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Sza now ni Pań stwo! 
Dro dzy Wy bor cy!
Z Wa szej wo li po now nie otrzy ma łem za szczyt ny 
man dat Po sła na Sejm Rze czy po spo li tej Pol skiej. 
Zde cy do wa ne Pań stwa po par cie od bie ram, ja ko uzna nie 
dla mo jej do tych cza so wej pra cy na rzecz na sze go re gio nu. 
Ta kie chwi le wy na gra dza ją po no szo ny trud,
na da ją sens cię żkiej co dzien nej pra cy oraz da ją ogrom ną 
mo ty wa cję i ener gię do dal sze go dzia ła nia dla wspól ne go do bra.
Po zwól cie Pań stwo wy ra zić mo ją ogrom ną wdzięcz ność
za oka za ne wiel kie za ufa nie. 

Z wy ra za mi sza cun ku
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ŚWIECE PUSTUŁKI
Klaudia Pustułka lubiła romantyczny nastrój wytwarzany
przez ciepłe światło świec. Zawsze lubiła je kupować. I w 2008
roku, kiedy mąż Jacek kupił jej pod choinkę album o
świecach, zapalił się w niej pomysł – pisze Ireneusz Pawlik.
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KWIATY, ZNICZE, PAMIĘĆ...
Bliższą znajomość z sądeckimi cmentarzami zawarłem chodząc...
na laby. Czyli urywałem się ze szkoły – na godzinkę, dwie,
a czasem na cały dzień. Po mieście krążyły wówczas „trójki”
(nauczyciel i dwoje rodziców), wyłapujące wagarowiczów.
Na cmentarze nie zaglądali – wspomina Jacek Zaremba.

4038
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W górach
bez zmian

P
aź dzier ni ko we wy bo ry par la -
men tar ne po twier dzi ły, że nasz
re gion po zo sta je ba stio nem
pra wi cy kon ser wa tyw nej lub

na ro do wej, jak kto wo li. Ni gdzie in -
dziej w Pol sce układ sił po mię dzy PiS,
a PO nie ukształ to wał się po wy bo rach
jak 7 do 3 na ko rzyść par tii opo zy cyj -
nej. Ni gdzie in dziej w Pol sce Ruch Pa -
li ko ta nie uzy skał tak sła be go re zul ta tu
jak u nas (w nie któ rych gmi nach są dec -
kich, w gra ni cach błę du sta ty stycz ne -
go), co ra zem wziąw szy mó wi bardzo
dużo o miesz kań cach tej zie mi. 

W za le wie po wy bor czych ko men ta -
rzy ode zwa ły się gło sy, że Są dec czy -
zna po zo sta je oa zą wstecz nic twa i że
świat ucie ka Są de cza nom. Stra szo no
rów nież, że ta ki wy nik wy bo rów ozna -
cza za krę ce nie kur ka z gro szem unij -
nym dla na szych gmin i mia ste czek,
i jesz cze in ne pla gi spad ną na Są de -
czan, Gor li czan, Li ma no wian i Pod ha -
lan za wy gra ną PiS, a prze gra ną
w Be ski dzie Są dec kim, Wy spo wym,
Ni skim i na Pod ha lu sił po stę pu. 

Być mo że to wszyst ko praw da; być
mo że je ste śmy Ciem no gro dem; być
mo że nie po pły nie do na sze go re gio nu
wart kim stru mie niem grosz unij ny, ale
je że li o mnie cho dzi, to szczy cę się, że
miesz kam w No wym Są czu i mo je
dzie ci też się tym chwa lą. Tę gim gło -
wom po zo sta wiam zba da nie wpły wu
hi sto rii, re li gij no ści i tkan ki spo łecz -
nej (sil nej, zdro wej ro dzi ny) miesz -

kań ców tej zie mi, te go wszyst kie go, co
się na zy wa ge nius lo ci, na de cy zje po -
dej mo wa ne przy urnie wy bor czej. To
wy da je się być sil niej sze od ja kich kol -
wiek ra cjo nal nych kal ku la cji: da dzą,
czy nie da dzą pie nią dze na „Or li ki”,
po chwa lą, czy nie po chwa lą w wio dą -
cej sta cji te le wi zyj nej. Są de cza nie
i na si są sie dzi zza mie dzy zwy czaj nie
ma ją to w no sie i od lat gło su ją, jak
gło su ją. 

Dla te go bli ski mi jest ko men tarz
do wy ni ków wy bo rów za war ty w po -
ście pod pi sa nym „Bro ni sław M.”, ja ki
się uka zał w por ta lu Są de cza nin. in fo:
„Je stem dum ny, że po cho dzę z Są dec -
czy zny, że Pra wo i Spra wie dli wość tu
wy gra ło. To in ne re gio ny niech nam
za zdrosz czą. Nic nam nie ucie ka. Co to
za świat? Świat bez za sad, przy wią za -
nia do tra dy cji, ro dzi ny. Świat bez krę -
go słu pa. I żad ne „pla gi” nas nie
zła mią.”

Za chę cam do prze stu dio wa nia
szcze gó ło wych, bar dzo in te re su ją cych
wy ni ków wy bo rów par la men tar nych
w na szym okrę gu, za miesz czo nych
na dal szych stro nach na sze go pi sma. 

Jest jesz cze wie le in nych cie ka wych
ma te ria łów w li sto pa do wym nu me rze
„Są de cza ni na”, gdzie przede wszyst -
kim wspo mi na my na szych dro gich
Zmar łych, bo „Oj czy zna to zie mia
i gro by”, jak po wie dział Fer di nand
Foch, mar sza łek Fran cji i Pol ski, Ho -
no ro wy Oby wa tel Mia sta Lwo wa.

Henryk Szewczyk

Piotr Homoncik, klasa 1a Gimnazjum
Akademickiego im. Króla Bolesława
Chrobrego w Nowym Sączu FOT. B. KOŁCZ
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KTO WYBUDUJE 
NOWĄ SIEDZIBĘ SĄDU
REJONOWEGO 
W NOWYM SĄCZU?

Sześć firm z War sza wy, Tar no wa, Kra ko -
wa i No we go Są cza jest za in te re so wa nych
bu do wą na wła sny koszt no wej sie dzi by Są -
du Re jo no we go w No wym Są czu. Koszt in -
we sty cji sza cu je się na 67 mln zł. 

