tu ry.
Czap ski jak nikt in ny, z pa sją i żar li wo -
ścią w swo ich ob ra zach i ese jach drą ży
pro blem wi dze nia i czu cia ma lar skie go,
au to no mii ob ra zu, wi zji ma lar skiej, pro -
blem wier no ści na tu rze, wo bec któ rej ma -
larz sta je twa rzą w twarz i sa mot nie.

Sam Jó zef Czap ski tak pi sze o swo -
jej twór czo ści w ese ju „Do trzeć do ma -
lar stwa czy ste go”: 

Je że li cho dzi o mnie, to im da lej sze -
dłem w głąb, tem bar dziej pa no wa ło na -
de mną, do tar cie do sa mej mia zgi
czy ste go ma lar stwa. Mi strza mi mo imi
by li van Gogh i przede wszyst kim Ce -

zan ne, któ re mu do tych czas zo sta łem
wier ny (…) Gdy by mo je nie zli czo ne
mar twe na tu ry i nie zli czo ne sce ny ulicz -
ne, po sta ci uchwy co ne na brud nych
scho dach sta cji, w me trach i po cią gach
mo gły jesz cze wzru szyć i za chę cić ma la -
rzy dzi siej szych i ju trzej szych, to by ło by
dla mnie naj więk szą na gro da. Mo ją ży -
cio wą po ra żką jest, że nie wy sze dłem
z te go krę gu re ali za cji i że nie po tra fi -
łem, jak to zro bił Goya, jak to zro bił So -
uti ne i ty lu in nych na świe cie ma la rzy,
wzru szyć swo im ma lar stwem i wy ra zić
naj ciem niej szą stro nę ist nie nia: nie -
ustan ne i po wszech ne cier pie nie.

Wy sta wę ma lar stwa i ry sun ku Jó ze fa
Czap skie go w no wo są dec kim BWA
otwar to 3 kwiet nia 1991 r. w 95. uro dzi -
ny ar ty sty. Jó zio, bo ta ka for mę zwra ca -
nia się do sie bie za ak cep to wa li śmy
w pry wat nej ko re spon den cji, był wręcz
nie biań sko szczę śli wy, że w No wym Są -
czu od by ła się wy sta wa je go dzieł. Mie -
li śmy bar dzo po wa żne pla ny, aby
przy był na wy sta wę, ale sę dzi wy wiek
i stan zdro wia na to nie po zwo li ły.

Po kaz ob ra zów Czap skie go oka zał
się ab so lut nym hi tem, spo tka ła się z po -
chleb ny mi re cen zja mi w pra sie co dzien -
nej (m. in. w „Ga ze cie Kra kow skiej”
pió ra Je rze go Le śnia ka) i spe cja li stycz -
nej, a war szaw ska Ga le ria „Kor de gar da”
po pro si ła o prze ję cie wy sta wy, co też
na stą pi ło. Mam dzi siaj peł ną sa tys fak -
cję, że zre ali zo wa na idea po ka za nia
dzieł tak wy bit nej po sta ci pol skiej kul -
tu ry i hi sto rii, przy czy ni ła się w ja kimś
stop niu do po wro tu bez cen ne go do rob -
ku ar ty stycz ne go i ese istycz ne go Jó ze fa
Czap skie go do Pol ski i że pod ko niec je -
go dłu gie go i ja kże bo ga te go ży cia przy -
nio sła Jó zio wi wie le ra do ści, po czu cia
speł nie nia i szczę ścia.

RY SZARD MI ŁEK

Wy sta wę ma lar stwa i ry sun ku Jó ze fa Czap skie go w no wo -
są dec kim BWA otwar to 3 kwiet nia 1991 r. w 95. uro dzi ny
ar ty sty. Jó zio, bo ta ka for mę zwra ca nia się do sie bie za ak -
cep to wa li śmy w pry wat nej ko re spon den cji, był wręcz nie -
biań sko szczę śli wy, że w No wym Są czu od by ła się
wy sta wa je go dzieł.

Czapski w Egipcie

List Czapskiego do Sądeczan 

KULTURA
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Choć z po wo du desz czu nie by -
ło ara nża cji mu zycz nej, chęt -
nych do śpie wa nia nie
za bra kło. Miesz kań cy mia sta

wspól nie z wo ka li sta mi „Sce ny M”
Miej skie go Ośrod ka Kul tu ry w No wym
Są czu od śpie wa li wią zan kę pie śni ma -
ryj nych i trze cio ma jo wych. Roz po czę to,
a ja kże, od utwo ru Wi taj ma jo wa ju trzen -
ko. Na stęp nie za śpie wa no Chwal cie łą ki
uma jo ne, a da lej Po gó rach do li nach. Nie
za bra kło też ak cen tu są dec kie go: Pięk -
na jest są dec ka zie mia. W su mie od śpie -
wa no 14 pie śni. 

Kto wy my ślił Są dec kie Pa trio tycz ne
Śpie wa nie i o dwóch pierw szych edy -
cjach im pre zy opo wia da Le szek Za -
krzew ski, pre zes za rzą du Pol skie go
To wa rzy stwa Hi sto rycz ne go Odział
w No wym Są czu. 

***
No wy Sącz po zaz dro ścił sto li cy Ma ło -

pol ski. Sko ro kra kow ski Ry nek, od wie lu
lat, kil ka ra zy do ro ku, roz brzmie wa pa -
trio tycz ną pie śnią pod prze wod nic twem
ar ty stów piw ni cy „Loch Ca me lot”, to
rów nież i na sze Kró lew skie Wol ne Mia -
sto No wy Sącz nie po win no być pod tym
wzglę dem gor sze. To, że we szli śmy
do Unii Eu ro pej skiej nie mo że ozna czać,
że po rzu ci my na szą ty siąc let nią tra dy cję.
Pieśń pa trio tycz na to wa rzy szy ła na sze mu
na ro do wi od stu le ci i by ła z na mi w chwi -
lach ra do snych i chwi lach trud nych,

w dniach chwa ły i dniach klę ski. Do da -
wa ła skrzy deł, po cie sza ła w stra pie niu,
wzbu dza ła tę sk no tę, ale ta kże da wa ła po -
czu cie du my i jed no ści. W cią gu wie ków
na szej hi sto rii po wsta ło wie le za po mnia -
nych już utwo rów, ale ta kże spo ro prze -
trwa ło do cza sów obec nych. Nie ste ty,
od cho dzą w nie pa mięć z bra ku za in te re -
so wa nia mło dzie ży, ze wzglę du na zmia -
nę sty lu ży cia i bra ku wy cho wa nia
pa trio tycz ne go ko lej nych po ko leń.

Wśród pie śni pa trio tycz nych za wsze
obec ne by ły pie śni ma ryj ne! Ko ściół ka -

to lic ki był prze cież w Pol sce od za ra nia
pań stwo wo ści, bez nie go – nie wiem czy
by li by śmy nie za le żnym pań stwem, czy
na ród prze trwał by wszyst kie za wie ru chy
dzie jo we? Naj star szą pie śnią i hym nem
ry cer stwa pol skie go by ła wsza kże Bo -
gu ro dzi ca – pod Jej opie kę ucie ka li śmy
się, Jej Jan Ka zi mierz od da wał na ród
w opie kę we lwow skiej ka te drze w cza -
sie po to pu szwedz kie go; Ona do da wa ła
sił przy obro nie Ja snej Gó ry przed bez -
bo żny mi, Pry mas Ty siąc le cia Jej po wie -
rzał przy szłość na ro du…

W na szym mie ście Ma ry ja jest obec -
na m.in. u oo. je zu itów, gdzie ja ko Mat -
ka Po cie sze nia, od bie ra na le żną Jej
cześć w ła ska mi sły ną cym ob ra zie. Stąd
wśród za pro po no wa nych pie śni zna la zły
się ta kże i ma ryj ne. Je zu ita, ks. Ka rol
An to nie wicz, mi sjo narz lu do wy po ra -
ba cji chłop skiej w Ga li cji, wła śnie naj -
praw do po dob niej w są dec kim
klasz to rze na pi sał pięk ną pieśń Chwal -
cie łą ki uma jo ne. 

Po mysł wspól ne go śpie wa nia pie śni
re li gij nych i pa trio tycz nych na ro dził się
pod czas zi mo we go wie czo ru ko lęd, któ -

re go go spo da rzem był zna ny są dec ki ar -
ty sta – kon ser wa tor dzieł sztu ki Jó zef
Stec. Tam to w za cnym gro nie zna leź li
się o. Ja cek Ma cia szek SJ, ów cze sny
pro boszcz pa ra fii Świę te go Du cha, An -
na Bom ba, ku stosz dzia łu hi sto rycz ne go

Z zazdrości do Krakowa zrodziło się Sądeckie Patriotyczne Śpiewanie 

Witaj majowa jutrzenko
Po mi mo chło du i desz czu oko ło kil ka dzie siąt osób z pa ra so la -
mi w rę ku ze bra ło się wie czo rem 3 ma ja br. na Pla cu 3 Ma ja
w No wym Są czu. Z po wo du złej po go dy wszy scy prze szli
do po bli skie go wi ry da rza klasz to ru oo. Je zu itów przy ul. Pio -
tra Skar gi, gdzie po raz dzie wią ty za brzmia ło Są dec kie Pa -
trio tycz ne Śpie wa nie. Uczest ni cy spo tka nia otrzy ma li
spe cjal ne śpiew ni ki. W tym ro ku oprócz pie śni pa trio tycz nych
zna la zły się w nich wier sze oraz pio sen ki i utwo ry li te rac kie
na wią zu ją ce do hi sto rii No we go Są cza.

Śpiewnik z 2009 r.

lPo mysł wspól ne go śpie wa -
nia pie śni re li gij nych i pa -
trio tycz nych na ro dził się
pod czas zi mo we go wie czo -
ru ko lęd, któ re go go spo da -
rzem był zna ny są dec ki
ar ty sta – kon ser wa tor dzieł
sztu ki Jó zef Stec. 
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w Mu zeum Okrę go wym, Syl we ster
Adam czyk, ce nio ny ar ty sta fo to gra fik,
Ma rian Ku lig, wi ce pre zes Są dec kich
Wo do cią gów, Le szek Mi gra ła, prze wod -
ni czą cy Ka to lic kie go Sto wa rzy sze nia
„Ci vi tas Chri stia na” i jed no cze śnie re -
dak tor „Al ma na chu Są dec kie go”, Ro bert
Ślu sa rek, hi sto ryk sztu ki, któ ry za siadł
za kla wia tu rą key bo ar du, Ma rek Urban
z dru kar ni Flexergis z ma łżon ką, Zby -
szek Wo la nin z są dec kie go skan se nu i ja,
Le szek Za krzew ski, ja ko pre zes Od dzia -
łu Pol skie go To wa rzy stwa Hi sto rycz ne -
go. Pro po zy cja skie ro wa na prze ze mnie
do ze bra nych o ko niecz no ści zor ga ni zo -
wa nia ta kie go pu blicz ne go śpie wa nia,
np. na Ryn ku lub pla cu ko ściel nym (tu
wy mow nie spoj rze li śmy na wie leb ne go
księ dza Pro bosz cza) spo tka ła się z po zy -
tyw nym od dźwię kiem. – Plac już ma cie
– obiet ni ca ks. Jac ka Ma ciasz ka by ła dla
nas roz ka zem. W nie co mniej szym gro -
nie ze sta wi li śmy tek sty do śpiew ni ka,
któ re go wy da nie za spon so ro wa ła zna -
na z cha ry ta tyw nych ak cji dru kar nia
Flexergis. Prze wa żnie jest bo wiem tak,
że zna my jed ną, mak si mum dwie zwrot -

ki pie śni, stąd ko niecz ne by ło opra co wa -
nie śpiew ni ka, z któ re go bez pro ble mów
ka żdy uczest nik ta kie go śpie wa nia mógł -
by ko rzy stać, a któ ry po za bra niu do do -
mu sta no wił by nie tyl ko pa miąt kę, ale

przy dał się ta kże przy in nych oka zjach,
a być mo że na wet skło nił wła ści cie la
do sko rzy sta nia od cza su do cza su, mo -
że przy oka zji ro dzin nych spo tkań?

Pierw szy śpiew nik opra co wa łem gra -
ficz ne z Jó ze fem Ste cem. Re dak cją tech -

nicz ną za jął się Ma rek Urban. Na pla ka -
cie za chę ca ją cym do udzia łu w tej im -
pre zie zna la zła się Mat ka Bo ża z po są gu
zdo bią ce go plac przy ko ście le pw. Świę -
te go Du cha.

Opra wy mu zycz nej na proś bę Ro ber ta
Ślu sar ka pod jął się To masz Wo lak, or ga ni -
sta z pa ra fii ko le jo wej – Naj święt sze go Ser -
ca Pa na Je zu sa, syn Sta ni sła wa Wo la ka,
dłu go let nie go or ga ni sty ko le jo wej pa ra fii,
dy ry gen ta chó ru im. Ja na Paw ła II przy tej
pa ra fii i wir tu oza mu zy ki or ga no wej.

Pa tro nat nad im pre zą ob jął pre zy dent
mia sta No we go Są cza Ry szard No wak;
pa tro nu je on na dal ko lej nym im pre zom
z te go cy klu. 

***
Pierw sze Są dec kie Pa trio tycz ne Śpie -

wa nie roz po czę ło się 3 ma ja 2007 r.
o godz. 19.00 na pla cu ko ścio ła oo. Je -
zu itów w pa ra fii pw. Świę te go Du cha.
Spo tka nie pro wa dzi ła Mał go rza ta Gry -
bel z biu ra Rzecz ni ka Pra so we go Pre zy -
den ta Mia sta No we go Są cza. W chór ku
pod prze wo dem To ma sza Wo la ka wy -
stą pi li An na Bom ba, o. Ja cek Ma cia szek
SI, Jó zef Stec, Ro bert Ślu sa rek, Ma rek

Wśród pie śni pa trio tycz -
nych za wsze obec ne by ły
pie śni ma ryj ne! Ko ściół ka -
to lic ki był prze cież w Pol sce
od za ra nia pań stwo wo ści,
bez nie go – nie wiem czy
by li by śmy nie za le żnym
pań stwem, czy na ród prze -
trwał by wszyst kie za wie ru -
chy dzie jo we?

KULTURA
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Urban, Ma rek Wcze śny i mo ja skrom -
na oso ba; do łą czy li pre zy dent Ry szard
No wak, wi ce pre zy dent Bo że na Ja wor
i wi ce mar sza łek ma ło pol ski Le szek
Zegz da. Im pre za zgro ma dzi ła ok. 300
osób, roz da no śpiew ni ki przy go to wa ne
i wy dru ko wa ne przez dru kar nię
Flexergis. Śpie wa li śmy przez pół to rej
go dzi ny. Jak na pierw sze te go ty pu spo -
tka nie, fre kwen cja do pi sa ła, a uczest ni -
cy wy nie śli do do mu mi łe wra że nia.

***
Dru gie Są dec kie Pa trio tycz ne Śpie -

wa nie za pla no wa li śmy z oka zji Świę ta
Nie pod le gło ści 11 li sto pa da 2007 ro ku,
tym ra zem w pa ra fii pw. Naj święt sze go
Ser ca Pa na Je zu sa („ko le jo wej”), ta kże
u oo. Je zu itów. Spo tka nie to sta no wi ło
je den z ele men tów ob cho dów 110. rocz -
ni cy ko ścio ła i 70-le cia pa ra fii pw. Naj -
święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa. Do tych
rocz nic na wią zy wa ła gra fi ka okład ki
śpiew ni ka, na któ rym zna la zło się zdję -
cie po są gu Chry stu sa dźwi ga ją ce go
krzyż, któ ry znaj du je się na pla cu ko -
ścio ła. Po mnik jest pa miąt ką hi sto rycz -
ną: zo stał ufun do wa ny przez ko le ja rzy

ja ko wo tum za oca le nie mia sta od znisz -
czeń pod czas krót kiej oku pa cji No we go
Są cza przez woj ska ro syj skie w li sto pa -
dzie 1914 r. Po stać Chry stu sa wy ko nał
sa noc ki ar ty sta -rzeź biarz Sta ni sław Piąt -
kie wicz. Po mnik zo stał po świę co ny
przez wi ce su pe rio ra ko ścio ła, o. Jó ze fa
Hru ban ta SI 24 paź dzier ni ka 1916 r. Ta -
kie in for ma cje mo gli zna leźć na ostat -
niej stro nie śpiew ni ka wszy scy, któ rzy
przy by li na spo tka nie. Pa tro nat me dial -
ny ob ję ło Ra dio Do bra No wi na.

Mi mo nie sprzy ja ją cej po go dy,
o godz. 16.30 w sa li wi do wi sko wej pa -
ra fii, roz po czę ło się na sze „śpie wa nie”.
Śpiew ni ki przy go to wa ne spe cjal nie
na tę oka zję z ze sta wem pie śni le gio no -
wych i po świę co nych Ser cu Pa na Je zu -
sa, ufun do wa ła i wy dru ko wa ła
po now nie dru kar nia Flexergis w na kła -
dzie 500 eg zem pla rzy. Roz pro wa dzo no
je po śród osób przy by łych na tę pa trio -
tycz ną im pre zę. Pla ka ty zo sta ły wy dru -
ko wa ne ta kże przez Flexergis. Spo tka nie
pro wa dzi ła, tak jak za pierw szym ra -
zem, Mał go rza ta Gry bel. Na sce nie sa li
wi do wi sko wej, pod prze wo dem To ma -
sza Wo la ka wy stą pi li: An na Bom ba, o.
Jó zef Bi rec ki SI – pro boszcz pa ra fii, Ro -
bert Ślu sa rek – świe żo upie czo ny dy rek -
tor Mu zeum Okrę go we go i jed no cze śnie
or ga ni sta w pa ra fii pw. Nie po ka la ne go
Po czę cia MB, Ma rek Urban i ja. Ser wis
fo to gra ficz ny za pew nił Pa weł Ma jew ski.
Im pre za zgro ma dzi ła je dy nie ok. 90
osób, ale za to bar dzo czyn nie uczest ni -
czą cych we wspól nym śpie wa niu. 

Wy ko na no pie śni: By waj dziew czę
zdro we, Tam na bło niu, Z tej bied nej zie -
mi, Jesz cze je den ma zur dzi siaj, Jak to
na wo jen ce ład nie, Ser ce Twe Je zu, My
Pierw sza Bry ga da, Wo jen ko, wo jen ko,
Ma sze ru ją strzel cy, Uła ni, uła ni, Pierw -
sza Ka dro wa, Le gu ny w nie bie, Je zu mi -
ło ści Twej, War czą ka ra bi ny, O mój
roz ma ry nie, Po bło go sław Je zu dro gi. 

W prze rwach po mię dzy ko lej ny mi
czę ścia mi wspól nie z An ną Bom bą i Ro -
ber tem Ślu sar kiem przy bli ża li śmy ze bra -
nym cie ka we fak ty hi sto rycz ne zwią za ne
z bi twą pod Mar cin ko wi ca mi, po by tem
le gio ni stów i Jó ze fa Pił sud skie go w No -
wym Są czu, z po sta cią Pił sud skie go, pa -
miąt ka mi po Ko men dan cie i le gio ni stach
w zbio rach Mu zeum Okrę go we go, po -

sta cią św. Elżbie ty i jej ob ra zu, a ta kże
hi sto rią fi gu ry Pa na Je zu sa przed ko ścio -
łem. Kil ka ro dzin przy szło z dzieć mi
w wie ku szkol nym i mię dzy in ny mi za to
wła śnie na za koń cze nie dzię ko wa ła

obec na na spo tka niu Bo że na Ja wor, wi -
ce pre zy dent No we go Są cza, wy ra ża jąc
uzna nie dla or ga ni za to rów te go spo tka -
nia. W nie za po mnia nej, cie płej at mos fe -
rze, śpie wa nie za koń czy ło się godz. 18.

I tak to się za czę ło…
(HSZ)

W przerwach pomiędzy
kolejnymi częściami
wspólnie z Anną Bombą
i Robertem Ślusarkiem
przybliżaliśmy zebranym
ciekawe fakty historyczne
związane z bitwą
pod Marcinkowicami,
pobytem legionistów
i Józefa Piłsudskiego
w Nowym Sączu.
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L u xtor pe dy by ły wa go na mi mo -
to ro wy mi, wy po sa żo ny mi
w sil ni ki spa li no we i dzię ki ae -
ro dy na micz nym kształ tom

osią ga ją cy mi pręd ko ści nie po rów ny wal -
ne z po cią ga mi, pro wa dzo ny mi przez
pa ro wo zy. Zna ją ce za le ty tych po jaz dów
kie row nic two PKP wy po ży czy ło na po -
cząt ku lat 30. mi nio ne go stu le cia od spe -
cja li zu ją cej się w pro duk cji wa go nów
spa li no wych au striac kiej fir my Au stro -

-Da im ler -Puch jeden wóz te sto wy
– i po uwień czo nych po wo dze niem pró -
bach od ku pi ło go, by na stęp nie, za zgo dą
wy twór cy i na pod sta wie sko pio wa nych
roz wią zań, zle cić Fa bry ce Lo ko mo tyw
„Fa blok” w Chrza no wie zbu do wa nie pię -
ciu po dob nych po jaz dów.