Za da nie ma być re ali zo wa ne w for mu le
part ner stwa pu blicz no -pry wat ne go: part -
ner pry wat ny mu si za pro jek to wać i wy bu -
do wać obiekt z wła snych pie nię dzy, a po tem
nim za rzą dzać. In we stor – Sąd Okrę go wy, ja -
ko pod miot pu blicz ny, ma wnieść dział kę
przy ul. Grun waldz kiej o po wierzch ni ok. 1 ha,
na któ rej sta nie no wa sie dzi ba SR. Te ren po -
zo sta ją cy obec nie w trwa łym za rzą dzie są -
du ma być prze ka za ny in we sto ro wi
pry wat ne mu na czas obo wią zy wa nia umo -
wy. Zda niem pre ze sa SO sę dzie go Mie czy -
sła wa Ka miń skie go bu do wa no wej sie dzi by
SR jest pa lą cą ko niecz no ścią. Obec nie są -
dec kie są dy funk cjo nu ją w dwóch bu dyn -
kach: przy u. Pi jar skiej i Strze lec kiej,
a nie ba wem Wy dział Kar ny SR prze nie sio ny
zo sta nie do bu dyn ku przy ul. Mic kie wi cza,
któ ry bę dzie wy naj mo wa ny.

GMI NA CHEŁ MIEC 
BEZ PO LI CJI! 

Do koń ca ro ku z bu dyn ku Urzę du Gmi ny
w Chełm cu wy pro wa dzi się ko mi sa riat po li -
cji. 10 po li cjan tów ma za stą pić 6 stra żni ków
gmin nych, a lo kal zaj mą gmin ni urzęd ni cy
zaj mu ją cy się fun du sza mi unij ny mi. 

– Chce my, że by po rząd ku pil no wa li stra -
żni cy gmin ni. Pół to ra mi lio na zło tych wy star -
czy na funk cjo no wa nie na szej stra ży przez 5
lat! – mó wi wójt Ber nard Sta wiar ski. Dla

stra ży gmin nej znaj dzie się miej sce w urzę -
dzie, bądź w bu dyn ku sta rej pocz ty, gdzie
wójt nie pla nu je spe cjal nych re mon tów, bo
straż gmin na nie ma ta kich wy mo gów jak
po li cja. 

Ra fał Le śniak, z -ca ko men dan ta miej skie -
go po li cji w No wym Są czu, scep tycz nie od -
no si się do pla nów wój ta Sta wiar skie go. 

– Cheł miec to du ża gmi na, ota cza ją ca
z trzech stron No wy Sącz – tłu ma czy. – Nie wy -
da je mi się, że by sze ściu stra żni ków gmin nych
wy star czy ło tu taj do pil no wa nia po rząd ku.

SĄ DEC KI PRO KU RA TOR
SKA ZA NY ZA JAZ DĘ 
PO PI JA NE MU

Sąd Re jo no wym w Brze sku ska zał są dec -
kie go pro ku ra to ra w sta nie spo czyn ku Jó ze -
fa P. (b. z -cę pro ku ra to ra okrę go we go

w No wym Są czu) na rok po zba wie nia wol -
no ści w za wie sze niu na trzy la ta pró by
za pro wa dze nie sa mo cho du w sta nie nie -
trzeź wo ści. Sąd za ka zał mu ta kże pro wa dze -
nia po jaz dów me cha nicz nych na trzy la ta
oraz orzekł ka rę grzyw ny w wy so ko ści 10 tys.
zł. Wy rok jest nie pra wo moc ny. 

Wy da rze niem nu mer je den mie sią ca paź dzier ni ka za rów no w kra ju, jak i w re gio nie są dec kim, 
by ły nie wąt pli wie wy bo ry par la men tar ne. Wy bor cze pod su mo wa nie i ko men tarz: str. 14-21.

PO KŁO NI LI SIĘ WA CŁA WO WI II CZE SKIE MU
Pod czas wy ciecz ki do Pra gi urzęd ni cy Sta ro stwa Po wia to we go z No we go Są cza od -

wie dzi li 7 paź dzier ni ka Zbra sław, gdzie spo czy wa ją do cze sne szcząt ki kró la Wa cła -
wa II Cze skie go, za ło ży cie la No we go Są cza. 8 li sto pa da przy pa da ją 719. uro dzi ny mia sta. 

Zbra sław to sta re, za byt ko we mia stecz ko, po ło żo ne na obrze żach ad mi ni stra cyj nych
me tro po lii pra skiej, któ re go naj wa żniej szym obiek tem jest XIII -wiecz ny ko ściół św. Ja ku -
ba. W pre zbi te rium świą ty ni znaj du je się pły ta na grob na Wa cła wa II Cze skie go z dy na -
stii Prze my śli dów (1271–1305). Wa cław rzą dził Pol ską za le d wie 3 la ta, Ma ło pol ską wła dał
od 1291 ro ku, zmarł po krót kim acz burz li wym ży ciu w wie ku 34 lat i we dle hi sto ry ków
nie był wzo rem chrze ści jań skie go wład cy, ale bez nie go nie by ło by No we go Są cza, któ -
re go zresz tą ni gdy nie od wie dził. 

Pra cow ni cy Sta ro stwa Po wia to we go w No wym Są czu mie li do dat ko wy po wód, aby
od dać hołd Wa cła wo wi II Cze skie mu. To wła śnie ten król wpro wa dził w Pol sce urząd sta -
ro sty, co w tam tych cza sach upo rząd ko wa ło ad mi ni stra cję kra ju i przy spo rzy ło skar bo -
wi do cho dów.

FO
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Do zda rze nia do szło w lip cu 2008 ro ku
w Ptasz ko wej, kie dy Jó zef P. stra cił pa no wa -
nie nad kie row ni cą i ude rzył w drze wo. Ran -
ny zna lazł się wów czas w szpi ta lu, miał dwa
pro mi le al ko ho lu we krwi. 

Ba ta lia o po sta wie nie pro ku ra to ra
przed wy mia rem spra wie dli wo ści trwa ła 3
la ta. Ze spra wy wy łą czy ły się są dy i pro ku ra -
tu ry w okrę gu no wo są dec kim. Osta tecz nie
akt oska rże nia spo rzą dzi ła Pro ku ra tu ra
Okrę go wa w Świd ni cy. Sta ło się to do pie ro
po dwóch la tach, bo naj pierw pro ku ra to ra
chro nił im mu ni tet, a po uzy ska niu zgo dy są -
du dys cy pli nar ne go na po sta wie nie go
przed wy mia rem spra wie dli wo ści, prze szko -
dę sta no wi ła je go cho ro ba. 

DRU GA MŁO DOŚĆ 
PER ŁY UZDRO WISK

Od no wio ny dep tak, no we kład ki, grun -
tow na mo der ni za cja pi jal ni wód. Uzdro wi sko
w Kry ni cy cze ka so lid ny re mont, któ re go
koszt prze kro czy 45 mln zł. Do 2013 r. od no -
wio ne zo sta ną bul wa ry Die tla, upo rząd ko -
wa ne bę dzie ko ry to po to ku Kry ni czan ka,
a dla ce lów spa ce ro wych pla no wa ne jest
od zy ska nie skar py po za chod niej stro nie po -
to ku. Bul wa ry i skar pa zo sta ną po łą czo ne
trze ma no wy mi kład ka mi. Na ten cel wo je -
wódz two ma ło pol skie prze ka za ło 5 mln zł
z Ma ło pol skie go Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go. Dzie sięć mln zł wo je wódz two
do ło ży ło z te go pro gra mu do mo der ni za cji
pi jal ni głów nej. Ogrom ny wkład w pra ce
w Kry ni cy ma ta kże Mi ni ster stwo Skar bu
Pań stwa, któ re na ten cel prze ka za ło aż 28
mln zł. To naj wy ższa w hi sto rii kwo ta do fi -
nan so wa nia uzdro wi ska ze skar bu pań stwa 

Zgod nie z za le ce nia mi kon ser wa to ra za -
byt ków bry ła bu dyn ku i cha rak ter pi jal ni
głów nej nie zmie nią się. Obiekt zy ska za to
funk cje kon gre so wo -wy sta wien ni cze. Sa la
kon cer to wa bę dzie mia ła 1200 miejsc. Bę dzie
mo gła słu żyć za ki no. Od no wio ny zo sta nie

rów nież ogród zi mo wy i stre fa wy da wa nia
wód mi ne ral nych. Pi jal nia bę dzie do sto so -
wa na do po trzeb osób nie peł no spraw nych
Po re mon cie, z obiek tów ko rzy stać bę dzie
oko ło mi lio na osób rocz nie. Pra ce po win ny
się za koń czyć za dwa la ta.

W PKS GOR GOŃ
ZA SZCZER BĘ

Ra da nad zor cza (za sia da ją w niej m.in.
przed sta wi cie le Za rzą du Wo je wódz twa Ma -
ło pol skie go) spół ki PKS No wy Sącz od wo ła -
ła ze sta no wi ska pre ze sa i dy rek to ra
na czel ne go Ta de usza Szczer bę z po wo du
złe go sta nu fi nan so we go fir my. T. Szczer ba
kie ro wał no wo są dec kim PKS od ma ja 2011 r.
Je go obo wiąz ki po wie rzo no tym cza so wo
od de le go wa ne mu z Kra ko wa 46-let nie mu
Da riu szo wi Gor go nio wi. 

WSB PO RAZ DWU DZIE STY
Wy kła dem in au gu ra cyj nym pt. „Eu ro pa

ja ko po gra ni cze” prof. Je rze go Mi ku łow skie -
go -Po mor skie go po raz dwu dzie sty roz po -
czę to rok aka de mic ki w Wy ższej Szko le
Biz ne su – Na tio nal Lo uis Uni ver si ty (po raz
pierw szy ta ka uro czy stość, z udzia łem 64
stu den tów, mia ła miej sce na dzie dziń cu pa -
ła cu Stad nic kich w 1991 r.). W 2011 r. do stu -
diów na pierw szym ro ku przy stą pi ło 941
osób. Przez dwa dzie ścia lat uczel nia, two -
rząc roz po zna wal ną w Pol sce mar kę, wy -
kształ ci ła 10 682 ab sol wen tów stu diów
li cen cjac kich i ma gi ster skich, 2501 stu diów
po dy plo mo wych i 387 stu diów MBA. Wśród
nich jest po nad 4,5 ty sią ca stu den tów z na -
sze go re gio nu. Obec nie w ofer cie szko ły
znaj du je się sześć kie run ków stu diów: za rzą -
dza nie, in for ma ty ka, psy cho lo gia, po li to lo gia,
ma nag ment (pro gram w ję zy ku an giel skim),
za rzą dza nie (pro gram w ję zy ku ro syj skim).
W uczel ni stu diu je 80 ob co kra jow ców z 14
kra jów świa ta m.in. z USA, Ni ge rii, Szwe cji,
Chin, Ka na dy, Egip tu i Pa ki sta nu.

PWSZ PO RAZ CZTER NA STY
W MCK „So kół” na roz po czę cie 14. ro ku

aka de mic kie go Pań stwo wej Wy ższej Szko ły
Za wo do wej w No wym Są czu z wy kła dem in -
au gu ra cyj nym pt. „Kim je steś…” wy stą pił
prof. An drzej Szar ka. Po im ma try ku la cji stu -
den tów pierw sze go ro ku rek tor PWSZ prof.
Zbi gniew Śli pek do wy gło szo nych po ła ci nie
ży czeń (Qu od bo num fe lix fau stum for tu na -
tu mque) do łą czył za po wiedź uru cho mie nia
stu diów ma gi ster skich w cią gu naj bli ższych
kil ku lat. Od 1998 r. no wo są dec ka PWSZ, jed -
na z 36 uczel ni te go ty pu w Pol sce, wy kształ -
ci ła bli sko 9 tys. ab sol wen tów – li cen cja tów
i in ży nie rów, ofe ru jąc im na ukę w 6 in sty tu -
tach na 11 kie run kach i 35 spe cjal no ściach.
W 2011 r. stu dia roz po czę ło 1695 osób, w tym
na stu diach sta cjo nar nych i 449 na stu diach
nie sta cjo nar nych. W gro nie od zna czo nych
m.in. Zło te Me da le za dłu go let nią słu żbę
otrzy ma li: prof. Wit Fo ryś i Da nu ta Okoń
(wy kła dow cy z In sty tu tu Eko no micz ne go),
dy rek tor biu ra rek to ra Ha li na Ko ciu biń ska,
Ma rian Gór ka i Ta de usz Pie trzak (wy kła -
dow cy w In sty tu cie Kul tu ry Fi zycz nej) oraz
Ma ria Dem czak i Ire na Heb da z ad mi ni stra -
cji uczel ni.

SUTW PO RAZ ÓSMY
Ósmy rok aka de mic ki za in au gu ro wa ło

po nad 300 słu cha czy Są dec kie go Uni wer sy -
te tu Trze cie go Wie ku. Uro czy stość, po prze -
dzo na od śpie wa niem Gau de amus igi tur
przez chór Sche rzo, uświet nił wy kład pt.
„Prze mia ny współ cze sne go spo łe czeń stwa
chiń skie go” dr Jo an ny War dę gi, dy rek tor In -
sty tut Kon fu cju sza – Cen trum Ję zy ka i Kul -
tu ry Chiń skiej Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go
w Kra ko wie.

ZA KRAT KA MI, 
ALE W DO MU

Od 1 czerw ca 2010 r. dwu dzie stu czte rech
ska za nych (wy ro kiem do jed ne go ro ku wię -

FO
T.

 M
J
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zie nia) z te re nu daw ne go wo je wódz twa no -
wo są dec kie go otrzy ma ło zgo dę Są du Okrę -
go we go w No wym Są czu i są dów
re jo no wych w No wym Są czu, Li ma no wej,
Mu szy nie, Gor li cach, No wym Tar gu oraz Za -
ko pa nem na od by cie ka ry po zba wie nia wol -
no ści w sys te mie aresz tu do mo we go.
Trzy na stu ją już za koń czy ło, a je de na stu na -
dal znaj du je się pod elek tro nicz nym do zo -
rem. Ska za ni wy po sa że ni w „ob ro żę”
elek tro nicz ną z na daj ni kiem (przy po mi na ze -
ga rek), któ rą mu szą no sić ca ły czas na rę ce
lub no dze, mo gą swo bod nie po ru szać się
w miej scu za miesz ka nia i pra co wać. Sy gnał
z no szo ne go urzą dze nia jest od bie ra ny przez
dru gie (na daj nik), znaj du ją ce się w do mu,
w któ rym ska za ny prze by wa. Je śli sy gnał
w go dzi nach, gdy osa dzo ny mu si prze by wać
w do mu zo sta nie prze rwa ny, wów czas na -
tych miast uru cha mia się alarm i de li kwent
wra ca za krat ki.