Pol skie lu xtor pe dy prze wy ższy ły
ory gi na ły: dzię ki za sto so wa niu dwóch
wy so ko prę żnych sil ni ków MAN za -
miast ben zy no wych Pu chów uzy ska no

więk szą moc (92 kW – przy 59 ory gi na -
łu), a w kon se kwen cji pręd kość mak sy -
mal ną 115 km/godz., czy li o 15 km
wię cej. Jed nost ka na pę do wa zu ży wa ła
oko ło 15 kg pa li wa na 100 km rów nej,
nie gór skiej, tra sy. Sil ni ki umiesz czo no
na koń cach wa go nu – ob słu gi wa li je ma -
szy ni ści, ko mu ni ku ją cy się po przez we -
wnętrz ny te le fon i sys tem dzwon ków;
dzię ki te mu roz wią za niu zmia na kie run -
ku jaz dy nie wy ma ga ła cza so chłon nych
przy go to wań. Lu xtor pe da za bie ra ła po -
nad 50 pa sa że rów: wer sja let nia mia -
ła 52 miej sca sta łe i 4 skła da ne, zi mo wa
na to miast, z po miesz cze nia mi na nar -
ty, 48 sta łych i 4 skła da ne. Gu mo we
okła dzi ny kół sku tecz nie re du ko wa ły
do kucz li wy ha łas.

Do lu xtor pe dy z Chrza no wa (wa go -
ny ozna czo no sym bo lem SAx 90081

Przed wo jen na pol ska ko lej do rów ny wa ła naj lep szym na świe cie 

Lu xtor pe da – le gen dar ny
Po cią gi te prze szły do le gen dy: choć pa mię ta ją cych je mo żna
za pew ne po li czyć na pal cach, u mi ło śni ków ko lei że la znych
na zwa „lu xtor pe da” wciąż wy wo łu je ży we re ak cje. Ten sym -
bol no wo cze sno ści i – co jest jak by wa żniej sze – in no wa cyj -
no ści przed wo jen nych PKP, do dziś jest sy no ni mem
szyb ko ści, nie za wod no ści i kom for tu.

HISTORIA
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do 90085) na le ży nie po bi ty do dziś re -
kord prze jaz du na tra sie Kra ków – Za -
ko pa ne: w 1936 r. do tar ła do ce lu po 2
go dzi nach i 18 mi nu tach! Re la cja ta by -
ła zresz tą sztan da ro wą dla wa go nów te -
go ro dza ju: lu xtor pe dy, skła da ją ce się
wy łącz nie z miejsc I kla sy i luk su so wo
wy po sa żo ne, ob słu gi wa ły przede
wszyst kim naj bar dziej pre sti żo we dla
PKP po łą cze nia, przy cią ga ją ce pa sa że -
rów za mo żnych, któ rych stać by ło
na po nie sie nie więk szych, niż w przy -
pad ku zwy kłych po cią gów, kosz tów
prze jaz du. W na szej czę ści Pol ski naj ła -
twiej by ło spo tkać lu xtor pe dy na tra sach
Kra ków – Za ko pa ne, Kra ków – Ka to wi -
ce i Kra ków – Kry ni ca. Wa go ny, wy sy -
ła ne na tę ostat nią tra sę, za trzy my wa ły
się w No wym Są czu – bu dząc, o czym
za świad cza ją re la cje, nie usta ją ce za in te -
re so wa nie.

Przed wo jen na ko lej do ce ni ła za le ty
po jaz dów sil ni ko wych – na pod sta wie
za ło żeń kon struk cyj nych chrza now skich
wy ro bów zbu do wa no w la tach 30. ca łą
„sfo rę” wa go nów, okre śla nych mia nem

po cią gów mo to ro wo -eks pre so wych.
Choć nie mia ły opły wo wych kształ tów,
na zy wa no je ta kże lu xtor pe da mi; nie
zna czy to jed nak, że ni mi by ły. Wa go ny
te pro du ko wa ła war szaw ska fa bry ka Lil -
po pa, Raua i Lo ewen ste ina, za kła dy Hi -
po li ta Ce giel skie go w Po zna niu oraz
sa noc ki za kład Zie le niew skie go, Fit zne -
ra i Gam pe ra.

Ra so wych lu xtor ped by ło jed nak tyl -
ko sześć – i wszyst kie sta cjo no wa ły
w Kra ko wie. Po wy bu chu woj ny znisz -
cze niu wsku tek bom bar do wa nia w Kra -
ko wie i Ska rży sku ule gły czte ry: trzy
chrza now skie oraz naj star sza, bę dą ca
pier wo wzo rem se rii, czy li au striac ka.
Dwie oca la łe prze jął ge ne ral ny gu ber na -
tor Hans Frank: do koń ca oku pa cji słu -
ży ły je mu i je go go ściom pod czas
wy jaz dów do Za ko pa ne go oraz Kry ni -

cy. Po noć zda rza ło się też, że wiel ko -
rząd ca wy je żdżał ty mi wa go na mi
na urlo py w Al py.

W zbio rach Na ro do we go Ar chi wum
Cy fro we go za cho wa ło się zdję cie, wy -

ko na ne w lu tym 1940 r. w Ka mion ce
Wiel kiej, gdzie pięk na lu xtor pe da prze -
ci na wstę gę, in au gu ru jąc tym sa mym
eks plo ata cję tu ne lu, od bu do wa ne go ze
znisz czeń, po wsta łych w trak cie dzia łań

wo jen nych we wrze śniu 1939 r. Pol ski
po jazd no sił wte dy na ma sce fla gę z ha -
ken kreu zem.

Po woj nie wa go ny prze ję li ra dziec cy
tro fiejsz czy cy, ko le ja rzom z PKP uda ło
się jed nak oba od zy skać. Nie ste ty,
do słu żby wró ci ły w fa tal nym sta nie,
unie mo żli wia ją cym nor mal ne użyt ko -
wa nie na sta rych tra sach. Jed ną lu xtor -
pe dę od sta wio no wte dy na bocz ni cę
ja ko ma ga zyn czę ści za mien nych – dru -
gą zaś skie ro wa no do do wo że nia do pra -
cy w ko pal ni Sier sza gór ni ków
z Trze bi ni. 10 lat po za koń cze niu woj ny
obie po cię to na złom…

WAL DE MAR BAŁ DA

y re kor dzi sta PKP

W na szej czę ści Pol ski naj ła -
twiej by ło spo tkać lu xtor -
pe dy na tra sach Kra ków
– Za ko pa ne, Kra ków – Ka -
to wi ce i Kra ków – Kry ni ca.
Wa go ny, wy sy ła ne na tę
ostat nią tra sę, za trzy my -
wa ły się w No wym Są czu
– bu dząc nie usta ją ce za in -
te re so wa nie.
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G e ne rał Ka zi mierz Ho rosz kie -
wicz nie zwy kle za pi sał się
na kar tach pol skiej hi sto rii.
Sam jed nak naj le piej o so bie

opo wie po przez li sty, mo dli twy i pa -
miąt ki, ja kie po so bie zo sta wił. I tu
na wstę pie, chcę po dzię ko wać pa nu An -
drze jo wi Ho rosz kie wi czo wi, wnu ko wi
ge ne ra ła, za udo stęp nie nie cen nych in -
for ma cji i li stów, któ re skre ślał nie zwy -
kle sta ran nym pi smem je go dzia dek. 

Świa dec two doj rza ło ści ode brał 3 lip -
ca 1888 r. w Brze ża nach na Po do lu.
Cho ciaż „oby cza je” miał „chwa leb ne”
to jed nak po zo sta łe oce ny by ły tyl ko
„za do wa la ją ce”. A w ru bry ce „fi zy ka”,
człon ko wie ko mi sji, przed któ rą zda wał
eg za min na pi sa li: „do sta tecz ny w nie -
któ rych par ty ach bra ki”. 

Już wie le lat póź niej wspo mi nał:
„Ob da rzo ny bar dzo pięk nym gło sem ba -
ry to no wym przez gim na zjum prze śpie -
wał się”. Zaw sze pi sał o so bie w trze ciej
oso bie. 

Wie dział jed nak, że jest po wo ła ny
do by cia woj sko wym: „Wy cho wy wa ny
w at mos fe rze po wstań czej, czy tać uczył
się śpiew ni ku pie śni re li gij nych i pa trio -
tycz nych, któ re wkrót ce umiał na pa mięć
i śpie wał po tem swo im dzie ciom. Oj ciec
za wsze mó wił z ca łą po wa gą: Ka zio bę -
dzie pol skim ge ne ra łem (…) Mi mo, że
ni gdy woj skiem zbyt nio się nie in te re so -
wał, a eg za min ofi cer ski zdał, że by nie
słu żyć rok dru gi – wstą pił do woj ska. La -
ta mi ja ły, a woj ny nie by ło. Nie raz le żąc
na bło cie w ty ra lie rze my ślał z go ry czą,
po co wła ści wie tu jest. Wresz cie, gdy

miał już po rzu cić woj sko, za czę ło być
czuć woj ną”. 

Był wy ma ga ją cym do wód cą. Je go
żoł nie rze mu sie li być spraw ni nie tyl ko
w bi twie, ale i w na uce: „Zaw sze w puł -
ku był na uczy cie lem ję zy ka pol skie go
dla ofi ce rów. Ofi cer, któ ry do pierw sze -
go ter mi nu nie wy ka zał do sta tecz nej
zna jo mo ści ję zy ka pol skie go – nie awan -
so wał”. 

Na cze le no wo są dec kie go 1. Puł ku
Strzel ców Pod ha lań skich w 1920 r.
wziął udział w ofen sy wie ki jow skiej
m.in. w bi twie o Ma lin, nad Ir szą i Ir pie -
niem. 7 ma ja 1920 ro ku wkro czył do Ki -
jo wa. I tam ze swo im puł kiem bro nił
przed mie ścia ki jow skie go pod Ro szów -
ką i Bro wa ra mi. 9 czerw ca wy co fał się

z Ki jo wa i ca ły czas bę dąc na cze le puł -
ku, prze bi jał się przez ko lej ne okrą że nia
wojsk bol sze wic kich. 20 czerw ca zo stał
ran ny w la sach owruc kich, nad rze ką
Żo łoń. Wal czył jed nak da lej. Od 2 do 5
sierp nia bił się o Brześć nad Bu giem.
Wziął udział w kontr ofen sy wie znad
Wie prza. 4 czerw ca wal czył pod Bia -
łym sto kiem i Grod nem. Ści ga jąc woj ska
bol sze wic kie do tarł w paź dzier ni -
ku 1920 r. aż do Oszmia ny. Po za wie -
sze niu bro ni po je chał na kurs
in for ma cyj ny do War sza wy. Po czym
wró cił do No we go Są cza, gdzie już
do koń ca sierp nia 1921 r. do wo dził 1.
Puł kiem Strzel ców Pod ha lań skich.
W kwiet niu 1922 r. ob jął sta no wi sko do -
wód cy 23. DPG w Ka to wi cach. 

Wnuk opowiada o dziadku – Kazimierzu Horoszkiewiczu, pierwszym
dowódcy 1. Pułku Strzelców Podhalańskich

Generał z Nowego Sącza
Był twór cą i do wód cą 1. Puł ku Strzel ców Pod ha lań skich w No wym Są czu, ge ne ra łem dy wi -
zji, dziel nym, sta now czym i nie zwy kle dba ją cym o po praw ną pol sz czy znę w sze re gach ar mii
prze ło żo nym. W No wym Są czu nie wie lu już o nim pa mię ta. Nie ma na wet uli cy je go imie nia,
cho ciaż żad ną prze sa dą nie bę dzie, je śli na zwie my go za słu żo nym.

Pił sud ski w No wym Są czu, na prze ciw ko mar szał ka sie dzi Ka zi mierz Ho -
rosz kie wicz, 1921 r.

HISTORIA
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– Dziad ko wie miesz ka li w Ka to wi -
cach przy uli cy Gli wic kiej 13. Mie li du -
że miesz ka nie: czte ry po ko je, kuch nię
i słu żbów kę. By ły dwa wej ścia – przy po -
mi na so bie An drzej Ho rosz kie wicz,
wnuk ge ne ra ła. – Bar dzo rzad ko się wi -
dy wa li śmy. Lep szy kon takt mia łem
z dziad ka mi od stro ny ma my. 

Do pie ro na Sy be rii Ka zi mierz Ho -
rosz kie wicz dał się le piej po znać wnu -
ko wi:

– We wszyst kim był bar dzo so lid ny.
W wie rze też – wie czo rem skła dał ro dzi -
nę na ko la na do mo dli twy. Nikt nie śmiał
pro te sto wać. Ba li śmy się dziad ka. 

Ge ne rał pi sał na ze sła niu mo dli twy.
Wie le z nich za cho wa ło się i znaj du je się
w zbio rach ro dzi ny:

Pa nie Bo że, Oj cze, zmi łuj się!
Pa nie Bo że, Wszech mo gą cy Oj cze
Nasz, daj mi wia rę sil ną, ży wą,
Praw dzi wą „po wszech ną”, bez wszel kich
Wąt pień; daj na dzie je i uf ność w ła skę
Two ją, mi ło sier dzie i zba wie nie,
Wlej w me ser ce, uczu cie praw dzi wej,
Go rą cej mi ło ści dla Sie bie idla bliź nich mo ich
– i zmi łuj się na de mną,
Ja ko wiesz, chcesz i mo żesz we dle
Wo li swo jej Bo skiej!

***
Na ze sła niu, mi mo nie ludz kich wa -

run ków ży cia, sta rał się za cho wać nor -
mal ność, trosz czył się o ro dzi nę.
Ho rosz kie wi czo wie naj pierw tra fi li
do spec pa sjoł ka So swa w Chan ty -Man -

sij skim okrę gu pod ko łem po lar nym.
Na wio snę 1941 r. prze nie sio no ich
do spec pa słoj ka Łor ba. I tam naj pew niej

po wstał sce na riusz aka de mii na 3 ma ja.
Cho ciaż naj bli ższy for te pian był od da lo -
ny ty siąc ki lo me trów na po łu dnie, ge ne -
rał roz pi sał plan aka de mii z de ta la mi,
ujął w nim na wet or kie strę: 

Z da la od Pol ski, uko cha nej na szej
Oj czy zny, da le ko na wschód
I pół noc od niej – ba na wet
W in nej czę ści świa ta: w Azji (…)
Da ne nam jest ob cho dzić 
Na sze świę to na ro do we, dro ga
Ser com na szym uro czy stość
Pa miąt ko wa rocz ni cy Kon sty tu cji 3 ma ja
(or kie stra)

Był wymagającym
dowódcą. Jego żołnierze
musieli być sprawni nie
tylko w bitwie, ale
i w nauce: „Zawsze w pułku
był nauczycielem języka
polskiego dla oficerów.
Oficer, który do pierwszego
terminu nie wykazał
dostatecznej znajomości
języka polskiego – nie
awansował”. 

Ka zi mierz Ho rosz kie wicz

K. Ho rosz kie wicz z żo ną i cór ką

Od zna cze nie Vir tu ti Mi li ta ri

Świa dec two doj rza ło ści Ka zi mie rza Ho rosz kie wi cza
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– W osa dach kar nych nie by ło szko -
ły, bo nie by ło dzie ci. A te nie licz ne, któ -
re wraz z ro dzi ca mi lub dziad ka mi tra fi ły
na da le ki Sy bir – po pro stu się nie uczy -
ły. Dla te go dzia dek dbał o to, że bym coś
umiał. I to po nim odzie dzi czy łem tę ma -
nie rę po ucza nia. Uczył mnie pol skie go,
hi sto rii, geo gra fii… – opo wia da An drzej
Ho rosz kie wicz.

Wnuk do pie ro po woj nie, z do ku -
men tów i li stów, do wie dział się kim był
je go dzia dek. Ka zi mierz Ho rosz kie -
wicz o swo jej woj sko wej prze szło ści
nie opo wia dał. 

– Dzia dek był bar dzo scho ro wa ny,
ale pa mię tam, że za wsze gło wę no sił

wy so ko. Na Ro sjan mó wił „ka ca py”.
Znał ję zyk ru ski i ro bił z na szych „opie -
ku nów” idio tów. Kie dy przy cho dzi li
do nas na wy wia dy, dzia dek wy my ślił
so bie, że jest pro fe so rem fi lo zo fii -pro -
pe deu ty ki. Ten bied ny, głu pi „opie kun”
za nic w świe cie nie mógł po wtó rzyć.
Kil ka ra zy do py ty wał, przy ta ku jąc
oczy wi ście, że wie o co cho dzi. Ru scy
lu bi li się chwa lić, że ma ją wszyst ko.
Dzia dek, więc za py tał: – A Ko pen ha ga
u was jest? Od po wia da li: – W ka żdej
re pu bli ce!

Jesz cze w lu tym 1941 r. ge ne rał pi sał
do swo jej cór ki Ma rii Sło jow skiej
do No we go Są cza:

„Na sza bar dzo ko cha na Tiusz ko! Pi -
szę, bo rze ko mo prę dzej i pew niej do -
cho dzą. Do sta li śmy znów dwa Two je
li sty (z 20 i 25 I) i tak nam przy kro, że
do tych czas nie masz świa do mo ści kon -
tak tu. Te le gram otrzy ma li śmy znie -
kształ co ny, po tem do dziś dzie sięć
li stów. Pacz ki wy cze ku je my na stęp ną
pocz tą. W So sno wej nie co odży li śmy,
ma my swój ką ci czek, swo je wła sne dwa
łó żka i sza fecz kę ko ło miej sca le go wi -
ska mat ki, ro bi się stół i dwie ła wecz ki
i pół ka; mię dzy na szem łó żkiem a są -
sied niem pa ra wa nem z ko szy ka brą zo -

we go. Mat ka na bra ła tro chę otu chy,
roz ma wia i za czy na się in te re so wać oto -
cze niem i przy szło ścią. Naj mil szym te -
ma tem jest dro ga po wrot na. Wnio sek

mój do po sel stwa od szedł stąd 2 II.
Ogląd nij się za miesz ka niem dla nas (...)
W li ście po sta raj się po słać dla mat ki
kil ka przy pi nek do wło sów”.

Ge ne rał zmarł 12 grud nia 1942 r.
w dro dze do do mu. Na cmen ta rzu w To -
bol sku jest po cho wa na ta kże je go żo na,
któ ra ode szła 7 kwiet nia 1944 r. 

MAŁ GO RZA TA CY GNA RO WICZ
Źró dła: Je rzy Gi za, Są dec cy ge ne ra ło wie

To wa rzy stwo im. Jó ze fa Pił sud skie go, Kra ków 1993 r. 
Do ku men ta cja znaj du ją ca się w po sia da niu ro dzi ny

Ka zi mierz Ho rosz kie wicz

Ge ne rał dy wi zji WP i pod puł kow nik ar mii au stro -wę gier skiej. Uro dził
się 3 mar ca 1867 r. w Baj ma kach (po wiat Zło czów, wo je wódz two tar -
no pol skie). Syn Mi ko ła ja i Ka mi li Ba bi rec kiej. Szko łę po wszech ną i ni -
ższą ukoń czył we Lwo wie. Przez rok uczęsz czał do gim na zjum
w Brze ża nach i tam ta kże zdał ma tu rę. Za pi sał się na Uni wer sy tet Ja -
na Ka zi mie rza we Lwo wie i przez rok stu dio wał pra wo. W ma ju 1889 r.
wstą pił do Szko ły Jed no rocz nych Ochot ni ków. W 1890 r., po ukoń cze -
niu szko ły, otrzy mał awans na pod po rucz ni ka. W 1895 r. w Wied niu
zdał eg za min na ofi ce ra za wo do we go. Przy dzie lo ny zo stał do 19. pp
Obro ny Kra jo wej „Lem berg” we Lwo wie. W la tach 1901–1913 słu żył
w 17. pp Obro ny Kra jo wej w Rze szo wie. Od 1913 r. był do wód cą kam -
pa nii w 19. pp Obro ny Kra jo wej „Lem berg” i brał udział w I woj nie
świa to wej. Wal czył na fron cie ro syj skim m. in.: pod Ra dzi wił ło wem,
w la sach do bro stań skich, Ra dym nem. W paź dzier ni ku 1914 r. zo stał
cię żko ran ny pod Mi żyń cem i do wrze śnia 1915 r. le czył się w Wied niu,
peł niąc jed no cze śnie funk cję ofi ce ra szko le nio we go przy 24. pp Obro ny
Kra jo wej. Awan so wał na ma jo ra. Do li sto pa da 1918 r. był do wód cą ba -
ta lio nu i puł ku, a ta kże ko men dan tem mia sta Win ni cy na Ukra inie.
Awan so wał na pod puł kow ni ka. 18 stycz nia 1919 r. zo stał prze nie sio ny
na sta no wi sko do wód cy 1. Puł ku Strzel ców Pod ha lań skich w No wym

Są czu. Or ga ni zo wał pułk i ko or dy no wał dzia ła nia mi od dzia łów.
Od kwiet nia 1920 r. do wo dził 1. PSP w woj nie pol sko -bol sze wi skiej.
Po woj nie wró cił do No we go Są cza. W kwiet niu 1922 r. ob jął sta no wi -
sko do wód cy 23. DP w Ka to wi cach. W ma ju 1922 r. awan so wał na ge -
ne ra ła. W czerw cu wkro czył na cze le dy wi zji na Gór ny Śląsk i za jął
te re ny przy zna ne Pol sce po ple bi scy cie. Pod ko niec ma ja 1926 r. prze -
szedł w stan spo czyn ku w stop niu ty tu lar ne go ge ne ra ła dy wi zji.
Do wy bu chu II woj ny świa to wej miesz kał w Ka to wi cach przy uli cy Gli -
wic kiej 13. We wrze śniu 1939 r. ucie ka jąc przed woj ska mi nie miec ki mi,
do tarł do Lwo wa. Pod ko niec czerw ca 1940 r. zo stał ze sła ny wraz z żo -
ną, sy no wą i wnu kiem na Sy be rię. Zmarł w To bol sku 12 grud nia 1942
r., gdzie zo stał po cho wa ny. 