PO ŻE GNA NIE Z WIO SKĄ
IN DIAŃ SKĄ

Grodz ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa
przy po mo cy spy cha czy zli kwi do wa ła po -
wsta ły w de ka dzie Edwar da Gier ka plac za -
baw w osie dlu Mi le nium w No wym Są czu
– tzw. wio skę in diań ską. Znik nę ła gór ka,
z któ rej zi mą zje żdża no na san kach, oraz
reszt ki – bu dzą cej kie dyś za chwyt dzie cia -
ków – in fra struk tu ry. Wi ce pre zes spół dziel -
ni Ry szard Ja siń ski obie cu je, że plac za baw
zo sta nie od bu do wa ny, a gór ka po wy pę dze -
niu szczu rów przy wró co na. Cen trum pla cu
bę dzie sta no wił bu dy nek daw nej har ców ki,
gdzie sku pi się dzia łal ność edu ka cyj na i wy -
cho waw cza. 

WY GO DY DLA STU DEN TÓW
Za koń czo no re mont ge ne ral ny Do mu

Stu den ta PWSZ przy ul. Dłu go sza w No wym
Są czu. Trwa ją ce bli sko rok ro bo ty, włącz nie
z wy mia ną da chu i ocie ple niem bu dyn ku,

kosz to wa ły po nad 3 mln zł. W no wych wa -
run kach, o przy zwo itym wresz cie stan dar -
dzie, za miesz ka ło ok. stu stu den tów. Opła ta
za miej sce w aka de mi ku wy no si: 260-340 zł.

MAR SZE DLA ŻY CIA 
I ZDRO WIA

Uli ca mi No we go Są cza po raz czwar ty
prze szedł Marsz Ró żo wej Wstą żki, zor ga ni -
zo wa ny przez Sto wa rzy sze nie Ko biet do Wal -
ki z Ra kiem Pier si Eu ro pa Don na we
współ pra cy z Klu bem Są dec kich Ama zo nek
oraz Są dec kim Fo rum Ko biet. Na ryn ku kil ka -
dzie siąt ko biet za pi sa ło się na ba da nia mam -
mo gra ficz ne, sfi nan so wa ne z bu dże tów
sa mo rzą dów No we go Są cza, po wia tu no wo -
są dec kie go i Chełm ca.

Na to miast 16 paź dzier ni ka, w Dniu Pa pie -
skim, spod ko ścio ła pw. Mat ki Bo żej Nie po -
ka la nej do ryn ku, licz ne gru py ro dzin
i sto wa rzy szeń ka to lic kich, za ma ni fe sto wa ły
wier ność na ucza niu Ja na Paw ła II w Die ce -
zjal nym Mar szu dla Ży cia i Ro dzi ny pod ha -
słem „Pol ska po trze bu je lu dzi su mie nia”.
Sze rzej: str. 48.

ZŁO TE GO DY W RA TU SZU
Ju bi le usze ma łżeń skie w są dec kim ra tu szu:

pre zy dent Ry szard No wak ude ko ro wał Me -
da la mi „Za dłu go let nie po ży cie ma łżeń skie” pa -
ry, któ re ob cho dzi ły 50 i 55-le cie za war cia
związ ku ma łżeń skie go. Ży cze nia i gra tu la cje

RELIKWIE
JANA PAWŁA II 
TRAFIŁY DO WIĘZIENNEJ
KAPLICY

W uro czy stej pro ce sji z ba zy li ki św. Mał -
go rza ty zo sta ły 20 paź dzier ni ka wnie sio ne
do Za kła du Kar ne go w No wym Są czu re li -
kwie bł. Ja na Paw ła II. Uro czy stość roz po -
czę ła się od mszy św. z udzia łem m.in.
funk cjo na riu szy Słu żby Wię zien nej i więź -
niów. Przy oł ta rzu zgro ma dzi li się m. in. o.
Mi ro sław Dep ko, ka pe lan Za kła du Kar ne -
go w No wym Są czu, ppłk. ks. An drzej Gut,
ka pe lan Kar pac kie go Od dzia łu Stra ży Gra -
nicz nej, oraz pro win cjał Zgro ma dze nia Du -
cha Świę te go o. An drzej Wa chow ski.
W ho mi lii ks. pro boszcz Jan Pio trow ski
przy po mniał m.in. sło wa Oj ca Świę te go, ja -
kie skie ro wał do więź niów Za kła du Kar ne -
go w Płoc ku: Mo ją mi sją jest gło sić lu dziom,
na wet naj więk szym grzesz ni kom, że Bóg
jest bo ga ty w mi ło sier dzie i że Je zus Chry -
stus naj wię cej ser ca oka zy wał cel ni kom
i jaw no grzesz ni com. 

Po mszy świę tej funk cjo na riu sze i więź -
nio wie zło ży li kwia ty przy po mni ku Ja -
na Paw ła II. Po tem re li kwie (ko smyk wło sów
pa pie ża) w spe cjal nie wy ko na nym re li kwia -
rzu w kształ cie mon stran cji, zo sta ły prze -
nie sio ne i zło żo ne w ka pli cy wię zien nej.
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skie ro wał do na stę pu ją cych osób: Ma ria i Zbi -
gniew Bo cheń scy, Ma rian na i Emil Bu lan do -
wie, Zo fia i Ta de usz Fa łow scy, Ce cy lia i Je rzy
Gi le wi czo wie, Wła dy sła wa i Ry szard Grusz -
czyń scy, Ma ria i Lu dwik Ka miń scy, Zdzi sła wa
i Ka zi mierz Ką dzioł ko wie, Eu ge nia i Jan Szka -
rad ko wie, Cze sła wa i Ta de usz Za gra jo wie,
Sta ni sła wa i Wil helm Ma ciasz ko wie.

ZJAZD HAR CE RZY
Pod harc mistrz Ro bert Ku bi czek zo stał

po now nie ko men dan tem no wo są dec kie go
Huf ca ZHP pod czas zjaz du w ra tu szu w No -
wym Są czu. Je go za stęp cą wy bra no hm. Ha -
li nę Śli żew ską -Ściór kę, skarb ni kiem phm.
Ga brie lę Ku char ską. Człon kiem ko men dy
do spraw pro gra mo wych zo stał pwd. Ra do -
sław Ku bo wicz, oso bą od po wie dzial ną
za spra wy kwa ter mi strzow skie pwd. Bar tło -
miej Fi la. Prze wod ni czą cą ko mi sji re wi zyj nej
zo sta ła phm. Ju sty na Sta chur ska.

PÓŁ WIE KU PRZY CHOD NI
KO LE JO WEJ

Ju bi le usz 50-le cia ob cho dzi ła przy chod -
nia ko le jo wa, funk cjo nu ją ca obec nie pod na -
zwą Cen trum Me dycz ne „Ba to re go”.
W skrom nej uro czy sto ści uczest ni czył lek.
med. Cze sław War biń ski, spe cja li sta pro te -
ty ki sto ma to lo gicz nej, je dy ny z pra cow ni ków,
któ ry był czyn ny za wo do wo od po cząt ku
w tej pla ców ce i słu ży pa cjen tom do dziś.

W 2010 r. Przy chod nia Ob wo do wa PKP prze -
kształ ci ła się w jed nost ką nie pu blicz ną, za -
rzą dza ną przez spół kę pra cow ni czą.
Za trud nia 11 le ka rzy pod sta wo wej opie ki
zdro wot nej, po sia da przy chod nie spe cja li -
stycz ne, wła sne pra cow nie USG, RTG, ga bi -
net za bie go wy, fi zjo te ra pię, po rad nię
me dy cy ny pra cy, ap te kę. Spra wu je opie kę
me dycz ną dla po nad 20 tys. lu dzi.

NO WY RE MONT
W po ło wie paź dzier ni ka roz po czął się ge -

ne ral ny re mont ulic Do jaz do wej i Ro kit niań -
czy ków w No wym Są czu. In we sty cję
ob li czo no na 1,5 mln zł.

180 PASAŻERÓW
W AUTOBUSIE MPK?

Na są dec kich uli cach mo żna zo ba czyć
osiem na sto me tro wy au to bus, w któ rym
mie ści się 180 osób. Po jazd te stu je Miej skie
Przed się bior stwo Ko mu ni ka cyj ne.

– Da no nam mo żli wość spro wa dze nia po -
jaz du w No wym Są czu i roz po czę cia te stów,
więc z te go sko rzy sta li śmy – mó wi nam An -
drzej Gór ski, pre zes są dec kie go MPK.

Au to bus, któ ry jeź dzi po No wym Są czu,
ma aż 18 me trów dłu go ści i mo że po mie -
ścić 180 pa sa że rów. Jest to pierw szy tak dłu -

gi po jazd w No wym Są czu. Jak so bie ra dzi
na są dec kich, czę sto wą skich uli cach?
– Na sa mych tra sach nie ma pro ble mów,
jed nak po ja wia ją się np. w za tocz kach i za -
jezd niach. Je śli au to bus zo sta nie w No wym
Są czu, trze ba bę dzie do ko nać zmian w in fra -
struk tu rze – do da je Gór ski.

ZA CHIŃ SKIM MU REM
Z part ner skie go mia sta Su zhou w Chi -

nach po wró ci ła de le ga cja władz No we go
Są cza pod prze wod nic twem wi ce pre zy -
den ta Je rze go Gwi żdża. Głów nym ce lem
po by tu był udział w kon fe ren cji po świę co -
nej spra wom pro mo cji miast, go spo dar ki
ko mu nal nej i bu dow nic twa oraz roz wo ju
przed się bior czo ści, zwłasz cza w wy mia rze
lo kal nym. Są de cza nie zna leź li się w gro nie
przed sta wi cie li du żych mię dzy na ro do wych
kon cer nów i 16 miast part ner skich Su zhou,
ta kich jak m. in.: Ki jów, Oslo, We ne cja, Ry -
ga. Pod czas wi zy ty w Chi nach J. Gwi żdż
pod pi sał wstęp ne po ro zu mie nie o współ -
pra cy miast z wi ce bur mi strzem miej sco -
wo ści Wir ral z pół noc no -za chod niej An glii,
Phil li pem Da vie sem. Mer Su zhou Yan Li zo -
stał za pro szo ny do od wie dze nia No we go
Są cza.

n

SZLA BAN DLA TI RÓW
Jesz cze tyl ko do koń ca ro ku sa mo cho dy cię ża ro we bę dą mo gły wje chać do Sta re go Są -

cza. Od stycz nia 2012 dro ga wo je wódz ka nr 969, któ ra pro wa dzi przez cen trum mia sta, przej -
dzie pod za rząd gmi ny. Spo wo du je to, że wszyst kie sa mo cho dy cię ża ro we bę dą mu sia ły
zmie nić tra sę. Ka żdy, kto nie bę dzie re spek to wał za ka zu, mo że li czyć się z ka ra mi. Wła dze
Sta re go Są cza tłu ma czą, że po to zo sta ła wy bu do wa na ob wod ni ca Po de gro dzia, by ti ry mo -
gły po ru szać się in ną dro gą i od cią ży ły za byt ko we mia sto. Ode tchną miesz kań cy: resz cie
pod ich okna mi za pa nu je spo kój i nie bę dą mu sie li na rze kać na drga nia, któ re po ja wia ją się
za ka żdym ra zem, kie dy obok ich do mostw prze je żdża ją cię ża rów ki.
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OPINIE

DO BRY WY NIK MO BI LI ZU JE, ZA 4 LA TA BĘ DZIE LE PIEJ
Mał go rza ta Ma łuch, wójt Sę ko wej w gmi nie gor lic kim, o ma ły włos zo sta ła by po słan ką.
Wy star to wa ła póź no, a na fi ni szu za ję ła dru gie miej sce w po wie cie i czwar te na li ście Plat -
for my Oby wa tel skiej w okrę gu nr 14. 

Nie czu ję roz cza ro wa nia. Na trzeź wo ana li zu jąc wy ni ki wy da wa ło się, że nie ma szans,
by Plat for ma do sta ła czwar ty man dat i tak osta tecz nie się sta ło. Był tyl ko mo ment, w po wy -
bor czy po ra nek, gdy zda wa ło się, że bę dzie i dla mnie to był mo ment nie pew no ści. Mia łam
dy stans do wy bo rów i wciąż we wnętrz ne wąt pli wo ści, bo zo sta wi ła bym swo ją gmi nę dość
szyb ko. To do pie ro mo ja dru ga ka den cja, wie le faj nych spraw roz krę ca my i dla mnie to bę -
dzie wiel ka sa tys fak cja, jak bę dę mo gła do pro wa dzić je do koń ca.