Od zna czo ny był m. in.: Or de rem Wo jen nym Vir tu ti Mi li ta ri, Krzy żem
Wa lecz nych, Me da lem Pa miąt ko wym za Woj nę 1918–1921, a ta kże
za gra nicz ny mi: fran cu ską Le gią Ho no ro wą, au striac kim Srebr nym Woj -
sko wym Me da lem Za słu gi na Wstę dze Woj sko we go Krzy ża Za słu gi,
Krzy żem Woj sko wym Ka ro la i in ny mi. 

W 1988 r. w ko ście le św. Ka zi mie rza w No wym Są czu zo sta ła wmu ro -
wa na ta bli ca upa mięt nia ją ca do wód ców 1. Puł ku Strzel ców Pod ha lań -
skich. 

Na ze sła niu, mi mo nie ludz -
kich wa run ków ży cia, sta rał
się za cho wać nor mal ność,
trosz czył się o ro dzi nę. Ho -
rosz kie wi czo wie naj pierw
tra fi li do spec pa sjoł ka So swa
w Chan ty -Man sij skim okrę gu
pod ko łem po lar nym. 

Kart ka z Sy be rii do cór ki Ma rii Sło -
jow skiej

HISTORIA
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W pro gra mie za po wie dzia -
no 28 re fe ra tów, któ re
wy gło szą spe cja li ści
(z za kre su hi sto rii pra sy

i współ cze sne go ryn ku me dial ne go)
z ró żnych ośrod ków na uko wych w kra -
ju. Prze wi dzia no też dys ku sję. Or ga ni -
za to ra mi se sji – pod pa tro na tem
pre zy den ta No we go Są cza Ry szar da
No wa ka – są: Ma ło pol ska Wy ższa
Szko ła Za wo do wa w Kra ko wie i Wy -
daw nic two Edu ka cyj ne kie ro wa ne przez
prof. Bo le sła wa Fa ro na, po my sło daw cę
kon fe ren cji, a ta kże Mu zeum Okrę go we
w No wym Są czu i Ka to lic kie Sto wa rzy -
sze nie „Ci vi tas Chri stia na”.

Oto pro gram se sji:
16 CZERW CA (CZWAR TEK)
10.00-12.00 Wy stą pie nia ofi cjal ne
Re fe ra ty i dys ku sja:
l prof. dr hab. Jan Szmyd (MWSZ), Me dia

a sfe ra war to ści etycz nych – mię dzy re gre sem
a„po stę pem” mo ral nym,

l dr Adam Ru ta (UP), „Szkol nic two Lu do we”
(1891–1913) – pierw sze są dec kie cza so pi smo,

l prof. dr hab. An drzej Mą czyń ski (UJ),
U na ro dzin „Rocz ni ka Są dec kie go”,

l prof. dr hab. Fran ci szek Le śniak (UP),
„Rocz nik Są dec ki”. Naj wa żniej sze cza so pi smo
na uko we re gio nu są dec kie go,

l prof. dr hab. Fe liks Ki ryk (UP), Z per spek -
ty wy re dak to ra „Rocz ni ka Są dec kie go”.

12.00-12.30 Prze rwa na ka wę
12.30-14.30 Re fe ra ty i dys ku sja:
l dr Ja cek Roz mus (UP), Pra sa są dec ka

w okre sie I woj ny świa to wej,
l prof. dr hab. Ta de usz Alek san der (UJ),

„Echo Gór” i in ne cza so pi sma szkol ne mię dzy -
wo jen ne,

l dr Jan Wnęk (PWSZ Kro sno), Są dec czy zna
w świe tle re gio nal nej pra sy z lat 1918–1939,

l mgr Mał go rza ta Biel, Pra sa są dec ka
w dwu dzie sto le ciu mię dzy wo jen nym,

l prof. dr hab. Je rzy Ja ro wiec ki (MWSZ),
Kształ to wa nie się śro do wi ska pra so we go No we -
go Są cza i re gio nu,

l red. Sła wo mir J. Tab kow ski, „Wia do mo ści
Są dec kie” („Wia do mo ści Są dec ko -Li ma now -
skie”) a czas prze ło mu i na dziei 1954–1957.

14.30-15.30 Prze rwa obia do wa
15.30-18.00 Re fe ra ty i dys ku sja:
l prof. UP dr hab. Je rzy Wa li gó ra (UP), Czy

Mło da Pol ska do tar ła do No we go Są cza? O pra -
sie są dec kiej w okre sie Mło dej Pol ski (prze gląd
ar ty stycz ny),

l red. Je rzy Le śniak, Ty go dnik „Du na jec”
1980–1990,

l red. Le szek Mi gra ła, Pra sa pa ra fial -
na na Są dec czyź nie,

l dr Wan da Ma tras -Ma ste larz (UP), Pra sa
zie mi li ma now skiej na prze ło mie XX i XXI wie ku,

l dr Jo an na Pruch nic ka (MWSZ), Ro la pra sy
są dec kiej w pro mo cji re gio nu.

17 CZERW CA (PIĄ TEK)
9.00 – 11.00 Re fe ra ty i dys ku sja:
l prof. dr hab. Bo le sław Fa ron (MWSZ), „Al -

ma nach Mu szy ny” – pi smo po gra ni cza,
l dr Grze gorz Ol szew ski (TMZŁ), „Al ma nach

Łąc ki” ja ko przy kład lo kal ne go pe rio dy ku,
l prof. UP dr hab. Agniesz ka Ogo now ska

(UP), „Są de cza nin” w in ter ne cie: funk cja kul tu -
ro twór cza pra sy re gio nal nej, 

l prof. dr hab. Ma ria Te re sa Li zi so wa (UP),
Nar ra cja w„Są de cza ni nie”.

11.00 – 11.30 Prze rwa na ka wę
11.30 – 13.00 Re fe ra ty i dys ku sja:
l prof. dr hab. Igna cy Fiut (AGH), For my kul -

tu ry we współ cze snej pra sie Są dec czy zny,

l red. Le szek Mi gra ła, Współ cze sna pra sa
tu ry stycz na na Są dec czyź nie,

l mgr Elżbie ta Pa choń (Uni wer sy tet III Wie -
ku w No wym Są czu), „Biu le tyn Są dec kie go Uni -
wer sy te tu Trze cie go Wie ku” a ma ło pol ska pra sa
dla se nio rów,

l mgr Ewa Ho łysz, Pra sa lo kal na w po wie -
cie no wo są dec kim. Ana li za wy bra nych ty tu łów. 

13.00-14.30 Prze rwa obia do wa
14.30-17.00 Re fe ra ty i dys ku sja:
l prof. dr hab. Ka zi mierz Gaj da (UP), Z te -

atra liów Sta ni sła wa Kle men sie wi cza w„Ku rie rze
Pod ha lań skim”,

l mgr Mar ta Tre it (Są dec ka Bi blio te ka Pu -
blicz na), Pra sa są dec ka w zbio rach Są dec kiej Bi -
blio te ki Pu blicz nej,

l mgr Syl we ster Rę kas (Ar chi wum Pań -
stwo we w Kra ko wie Od dział w No wym Są czu),
Przy czy nek do ba dań pra sy kon spi ra cyj nej pod -
czas oku pa cji,

l mgr Szcze pan Świą tek (Ar chi wum Pań -
stwo we w Kra ko wie), Pra sa no wo są dec ka w ze -
spo łach akt PZPR Kra ków. Stu dium
źró dło znaw cze,

l red. Ra fał Skąp ski, Zo fia Skąp ska w są dec -
kiej pra sie – no we le, opo wia da nia, spra woz da nia.

17.30 Za mknię cie kon fe ren cji.

W 120. rocz ni cę wy da nia pierw szej ga ze ty w No wym Są czu

Konferencja o są dec kiej pra sie
16 i 17 czerw ca (czwar tek i pią tek, od godz. 9.30) w Mia -
stecz ku Ga li cyj skim w No wym Są czu od bę dzie się ogól no -
pol ska se sja na uko wa pt. „Pra sa są dec ka od za ra nia do dziś
(1891–2011). W 120. rocz ni cę wy da nia w No wym Są czu
pierw sze go cza so pi sma”.
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I tak i nie, oprócz wy mie nio nych, nie zbęd -
nych skład ni ków i czyn ni ków do da wa ne są
za kwa sy, dro żdże, aro ma ty, tłusz cze, po lep -
sza cze czy cho cia żby po syp ka „mix zia ren”.

Do wy pie ku chle ba nie zbęd na jest wie dza i
do świad cze nie, spu ści zna teo re tycz na i prak tycz -
na, któ ra jak udo wad nia ją hi sto rycz ne prze ka zy
trwa wie ka mi. Są to tym cen niej sze war to ści im
do rob kiem więk szej gru py pie ka rzy - pa sjo na tów
są udzia łem...

W na szej kul tu rze chleb zaj mu je wy jąt ko we
miej sce. Dla wie lu osób to sym bol świę to ści, in ni
w od nie sie niu wła śnie do ka wał ka cia sta od da ją
mu zwy czaj nie sza cu nek. Bez wąt pie nia pie czy -
wo to pro dukt fe no me nal ny.

Dzie je się tak, gdyż chleb to ży cio daj ny po karm.
Tak jest w Eu ro pie (z drob ny mi wy jąt ka mi), by wa
też tak, że nikt o nim nie sły szał, jak np. w kra ju kwit -
ną cej wi śni. W cza sach sta ro żyt nych był sym bo lem
do stat ku i szczę ścia „pa nem et cir cen ses!” wrzesz -
czał tłum zgro ma dzo ny na Fo rum Ro ma num.

Wy stę pu je pod wie lo ma po sta cia mi: dłu ga i
smu kła for ma ba gu et te mia ła za pew niać kom fort
na po le oń skim żoł nie rzom, któ rzy uda jąc się na
front z ła two ścią trans por to wa li ją w no gaw kach

spodni. Nie dłu go po na ro dzi nach pierw sze go
kon su la Re pu bli ki Fran cu skiej, król Sta ni sław Au -
gust Po nia tow ski zor ga ni zo wał pierw sze po sie -
dze nie „obia dów czwart ko wych”. To wła śnie przy
oka zji tych in te lek tu al nych de bat, po da wa no do
sto łu chleb prąd nic ki, o któ rym pierw sze wzmian -
ki po cho dzą już z XIV w. We dług prze kła du bi skup
Ja strzę biec ob da ro wał swo je go ku cha rza zie mią
na Prąd ni ku (obec na dziel ni ca Kra ko wa).W za -
mian za to ku charz przy go to wy wał na stół bi sku -
pi wła śnie owy Chleb Prąd nic ki. Ko ja rzy on się
przede wszyst kim ze sma ko wi tym, ogrom nym
boch nem (za zwy czaj wa ży 4,5kg, oka zjo nal nie
15kg) wy pie ka nym z mąk chle bo wych (T720 i
T750) i go to wa nych ziem nia ków, ota cza ny w
otrę bach żyt nich. Mą ka, któ ra za war ta jest w
chle bie Prąd nic kim do da wa na jest w po sta ci doj -
rza łe go kwa su żyt nie go, zaś czas wy pie ku do cho -
dzi pra wie do 2,5 go dzi ny. To zde cy do wa nie dłu żej
niż 6,5 mi nu ty, któ re wy star czą „pie czy wu” z naj -
wy daj niej szej li nii pro duk cyj nej, w któ re za opa -
trzo ne są pie kar ni cze fa bry ki. Przy dal szym
roz wo ju tak „in ten syw ne go pie kar nic twa” sam
piec oka że się w koń cu zbęd ny... Do pro duk cji
chle ba w te go ty pu miej scach wy star czą go to we

pre mi xy, do któ rych wy star czy do lać wo dy, za -
mie szać i ma sa – „chleb” są go to we.

Dziś chleb prąd nic ki ma ta ki sam prio ry tet jak
oscy pek czy kieł ba sa li siec ka - praw nie usta lo no
je go re gio nal ne po cho dze nie i te raz mo że być wy -
pie ka ny tyl ko w gra ni cach Kró lew skie go Sto łecz -
ne go Mia sta Kra ko wa.

Dla cze go ka żda świa do ma pie kar nia od wo łu -
je się do sma ku pie czy wa z przed lat? Daw ne wy -
pie ki po wsta wa ły przy uży ciu „moc niej szych”
skład ni ków: kry sta licz nie czy stej – źró dla nej wo -
dy, zbóż pro stych (np. pier wot nej po sta ci or ki szu)
– nie pod da wa no ich krzy żów kom wspo ma ga ją -
cym wy daj ność, za kwas doj rze wał na tu ral nie a
for mą pie kar ni czą był np. liść ka pu sty.

Dziś co raz bar dziej te pro ste i jak się oka zu je
naj lep sze dla na sze go zdro wia i sa mo po czu cia
me to dy po wra ca ją. Dla te go war to po pie rać ini -
cja ty wę gó ra li z Kor bie lo wa i Lub nia, kosz to wać
kunsz tu pie ka rzy o nie wiel kiej ska li - tych są dec -
kich (szcze gól nie po le cam Pań stwu chleb Klasz -
tor ny) i kra kow skich. Oprócz Pa na Ma de ja, któ ry
jest od twór cą chle ba Prąd nic kie go war to zwró cić
uwa gę na kra kow ską pie kar nię „Mo je go Ta ty”.
Ser cem te go miej sca jest ce ra micz ny piec wy bu -
do wa ny wraz z pie kar nią w 1914r. Wy pie ka wy -
łącz nie tra dy cyj ne pol skie pie czy wo, we dług
naj prost szych, sta rych re cep tur, ist nie ją cych od
lat dwu dzie stych ubie głe go wie ku. O ja ko ści tych
wy pie ków prze ko nu je my się bio rąc bo che nek w
rę ce – nie wiel ka por cja naj bar dziej pier wot ne go
chle ba „szar pa ne go” wa ży zwy kle po nad 0,6kg!

Za chę cam pró bo wać ró żnych ty pów chle ba i
ciast. Eks pe ry men tuj my! Za miast mo no ton ne go
sma ro wa nia ma słem po lej my psze nicz ny chleb ty -
pu „pod pło myk” oli wą z oli wek i do daj my liść ba -
zy lii – po pró buj my w ten spo sób ró żnych jej
ty pów. Gwa ran tu ję, że dzię ki ro ślin ne mu po cho -
dze niu te go śród ziem no mor skie go przy sma ku
Pań stwa sa mo po czu cie bę dzie lep sze.

Od mia na mi pie czy wa są ta kże Gris si ni i cia sto piz -
zy – w po łą cze niu z pla strem pro sciut to i me lo nem
lub od po wied nio owo ca mi mo rza i świe żą ru co lą,
sta no wią trio nie do prze bi cia. Pro ste w skła dzie, wy -
szu ka ne w sma ku i pysz ne w ustach. Jest jed no ale,
nie zbęd ne są skład ni ki do brej ja ko ści...

Pa weł Świer czek
biu ro@ra fa -su per mar ket.pl

Kulinarna Ra fa (2)

Mielone ziarno, woda, 
wysoka temperatura i czas...
to właśnie Pieczywo?!

Charakterystyczna skórka chleba prądnickiego – otaczana w otrębach
żytnich. Etykieta chleba przedstawia historyczną rycinę bochna ważącego
okazjonalnie nawet 15kg
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LE KA RZE STO MA TO LO DZY

Za ło żo na 20 lat te mu pierw sza na Są dec czyź nie pry wat na przy -
chod nia sto ma to lo gicz na DEN TI CU LUS, cie szą ca się re no mą i uzna -
niem wśród pa cjen tów, otwo rzy ła trze cią pla ców kę: przy ul.
Su char skie go 1a w osie dlu Bar skie (do god ny do jazd, par king)
w No wym Są czu.

No wo cze śnie za pro jek to wa ny obiekt wy po sa żo ny zo stał w naj wy ższej
kla sy apa ra tu rę me dycz ną (do ce lo wo na pię ciu sta no wi skach): fo te le z peł -
nym oprzy rzą do wa niem sko or dy no wa nym elek tro nicz nie z mo ni to ra mi
i kom pu te ra mi, dzię ki któ rym le cze nie prze bie ga pre cy zyj nie i bez błęd nie.

Obiekt lśni i pach nie no wo ścią. Kom for to we wa run ki, przy ja zna at mos -
fe ra, wy god na po cze kal nia i życz li wa ob słu ga za pew nia ją pa cjen tom naj -
wy ższy po ziom le cze nia oraz in tym ność po rad i za bie gów.

Po nad to przy chod nia dys po nu je pra cow nią RTG umo żli wia ją cą wy ko ny -
wa nie cy fro wych zdjęć we wnątrz ust nych i pan to mo gra ficz nych.

Wy od ręb nio ną czę ścią jest ste ry li za tor nia dzia ła ją ca we dług naj bar dziej
wy ma ga ją cych tech no lo gii i wy klu cza ją ca wszel kie ry zy ko pod czas prze pro -
wa dza nych za bie gów. 

Za trud nie ni le ka rze za pew nia ją peł ne le cze nie in ter dy scy pli nar ne, po -
cząw szy od sto ma to lo gii za cho waw czej i en do don cji, po pro te ty kę i chi rur -
gię. Przy kła da ją rów nież du żą wa gę do pro fe sjo nal ne go i bez bo le sne go
le cze nia w przy ja znej at mos fe rze.

W przy chod ni Den ti cu lus po moc mo gą uzy skać pa cjen ci wy ma ga ją cy le -
cze nia za bu rzeń sta wów skro nio wo -żu chwo wych, prze pro wa dza ne jest rów -
nież le cze nie im plan to lo gicz ne.

Dr n. med. Do mi nik Mo raw ski, spec. pro te ty ki sto ma to lo gicz nej, ab sol -
went i by ły pra cow nik na uko wy Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Ło dzi, czło -
nek PTS oraz PTD NŻ, zwra ca uwa gę nie tyl ko na sa mo le cze nie zę bów, ale
rów nież na osta tecz ny efekt es te tycz ny.

– Uśmiech na szej pa cjent ki czy pa cjen ta, dziec ka czy doj rza łej oso by, mu si
być nie tyl ko zdro wy, ale i pięk ny – twier dzi dok tor Mo raw ski. – Pięk ny uśmiech
to sym bol zdro wia i uro dy, zwięk sza na szą sa mo oce nę i pew ność sie bie.

War te pod kre śle nia jest do świad cze nie i wy so ki pro fe sjo na lizm sta le do -
kształ ca ją cej się ka dry le kar skiej, le gi ty mu ją cej się ró żny mi spe cja li za cja mi.
Dr Do mi nik Mo raw ski pro wa dzi ogól no pol skie szko le nia den ty stów i tech -
ni ków den ty stycz nych w za kre sie pro te ty ki sto ma to lo gicz nej i fo to gra fii we -
wnątrz ust nej.

DEN TI CU LUS za pra sza do ko lej nej przy chod ni

ZDRO WE ZĘ BY
I... PIĘK NY
UŚMIECH

lek. stom. An na Gmy rek -Mo raw ska
spec. pro te ty ki sto ma to lo gicz nej

dr n. med. Do mi nik Mo raw ski
spec. pro te ty ki sto ma to lo gicz nej

dr n. med. Łu kasz Chru sto wicz
spec. chi rur gii sto ma to lo gicz nej

lek. stom. Mar ta Mo raw ska -Chru sto wicz               lek. stom. Ja ni na Lu baś lek. stom. Ewa Ko wal ska lek. stom. Re gi na Duś

Przy chod nia sto ma to lo gicz na DEN TI CU LUS, (rok za ło że nia 1991)
ul. Na wo jow ska 3 („Piast”), 33-300 No wy Sącz, tel. (18) 443 68 90
ul. Su char skie go 1a, 33-300 No wy Sącz, tel. (18) 547 25 25

go dzi ny przy jęć: po nie dzia łek – czwar tek: 9-18, pią tek: 9-14

UMÓW SIĘ NA WI ZY TĘ!
ul. Bro ni sła wa Cze cha 4, 34-600 Li ma no wa, tel. (18) 337 38 92

R E K L A M A
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Szkło/Po li wę glan
Ogród zi mo wy Bog dań ski to obiekt ca ło rocz ny, więc na le ży do -

brać od po wied nie szkło, któ re za bez pie czy za rów no przed chło dem
w zi mie, jak rów nież przed nad mier nym na grze wa niem w le cie. Dla
utrzy ma nia od po wied nich wa run ków la tem i zi mą sto su je się szkło
ze spo lo ne de dy ko wa ne dla te go ty pu obiek tów. Mu si ono speł niać
sze reg wy ma gań do ty czą cych prze pusz czal no ści ener gii sło necz nej,
prze pusz czal no ści świa tła oraz od po wied niej izo la cji ciepl nej. Ofer -
ta szkła jest bar dzo sze ro ka ale na le ży zwró cić uwa gę na kil ka ro dza -
jów szkła da ją cych kon kret ne ko rzy ści wy ni ka ją ce z użyt ko wa nia.

• szkło ni sko emi syj ne bar wio ne w ma sie – wy twa rza ne jest po -
przez do da nie barw ni ka do sto pio nej ma sy szkla nej, co na da je
mu bar dzo sła be, jed no rod ne za bar wie nie,

• szkło ni sko emi syj ne refleksyj ne – od mia na szkła prze ciw sło -
necz ne go cha rak te ry zu ją ca się tym, że na we wnętrz nej szy bie
pa kie tu ze spo lo ne go znaj du je się po wło ka refleksyj na,

• szkło ni sko emi syj ne bez barw ne o ni skiej prze pusz czal no ści pro -
mie nio wa nia sło necz ne go – jest szkłem float po kry tym cien ką
po wło ką, któ ra prze pusz cza du żą ilość świa tła re du ku jąc jed -
no cze śnie prze pusz czal ność ciepl nej czę ści pro mie nio wa nia
sło necz ne go, jak rów nież po wo du je od bi cie cie pła pró bu ją ce -
go się wy do stać z po miesz cze nia z po wro tem do je go wnę trza,

• szkło sa mo czysz czą ce Pil king ton Ac tiv to szkło po kry te od ze -
wnątrz spe cjal ną po wło ką, o wy jąt ko wym po dwój nym dzia ła -
niu (du al ac tion). Pod wpły wem dzia ła nia świa tła dzien ne go,
w po wło ce za cho dzą dwa ro dza je re ak cji che micz nych.
Po pierw sze, roz kła da ne są sku pi ska za nie czysz czeń or ga nicz -
nych, po dru gie, wo da desz czo wa spły wa jąc po szkle rów ną
war stwą, zmy wa uwol nio ny brud.

Wa run kiem dla sto so wa nie szkła gwa ran tu ją cym bez pie czeń -
stwo użyt ko wa nia (zwłasz cza na po wierzch niach da chów) jest wy -
so ka od por ność na uszko dze nia me cha nicz ne. Mo żna to uzy skać
sto su jąc szkło ze spo lo ne o pod wy ższo nych wła ści wo ściach.

Re ali za cję swo ich ma rzeń z lek tur szkol nych o „szkla nym do mu”
mo że cie zło żyć w do bre rę ce, fir my z 20-let nim do świad cze niem
bę dą cej na miej scu po sia da ją cej od po wied nie za ple cze pro duk cyj -
ne i ka dro we. Ma ją cej na swo im kon cie te go ty pu re ali za cje. Pań -
stwa ogród zi mo wy Fir ma Bog dań ski: za pro jek tu je, wy pro du ku je
i zmon tu je.

NOWY SĄCZ, UL. KOLEJOWA, TEL.18 443 69 98
zobacz więcej na WWW.BOGDANSKI.COM.PL

PRAWDZIWE OGRODY ZIMOWE

BOGDAŃSKI

ZA PRA SZA MY  – ZRE ALI ZUJE MY TWO JE MA RZE NIA!

Dla cze go ma rzy my o do mu z ogro dem? Ży wa zie leń da je wa -
run ki do re lak su, uspo ka ja sko ła ta ne ner wy, jest wy tchnie niem
dla zmę czo nych pra cą oczu. Ale ile dni w ro ku mo że my na cie -
szyć się bez po śred nim kon tak tem z na tu rą? W na szym kli ma -
cie ko rzy sta my z ogro du krót ko, bo na wet je śli wo kół jest
zie lo no, chłod ne po wie trze wy pę dza nas z ogro du i ta ra su.
W ta kich mo men tach nie oce nio ne są miej sca prze szklo ne po -
zwa la ją ce w cie ple cie szyć się wi do kiem ulu bio nych ro ślin. To
wła śnie ogro dy zi mo we, wy ku sze i we ran dy spra wia ją, że ogród
wni ka do wnę trza do mu bez prze szkód. Ogród wi dzia ny przez
okno umiesz czo ne w ścia nie wy da je się nie co spłasz czo ny.
Prze szkle nia wy ku sza czy ora nże rii na da ją wi do kom głę bi, a ro -
sną ce w oto cze niu ro śli ny mo żna oglą dać z kil ku stron. Cza sa -
mi tyl ko w ta kim miej scu mo żna zna leźć je dy ny i nie do stęp ny
w in nych miej scach do mu in te re su ją cy punkt wi do ko wy.
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) 609 627 768
Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 3

MEBLE
KUCHENNE

STOLMEB
– POMIAR
– TRANSPORT
– MONTAŻ

SPECJALISTYCZNY 
SALON MEDYCZNY

PRODUKTY ORTPEDYCZNE, 
REHABILITACYJNE, ŚRODKI POMOCNICZE

UL. BATOREGO 75/2, NOWY SĄCZ
(OBOK PRZYCHODNI BATOREGO)

GODZINY OTWARCIA: PN-PT: 8.30 - 16.30
TEL/FAX: 18 443 62 64, E-MAIL: ALIVE.MED@OP.PL

– łóżka rehabilitacyjne
– wózki, balkoniki, kule
– stabilizatory, gorsety
– peruki
– likwidacja barier architektonicznych

REFUNDACJA

vASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA
vHIGIENISTA SROMATOLOGICZNA
vTECHNIK MASAŻYSTA
vTECHNIK DENTYSTYCZNY

vTERAPEUTA ZAJĘCIOWY
vOPIEKUN MEDYCZNY
vOPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁ.
vOPIEKUNKA DZIECIĘCA

vRATOWNIK MEDYCZNY
vTECHNIK FARMACEUTYCZNY
vTECHNIK ELEKTRORADIOLOG
ORAZ INNE KIERUNKI – www.nsb.com.pl

ZAPRASZA NA KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE:

NIEPUBLICZNA SZKOŁA BIZNESU W TARNOWIE
ROK ZAŁOŻENIA 1997 O UPRAWNIENIACH SZKOŁY PUBLICZNEJ

N I E P U B L I C Z N A  S Z K O Ł A  B I Z N E S U ,  u l .  S z u j s k i e g o  1 5 ,  3 3 - 1 0 0  T a r n ó w
t e l . / f a x  ( 1 4 )  6 2 7 - 5 0 - 1 5 ,  e - m a i l :  n s b t a r n o w @ n s b . c o m . p l ,  w w w . n s b . c o m . p l

NIEPUBLICZNA SZKOŁA BIZNESU
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Ma ła oj czy zna wiel kich bra ci
Na po cząt ku lat dwu dzie -

stych XIX wie ku do No we go Są cza
przy je chał Szy mon Du na jew ski wraz
z żo ną An to nią. Przy by li, do tej ma łej
ga li cyj skiej mie ści ny ze Sta ni sła wo wa,
gdzie Szy mon był ko mi sa rzem okrę go -
wym po li cji. W No wym Są czu rów -
nież miał peł nić po dob ną funk cję
urzęd ni czą, mi mo iż po dob nie jak ma -
łżon ka le gi ty mo wał się szla chec ki mi
ko rze nia mi. Ra zem z so bą przy wieź li
dwóch sy nów – star sze go Al bi -
na i młod sze go Jul ka.

Al bin Du na jew ski uro dził się w Sta ni -
sła wo wie w 1817 ro ku. Je go brat Ju lian
An to ni przy szedł na świat pięć lat póź niej
– w 1822 r. Ju lia na chrzczo no do pie ro
w kwiet niu 1824 ro ku, wpi su jąc w księ -
dze pa ra fial nej „Dó na jew ski”. Oby dwaj
po wy jeź dzie z ro dzi ca mi ze Sta ni sła wo -

wa za miesz ka li w No wym Są czu, gdzie
spę dzi li mło dość i zdo by li pierw sze in for -
ma cje o ota cza ją cym ich świe cie.

Szy mon, ja ko ko mi sarz po li cji, był
w mie ście po sta cią po wa ża ną i za li cza -
ną do eli ty ów cze sne go mia sta. To też so -
bie mógł po zwo lić na do brą edu ka cję
dzie ci. Oby dwaj sy no wie skoń czy li
w No wym Są czu szko łę po wszech ną,
a na stęp nie 6-let nie gim na zjum im. Ja -
na Dłu go sza. Pod opie ką dy rek to ra Woj -
cie cha Kli ma szew skie go i zna ko mi tych
pro fe so rów Je rze go Mer war tha, Win -
cen te go Kie do scha zdo by wa li pod sta -
wo we wia do mo ści. Są dec kie
gim na zjum Dłu go sza ist nie ją ce od 1818
ro ku do dziś dnia, przez la ta zdo by ło so -
bie jed nak re no mę szko ły hu ma ni stycz -
nej. To hu ma ni stycz ne za cię cie szko ły
naj wy raź niej przy da ło się star sze mu Al -
bi no wi. Ju lian Du na jew ski, któ ry bar -

dziej za głę biał się w ma te ma ty kę, opu -
ścił je go mu ry w 1838 ro ku. To sa mo
gim na zjum koń czy li póź niej mię dzy in -
ny mi: Syl we ster Sem bra to wicz (ar cy bi -
skup lwow ski ob rząd ku unic kie go)
i Lu dwik Po ssin ger (póź niej szy na miest -
nik Ga li cji). Al bin i Ju lian Du na jew ski
wca le nie zo sta li w cie niu swo ich gim -
na zjal nych ko le gów.

Nie zna my dal szych lo sów An to ni ny
i Szy mo na Du na jew skich. Sil ne związ -
ki szcze gól nie Ju lia na Du na jew skie go
z No wym Są czem pod trzy my wa ne
w ko lej nych la tach mo gą da wać przy -
pusz cze nie, iż tu taj miesz ka li jesz cze
dłu go. Być mo że na wet spo czy wa ją
na naj star szej są dec kiej ne kro po lii (tzw.

R E K L A M A

– Bóg był wysoko, a Kaiser daleko – mawiali nasi przodkowie
o czasach, kiedy żyli w Galicji, jednej z prowincji cesarstwa
Habsburgów. Pod koniec XIX wieku ta autonomiczna kraina
– a Nowy Sącz szczególnie – mieli ambasadorów Wiednia
i Nieba na wyciągnięcie ręki. Jako małe dzieci Julian i Albin
Dunajewscy bawili się bowiem na sądeckich ulicach
i do końca życia o tych ulicach nie zapomnieli.

Są dec kie re mi ni scen cje o Ju lia nie i Al bi nie Du na jew skich

Nic o nas, bez was

R E K L A M A

HISTORIA
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Sta rym Cmen ta rzu) przy ko ście le Nie -
po ka la ne go Po czę cia Naj święt szej Ma -
rii Pan ny. Tu taj spo czy wa więk szość
je go pro fe so rów gim na zjal nych, w tym
dy rek tor Woj ciech Kli ma szew ski.

Ksią że re for ma tor
Z dwóch bra ci star szy był Al bin.

Pod wpły wem re li gij ne go gim na zjum
są dec kie go wstą pił do lwow skie go se -
mi na rium du chow ne go. Szyb ko jed nak
prze ko nał się, że ży cie du chow ne nie
jest dla nie go i pod jął stu dia praw ni cze
na Uni wer sy te cie Ja na Ka zi mie rza we
Lwo wie. Ukoń czył je w 1839 ro ku.
Na stu diach zwią zał się z pol skim wę -
glar stwem i uczest ni czył w wie lu nie le -
gal nych or ga ni za cjach pa trio tycz nych.
Był jed nym z głów nych przed sta wi cie li
lwow skie go wę glar stwa, któ re w tym
cza sie prze ży wa ło roz łam na dwa obo -
zy. Al bin Du na jew ski opo wie dział się
po stro nie obo zu na ro do wo -de mo kra -
tycz ne go, prze ciw sta wia ją ce go się ra dy -
ka łom, pra gną cym re wo lu cji. Po wsta łe
z tych tarć ide olo gicz nych Sprzy się że nie
De mo kra tów Pol skich, bę dą ce
pod wpły wem Ho te lu Lam bert, swo je -

go przy wód cę upa try wa ło wła śnie
w Du na jew skim. 

W tym cza sie Al bin za ło żył rów nież
To wa rzy stwo Sióstr, o cha rak te rze kon -
spi ra cyj nym, a bę dą ce or ga ni za cją
oświe ce nio wą dla ko biet pol skich. Tu taj
po znał Do ro tę Kram kow ską, któ ra
wkrót ce sta ła się mi ło ścią je go pierw szą
mi ło ścią. Nie ste ty, jej na gła i nie spo -
dzie wa na śmierć prze rwa ła uczu cie.
Mło dy Ju lian rzu cił się w wir pra cy kon -
spi ra cyj nej, co do pro wa dzi ło go w koń -
cu do aresz to wa nia przez wła dze w 1841
r. Ska za ny na śmierć, cu dem jej unik nął,
dzię ki de kre to wi z 1845 r. Do 1848 r.
od sia dy wał ka rę w wię zie niu w Spiel -
ber gu. Przez po nad rok prze by wał w ce li
z schi zo fre ni kiem, co uwra żli wi ło go
na cier pie nie bliź nich. Po po wro cie
do kra ju nie dzia łał już w kon spi ra cji.

Osiadł w Kra ko wie, mie ście, z któ -
rym zwią zał się już do koń ca ży cia. Roz -
po czął pra cę w za wo dzie praw ni czym
– naj pierw, ja ko pra cow nik są du, a na -
stęp nie po wy da le niu go z pra cy za rze -
ko mą współ pra ce z kon spi ra cją, pod jął
prak ty kę pry wat ną. W tym cza sie, ja ko
se kre tarz hra bie go Ada ma Po toc kie go

zwią zał się z kon ser wa ty sta mi kra kow -
ski mi i ich or ga nem pra so wym – „Cza -
sem”, gdzie był człon kiem ad mi ni stra cji. 

Nie miał Al bin Du na jew ski szczę ścia
w mi ło ści. Je go dru ga na rze czo na Fe li -
cja Szcze pa now ska rów nież zmar ła
przed wcze śnie. Po wie lu prze my śle -
niach i pod wpły wem ks. Kaj sie wi cza
Al bin wstą pił do se mi na rium du chow -
ne go w Kra ko wie w 1859 r. W 1861 bp.
Łę tow ski wy świę cił go na ka pła na.
Po dusz pa ste rzo wa niu przy ko ście le
Ma riac kim, w 1862 r. abp. Szczę sny Fe -
liń ski po wo łał go na rek to ra war szaw -
skie go se mi na rium du chow ne go. Je go
sto su nek do po wsta nia stycz nio we go
do dziś nie jest ja sny. We dług czę ści hi -
sto ry ków był bier ny, in ni zaś wi dzą go
ja ko re dak to ra „Gło su Ka pła na Pol skie -
go” i dy rek to ra wy dzia łu spraw za gra -

nicz nych w Rzą dzie Na ro do wym.
Po dej rza ny o współ pra cę z kon spi ra cją
wró cił do za bo ru au striac kie go, gdzie
wy sła no go kar nie na wiej ską pa ra fię
do Ru da wy. Od 1865 r. był ka pe la nem
sióstr wi zy tek w Kra ko wie, na stęp nie
zaś ad mi ni stra to rem pa ra fii na Pia sku.
Za sły nął z bo ha ter skiej po sta wy pod czas
epi de mii cho le ry. Od 1877 r. no sił ty tuł
pra ła ta.

21 kwiet nia 1879 r. Le on XIII mia no -
wał go bi sku pem kra kow skim. Dla ów -
cze snych by ło to spo re za sko cze nie. 8
czerw ca od był in gres do ka te dry wa wel -
skiej. Mó wio no o nim, że jest stwo rzo -

Sil ne związ ki szcze gól nie
Ju lia na Du na jew skie go
z No wym Są czem pod trzy -
my wa ne w ko lej nych la -
tach mo gą da wać
przy pusz cze nie, iż tu taj
miesz ka li jesz cze dłu go.
Być mo że na wet spo czy wa -
ją na naj star szej są dec kiej
ne kro po lii (tzw. Sta rym
Cmen ta rzu) przy ko ście le
Nie po ka la ne go Po czę cia
Naj święt szej Ma rii Pan ny.

Albin Dunajewski Julian Dunajewski
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ny do mi try. Otrzy mał die ce zję kra kow -
ską w opła ka nym sta nie – od 44 lat by ła
tyl ko wi ka ria tem apo stol skim, za rzą dza -
nym przez pro au striac kich księ ży, jak je -
go po przed nik ks. An to ni Ga łec ki.
W cza sie je go po słu gi pu ste w za sa dzie
wcze śniej se mi na rium (sied miu alum -
nów) po 1885 r. mia ło ok. 60 kle ry ków.
Przy cią gał alum nów swo ją po bo żno ścią,
asce zą i jed no cze śnie we so łym uspo so -
bie niem. Za ło żył kil ka dzie siąt zgro ma -
dzeń za kon nych w die ce zji, do ko nał
re no wa cji ka te dry wa wel skiej i pa ła cu
przy ul. Fran cisz kań skiej 3. Dzię ki nie -
mu od ro dził się Wy dział Teo lo gicz ny UJ
w Kra ko wie i po wo ła no ar chi wum die -
ce zjal ne. An ga żo wał się w po moc bie -
do cie – dzię ki je go wspar ciu po wstał
szpi tal Helc lów. Ja ko ka płan uwiel biał

spo wia dać w kon fe sjo na le. Kra ków ko -
chał do te go stop nia, że kie dy pro po no -
wa no mu ar cy bi skup stwo lwow skie
– od mó wił. Dzię ki je go dzia ła niu
w 1880 r. kra kow ski wi ka riat apo stol ski
pod nie sio no do god no ści die ce zji, zaś
w 1889 r. Al bin Du na jew ski zo stał mia -
no wa ny księ ciem me tro po li tą kra kow -
skim (pierw szym od 1790 r.). Rok
póź niej 23 czerw ca otrzy mał ka pe lusz
kar dy nal ski. 

Ja ko pa sterz ko ścio ła kra kow skie go,
przyj mo wał pod swo ją opie kę uchodź -
ców po li tycz nych z in nych za bo rów.

Pro wa dził po grzeb Ada ma Mic kie wi cza
oraz uro czy sto ści 200-le cia od sie czy
wie deń skiej. W 1887 r. ko ro no wał ob -
raz MB w Kal wa rii Ze brzy dow skiej.
Przy jął ślu by bra ta Al ber ta Chmie low -
skie go oraz Ra fa ła Ka li now skie go – dziś
wy nie sio nych na oł ta rze. W Wa ty ka nie
był naj wa żniej szym gło sem pol skim, bę -
dąc w przy ja ciel skich sto sun kach z pa -
pie żem Le onem XIII. Zmarł w 1894
ro ku po zo sta wia jąc Kra ków po grą żo ny
w ża ło bie. 

W cza sie swo je go pon ty fi ka tu ko re -
spon do wał czę sto z ar cy bi sku pem Syl -
we strem Sem bra to wi czem, ma ją cym
są dec kie ko nek sje. O in nych po wią za -
niach nie wia do mo, po nie waż kar dy nał
ma ło po so bie po zo sta wił – pi szę nie -
chęt nie, zbyt wie le lat ry so wa łem tyl ko
gwoź dziem wię zien nym – tłu ma czył żar -
to bli wie. Al bin Du na jew ski za pew ne
swo je mu są dec kie mu dzie ciń stwu za -
wdzię czał po wo ła nie ka płań skie oraz
pa trio tyzm na by te w tu tej szym gim na -
zjum. Ten wy bit ny ksią żę ko ścio ła, któ -
ry ja ko dziec ko ba wił się na są dec kich
uli cach, do dziś – w 116 lat po swo jej

śmier ci nie do cze kał się upa mięt nie nia
swo jej oso by. 