Nie spo dzie wa łam się tak do bre go wy ni ku, ja ki uzy ska łam. Wsko czy łam na li stę póź no,
na miej sce kan dy dat ki z Bie cza, któ ra zre zy gno wa ła. Ko le dzy za czę li kam pa nię wcze śniej,
jest mi mi ło, że mi mo to ty le gło sów do sta łam. To jest dla mnie mo bi li zu ją ce, że nie mo gę się
za szyć, nie an ga żo wać, pa trzeć z bo ku. To zo bo wią za nie wo bec tych, któ rzy mnie po par li.
Wi docz nie jest za po trze bo wa nie na sa mo rzą dow ców w par la men cie. Z kam pa nii wy nio słam
do bre do świad cze nia. Nie spo ty ka łam się z agre sją, ne ga tyw nym „pi ja rem”. To by ły do bre
spo tka nia, roz mo wy, sym pa tycz ne ko men ta rze in ter nau tów. Wy cho dzę moc no pod bu do wa -
na i ra do sna. (BW)

SZU KA LI NA MNIE HA KA, CHCIE LI MNIE ZNISZ CZYĆ
Se na tor Sta ni sław Ko gut ze Stróż pod czas pierw szej po zwy cię skich dla nie go wy bo rach
kon fe ren cji pra so wej (14 paź dzier ni ka) pod kre ślił, że wśród kan dy da tów do Se na tu uzy skał
naj wy ższe po par cie w kra ju – 66,31 proc. Se na tor ska rżył się, że przed wy bo ra mi był nę ka -
ny roz licz ny mi kon tro la mi. 

Je stem czło wie kiem „So li dar no ści”, bar dzo twar dym, nikt mnie nie zła mie. Bo po szedł
atak na mo ją fun da cję, jed na kon tro la wy cho dzi ła, dru ga wcho dzi ła. Chcie li zna leźć ha ki
na Ko gu ta. Za an ga żo wa ne w to by ły naj wy ższe or ga ny pań stwa: NIK, Urząd Kon tro li Skar -
bo wej, Pań stwo wy Fun dusz Re ha bi li ta cji Osób Nie peł no spraw nych itd. Przez pół to ra ro -
ku za rzą dzo no 23 kon tro le ró żnych or ga nów. Od by wa ły się po trzy jed no cze śnie,
a in stan cje cen tral ne, z War sza wy przy je żdża ły skon tro lo wać wy ko na nie kon tro li przez in -
sty tu cje okrę go we, kra kow skie. Kon tro le by ły też w klu bie spor to wym Ko le jarz i rów nież
nic nie wy ka za ły. Kon tro lo wa ły na wet gmi nę, czy zgod nie z pra wem prze ka za ła fun da cji
grun ty. A dział ka le żą ca ko ło ho spi cjum w Stró żach zo sta ła ku pio na na prze tar gu, bo tak
ka że pra wo, i bę dzie na niej bu do wa ny ośro dek dla cho rych na stward nie nie roz sia ne.
Chwy ta li się lu dzi umie ra ją cych, to nie lu dzie, to hie ny cmen tar ne! Mo gą wpusz czać mi -
lio ny kon tro li, Ko gu ta nikt nie zła mał, chy ba tyl ko krzyż. Kie dyś Pan Bóg roz li czy ich
za dia bel skie me to dy dzia ła nia. (BW)

ŻE BY MAT KI NIE MU SIA ŁY SIĘ MAR TWIĆ O PRZY SZŁOŚĆ DZIE CI
Mar ta Mor dar ska, peł no moc nik ds. spo łecz nych pre zy den ta No we go Są cza, z wy kształ ce nia
pe da gog (ab sol went ka KUL i Szko ły Głów nej Han dlo wej) za stą pi w sej mi ku ma ło pol skim An -
drze ja Ro man ka, któ ry zo stał po słem. W wy bo rach do sej mi ku 21 li sto pa da 2010 r. uzy ska ła
pią ty wy nik na li ście Pra wa i Spra wie dli wo ści w okrę gu nr 36, zdo by wa jąc 5 112 gło sów.

W Kra ko wie pra gnę za bie gać o spra wy lu dzi mło dych, by za pew nić im lep szy start w do -
ro słe ży cie. Mam na dzie ję, że stwo rzę z ko le ga mi z par tii do brą dru ży nę w sej mi ku. Wa żnym
ele men tem uda ne go dzia ła nia jest do bra współ pra ca ze spo łu.

Ja ko rad na chcę się zaj mo wać w głów nej mie rze spra wa mi spo łecz ny mi i sta rać się o środ -
ki na la ta 2013–2020 dla Są dec czy zny. Bar dzo wie le mo żna zdzia łać m.in. na rzecz mło dzie -
ży i mło dych do ro słych, bo ab sol wen ci nie ma ją pra cy, są bez per spek tyw. Sa ma cią gle się
mar twię, że by syn zdał ma tu rę, że by obro nił ma gi ste rium, a te raz co bę dzie jak skoń czy stu -
dia. Trze ba się sta rać, że by mat ki nie mu sia ły się tak cią gle mar twić.

Za da nia rad ne go wo je wódz kie go bę dę łą czyć z pra cą peł no moc ni ka ds. spo łecz nych pre -
zy den ta No we go Są cza. Mam na dzie ję, że uda mi się to po łą czyć, ko bie ty są bar dzo zor ga -
ni zo wa ne. Star to wa łam w wy bo rach do sej mi ku z ha słem „Mak sy mal nie dla re gio nu”
i mak sy mal nie du żo wy ma gam też od sie bie. Mam za so bą do świad cze nie pra cy w Kra ko wie
i by wa łam w nim du żo czę ściej niż mu szą rad ni. (BW)
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2010
10 LI STO PA DA
Adam Czar now ski, lat 92, kra jo znaw ca,
pi sarz, re por ter i fo to gra fik, znaw ca hi -
sto rii tu ry sty ki, au tor ksią żek o Są dec -
czyź nie, zwią za ny ro dzin nie z zie mią
mu szyń ską. Po cho wa ny w War sza wie.

4 GRUD NIA 
Ks. pra łat Jan Pan cerz, lat 73, pierw szy
i dłu go let ni (1980–2007) pro boszcz pa ra -
fii św. He le ny w No wym Są czu, bu dow -
ni czy no we go ko ścio ła Św. Krzy ża,
ani ma tor dzia łal no ści kul tu ral nej (współ -
za ło ży ciel ze spo łu mu zycz ne go i re gio nal -
ne go „Ma ła He len ka”) i cha ry ta tyw nej.

13 GRUD NIA 
Prof. Jan Sło wi kow ski, lat 95, są de cza nin,
le karz -bo ha ter, któ ry wraz z żoł nie rza mi
ZWZ uwol nił w lip cu 1940 r. uwię zio ne -
go przez ge sta po w szpi ta lu w No wym
Są czu emi sa riu sza Pań stwa Pod ziem ne -
go, Ja na Kar skie go. Wy bit ny chi rurg, bu -
dow ni czy wro cław skiej Kli ni ki Chi rur gii
Dzie cię cej. Po cho wa ny we Wro cła wiu.

18 GRUD NIA
Ja kub Müller, lat 90, Żyd ro dem z No -
we go Są cza, na ocz ny świa dek ho lo cau -
stu w get cie są dec kim, stra żnik gro bu
ca dy ka Cha ima Hal ber sta ma na cmen ta -
rzu ży dow skim przy ul. Ry bac kiej, zmarł
w Malmö w Szwe cji, po cho wa ny w Ne -
ta nii w Izra elu.