Re wo lu cjo ni sta i Stań czyk
W 1842 r. Ju lian skoń czył stu dia

praw ni cze, po dob nie jak brat we Lwo -
wie. W 1850 r. dok to ry zo wał się w Kra -
ko wie, na pod sta wie roz pra wy
o or ga ni za cji gmi ny. Tam też roz po czął
pra cę: wy kła dał na uki po li tycz ne, pra wo
kar ne, a na stęp nie sta ty sty kę.

Nie bez piecz ny re wo lu cjo ni sta pol ski
fra ter ni zu ją cy ze słu cha cza mi, cho ciaż
nie mo żna mu nic udo wod nić, po nie waż
w spo sób chy try uni ka wszel kiej jaw nej
kom pro mi ta cji w tej mie rze – brzmia ła
ofi cjal na opi nia po li cyj na dla Ju lia na,
któ ra przy czy ni ła się do wstrzy ma nia je -
go no mi na cji pro fe sor skiej. 

Jesz cze bar dziej skom pli ko wał so bie
ży cie że niąc się z Ma rią Es tre iche rów ną
(sio strą zna ne go bi blio gra fa pol skie go Ka -
ro la Es tre iche ra). Ma łżeń stwo z człon kiem
ro dzi ny sły ną cej z wro gie go sto sun ku
do pań stwa, za ja kich uwa ża no Es tre iche -
rów, zo sta ło uzna ne przez po li cję za akt
wro gi rzą do wi. W 1856 r. zo stał pro fe so -

Pro wa dził po grzeb Ada ma
Mic kie wi cza oraz uro czy -
sto ści 200-le cia od sie czy
wie deń skiej. W 1887 r. ko -
ro no wał ob raz MB w Kal -
wa rii Ze brzy dow skiej.
Przy jął ślu by bra ta Al ber ta
Chmie low skie go oraz Ra fa -
ła Ka li now skie go – dziś wy -
nie sio nych na oł ta rze.
W Wa ty ka nie był naj wa -
żniej szym gło sem pol skim,
bę dąc w przy ja ciel skich
sto sun kach z pa pie żem Le -
onem XIII.

Pałac J. Dunajewkiego w Krakowie – dziś ul. Dunajewskiego 4

HISTORIA
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rem zwy czaj nym. Wy kła dał w Lwo wie,
Bra ty sła wie i Kra ko wie. Cie szył się tu taj
wiel ką es ty mą, peł niąc funk cję dzie ka -
na i trzy krot nie rek to ra kra kow skiej
wszech ni cy (1865, 1868/69, 1879/80). Za -
an ga żo wał się po nad to w ży cie na uko we
Kra ko wa – od po cząt ku ist nie nia był
człon kiem Aka de mii Umie jęt no ści w Kra -
ko wie. Na pi sał pra cę Zie mia i kre dyt (wy -
da wa ną jesz cze w 1925 i 1935 r.). Pro fe sor
kładł na cisk na spój ność mo ral no ści z eko -
no mią. Stąd hi sto ryk Le on Pi niń ski na -
zwał go roz sąd nym eklek ty kiem. 

W 1870 ro ku wró cił do No we go Są -
cza, aby zo stać po słem tej zie mi w sej -
mie kra jo wym. Ta kże lud są dec ki
w 1873 ro ku, w pierw szych bez po śred -
nich wy bo rach kra jo wych wy brał pro fe -
so ra Du na jew skie go. Ten nie za wiódł
kra ju lat dzie cin nych, kie dy trze ba by ło
lo bo wać na rzecz li nii ko le jo wej tar now -
sko -le lu chow skiej prze bie ga ją cej przez
Są dec czy znę. Bo wiem oka za ło się, że
w 1872 ro ku po sta no wio no omi nąć No -
wy Sącz, pro wa dząc ko lej na Gry bów.
Wte dy na se sji Ra dy Mia sta padł wnio -
sek rad ne go Ba ła ba na, aby się udać na -
przód do ho no ro we go oby wa te la
tu tej sze go dr Smol ki i po sła Du na jew -
skie go, to jest za te le gra fo wać do nich
a za ra zem na pi sać, aże by oni da li wy ja -
śnie nie, jak spra wa o ko lej wzglę dem tu -
tej sze go mia sta stoi, a w ra zie gdy by ta
spra wa po zo sta wio ną by ła w Ra dzie
Pań stwa na po rząd ku dzien nym, iżby
oni spra wę na ko rzyść tu tej sze go mia sta
po pie ra li. 

Istot nie, in ter wen cje wy żej wy mie -
nio nych i po sła Ka zi mie rza Gro chol -
skie go do pro wa dzi ły do uro czy ste go
otwar cia li nii ko lei tar now sko -le lu chow -
kiej w No wym Są czu w 1877 r. Mia sto
przy zna ło Ju lia no wi Du na jew skie mu
ho no ro we oby wa tel stwo już w 1875 ro -
ku. Raj cy uza sad nia jąc ty tuł na pi sa li, że
otrzy mu je je w uzna niu je go za sług oko -
ło do bra pu blicz ne go. 

Tym cza sem ten jesz cze nie daw no
nie bez piecz ny re wo lu cjo ni sta zo stał mia -
no wa ny mi ni strem skar bu nad Du na -
jem 26 czerw ca 1880 ro ku. W No wym
Są czu w try bie na tych mia sto wym ze bra -
ła się Ra da Mia sta na nad zwy czaj nym
po sie dze niu. Wy sto so wa no do ro da ka te -
le gram gra tu la cyj ny, a do Wied nia uda ła

się de le ga cja są dec kie go ma gi stra tu
z bur mi strzem Wło dzi mie rzem Ol szew -
skim na cze le. W no cy z 26 na 27 czerw -
ca, mi mo iż to jed na z naj krót szych no cy
w ro ku, No wy Sącz na wnio sek raj ców
zo stał ilu mi no wa ny. 

Z tą no mi na cją Du na jew ski za wie sił
dzia łal ność na uko wą. W tym cza sie
w Ko le Pol skim, dał się po znać, ja ko po -
li tycz ny kon ser wa ty sta, sta jąc się gło sem

kra kow skich Stań czy ków. Bro nił ję zy ka
pol skie go, pra gnął re for my ad mi ni stra -
cyj nej. Je go przy gar bio na syl wet ka, ni -
ski do bit ny głos, wą sy spusz czo ne
na dół, roz tar gnio ny wzrok krót ko wi dza
sta ły się cha rak te ry stycz ne dla mów ni -
cy par la men tu. Wie lu mu wy ty ka ło, że
za po mi nał, iż w Wied niu mó wi się
po nie miec ku, a nie po pol sku. Ota czał
się głów nie Po la ka mi. 

Kie dy Du na jew ski obej mo wał te kę
mi ni stra za stał sy pią cy się bu dżet i kraj
na skra ju ban kruc twa. Do te go do stał
na start de fi cyt w wy so ko ści 13 mi lio -
nów gul de nów. Jed nak nie pod dał się
i za czął re ali zo wać idee gło szo ne jesz -
cze na Kra kow skiej Wszech ni cy, zo sta -
wia jąc pod ko niec urzę do wa nia
nad wy żkę w bu dże cie w wy so ko ści 3
mi lio nów gul de nów. Ma wiał: Rze czy
no wych nie zbu du ję, a po wta rzać sta -
rych nie chcę. Zo sta wił w cie niu swo je -
go pre mie ra Taf fe go. Wresz cie, dzię ki
utwo rzo nej nad wy żce bu dże to wej mógł
so bie po zwo lić na do to wa nie ko lei że la -
znych i in ne in we sty cje. Ma wiał: Nie za -
rzy na się ku ry, co zno si ja ja, ani kro wy,
co nas swym mle kiem kar mi. Kie dy do -
strzegł le wi co we ten den cje w rzą dzie
po dał się do dy mi sji. Przy ję to ją 4 lu te -
go 1891 r. Jesz cze dłu gie la ta, kie dy Du -

na jew ski pro wa dził spo koj ne ży cie eme -
ry ta, wspo mnia no Po la ka, zaś lu dzi znad
Wi sły za czę to uwa żać za do brych fi nan -
si stów. Ho no ro wa no go w Ga li cji. Ta kże
No wy Sącz nadał je go imię jed nej z ulic
mia sta. Au tor je go bio gra fii w ję zy ku
nie miec kim Jó zef Schenk za koń czył
swe dzie ło pro sty mi sło wa mi: Był do -
bro dzie jem Au strii. 

Ju lian Du na jew ski zmarł w Kra ko -
wie 9 li sto pa da 1907 ro ku, po zo sta wia -
jąc po so bie wnu ka po sy nie Sta ni sła wie
– An drze ja. Spo czął na Cmen ta rzu Ra -
ko wic kim. 

No wo są dec ka ga ze ta „Miesz cza nin”,
po da ła in for ma cje do pie ro 15 stycz nia.
Na pi sa no w niej: Ja ko po seł z mia sta
No we go Są cza do ko nał wie le do bre go
dla gmi ny, cho ciaż nie jed no krot nie
oszu ka ny pod stęp nie, po pie rał swo im
wpły wem lu dzi, wprost nie bez piecz nych
szkod ni ków, któ rych ow szem w in te re -
sie do bra mia sta usu nąć na le ża ło. 

Mia sto, z któ re go Ju lian Du na jew ski
był po słem prze szło 30 lat, le d wo uczci -
ło swe go do bro dzie ja, a już za czę ły się
kłót nie i spo ry kto w sej mie ma re pre -
zen to wać Są dec czy znę. Do brze, że Du -
na jew ski te go nie wi dział… 

***
Bra cia Al bin i Ju lian Du na jew ski do -

ko na li sa na cji na dwóch płasz czy znach
– ziem skiej i du cho wej. Ra zem dzie ciń -
stwo spę dzi li w No wym Są czu, a sta rość
w Kra ko wie Oby dwaj by li po wią za ni
z nie le gal ny mi or ga ni za cja mi pa trio -
tycz ny mi. Za rów no Al bin, jak i Ju lian,
by li zwią za ni z kon ser wa ty sta mi kra -
kow ski mi, choć Kar dy nał pod ko niec
ży cia stro nił od stań czy ków. Oby dwaj,
przy naj mniej ofi cjal nie, mie li ne ga tyw -
ny sto su nek do po wsta nia stycz nio we go
(pro ble mem jest zno wu po sta wa Al bi na,
któ ry nie przy zna wał się do współ pra cy
z po wstań ca mi). W 1880 r. do szli
do naj wy ższych funk cji ży cio wych – Ju -
lian zo stał mi ni strem, zaś Al bin stał się
pa ste rzem od no wio nej die ce zji kra kow -
skiej. Mi mo iż, ża den z bra ci nie do cze -
kał się jesz cze bio gra fii z praw dzi we go
zda rze nia, to do dziś w Ga li cji się o nich
pa mię ta. Dla No we go Są cza jest za -
szczy tem, że Kar dy nał i Mi ni ster by li re -
pre zen tan ta mi sto li cy Są dec czy zny. 

ŁU KASZ W. PO ŁOM SKI

Mi mo iż, ża den z bra ci nie
do cze kał się jesz cze bio gra -
fii z praw dzi we go zda rze -
nia, to do dziś w Ga li cji się
o nich pa mię ta. Dla No we -
go Są cza jest za szczy tem,
że Kar dy nał i Mi ni ster by li
re pre zen tan ta mi sto li cy
Są dec czy zny.
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T ak by wa ło też w na szej czę ści
Ma ło pol ski w la tach dru giej,
po wo jen nej kon spi ra cji i dłu go
jesz cze po niej, a nie kie dy trwa

do dziś. Przyj rzy my się tu kil ku cha rak -
te ry stycz nym i szcze gól nie opa no wa -
nym przez kłam stwo przy pad kom. 

Pierw szy z nich bę dzie do ty czył Od -
we tu Gór skie go, o któ rym już pi sa li śmy
na ła mach te go mie sięcz ni ka. Za cy tu je -
my tu zda nie, któ re od 60 lat po wta rza -
ne jest ja ko „fakt hi sto rycz ny”: 

„Po ja wi li się więc tu (w Ka mie ni cy
k/Łąc ka – przyp. au to ra) pro wo ka to rzy
UB, któ rzy wnet spre pa ro wa li spi sek
rze ko mej an ty ko mu ni stycz nej or ga ni za -
cji, czy li pod ziem ną or ga ni za cję pod na -
zwą Od wet Gór ski, na cze le któ rej
mie li by stać księ ża z Ka mie ni cy; ks.
pro boszcz Jan Lech, ks. wi ka ry Eu ge -
niusz Ku bo wicz, ks. Ju lian Wój to wicz.” 

Po po bie żnej tyl ko kwe ren dzie akt
WUSB w Kra ko wie, zgro ma dzo nych
w kra kow skim od dzia le In sty tu tu Pa -
mię ci Na ro do wej, ja wi się zgo ła od -
mien ny ob raz tam tych lat.
Po wta rza na przez dzie siąt ki lat pół praw -
da – nie praw da o ubec kiej pro wo ka cji
wo bec ka mie nic kich księ ży wy da je się
być świa do mą i ce lo wą ma ni pu la cją
tych, któ rzy po 1956 ro ku, w la tach tzw.
od wi lży po paź dzier ni ko wej chcie li ca łą
swo ją wi nę zło żyć na karb „błę dów
i wy pa czeń” okre su sta li now skie go.
Wie dzie li oni bar dzo do brze o si le od -
dzia ły wa nia go eb bel sow skiej mak sy my:
„Kłam stwo po wta rza ne ty siąc ra zy sta -
je się praw dą”. Tak więc praw da o tej or -
ga ni za cji i o lu dziach z nią zwią za nych
zo sta ła zma ni pu lo wa na i za fał szo wa -
na w prze ko na niu, że już nikt nie bę dzie
w sta nie te go zmie nić. W świe tle do -
stęp nych już dziś źró deł hi sto rycz nych
wy raź nie wi dać, że w przy to czo nym
wy żej frag men cie „je dy nie słusz nej
wie dzy o Od we cie Gór skim” nie ma ani
ziarn ka praw dy. 

Pierw sza nie praw dzi wa in for ma cja
wy pły wa ją ca z te go cy ta tu, to pod da wa -
nie w wąt pli wość fi zycz ne i fak tycz ne
ist nie nie „rze ko mej or ga ni za cji Od wet
Gór ski”. Or ga ni za cja ta okre ślo na przez
pro ku ra to rów woj sko wych i Woj sko wy
Sąd Re jo no wy w Kra ko wie „ja ko taj na,
kontr re wo lu cyj na or ga ni za cja pla nu ją ca

si łą oba lić le gal ny ustrój w Pol sce” ist -
nia ła re al nie i nie by ła „rze ko mą or ga ni -
za cją”, bo dzia ła ła przez ok. 12
mie się cy, mia ła hie rar chicz ną struk tu rę
or ga ni za cyj ną i sku pia ła w swych sze re -
gach co naj mniej 60 człon ków, z cze go
ok. 30 człon ków wy ka zy wa ło się szcze -
gól ną ak tyw no ścią. Człon ko wie tej or -
ga ni za cji re kru to wa li się nie tyl ko
z Ka mie ni cy, ale z wie lu in nych miej -
sco wo ści i to nie tyl ko z po wia tu są dec -
kie go i li ma now skie go. 

Dru ga nie praw dzi wa część cy to wa -
ne go tek stu, to ta „na cze le któ rej mie li
stać ja ko by księ ża z Ka mie ni cy.” Praw -
da zaś jest ta ka, że or ga ni za cję Od wet
Gór ski nie utwo rzy li i ni gdy nią nie kie -
ro wa li księ ża z ka mie nic kiej pa ra fii. Ża -
den z ka pła nów tej pa ra fii nie był
człon kiem szta bu, czy li ści słe go kie row -
nic twa tej or ga ni za cji, cho ciaż ks. pro -
boszcz J. Lech był ty po wa ny przez
ko men dan ta Zb. Ma ku sza na ka pe la -
na tej or ga ni za cji. Ni gdy nikt, ani pro -
ku ra tu ra, ani WSR w Kra ko wie ta kie go
za rzu tu tym księ żom nie po sta wił. Z za -
cho wa nych do ku men tów i to nie tyl ko

ipe enow skich, ja sno wy ni ka, że ini cja -
to rem i twór cą tej or ga ni za cji był mjr
AK Zb. Ma kusz, a po ma ga li mu w tym
głów nie: M. Ku kaw ski, Fr. Król, Z. Jo -
niec i St. Ma mak i to oni, a nie księ ża,
kie ro wa li tą or ga ni za cją i oni by li ra zem
są dze ni i ra zem ska za ni na bar dzo su ro -
we ka ry – dwie ka ry śmier ci i trzy do -
ży wo cia, za utwo rze nie i kie ro wa nie tą
or ga ni za cją. 

Trze cia pół praw da za war ta w cy to -
wa nym tek ście do ty czy ter mi nu zwol -
nie nia z wię zie nia tych księ ży. „(...)
osa dze ni w wię zie niu, gdzie prze by wa li
do 1956 r.” Praw da jest nie co in na: ks.
J. Lech wię zie nie opu ścił 3 ma ja 1956
r., ks. J. Wój to wicz 17 lu te go 1955 r.,
a ks. E. Ku bo wicz 5 paź dzier ni ka 1955
r. uzy skał „12-mie sięcz ny urlop zdro -
wot ny”, a kwiet nio wa amne stia z 1956
r. da ro wa ła mu resz tę ka ry. 

Pro wo ka tor Ma rian Re niak
W tych la tach ubec kiej pro wo ka cyj nej

gry „Ce za ry”, kie dy dzia ła ło na ró żnych
po zio mach II kon spi ra cji wie lu ubec kich
pro wo ka to rów, czę sto wy wo dzą cych się

Kłamstwo 
orężem w walce
z ludźmi
II konspiracji
Kłam stwo jest za wsze złem, ale kłam stwo „hi sto rycz ne” jest
złem szcze gól nym, bo nisz czy i roz bi ja wię zy spo łecz ne
na dzie siąt ki, a na wet set ki lat. Prze ciw sta wia so bie nie jed no -
krot nie człon ków wspól no ty krwi, człon ków ro dzin, bra ta prze -
ciw bra tu, oj ca prze ciw sy no wi, są sia da prze ciw są sia do wi.

HISTORIA
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z AK, NSZ jak i z WiN, naj bar dziej ha -
nieb ną ro lę, nie tyl ko pro wo ka to ra, ode -
grał Ma rian Stru żyń ski vel Ma rian
Re niak, by ły żoł nierz AK i WiN, moc no
za ko twi czo ny w struk tu rach an ty ko mu -
ni stycz ne go pod zie mia. Ten nie by wa ły
nik czem nik, łotr i ka rie ro wicz pod czas
gry „Ce za ry” roz pra co wał i znisz czył
naj wa żniej szą za gra nicz ną pla ców kę
WiN -u zlo ka li zo wa ną w Mo na chium.
Nie co wcze śniej, ja ko ubec ki agent, po -
da ją cy się za wy słan ni ka z Za cho du o ps.
„por. Hen ryk”, wszedł w po ognio wy od -
dział „Wia ru sy” i do pro wa dził do je go
roz bi cia. Na prze ło mie lat 1948/49
wszedł w struk tu ry or ga ni za cyj ne Ra dy
Po wia to wej WiN -u w ro dzin nym mie ście
Ma ku sza w Ol ku szu i do pro wa dził
do aresz to wa nia i roz bi cia ca łej tam tej -
szej pod ziem nej struk tu ry. 

Po za koń cze niu pra cy za wo do wej
w SB w stop niu puł kow ni ka, z bar dzo
wy so kim upo sa że niem eme ry tal nym,
od dał się na mięt nie twór czo ści li te rac -
kiej i pod na zwi skiem – daw nym pseu -
do ni mem – Ma rian Re niak jest au to rem
m. in. ksią żki i sce na riu sza fil mu
pod tym sa mym ty tu łem „Nie bez piecz -
ne ście żki”, gdzie w spo sób szcze gól nie
obrzy dli wy szka lu je Żoł nie rzy Wy klę -
tych, lu dzi po ognio we go pod zie mia.

Nie by ło by w tym nic szcze gól ne go,
gdy by nie fakt, że ksią żka ta jest na dal
dla wie lu, młod szych i star szych je dy -
nym wia ry god nym źró dłem wie dzy
o II kon spi ra cji, te go szcze gól nie he ro -
icz ne go po wsta nia na ro do we go. 

To wa rzysz Ma che jek
Obok Stru żyń skie go vel Re nia ka ta -

ką obrzy dli wą „li te ra tu rą fak tu” szczy -
cił się kon fa bu lant i igno rant, to wa rzysz
Wła dy sław Ma che jek, se kre tarz po wia -
to wy PPR w No wym Tar gu. Spło dził on
dzie ło za ty tu ło wa ne „Ra no prze szedł
hu ra gan”. Pre zen tu je w nim m.in. spre -
pa ro wa ny i w więk szo ści wy my ślo ny
przez sie bie „Dzien nik Ognia” za wie ra -
ją cy nie praw dzi we, czę sto bar dzo ma ka -
brycz ne za pi sy, któ re ma ją na ce lu
uka zać czy tel ni ko wi ma jo ra Jó ze fa Ku -
ra sia „Ognia” ja ko psy cho pa tycz ne go
mor der cę, ko nio kra da, po spo li te go zło -
dzie ja, pry mi tyw ne go prze stęp cę. Dla
przy kła du przy to czy my je den zma ni pu -
lo wa ny za pis z te go „Dzien ni ka”: 

„3 ma ja – Wi taj ma jo wa ju trzen ko!
W no cy sa mo chód z Ży da mi, 12. Mie li
być prze pro wa dze ni za gra ni cę, 50 000 zł.
Przed Kro ścien kiem do ro wów. Sal ci
krzy cza ła: Pa nie Ogień, ta ką pan nie ład -
ną de mo kra cję ro bi”. 

Ta kie zda rze nie tra gicz ne ze śmier tel -
ny mi, nie win ny mi ofia ra mi mia ło rze czy -
wi ście miej sce w Kro ścien ku
n/Du naj cem i do szło do nie go przez przy -
pa dek, kie dy pa trol od „Ognia” za trzy -
mał póź ną no cą – nad ra nem sa mo chód
cię ża ro wy, w któ rym je chał „Ła zik” ze
swo ją ban dą ra bun ko wą. Za gra bie że
i mor dy, ja kich się do pu ści li ci ban dy ci,
„Ogień” wy dał na nich wy rok śmier ci.
By li śle dze ni przez ogniow ców i z je go
roz ka zu mie li być aresz to wa ni. Kie dy pa -
trol „Ognia” za trzy mał ich na dro dze,
wy wią za ła się strze la ni na, w trak cie któ -
rej zgi nął herszt ban dy „Ła zik”, a je go
kom pa ni zdo ła li uciec. Nie ste ty, w re zul -
ta cie te go zaj ścia od kul zgi nę ło 11 nie -
win nych lu dzi, 8 zo sta ło cię żko ran nych
a 5 zaś uda ło się ujść bez więk sze go
szwan ku. Ten tra gicz ny wy pa dek sfał szo -
wa ny przez Ma chej ka był wie lo krot nie
po wta rza ny przez ró żnych au to rów
przy ró żnych oka zjach, aż stał się „fak -
tem hi sto rycz nym”, zgod nie z go eb bel -
sow ską mak sy mą: „kłam stwo
po wta rza ne ty siąc ra zy sta je się praw dą”. 

***
Do gro na szy der ców i prze śmiew ców

na szych lo kal nych bo ha te rów, Żoł nie rzy
Wy klę tych, lu dzi II kon spi ra cji, wpi sał
się też Ja cek Ku roń, któ ry w la tach sta -
li now skich współ two rzył czer wo ne har -
cer stwo, tzw. dru ży ny wal te row skie.
Ku roń w swo jej ksią żce wy da nej w kra -
ju i za gra ni cą tak pi sze o Żoł nie rzu Wy -
klę tym Jó ze fie Ku ra siu: 

„Ognio wi co pe wien czas po do ba ła
się ja kaś dziew czy na, więc brał z nią
ślub. Czy za wie rał ma łżeń stwo w ko ście -
le pod bro nią, zmu sza jąc księ ży do udzie -
le nia ko lej nych ślu bów, czy oby wał się
bez ko ścio ła, nie wa żne, fakt, że we se la
ro bił naj hucz niej sze na świe cie.
Przy oka zji roz wa lał czer wo nych i Ży -

Człon ko wie tej or ga ni za cji
re kru to wa li się nie tyl ko
z Ka mie ni cy, ale z wie lu in -
nych miej sco wo ści i to nie
tyl ko z po wia tu są dec kie go
i li ma now skie go.

Książki propagandy kłamstwa
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dów. Wła śnie w Rab ce od był się ta ki
ślub. Ogień na przód wy dał wód kę, po -
tem ka zał wpu ścić ją w rynsz to ki, pod -
pa lił go rzel nię i w świe tle po ża ru pę dził
w ku li gu z tą no wo po ślu bio ną żo ną.” 

A jak by ło na praw dę? „Ogień”
w cza sie swo je go ży cia brał ślub dwu -
krot nie. Pierw szy raz w 1940 r. To ma -
łżeń stwo prze rwa li Niem cy w 1943 r.,
kie dy za mor do wa li je go żo nę i dwu let -
nie go sy na, a ta kże 73-let nie go oj ca.
Dom z cia ła mi za bi tych ob la li ben zy ną
i pod pa li li. Od tej po ry J. Ku raś ps.
„Orzeł” zmie nił pseu do nim na „Ogień”.
Dru gi raz „Ogień” oże nił się w Świę ta
Wiel ka noc ne w 1946 r. Uro czy stość
ślub na mia ła miej sce w bia ły dzień,
w nie dzie lę o godz. 14 w ko ście le pa ra -
fial nym w Ostrow sku. Trze ba też to
moc no pod kre ślić, że wte dy, wcze śniej

i póź niej nie by ło w Rab ce ta kiej go rzel -
ni i ognio we go we se la. Rab ka by ła i jest
od dzie siąt ków lat wa żnym ośrod kiem
le cze nia cho rób płuc, a nie go rzel nic twa.

***
Do gro na pu bli cy stów upo wszech -

nia ją cych nie praw dzi we in for ma cje o lu -
dziach II kon spi ra cji wpi sał się też,
cho ciaż pew nie nie świa do mie, Jó zef
Bie niek, je den z naj bar dziej płod nych
kro ni ka rzy an ty nie miec kie go pod zie -
mia, głów nie w re jo nie są dec kim i li ma -
now skim. W ksią żce pt. „Łąc ko
kon spi ra cją kwit ną ce” tak pi sze o jed -
nym z bar dziej zna nych, a ne ga tyw nie
oce nia nych przez tą część śro do wi ska
AK, któ re bez kry tycz nie po szło
na współ pra cę z utrwa la cza mi wła dzy

lu do wej, uczest ni ku I i II kon spi ra cji
– Ta de uszu Dym lu – „por. Srebr nym”: 

„(...) krą żą ce wo kół Dym la za rzu ty
ko la bo ra cji (z ge sta po – przyp. red.) nie
zo sta ły stwier dzo ne. (…) la tem 1944 r.
wstą pił do od dzia łu BCh, a po sca le niu
z AK zo stał sze fem kom pa nii i za stęp cą
do wód cy od dzia łu „Zyn dram”. 11 li sto -
pa da 1944 r., bę dąc pi ja nym strze lał
po ścia nach do ob ra zów świę tych w jed -
nym z do mów w Kicz ni k/Łąc ka a póź -
niej zde zer te ro wał z od dzia łu (…)
Po de zer cji z od dzia łu Dy mel utwo rzył
dwie no we kil ku oso bo we gru py. Jed ną
w re jo nie Szcze re ża, a dru gą na te re nie
No we go Są cza. Raz na zy wał je „Zyn -
dram” dru gi raz na zy wał je Od dział Ar -
mii Kra jo wej Od wet”. 

Da lej czy ta my, że to wła śnie Dy mel
i je go lu dzie by li głów ny mi spraw ca mi
ak cji „Za mek”, czy li wy sa dze nia są dec -
kie go zam ku wraz ze zgro ma dzo ny mi
tam przez Niem ców ma te ria ła mi wy bu -
cho wy mi. Cho ciaż Bie niek stwier dza,
że roz kaz wy sa dze nia zam ku wy dał do -
wód ca par ty zant ki ra dziec kiej mjr Iwan
Zo ło tar, to jed nak da je czy tel ni ko wi
do zro zu mie nia, że wi nę za to po no si
głów nie Dy mel i je go lu dzie, bo to on
skon stru ował mi ny, a je go lu dzie prze -
my ci li je do zam ku. Funk cjo nu je też
w świa do mo ści miesz kań ców Są dec -

czy zny jesz cze in na plot ka o Dy me lu
su ge ru ją ca, ja ko by to on był głów nym
spraw cą wy sa dze nia i spa le nia fa bry ki
me bli gię tych w Ja zow sku, cho ciaż
od za wsze wia do mym by ło, że zro bi li to
par ty zan ci so wiec cy Zo ło ta ra. W pod -
tek ście tej plot ki jest głę bo ki sens, bo -
wiem przed woj ną fa bry ka ta na le ża ła
do za mo żnej ro dzi ny ży dow skiej, a Dy -
mel, kie dy zwią zał się w 1947 r.
z ogniow ca mi, to mu siał być po dob nie
jak oni, an ty se mi tą i mu siał mor do wać
Ży dów i nisz czyć wszel kie śla dy ich byt -
no ści na zie miach pol skich. Gdy by Dy -
mel nie włą czył się w nurt II kon spi ra cji
i nie wy stą pił jaw nie do wal ki z so wie -
ty za cją kra ju, ni gdy by pew nie ta ka opi -
nia o nim nie po wsta ła.

Dym la i Pe reł kę – tych Żoł nie rzy Wy -
klę tych – uczest ni ków są dec kiej II kon -
spi ra cji, łą czą dwa wspól ne wąt ki.
Pierw szy z nich, to kon flikt z ów cze snym
pra wem i uciecz ka przed je go bez dusz -
no ścią i okru cień stwem. Wio sną 1947 r.
Dy mel ujaw nił się w PUBP w No wym
Są czu i za jął się pra cą za wo do wą. Nie -
dłu go póź niej, bo już 18 czerw ca te go ro -
ku, dość nie ocze ki wa nie zo stał
aresz to wa ny pod za rzu tem oku pa cyj nej
współ pra cy z nie miec kim ge sta po (a mo -
że to cho dzi ło o je go kon tak ty z GRU re -
pre zen to wa nym przez Bo cia na i NKWD

Funk cjo nu je też w świa do -
mo ści miesz kań ców Są dec -
czy zny jesz cze in na plot ka
o Dy me lu su ge ru ją ca, ja ko -
by to on był głów nym
spraw cą wy sa dze nia i spa -
le nia fa bry ki me bli gię tych
w Ja zow sku, cho ciaż od za -
wsze wia do mym by ło, że
zro bi li to par ty zan ci so -
wiec cy Zo ło ta ra.

HISTORIA

Oddział Józefa Kurasia, Ognia
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przez Zo ło ta ra i trze ba go by ło od po -
wied nio usta wić, by o tym ni ko mu nie
mó wił?). Dziś już wia do mo, że by ły to
bez pod staw ne po mó wie nia po wsta łe
z po wo du oso bi stych po ra chun ków po -
mię dzy „ko le ga mi” ro bią cy mi in te re sy
za ka za ne oku pa cyj nym pra wem. Po nie -
waż Dy mel wie dział, że nie uwol ni się
od tych za rzu tów opra co wał z po mo cą
wy so ko po sta wio nych i za ufa nych lu dzi
z by łe go an ty nie miec kie go pod zie mia
plan uciecz ki. Oka zją ku te mu mia ła być
roz pra wa są do wa, na któ rą przy pro wa -
dzo ny zo stał pod eskor tą stra żni ków.
W pew nej chwi li uda ło mu się zmy lić
czuj ność kon wo jen tów i pod jął uda ną
uciecz kę. Przez 3 mie sią ce ukry wał się
w go spo dar stwie St. Ba bi ka w Masz ko -
wi cach k/Łąc ka, aż w koń cu uda ło mu się
na wią zać kon takt z po ognio wą gru pą
„Wia ru sy” i prze ko nać do sie bie ich do -
wód cę „Mści cie la”, któ ry przy jął go
do od dzia łu. Po śmier ci „Mści cie la” to
wła śnie Dy mel zo stał je go na stęp cą
i przez kil ka mie się cy do wo dził „Wia ru -
sa mi”, czy li do 20 paź dzier ni ka 1948 r.,
kie dy to na sku tek zdra dy zgi nął w za -
sadz ce zor ga ni zo wa nej przez UB -KBW
w Cha bów ce k/Rab ki.

Dru gi wą tek, to człon ko stwo i kie -
row nic two związ kiem zbroj nym, taj ną,
an ty ko mu ni stycz ną or ga ni za cją; Dy mel

– „Wia ru sa mi”, Pe reł ka – „Pol ską Ar -
mią Od wet”. 

***
O oku pa cyj nych pro ble mach Dym la,

szcze gól nie wy ro ku śmier ci wy da nym
na nie go przez AK (ni gdy ta kie go do ku -
men tu nie by ło, ani świad ka, któ ry
pod przy się gą by to po twier dził) za kon -
tak ty z ge sta po pi sze ko lej ny au tor, po -
dob nie jak Bie niek by ły par ty zant AK,
mjr Ju lian Zu bek ps. „Ta tar”. W ksią żce
pt. „Ze wspo mnień ku rie ra” wy da nej 43
la ta po woj nie tak pi sze: 

„Dy mel i je go kom pa ni in wi gi lo wa ni
przez wy wiad (AK – przyp. aut.) i ob ser -
wo wa ni na kon tak tach z ge sta pow cem
Geo r gem Wie sne rem, wy wi ja li się z za -
sta wio nych pu ła pek, a po śmier ci Wie -
sne ra znik nę li z No we go Są cza uni ka jąc
wy ko na nia na nich wy ro ku.” 

W śro do wi sku „utrwa la czy wła dzy
lu do wej” lu dzie II kon spi ra cji – Żoł nie -
rze Wy klę ci by li za wsze mar gi ne sem
szcze gól nie zde pra wo wa nym i kry mi nal -
nym. W ich pro pa gan dzie mjr J. Ku raś
„Ogień” też miał wy rok śmier ci od AK
za nie sub or dy na cję, mjr Zb. Ma kusz
współ pra co wał z ge sta po i wy da wał
Niem com war szaw skich ko mu ni stów
– lu dzi pra cu ją cych dla so wiec kie go wy -
wia du, M. Ku kaw ski i Fr. Król nie dość,
że by li gra na to wy mi po li cjan ta mi, to
jesz cze an ty se mi ta mi i szmal cow ni ka mi
wy da ją cy mi Niem com na śmierć nie -
win nych Ży dów. 

Na ko lej nych stro nach tej ksią żki Zu -
bek pi sze:

„(...) do tar li śmy do Za rze cza (by ło to
przed wi gi lią Bo że go Na ro dze -
nia 1944 r. – przyp. aut.) i tam na tknę li -
śmy się na do brze mi zna ne go
bur mi strza Piw nicz nej, Bo guc kie go
ukry wa ją ce go się przed ge sta po. Oznaj -
mił nam, że w są sied nim do mu znaj du je
się czło nek od dzia łu par ty zanc kie go
BCh o pseu do ni mie „Srebr ny”. Pseu do -
nim ten był mi do brze zna ny w cza sach
kon spi ra cji od 1941 r. Uży wał go ka pral
nad ter mi no wy 1 Puł ku Strzel ców Pod -
ha lań skich Ta de usz Dy mel, szcze gól nie
nie bez piecz ny kon fi dent ge sta po. On to
przy po mo cy kil ku ko le gów z te goż puł -
ku de nun cjo wał człon ków or ga ni za cji
ZWZ – AK (a mo że to cho dzi ło o wy sta -
wia nie dla ge sta po na „od strzał” ta kich

lu dzi jak pe pe ro wiec, or ga ni za tor na Są -
dec czyź nie przy czół ka dla Gwar dii Lu -
do wej, Jó zef Ze ma nek ps. „No wi na”
– przyp. aut,) (…) Spo strzegł nas (…)
i do my śla jąc się co go cze ka, wo lał się
ra to wać uciecz ką”. 

Mo żna tu do dać tyl ko ty le, że gdy by
„Ta tar” za strze lił wte dy Dym la nie by ło -
by „po rucz ni ka Srebr ne go”, a wi ną

za wy sa dze nie są dec kie go zam ku ob cią -
żo no by pew nie ko goś in ne go, ale na pew -
no nie tow. ra dziec kich, funk cjo na riu szy
NKWD i GRU: Zo ło ta ra, czy Bo cia na.

***
To tyl ko nie któ re, jak to na zy wa ją nie -

któ rzy, kon tro wer syj ne po sta cie i wy da -
rze nia są dec kiej II kon spi ra cji, o któ rych
nie mo żna za po mnieć. Ma wia ją nie któ -
rzy, „że na ro dy tra cąc pa mięć, tra cą ży -
cie”, a in ni do łą cza ją do nich mó wiąc, że
„hi sto ria to zbio ro wa pa mięć na ro du
i o chwa leb nych i ha nieb nych czy nach je -
go po szcze gól nych człon ków”. 

Od kie dy w III RP wol ne od ko mu ni -
stycz ne go pra wa są dy unie wa żnia ją wy -
ro ki po li tycz ne wy da ne przez są dy
ko mu ni stycz ne go re żi mu na lu dzi II kon -
spi ra cji i przy zna ją im na le żne od szko do -
wa nia za nie win nie spę dzo ne w wię zie niu
la ta, roz pę ta ła się zma so wa na na nich na -
gon ka, za rów no w pro pa gan dzie „szep ta -
nej” jak i w nie któ rych me diach. Zno wu
przy wo łu je się kłam stwa i oszczer stwa
pu bli ko wa ne przed la ty na ich te mat przez
ubec ką pro pa gan dę. Zno wu za rzu ca się
im czy ny, któ rych ni gdy nie po peł ni li
i sło wa, któ rych ni gdy nie wy po wie dzie -
li. Tak pew nie już mu si być, bo ta kie są
od wiecz ne pra wa de mo kra cji, że więk -
szość ma za wsze ra cję, cho cia żby ta ra cja
kłam stwem by ła pod szy ta.

WŁA DY SŁAW PIERZ GA

Ma wia ją nie któ rzy, „że na -
ro dy tra cąc pa mięć, tra cą
ży cie”, a in ni do łą cza ją
do nich mó wiąc, że „hi sto -
ria to zbio ro wa pa mięć na -
ro du i o chwa leb nych
i ha nieb nych czy nach je go
po szcze gól nych człon ków”.
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Uro dził się 2 lu te go 1556
lub 1566 r. w No wym Są czu,
lub w je go po bli żu. We dług
in nych źró deł – w Łu ko wi cy.

Je go ro do we na zwi sko brzmia ło Sę dzi -
mir. Z cza sem zmie nił je na Sę dzi wój,
aby brzmia ło bar dziej po ry cer sku. Swe
trak ta ty, pi sa ne oczy wi ście po ła ci nie,
pod pi sy wał ja ko Sen di vo gius, al bo licz -
ny mi pseu do ni ma mi.

Był po dob no nie ślub nym dziec kiem
za mo żne go szlach ci ca pol skie go i Ka ta -
rzy ny Pielsz -Ro gow skiej. Pa proc ki wy -
wo dził je go ród od hra biów z Ja błecz ny
her bu Osto ja (Sę dzi wój chęt nie się tym
her bem po słu gi wał).

***
Nie wie le wie my o je go mło do ści.

Wy cho wa nie otrzy mał po dob no w War -
sza wie, w za ko nie je zu itów. In ni ba da -
cze twier dzą, że pierw sze na uki po bie rał
w któ rejś z klasz tor nych szkół w Kra ko -
wie. Nie od na le zio no żad ne go do ku -
men tu, któ ry po twier dzał by je go stu dia
w Aka de mii Kra kow skiej. Nie wąt pli wie
jed nak zdo był grun tow ne wy kształ ce nie
i nie był sa mo ukiem. Od naj młod szych
lat in te re so wał się na uka mi ści sły mi,
a zwłasz cza geo me trią, astro no mią i me -
cha ni ką.

Otrzy maw szy po kaź ny spa dek, Sę dzi -
wój roz po czął ży cie to wa rzy skie. Praw do -
po dob nie w krę gu in te li gen cji kra kow skiej
ze tknął się po raz pierw szy z al che mią.

***
Jej en tu zja stom przy świe ca ły dwa ce -

le: od kry cie ka mie nia fi lo zo ficz ne go
i elik si ru ży cia. Ten pierw szy miał umo -
żli wiać prze mia nę ró żnych me ta li w zło -
to. Dzię ki dru gie mu czło wiek miał stać
się nie śmier tel ny.

Dziś wie my, że to nie mo żli we. Jed -
nak w tam tych wie kach set ki ba da czy
spę dza ły w la bo ra to riach ca łe la ta. Nie
od kry li ka mie nia fi lo zo ficz ne go ani cu -
dow ne go elik si ru. Od kry li na to miast
che mię.

Szcze gól ny roz kwit al che mii w Pol -
sce na stą pił w XVI w. Zaj mo wa li się nią
Zyg munt Au gust, Ste fan Ba to ry, Zyg -
munt III, a ta kże bi sku pi, ma gna ci,
szlach ta, miesz czań stwo, kler i za kon ni -
cy. Jed nak tyl ko je den czło wiek w Pol -
sce ucho dził za po sia da cza ta jem ni cy
ka mie nia fi lo zo ficz ne go. Był nim Mi -
chał Sę dzi wój. Ale to na stą pi ło znacz nie
póź niej.