31 GRUD NIA
Kpt. Adolf Mro zow ski, lat 62, są de cza -
nin, pi lot pa sa żer skich sa mo lo tów Pol -
skich Li nii Lot ni czych LOT naj czę ściej
na tra sie do Ame ry ki Pół noc nej. 

2011
8 STYCZ NIA 
Mgr Piotr Krzysz toń, lat 54, na uczy ciel,
b. dy rek tor szko ły w Kąc lo wej), mi ło śnik
fo to gra fii i tu ry sty ki, za ło ży ciel gru py fo -
to gra ficz nej „Ko ty pod ró żne”, sku pia ją -
cą mło dych pa sjo na tów fo to gra fo wa nia. 

11 STYCZ NIA
Ks. Ka zi mierz Je dy nak, lat 60, od 1989 r.
pro boszcz pa ra fii Ka ni na.

26 STYCZ NIA 
Dr Wła dy sław Kru czek, lat 61, za słu żo ny
na uczy ciel hi sto rii w II LO w No wym Są -
czu, ho no ro wy czło nek Pol skie go To wa -
rzy stwa Hi sto rycz ne go, wy cho wał ok. 70
uczniów -olim pij czy ków. Po cho wa ny
w ro dzin nej Ptasz ko wej.

29 STYCZ NIA 
Ma rian Po pie la, lat 86, b. po seł na Sejm
PRL (w la tach 1972–1976), maj ster ślu -
sar ski, dłu go let ni pra cow nik ZNTK w No -
wym Są czu. 

31 STYCZ NIA
Jó zef Świer czek, lat 62, zna ny na Są dec -
czyź nie przed się bior ca bu dow la ny i spo -

łecz nik ze Świ niar ska, bu dow ni czy tam -
tej sze go ko ścio ła, wy sy pi ska od pa dów
ko mu nal nych w No wym Są czu – Za beł -
czu, Szko ły Pod sta wo wej (wraz z ha lą
spor to wą) nr 21 im. Ja na Paw ła II w os.
Woj ska Pol skie go w No wym Są czu.

1 LU TE GO 
Ks. pra łat Ze non Ro go zie wicz, lat 79, wy -
bit ny ka płan, pierw szy pro boszcz pa ra fii
Mat ki Bo skiej Nie po ka la nej w No wym
Są czu w la tach 1980–2002, bu dow ni czy
no we go ko ścio ła w osie dlu Mi le nium.

***
Jó zef Woj sław, lat 79, zna ny są dec ki mu -
zyk, grał m.in. w ka pe li „La chów”. Or ga -
ni sta w ko ścioł ku św. He le ny. 

LISTOPAD 201110 ODESZLI
WWW.SADECZANIN.INFO

Od li sto pa da 2010 r. do paź dzier ni ka 2011 r.

Ode szli
do Wiecz no ści...
Ko lej ny rok, ko lej ne po że gna nia. W dniu Wszyst kich Świę -
tych wspo mi na my przede wszyst kim tych, któ rzy jesz cze nie
tak daw no by li wśród nas i ocze ku ją na mo dli tew ne sło wa:
„Wiecz ne od po czy wa nie...”. W cią gu dwu na stu mie się cy
w na szym re gio nie ode szło wie lu war to ścio wych lu dzi.
Wspo mnij my ich przez chwi lę za du my…

Ewa Pa bisz Ks. Jó zef Du dek

Ma rian Po pie la Jó zef Świer czek

Adam Czar now ski Ks. Jan Pan cerz
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12 LU TE GO 
Por. Ju lian Nieć, lat 93, ps. Glo bus, żoł -
nierz Ar mii Kra jo wej, dzia łacz kom ba -
tanc ki. Po cho dził z Czcho wa, od 1946 r.
miesz kał w Kry ni cy.

25 LU TE GO 
Sta ni sła wa Go cek, lat 55, dzia łacz ka Od -
dzia łu PTTK „Be skid” w No wym Są czu,
prze wod nik be skidz ki i te re no wy. 

28 LU TE GO
Ed mund No wak, lat 80, ro dem z Po znań -
skie go, za słu żo ny dzia łacz że glar ski
na Są dec czyź nie, ry bak da le ko mor ski,
ko man dor Yacht Clu bu PTTK „Be skid”
w No wym Są czu (1978–1979).

5 MAR CA 
Woj ciech Sar nec ki, lat 63, zna ny są dec -
ki ar ty sta ma larz, lau re at Na gro dy im.
Bo le sła wa Bar bac kie go (1983). Po cho -
dził z Kra ko wa, po cho wa ny zo stał
w Bie czu.

21 MAR CA 
Mgr Ewa Pa bisz, lat 48, wi ce dy rek tor
i od 2007 r. dy rek tor Szko ły Pod sta -
wo wej im. Świę tej Ja dwi gi w No wym
Są czu.

18 KWIET NIA 
Ks. pra łat Jó zef Du dek, lat 70, ro dem
z Za wad ki k. Tę go bo rzy, pro boszcz pa -
ra fii Gry bów w la tach 1989–2006.

24 KWIET NIA
Emi lia Gą gor, lat 87, mat ka ge ne ra ła
Fran cisz ka Gą go ra, sze fa Szta bu Ge ne -
ral ne go Woj ska Pol skie go, któ ry zgi nął
w ka ta stro fie smo leń skiej.

26 KWIET NIA 
Ro bert To kar czyk, lat 63, dzia łacz sa -
mo rzą do wy, wi ce wójt Ry tra (1995–
1998), dy rek tor Przed się bior stwa
Usłu go wo -Pro duk cyj ne go „Cer bud”.

27 KWIET NIA
Ka zi mierz Bry niar ski, lat 77, ho ke ista,
tre ner, sę dzia ho ke jo wy i sa necz kar ski,
olim pij czyk, gó ral z No we go Tar gu.
W Kry ni cy miesz kał przez kil ka dzie siąt

Jan Sło wi kow ski Ja kub Müller Adolf Mro zow ski Piotr Krzysz toń Ks. Ka zi mierz Je dy nak Wła dy sław Kru czek

Ks. Ze non Ro go zie wicz Jó zef Woj sław Ju lian Nieć Sta ni sła wa Go cek Ed mund No wak Woj ciech Sar nec ki

Emi lia Gą gor Ro bert To kar czyk Ks. dr Hen ryk Ostach Sta ni sław Pan cerz Ma ria Ja wor ska Jan Twar dow ski
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lat, był tre ne rem KTH w la tach sie dem -
dzie sią tych.

1 MA JA 
Ks. dr Hen ryk Ostach, lat 87, 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), 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. Zmarł w Gor -
li cach, po cho wa ny zo stał w Ka mian nej.

15 MA JA
Sta ni sław Pan cerz, lat 78, dłu go let ni pra -
cow nik ZNTK w No wym Są czu, 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.