***
Naj więk szy wpływ na mło de go al -

che mi ka wy war ła zna jo mość, a na stęp -
nie przy jaźń z Mi ko ła jem Wol skim,
mar szał kiem wiel kim ko ron nym. Wol -
ski, wi dząc za in te re so wa nie Mi cha ła na -
uka mi przy rod ni czy mi i prze czu wa jąc
w nim przy szłe go po szu ki wa cza ta jem -
nic al che mii, wspie rał go ra dą i pie -
niędz mi. On też był ini cja to rem wy jaz du
Sę dzi wo ja za gra ni cę. Pod ró żo wał więc

po Ro sji, Szwe cji, An glii, Hisz pa nii,
Por tu ga lii, Niem czech i Cze chach.
Zwie dzał uni wer sy te ty w Cam brid ge,
In gol stad cie, Lip sku, Alt dor fie, Frank -
fur cie, Ros to cku i Wit ten ber dze. Na zwi -
sko Sę dzi wo ja fi gu ru je też w re je strach
uni wer sy te tów w Lip sku (1590), Wied -
niu (1591) i Alt dor fie (1594-1595),
gdzie stu dio wał fi lo zo fię.

***
Za cza sów pa no wa nia ce sa rza Ru dol -

fa II w Cze chach na stą pił ży wio ło wy
roz kwit al che mii. Sam ce sarz był me ce -
na sem i mi ło śni kiem na uk ta jem nych.
Z cza sem cał ko wi cie od su nął się
od spraw pań stwo wych. Za mknął się
na zam ku hrad czań skim, zaj mu jąc się
prak ty ka mi ma gicz no -al che micz ny mi.
Pra ga sta ła się wów czas cen trum ce sar -
stwa nie miec kie go oraz sto li cą al che -
micz ną Eu ro py. Obok zam ku
hrad czań skie go ce sarz po le cił wy bu do -
wać wie le ma łych dom ków, prze zna czo -
nych na la bo ra to ria. Pra co wa ło tu
oko ło 200 al che mi ków. Jed nak, gdy mi -
mo wy sił ków nie by li w sta nie wy ko nać
prze mia ny oło wiu lub rtę ci w zło to, ich
ka rie ra koń czy ła się bez pow rot nie. Mu -

Mi chał Sę dzi wój

Niech kto kol wiek
in ny to uczy ni...
Był przy ja cie lem ce sa rzy i kró lów. Ob sy py wa no go za szczy -
ta mi, al bo wtrą ca no do wię zie nia. Je go imię wy ma wia no
z sza cun kiem, al bo z drwi ną. Był jed nym z naj słyn niej szych
uczo nych tam tych cza sów, a jed no cze śnie przez wie lu uwa ża -
ny za szar la ta na. Mi chał Sę dzi wój – naj słyn niej szy po Ko per -
ni ku Po lak cza su Od ro dze nia.

HISTORIA
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sie li opu ścić swe go me ce na sa, al bo gi -
nę li w lo chach hrad czań skie go zam ku.

Ta ką at mos fe rę za stał w Cze chach
Mi chał Sę dzi wój, gdy przy je chał tam
ok. 1590 ro ku. Po sia dał już dość bo ga te
do świad cze nie w dzie dzi nie prak tyk al -
che micz nych, na by te w cza sie licz nych
pod ró ży i pod czas kon tak tów z ró żny mi
uczo ny mi.

Do Czech przy był z ro dzi ną, oże nił
się bo wiem przed ro kiem 1593. Je go żo -
na na zy wa ła się We ro ni ka Sti be rin i po -
cho dzi ła z Fran ko nii. Ja ko sy nów
Mi cha ła bio gra fo wie wy mie nia ją: Mi -
cha ła Krzysz to fa, Chry stia na Hen ry ka,
nie któ rzy wspo mi na ją też Sta ni sła wa,
Ja na, Ga brie la i Mar ci na.

Pew ne go ra zu Sę dzi wój pu blicz nie
za de mon stro wał pe wien eks pe ry ment.
Wy cią gnął ze ścia ny gwóźdź i że la zną
śru bę, słu żą cą do wie sza nia ubio rów,
po sma ro wał je ja kimś pły nem, a na stęp -
nie wło żył mię dzy roz pa lo ne wę gle.
Po wy ję ciu z ognia przed mio ty te za -
mie ni ły się w „czy ste sre bro”. Po mie -
ście ro ze szła się wia do mość, że Po lak
jest praw dzi wym „adep tem”, po sia da ją -
cym ka mień fi lo zo ficz ny.

***
Dzię ki wsta wien nic twu dwo rza ni -

na Kum le ra, Sę dzi wój zo stał wpro wa -
dzo ny na dwór hrad czań ski
i przed sta wio ny ce sa rzo wi Ru dol fo wi.
Wkrót ce do stą pił za szczy tu pro wa dze -
nia prac w je go la bo ra to rium. Ru dolf był
bar dzo za do wo lo ny z Po la ka, ob sy py wał
go ła ska mi i hoj ny mi po da run ka mi.

Na po le ce nie ce sa rza w la tach 1597-
1598 od był pod ró że na Wschód. Ich ce -
lem by ło zgłę bie nie ta jem nic
al che micz nych tam tej szych mi strzów.
Nie jest jed nak wy klu czo ne, że peł nił też
po uf ne mi sje dy plo ma tycz ne.

Gdy al che mik osią gnął cel swo jej
pod ró ży, po wró cił do Pra gi. Trans mu ta -
cje me ta li nie szla chet nych w zło to prze -
pro wa dza ne przez Ru dol fa we dług
za le ceń Sę dzi wo ja za koń czy ły się po -
myśl nie. Ce sarz z wdzięcz no ści w 1598
ro ku nadał mu ty tuł rad cy dwor skie go
i po zwo lił za miesz kać na zam ku. Pol ski
al che mik stał się czło wie kiem za mo -
żnym i wpły wo wym.

Wkrót ce jed nak uwi kłał się w dłu gi,
nie przy jem ny pro ces o nie za pła co ny

dług. Opu ścił więc Pra gę i wy je chał
z ro dzi ną do Ii lo vem. Tam zo stał poj ma -
ny, od wie zio ny do Pra gi i osa dzo ny
w wię zie niu. Spra wa za koń czy ła się po -
lu bow nie, jed nak Sę dzi wój opu ścił
na sta łe Pra gę i Cze chy. Wró cił z ro dzi -
ną do Pol ski w ro ku 1600.

***
Król Zyg munt III Wa za, wiel ki mi ło -

śnik sztu ki, in te re so wał się ta kże trans -
mu ta cją me ta li. Sam wy ko ny wał
na Wa we lu pró by al che micz ne w zam -
ko wym la bo ra to rium. Pew ne go ra zu
w je go obec no ści Sę dzi wój za de mon -
stro wał prze mia nę w zło to srebr ne go
me da lu z wi ze run kiem Ru dol fa II. Wła -
śnie ten mo ment uwiecz nił na płót nie
Jan Ma tej ko. Jed nak al che mik naj pew -
niej do ko nał po pro stu pro ce su po zła ca -
nia. Wia do mo, że znał płyn
o „nie spo ty ka nych wła ści wo ściach”
– praw do po dob nie chlo rek zło ta wy
(AuCl). Wy czyn Sę dzi wo ja zro bił jed -
nak na mo nar sze wiel kie wra że nie.

Eks pe ry ment ten po wtó rzył wkrót ce
w Pra dze. Wrę czył ce sa rzo wi Ru dol fo -
wi nie co ta jem ni cze go prosz ku i mo nar -
cha wła sno ręcz nie w swej kom na cie
do ko nał trans mu ta cji rtę ci, czy też oło -
wiu, w zło to. Dla upa mięt nie nia te go
fak tu po le cił za mie ścić w owej kom na -
cie mar mu ro wą ta bli cę ze zło tym na pi -
sem o na stę pu ją cej tre ści: „Niech
kto kol wiek in ny uczy ni to, co uczy nił
Po lak Sę dzi wój”. Ce sarz wrę czył też al -
che mi ko wi pa miąt ko wy me dal i zło ty
łań cuch oraz wy twor ną czap kę ozdo bio -
ną prze pa ską dia men to wą o war to -
ści 100 tys. ta la rów.

***
Wkrót ce po tem Sę dzi wój ogło sił dru -

kiem swo je pierw sze dzie ło al che micz -
ne: „Ko smo po li ty No we Świa tło
Che micz ne, ze źró dła przy ro dy i do -
świad cze nia ręcz ne go wy do by te” (Pra -
ga 1604), któ re wkrót ce uzy ska ło
nie by wa ły roz głos w ca łej Eu ro pie. Prze -
dru ko wy wa ne w dzie siąt kach wy dań
uka zy wa ło się pra wie co ro ku. Tłu ma -
czo no je na wie le ję zy ków. W la -
tach 1604-1797 mia ło aż 53 wy da nia.

Koń co wy okres swe go pra co wi te go
ży cia Sę dzi wój po świę cił in ten syw nej
dzia łal no ści pu bli cy stycz nej. Zmarł
w Kra wa rzu mię dzy 20 ma ja a 12 sierp -

nia 1636 ro ku, w wie ku 80 lat i zo stał
po cho wa ny w miej sco wym ko ście le.

Wkrót ce po śmier ci za czął uka zy wać
się na są dec kim ryn ku. Po dob no i dziś
mo żna go spo tkać w noc syl we stro wą,
spa ce ru ją ce go wo kół ra tu sza i roz rzu ca -
ją ce go zło te mo ne ty.

Sę dzi wój do po ło wy XX wie ku zna ny
był wy łącz nie ja ko al che mik. Uwa ża no,
że był uta len to wa nym mi sty fi ka to rem,
któ ry nie wniósł ni cze go do roz wo ju na -
uki. Do pie ro współ cze sne ba da nia zmie -
ni ły tę opi nię. Głów ną pod sta wą je go
au to ry te tu by ła teo ria che micz na, któ rą
przed sta wił w swo ich dzie łach. Opie rał ją
na em pi rii la bo ra to ryj nej, w od ró żnie niu
od roz po wszech nio nych wów czas spe ku -
la cji mi stycz nych. Po ło żył też du że za słu -
gi w dzie dzi nie me ta lur gii, hut nic twa
i gór nic twa.

Póź niej sze od kry cia na uko we przy -
ćmi ły nie wąt pli we osią gnię cia Sę dzi wo -
ja. I je śli współ cze sny Po lak wie o je go
ist nie niu, to tyl ko dzię ki ob ra zo wi Ja -
na Ma tej ki. Nie wy prze dził swej epo ki
jak Ko per nik, szu ka jąc ka mie nia fi lo zo -
ficz ne go nie do ko nał „przy oka zji” ja -
kie goś do nio słe go od kry cia,
zmie nia ją ce go świat. Ale był jed nym
z tych, któ rzy zaj mu jąc się al che mią, po -
ło ży li wiel kie za słu gi dla po wsta nia che -
mii. Na któ rą czę sto na rze ka my, ale czy
umie li by śmy się bez niej obejść?

(WA)
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W chwi li, kie dy ten nu mer
mie sięcz ni ka szedł do dru ku,
siat kar ki Banku BPS Mu szy -
nian ki/Fa kro po raz czwarty
zdobyły tytuł mistrzyń Polski.

Dro ga do złota by ła dłu ga i bar -
dzo wy bo ista. Ze spół spo tkał
się po raz pierw szy w kom -
ple cie na czte ry dni przed roz -

po czę ciem se zo nu 2010/2011. Za raz
po tem za grał pierw szy mecz w Li dze
Mi strzyń.

– To był naj bar dziej nie ty po wy se zon
w mo jej ka rie rze – opo wia da tre ner ze -
spo łu Bank BPS Mu szy nian ka/Fa kro
Bog dan Ser wiń ski. – Ca ły okres przy go -
to waw czy prze pro wa dzi łem z czte re ma
za wod nicz ka mi. Resz ta siat ka rek, w tym
Ho len der ki, spę dzi ły na zgru po wa niach

i za wo dach mi strzow skich. Pro sto z Ja -
po nii za wod nicz ki tra fi ły do klu bów.
Trud no więc by ło mó wić o ja kim kol wiek
przy go to wa niu. Od po cząt ku for ma dru -
ży ny fa lo wa ła. Obok zna ko mi tych me czy,
jak z Włosz ka mi, był i bar dzo sła by z Ba -
ku. W se zo nie za sad ni czym gra li śmy nie -
źle do zna jąc tyl ko dwóch po ra żek.

Mi mo wie lu pro ble mów ze spół
z Mu szy ny za no to wał suk ce sy.

– Na pew no szó ste miej sce w Eu ro pie
to bar dzo do bry wy nik – do da je Bog dan
Ser wiń ski. – Przy po mnę, że po wiel kim
bo ju po ko na li śmy Alu prof w Pu cha rze
Pol ski. To tro feum zdo by li śmy po raz
pierw szy i ma rzy li śmy o nim. Na szym
pro ble mem jest wiel kie zmę cze nie za -
wod ni czek, a to po wo du je kon tu zje.
Przy po mnę, że więk szość mo ich siat ka -
rek gra nie ustan nie od ro ku. Ta ki sam
kło pot ma Alu prof, któ ry nie mal przez

ca ły se zon nie mógł ko rzy stać z ka dro -
wi czek. War to jed nak pod kre ślić wiel ką
am bi cję siat ka rek. Zna ko mi cie gra ły
wszyst kie zmien nicz ki, któ re w naj wa -
żniej szych spo tka niach po ka za ły cha rak -
ter. W me czach w Alu prof i Ato mem
na wet przy bar dzo nie ko rzyst nym wy ni -
ku dru ży na po tra fi ła się wte dy pod nieść
i wy grać. Dla ta kich chwil war to cię żko
pra co wać.

***
– To był bar dzo trud ny dla nas se zon,

ale okra szo ny suk ce sa mi – po wie dzia ła
dla „Są de cza ni na” ka pi tan ze spo łu
Alek san dra Ja gie ło. – Pierw sze mie sią -
ce to by ło po zna wa nie sie bie. Po du żych
zmia nach ka dro wych przy by ły no we
dziew czy ny. Siat ków ka to gra ze spo ło -
wa. Jed na za wod nicz ka nic nie zdzia ła.
Po trze bo wa ły śmy cza su, aby się po znać
i zgrać. Wie le ak cji prze pro wa dza nych

Ze spół Bank BPS Mu szy nian ka/Fa kro jest już wi ce mi strzem Pol ski

Mu szy na siat ków ką

SPORT
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jest na pa mięć. Jed nak że by by ły sku -
tecz ne, nie zbęd ne jest bo isko we za ufa -
nie. Pod ko niec se zo nu za czę ło nam to
wszyst ko wy cho dzić. Ale chy ba naj wa -
żniej szym czyn ni kiem, któ ry bar dzo bu -
du je, to umie jęt ność pod nie sie nia się
w bar dzo trud nych sy tu acjach. Tak by ło
w me czach z Alu prof i Ato mem. Ta kie
zwy cię stwa sma ku ją naj bar dziej.

JE RZY CE BU LA

ką stoi

Bank BPS Mu szy nian ka/Fa kro: 

Mi le na Sa du rek, Agniesz ka Śru tow ska, Alek -
san dra Ja gie ło, Jo an na Ka czor, De by Stam -
-Pi lon, Ka ta rzy na Gaj gał, Agniesz ka
Bed na rek -Ka sza, Ca ro li ne We nsink, Kin ga
Ka sprzak, Mag da le na Pią tek, Klau dia Ka czo -
row ska, Ma rio la Ze nik – li be ro.

FOT. JERZY CEBULA
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Że też tej naj prost szej po tra wy
pod słoń cem nie po tra fią
pra wi dło wo wy ko nać

w żad nej, do słow nie – ŻAD NEJ, re stau -
ra cji, ba rze ani sto łów ce. Już sa ma tyl -
ko ta kon sta ta cja wy da je się
wy star cza ją cym ostrze że niem przed by -
wa niem w przy byt kach zbio ro we go ży -
wie nia. Tym cza sem Ły żka z na ra że niem
ży cia kon ty nu uje te ry zy kow ne wy pra -
wy już dru gi rok. I po wiem Wam,
pierw sze symp to my cho ro by wrzo do wej
nie ste ty się po ja wi ły! Tu szę jed nak, iż to
do ro bek ca łe go ży cia Ły żki, a nie tyl ko
tych dwóch lat po świę ceń, kie dy wszy -
scy ja da cie więk sze i mniej sze przy sma -

ki usta mi Wa szej sa mo zwań czej wy -
słan nicz ki.

Jed nak nie mo żna prze mil czeć fak tu,
że Wasz zwia dow ca kon sump cyj ny tro -
chę jed nak się na ra ża, że by przy po -
mnieć tyl ko zbrod ni czy za mach na je go
zdro wie i ży cie w Za jeź dzie Smrek
w No wej Wsi, kie dy po da no mu do spo -
ży cia nie świe że pie ro gi i to Wasz sa per,
a nie Wy – od po ku to wał je w ustron nym
miej scu… By ła byż to ka ra za szcze gól -
ne upodo ba nie do pie ro gów, ja kie ży wi
Ły żka?

Przy po mnij my, że w po przed nim se -
zo nie 2009/10 trium fo wa ła re stau ra cja
Bo he ma przy są dec kim Ryn ku, któ ra

w 10-stop nio wej ska li ocen wy wal czy -
ła 7 punk tów. Te raz po pa trz cie na ta be -
lę li go wą w do pie ro co za koń czo nym
se zo nie. Sa mi zo ba czy cie, że w po rów -
na niu z ubie gło rocz nym – te go rocz ny

Ły żka stra wy (25)

Ran king 2010/2011
25. jubileuszowy odcinek recenzji kulinarnych oraz drugi
doroczny ranking placówek gastronomicznych Sądecczyzny
uczciłam pozostając w domu i smażąc sobie karbinadle, czyli
kotlety mielone. Mój apartament pachniał nimi przez dwa
dni. Żeby ten upajający zapach utrzymał się dłużej,
zakazałam wietrzyć! 

Ta be la li go wa se zo nu 2010/11

Karcz ma na Ka mień cu* 10
Ku piec ka 9,5
Dwóch Świę tych w Kry ni cy -Zdro ju 8
Ar ka dia w No wej Wsi 7
Bie siad na Cha ta 6
Na le śni ki 6
Mar goń w Na wo jo wej 5
Be skid w Goł ko wi cach 4,5
Piz ze ria Car pe Diem 4,5
Bar na sta cji Bli ska w Na wo jo wej 3,5 
Ja dło daj nia Pod Wierz bą 3
Za jazd Smrek w No wej Wsi 0

(dys kwa li fi ka cja i de gra da cja)

* ro zu mie się, że bez po da nej lo ka li za cji wy stę pu ją
uczest ni cy roz gry wek z sa me go No we go Są cza

Karcz ma na Ka mień cu Ar ka dia w No wej Wsi

Ku piec ka

ROZMAITOŚCI
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l Supermarket „Rafa” w Nowym Sączu,
l Bar „Małgorzatka” w Nowym Sączu;
l Centrum Rekreacji WSB-NLU „OLIMP” 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 „SARA” Fryzjer Damsko-Męski Elżbieta Najduch w Nowym Sączu;
l Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu;
l Fryzjer P. P. H. U. „NATALIA” Beata Kania w Nowym Sączu;
l „Multimed Sp. z o. o.” w Nowym Sączu;
l Salon Fryzjerski Barbara Pawlik w Nowym Sączu;
l F. H. U. „KRYSZTAŁ” Anna Plata 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 Firma Handlowo – Usługowa „Kręgielska” w Nowym Sączu;
l Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu;
l „Bizart” – biżuteria, Wioletta Olszowska 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 Salon Fryzjerski „Jola” Jolanta Sikorska 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 Salon Fryzjerski „Karin”, stylizacja paznokci, wizaż w Nowym Sączu;
l Gabinet stylizacji paznokci i wizażu „Joanna” w Nowym Sączu;
l Salon Fryzjerski „JAROLA” s. c. Aleksandra Hajnosz-Michalik,

Aleksandra i Jarosław Wingralek w Nowym Sączu;

l „HABART” Stacja Kontroli Pojazdów w Powroźniku;
l Zakład Fryzjerski Czesława Olszak w Nowym Sączu;
l Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu;
l Krynicka Organizacja Turystyczna w Krynicy – Zdroju;
l Salon Fryzjerski „Ewa” Grzegorz Wańczyk 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 N. Sączu;
l Salon fryzjerski „Revolution”, Katarzyna Gargas w Nowym Sączu;
l Gabinet Kosmetyczny Wiesława Wokacz w Nowym Sączu;
l „TB” Tomasz Baliczek z Nowego Sącza;
l Centrum Usług Pielęgniarsko-Opiekuńczych „RÓŻA” Marta Głąbińska;
l FRAMESI BEAUTY CENTER Karol Fedko w Nowym Sączu;
l ART-AN Estetyka Ciała w Nowym Sączu;
l Centrum Kosmetyczne Karolina Zasowska w Nowym Sączu;
l Studio Fryzur i Urody „LAWENDA” Beata Iwańska 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 Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu;
l Gabinet Kosmetyczny Agnieszka Sołoduszkiewicz w Nowym Sączu;
l Sądeckie Towarzystwo Sportowe w Nowym Sączu;
l Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku 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 72 29 w. 20

e-mail: dystrybucja@sadeczanin.info

po ziom roz gry wek znacz nie się pod -
niósł, bo no ty 7 i wię cej otrzy ma ła ca ła
trój ka re stau ra cji, któ re upla so wa ły się
na po dium. Mo żli wo ści też są trzy: 

– ja kość rze czy wi ście się po pra wia,
gdyż wy mu sza ją kon ku ren cja, cze go
do wo dem są dość licz ne ban kruc twa
w tej bra nży, choć w od ró żnie niu od po -
przed nie go se zo nu – opu bli ko wa nia ran -
kin gu do cze ka ły w tym ro ku wszyst kie
wy mie nio ne re stau ra cje;

– je dze nie, jak mu zy ka, ła go dzi oby -
cza je i Ły żka za mie nia się w sio strę mi -

ło sier dzia, np. cał ko wi tym ewe ne men tem
był fakt, że w przy pad ku Be ski du w Goł -
ko wi cach, au tor ka sa ma z sie bie – to zgo -
ła nie sły cha ne! – ję ła uspra wie dli wiać
tam tej szy per so nel oko licz no ścia mi ła go -
dzą cy mi;

– Ły żka za czę ła by wać w lep szych
miej scach, a nie szla jać się po lo ka lach
naj gor sze go au to ra men tu; 

A i tak z więk szo ści opi sa nych przez
Ły żkę ja dło daj ni, zwłasz cza tych z dol -
nej czę ści ta be li, do bie ga ły spa zmy
obu rze nia na kry tycz ne uwa gi i przy -

ga ny ser wo wa ne przez au tor kę. Ły żka
zno si jed nak te ra zy dziel nie, a na wet
dzia ła ją one na nią jak oseł ka. I cho -
ciaż nie jest wi del cem, już ostrzy so bie
zę by na na stęp ne ce le, nad któ ry mi bę -
dzie się pa stwić i znę cać. Na po hy bel
kuch tom od sied miu bo le ści i tru ci cie -
lom, wszyst kim tym pod ku chen nym
za ta pia ją cych po tra wy w od mę tach
tłusz czu i oszu kań czo prze sa la ją cych
je, aże by za ma sko wać nie świe żość po -
traw lub ich skład ni ków! 

ŻY WI SŁA WA ŁY ŻKA 
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Sądecka 
lista Auschwitz

W uzu peł nie niu pu bli ko wa nej w „Są -
de cza ni nie” „Są dec kiej li ście Au -
schwitz” (nr 4, kwie cień 2011) pro szę
o do pi sa nie do niej mo je go Oj ca, Ma ria -
na Za par ta, sy na Fran cisz ka.

Ma rian Za part uro dził się w Boch -
ni 24 mar ca 1902 r., kształ cił się m.in.
w Kra ko wie, a na stęp nie osie dlił się
w Sta rym Są czu, gdzie otwo rzył re stau -
ra cję i zaj mo wał się ku piec twem. 

Oj ciec zo stał aresz to wa ny przez ge -
sta po 14 lu te go 1942 r. w Sta rym Są czu,
a na stęp nie prze wie zio ny z No we go Są -
cza przez Tar nów, Kra ków do Oświę ci -
mia 13 kwiet nia 1942 r., gdzie otrzy mał
ja ko wię zień po li tycz ny nu mer 29566. 

Zgi nął w obo zie 5 lip ca 1942 r. Miał
wte dy 40 lat. Z żo ną Ste fa nią miał trój -
kę dzie ci: Mie czy sła wa, An nę i mnie. Ja
uro dzi łem się 2 stycz nia 1942 r., pra wie
sześć ty go dni przed aresz to wa niem oj -

ca. Po woj nie ukoń czy łem AWF w War -
sza wie (1964), a po dwóch la tach wy -
emi gro wa łem do Ka na dy. Pra co wa łem
na uni wer sy te cie Ma ni to ba przez 37 lat.
Od sied miu lat je stem na eme ry tu rze.
Ra zem z żo ną Bo że ną (ste war de są
w Air Ca na da) wy cho wa łem dwie cór -
ki: Be atę (lat 40) i Do mi ni que (lat 35). 

W za łą cze niu fo to gra fie: obo zo wa
Oj ca oraz ta bli cy (z je go imie niem i na -
zwi skiem) upa mięt nia ją cej ofia ry w Au -
schwitz ze Sta re go Są cza.

STA NI SŁAW ZA PART
Win ni peg, stan Ma ni to ba, Ka na da

Zemanek nie był
polskim patriotą

W imie niu tej czę ści spo łecz no ści
mia sta No we go Są cza, któ rej nie są obo -
jęt ne po ję cia „Bóg, ho nor, Oj czy zna”,
wy ra żam zde cy do wa ny pro test prze ciw
ko lej ne mu, ewi dent ne mu przy kła do wi
za fał szo wa nia hi sto rii, któ re do ko na ło
się na te re nie na sze go mia sta. Mia sto
No wy Sącz za sły nę ło już w Pol sce nie -
złom ną obro ną „Po mni ka Chwa ły Ar mii
Czer wo nej”. Ale na tym nie ko niec. Ma -
my tu jesz cze w Są czu vis -a -vis
wzmian ko wa ne go „mo nu men tu” ta kże
in ne ład ne pe reł ki. W alei za słu żo nych
– ofiar ter ro ru II woj ny, przed Są dec ką
Pie tą na Sta rym Cmen ta rzu po zo sta ły
in ne śla dy po ko mu ni zmie, co gor sze
„po pra wio ne i zmie nio ne” w swo im ko -
lej nym wy da niu!

Z le wej stro ny jest in skryp cja ku czci
Jó ze fa Mar ce le go Ze man ka, ps. „No wi -
na”, dzia ła cza kra kow skiej ko mór ki ko -

mu ni stycz nej Pol skiej Par tii Ro bot ni czej,
od de le go wa ne go na te ren ro dzin nej Są -
dec czy zny ce lem or ga ni zo wa nia ko mó -
rek PPR i AL, za bi te go przez ge sta po 27
li sto pa da 1943 r. w ob ła wie w Na sza co -
wi cach. Swe go cza su, ko mu ni ści, dla
któ rych był jed ną z lo kal nych le gend (jak
„ogól no pol scy”: Ja nek Kra sic ki, Ber ling
czy też No wot ko z For nal ską) opa trzy li
pły tę ta ką in skryp cją:

Bo ha te rom po le głym w wal ce o wol -
ność. Jó zef Mar ce li Ze ma nek, dzia łacz
Pol skiej Par tii Ro bot ni czej, zgi nął z rąk
oku pan ta 27 li sto pa da 1943 r. w Na sza -
co wi cach. Ta bli cę wmu ro wa no w XXX
rocz ni cę po wsta nia PPR.

Na in ter wen cję, w ro ku bo da -
jże 2006 ta bli cę tę usu nię to, po zo sta ła
sa ma pły ta z opi sem „Bo ha te rom wal -
ki o wol ność”. Nie daw no zaj rza łem

na Sta ry Cmen tarz i oto wi dzę, że „nie -
wi dzial na rę ka” za in sta lo wa ła krzyż
(na mo gi le zde kla ro wa ne go ko mu ni sty
to chy ba nie przy stoi – na wet ze wzglę -
du na sza cu nek dla ate izmu, któ ry był
po wszech nym wy zna niem w PPR). Or -

W alei za słu żo nych – ofiar
ter ro ru II woj ny, przed Są -
dec ką Pie tą na Sta rym
Cmen ta rzu po zo sta ły in ne
śla dy po ko mu ni zmie, co
gor sze „po pra wio ne i zmie -
nio ne” w swo im ko lej nym
wy da niu!

Zdjęcia obozowe Mariana Zaparta

DO I OD REDAKCJI
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der Krzy ża Grun wal du i na pis „Bo ha -
te rom wal ki o wol ność” zo sta ły za stą -
pio ne pięk ną in skryp cją (nic nie wiem
kto i kie dy i za czy je pie nią dze wy ko -
nał tę ta bli cę!):

„Tu spo czy wa ś. p. JÓ ZEF ZE MA -
NEK PS. „NO WI NA”, UCZEST NIK
WOJ NY OBRON NEJ 1939 RO KU.
ŻAR LI WY PA TRIO TA. KRZE WI -
CIEL OŚWIA TY NA WSI SĄ DEC -
KIEJ, WSPÓŁ TWÓR CA SIŁ
ZBROJ NYCH POL SKI WALC ZĄ CEJ.
ZGI NĄŁ W 1943 RO KU W NA SZA -
CO WI CACH ZA STR ZE LO NY PRZEZ
HI TLE ROW CÓW. MIAŁ 29 LAT”

Mat ko je dy na!
Od kie dy to w Wol nej Pol sce bo jów -

ki PPR -u (GL – AL.), so wiec ka agen tu -
ra wro ga Pol sce i na szej nie pod le gło ści
są na zy wa ne SI ŁA MI ZBROJ NY MI
POL SKI WALC ZĄ CEJ?! Czy żby GL -
-AL sta no wi ły ele ment Pol skie go Pań -
stwa Pod ziem ne go? Mo żna by ło by tak
po my śleć po prze czy ta niu te go opi su.
Co to za bzdu ry! Rę ce opa da ją! Wy pa -
da ło by cho dzić po Są czu i mo ni to ro wać
co się wy ra bia z ta bli ca mi.

Po prze czy ta niu bio gra mu Jó ze fa Ze -
man ka, opu bli ko wa ne go w „Rocz ni ku
Są dec kim” t. IX, No wy Sącz 1968
s. 481-482 [przyp: pa mię taj my, że był to
pa ne gi ryk ku czci iko ny ko mu ni stycz nej
wer sji hi sto rii!], do wia du je my się, że
żar li wy pa trio tyzm mo że po le gać np.
na tym, że nasz bo ha ter już w cza sie stu -
diów wstą pił do Ko mu ni stycz ne go
Związ ku Mło dzie ży Pol skiej. (…) W ro -
ku 1939 sta nął do wal ki z na jeźdź cą.
[przyp: brak szcze gó łów tej wal ki, ale
da lej już wie my co po ra biał]. Na stęp nie
prze by wał we Lwo wie, gdzie zo stał
człon kiem Kom so mo łu. Po agre sji hi tle -
row skiej na Zwią zek Ra dziec ki prze do -
stał się na te ren ów cze sne go
Ge ne ral ne go Gu ber na tor stwa, gdzie był
or ga ni za to rem Pol skiej Par tii Ro bot ni -
czej i Gwar dii Lu do wej oraz kon spi ra -
to rem pod pseu do ni mem „No wi na”.

„Z po le ce nia władz [przyp: ja kich
władz – to już nie wspo mnia no – mo żna
do mnie my wać, że władz w Mo skwie!]
przy był w No wo są dec kie pod ko -
niec 1943 r. ce lem na wią za nia kon tak tu
z tu tej szym pod zie miem. Cho dzi ło o to,

by i na Są dec czyź nie PPR kie ro wa ło
wal ką zbroj ną z oku pan tem. Dzia ła ły tu
głów nie BCh, AK. Wo bec ry wa li za cji
po szcze gól nych grup nie chęt nie od no -
szo no się do prób pe ne tra cji PPR i utwo -
rze nia tu swe go przy czół ka” – mó wi
au tor ka wspo mnień o Ze man ku, je go
żo na Zo fia, z do mu Ka pa ła.

„Nie zwra ca jąc na to uwa gi Jó zef
„No wi na” przy stą pił do dzia ła nia. lecz
nie na dłu go, gdyż ge sta po by ło już
na je go tro pie. Wkrót ce na stą pi ła tra ge -
dia: ści ga ny przez ge sta pow ców Jó zef
„No wi na” pa da od ich ku li na po lach na -
sza co wic kich 28 li sto pa da 1943 ro ku.”

Ty le ha gio gra fia Ze man ka. Jak wi dać
efek ty dzia ła nia WSPÓŁ TWÓR CY SIŁ
ZBROJ NYCH POL SKI WALC ZĄ CEJ
nie by ły wte dy po li czal ne, na to miast
śmierć z rąk ge sta po da ła do sko na ły pre -
tekst ko mu ni stycz nej pro pa gan dzie
do wy kre owa nia bo ha te ra.

Co do po ję cia KRZE WI CIEL
OŚWIA TY NA WSI SĄ DEC KIEJ.
W re la cji Jó ze fa Bień ka, opi su ją cej dzia -

łal ność „kon spi ra cyj nej PPR na Są dec -
czyź nie”, opu bli ko wa nej w „Rocz ni ku
Są dec kim” t. VI, No wy Sącz 1965
s. 194-206, czy ta my:

„Jed ną z bar dziej kon se kwent nych
form od dzia ły wa nia na szer szy ogół
w du chu skraj nie le wi co wym by ły kur -
sy oświa to wo -wy cho waw cze, zor ga ni -
zo wa ne przez „Wi ci” w la tach 1937-39
w kil ku na stu wsiach zie mi są dec kiej.
W kur sach tych bra li sys te ma tycz nie
udział Ka pa ła i Ze ma nek, za pra sza ni
przez Wia tra, któ ry w owe la ta pre ze so -
wał są dec kim „Wi ciom” w cha rak te rze
wy kła dow ców z za kre su hi sto rii ru chów
ro bot ni czych i pro le ta riac kich bo jów
o spra wie dli wość spo łecz ną. Kur sy te
sta ły się ka pi tal ną oka zją do sze ro kiej
po pu la ry za cji mark si stow skiej my śli po -
li tycz nej i ko mu ni stycz nej wi zji lep sze -
go świa ta. (…) Póź ną je sie nią 1941 r.
przy cho dzi Ka pa le w su kurs Jó zef Ze -
ma nek ps. „No wi na” lub „Mi chał”, któ -
ry wró cił wła śnie ze Lwo wa i osiadł
w Kra ko wie i wpadł szy z miej sca w wir
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or ga ni za cyj nej ro bo ty w ze spo le kie row -
ni czym „Pol ski Lu do wej”, zo stał skie -
ro wa ny na do brze mu zna ny te ren
Są dec czy zny dla pro wa dze nia tzw. woj -
sków ki i za kła da nia fun da men tów
pod przy szłą Gwar dię Lu do wą. Z tą
chwi lą, a zwłasz cza z mo men tem po -
wsta nia w stycz niu 1942 r. pod ziem nej
PPR, dzia łal ność ko mu ni stycz na na są -
dec kim te re nie wy raź nie się oży wi ła,
idąc te raz dwo ma to ra mi: woj sko wym
pod kie run kiem Ze man ka i cy wil nym,
któ ry po zo stał w rę kach Ka pa ły. Głów -
ną me li ną pe pe erow skie go pod zie mia
w zie mi są dec kiej by ły do my Wła dy sła -
wa i Jó ze fa Krzy ża ków w Na sza co wi -
cach, gdzie w cią gu lat 1940-43 mie ści ła
się tzw. jaw ka par tyj na i gdzie znaj do -
wa li schro nie nie wszy scy dzia ła cze
PPR, ja cy kie dy kol wiek w cią gu owych
lat zja wi li się na te re nie Są dec czy zny.”

Da lej na stę pu ją opo wie ści o se mi na -
riach mark si stow skich pro wa dzo nych
w sto do le Krzy ża ków, ogrom nym wpły -
wie Ze man ka na ro dzi nę Krzy ża ków, któ -
rzy sta li się naj go ręt szy mi rzecz ni ka mi
współ pra cy lu do wców z ko mu ni sta mi.

Tak wy glą da ło krze wie nie oświa ty…
God ne pro pa go wa nia… 
Zgod nie z tą sa mą lo gi ką ŻAR LI WY

PA TRIO TA w okre sie woj ny, po wi nien
był wstą pić do Kom so mo łu.

Swo iście poj mo wa ny pa trio tyzm,
chy ba, że cho dzi o pa trio tyzm wzglę -
dem Związ ku So wiec kie go i dzia ła nia
w ce lu sze ro kiej po pu la ry za cji mark si -
stow skiej my śli po li tycz nej i ko mu ni -
stycz nej wi zji lep sze go świa ta. 

Co na to po wie dzą na si Sy bi ra cy, któ -
rzy bez po śred nio do świad czy li te jże wi zji?

*** 
Kto i kie dy spo rzą dził tę ta bli cę? Kto

za twier dził ta ki za kła ma ny tekst po to,
aby mą cić w gło wach mło dym lu dziom,
któ rzy po prze czy ta niu tek stu tej in -
skryp cji, z na bo żną czcią zło żą kwia ty
i za pa lą znicz, mo że za „x” lat przy pro -
wa dzą swo je dzie ci mó wiąc: „patrz syn -
ku, tu le ży żar li wy pa trio ta i krze wi ciel
oświa ty, któ ry współ two rzył si ły zbroj -
ne Pol ski wal czą cej, aby śmy te raz mo -
gli żyć god nie i by li wol ny mi…” 

Mo że by ła to ro syj ska „ra zwied ka”,
no cą za kra da ją ca się z wier tar ką na są -
dec ki Sta ry Cmen tarz? Bar dziej smut -

na jest myśl, że to rę ko ma sa mych Są de -
czan ta ką wer sję hi sto rii przy mo co wa no
do pły ty… Czy bol sze wic kie ba gne ty,
wy ce lo wa ne w Pol skie nie bo pod Osso -
wem to za ma ło? Trze ba jesz cze bar dziej
drwić z na szej hi sto rii i ofia ry tych, któ -
rzy za Oj czy znę – Na szą Oj czy znę – od -
da li ży cie? 

Dru ga pe reł ka
Po pra wej stro nie stra szy pły ta „BO -

HA TE ROM W WAL CE O SO CJA -
LIZM”, po zo sta łość po „mau zo leum
utrwa la czy wła dzy lu do wej” w for mie
po chów ku por. Edwar da So lar skie go
(1925-1955), za stęp cy sze fa PUBP
w No wym Są czu, któ ry zgi nął „w wal -
ce z re ak cyj nym pod zie miem”. Ta bli cę
i li te ry usu nię to w 2006 ro ku, ale pły ta
po zo sta ła i cze ka na „za go spo da ro wa -
nie”. Je stem bar dzo cie kaw, ja kim to bo -
ha ter skim wy czy nom zo sta nie
po świę co na?

Aż strach po my śleć, ja ką ta bli cę
„Wdzięcz ni Są de cza nie” przy krę cą
na tej pły cie!!! 

Do te go do cho dzą jesz cze uli ce, któ -
rym pa tro nu ją wdzięcz nie: Fran ci szek

Zu brzyc ki „Ma ły Fra nek” (1915-1942),
dzia łacz „ru chu ro bot ni cze go” i ko mu -
ni stycz ne go ru chu opo ru w cza -
sie II woj ny, do wód ca pierw sze go
od dzia łu par ty zanc kie go (bo jów ki) GL;

od no śnie tej uli cy zro bi ło się tro chę szu -
mu w pra sie po na szej in ter wen cji („Ma -
ły Fra nek wró ci do la su” „Dzien nik
Pol ski” z 12.03.2009 r.), ale skoń czy ło
się na pi smach od RM No we go Są cza
do Ko mi te tu Osie dlo we go, któ ry miał
po noć or ga ni zo wać re fe ren dum w tej
spra wie… 

A wra ca jąc do „Ma łe go Fran ka”. Je -
go od dział ze sła bym skut kiem dzia łał
mie siąc; co wię cej – po noć zaj mo wał się
głów nie re kwi zy cja mi żyw no ści po śród
lud no ści wiej skiej. A on sam 6 sierp -
nia 1942 ro ku pod czas pró by uciecz ki
w cza sie aresz to wa nia zo stał za bi ty
przez Niem ców. Jak po da je por tal IPN
w not ce bio gra ficz nej o Zu brzyc kim:
„W PRL wy kre owa no go na le gen dar ne -
go do wód cę bo ha ter skich walk o wol -
ność. Prze mil cza no, że w sen sie
ide owym i par tyj nym był zdy scy pli no -
wa nym funk cjo na riu szem sta li now skiej
kon spi ra cji.”

Lu dwik Wa ryń ski (1856-1889) (wy -
kre owa ny na bo ha te ra bu do wy zrę bów
so cja li zmu w Pol sce), przy wód ca XIX -
-wiecz ne go „Pro le ta ry atu” – dzia łacz
i ide olog pol skie go ru chu so cja li stycz -
ne go.

Nor bert Bar lic ki (1880-1941) – dzia -
łacz PPS -u, ostry an ty kle ry kał, że nie
wspo mnę o ta jem ni czej pa tron ce uli cy
w po bli żu klasz to ru ss. Nie po ka la nek
– Zo fii Da row skiej???

LE SZEK ZA KRZEW SKI
Pre zes Od dzia łu PTH w No wym Są czu

„W PRL wy kre owa no go
na le gen dar ne go do wód cę
bo ha ter skich walk o wol -
ność. Prze mil cza no, że
w sen sie ide owym i par tyj -
nym był zdy scy pli no wa nym
funk cjo na riu szem sta li -
now skiej kon spi ra cji.”

DO I OD REDAKCJI
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