***
Mgr Ma ria Ja wor ska, lat 86, dłu go let nia
na uczy ciel ka wy cho wa nia fi zycz ne go
w 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, 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.

22 MA JA 
Jan Twar dow ski, lat 67, dy rek tor Wy dzia -
łu Za rzą dza nia Kry zy so we go i Ochro ny
Lud no ści Urzę du Mia sta w No wym Są czu. 

25 MA JA
Ma rek Na wa ra, lat 55, po li tyk i sa mo rzą -
do wiec, mar sza łek wo je wódz twa ma ło -
pol skie go w la tach 1998–2002
i 2006–2010., przy ja ciel Są dec czy zny,
ini cja tor wa żnych in we sty cji w na szym
re gio nie (je go pod pis wid nie je pod fi nan -
so wa niem m.in. mo stu św. Kin gi na Du -
naj cu po mię dzy Sta rym Są czem
a Brze zną oraz roz bu do wy i mo der ni za -
cji „So ko ła” w No wym Są czu)

19 CZERW CA 
Eu ge niusz Gro chal, lat 91, ko le jarz zwią za -
ny ro dzin nym ro do wo dem z No wym Są -
czem, po li tyk i dzia łacz związ ko wy wPRL,
pre zes Pol skie go Związ ku Węd kar skie go,
czło nek ko ła PZW „Za ka mie ni ca” w No -
wym Są czu. Po cho wa ny na cmen ta rzu
w No wym Są czu – Go łąb ko wi cach.

20 CZERW CA 
Mgr Ka ta rzy na Za łu ska, lat 38, fil mo -
znaw ca (UJ), or ga ni za tor ka Fe sti wa lu
Fil mo we go „Lu dzie ki na” i Mło dzie żo -
wej Aka de mii Fil mo wej przy MCK „So -
kół” w No wym Są czu.

6 LIP CA 
Ks. pra łat Wła dy sław Pią tek, lat 79,
eme ry to wa ny pro boszcz pa ra fii pw.
Świę tych Apo sto łów Pio tra i Paw ła
w Ło so si nie Dol nej, spo łecz nik, ani ma -
tor kul tu ry, au tor ksią żek hi sto rycz nych.

9 LIP CA
Mał go rza ta Ka ła marz, pri mo vo to Paw -
łow ska, lat 89, dłu go let nia pra cow ni ca
są dec kie go han dlu, mat ka rek to ra WSB -
-NLU Krzysz to fa Paw łow skie go i Pio tra
Ka ła ma rza, dzia ła cza pod ziem nej „So li -
dar no ści”. Udzie la ła się w Klu bie In te li -
gen cji Ka to lic kiej i przy ko ściel nych
sto wa rzy sze niach.

18 LIP CA 
Mie czy sław Gór ski, lat 87, są de cza nin,
naj star szy ki no ope ra tor w Pol sce,
od 1941 r. wy świe tlił w „So ko le” w No -
wym Są czu ok. 100 tys. se an sów.

27 LIP CA
Mgr Ste fan Pół chło pek, lat 94, ho no ro -
wy Oby wa tel Kry ni cy -Zdro ju, le gen da
uzdro wi ska pod Gó rą Par ko wą, wię zień
nie miec kich obo zów kon cen tra cyj nych,
po woj nie prze wod ni czą cy Pre zy dium
Miej skiej Ra dy Na ro do wej w Kry ni cy -
-Zdro ju, po my sło daw ca i or ga ni za tor Fe -
sti wa lu im. Ja na Kie pu ry, dzia łacz
kul tu ral ny i tu ry stycz ny.

1 SIERP NIA 
Ro man Rzy mek, lat 64, b. pił karz i dzia -
łacz MKS San de cja, zwią za ny z klu bem
od 40 lat. Przez wie le se zo nów peł nił
funk cję kie row ni ka dru ży ny.

12 SIERP NIA 
Prof. Zyg munt Biel czyk, lat 98, są de cza -
nin, żoł nierz Wrze śnia 1939 r. oraz Ar mii
Kra jo wej, dwu krot nie ran ny w po wsta niu
war szaw skim, na uczy ciel aka de mic ki,
teo re tyk nar ciar stwa, tre ner olim pij czy -
ków, pro rek tor AWF w War sza wie, za -
miesz ka ły od wie lu lat w Ko sa rzy skach
– Wil czych Do łach, za ło ży ciel Mu zeum

Nart w Piw nicz nej. Po cho wa ny na Sta -
rych Po wąz kach w War sza wie.

19 SIERP NIA 
Mgr Bo le sław Mar ci now ski, lat 78, na -
uczy ciel i in spek tor oświa ty w No wym
Są czu, dy rek tor szko ły w Trzy cie rzu.

20 SIERP NIA 
Zo fia Za rem ba, z d. Kło sow ska, lat 90,
dłu go let ni (w la tach 1942–1981) pra -
cow nik ma gi stra tu w No wym Są czu.
Pro wa dzi ła m.in. se kre ta riat prze wod ni -
czą ce go Pre zy dium Miej skiej Ra dy Na 
ro do wej Ja nu sza Piecz kow skie go i je go
na stęp ców. Zmar ła w War sza wie, po cho -
wa na zo sta ła w ro dzin nym mie ście.

Ks. Wła dy sław Tu rek Sta ni sław Chwa sto wicz

Bo le sław Mar ci now ski Zo fia Za rem ba

Eu ge niusz Gro chal Ka ta rzy na Za łu ska
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***
Inż. Wła dy sław Skal ski, lat 70, no wo ta -
rża nin, po seł Sej mu kon trak to we go z li -
sty Ko mi te tu Oby wa tel skie go w b.
wo je wódz twie no wo są dec kim w la -
tach 1989–1991, dzia łacz pod ha lań skiej
„So li dar no ści”, pra cow nik NZPS „Pod -
ha le”, in ter no wa ny w sta nie wo jen nym,
ini cja tor po wo ła nia re gio nal nej gru py
„Ujaw nić Praw dę”.

***
Dr Wa cław Racz kow ski, lat 63, hi sto -
ryk, w okre sie PRL pra cow nik KW
PZPR w No wym Są czu, wi ce dy rek tor
i dy rek tor Wo je wódz kie go Urzę du Pra -
cy w No wym Są czu (1994–1998) i od -
dzia łu „Pra sa – Ksią żka – Ruch”
(2002–2007).

21 SIERP NIA
Bo gu mił Ciu ła, lat 62, ps. Bo bek, jed -
na z naj barw niej szych po sta ci są dec kie -
go śro do wi ska kul tu ral ne go, in struk tor
te atral ny, ka ba re ciarz („Lach”), twór ca
i kie row nik Te atru Dzie cię ce go – Luź nej
Gru py Cu do ki -Szu ro ki.

31 SIERP NIA 
Prof. Mie czy sław Gó row ski, lat 70, ro -
dem z Mił ko wej (gmi na Ko rzen na), wy -

bit ny ar ty sta pol skiej szko ły pla ka tu, wy -
kła dow ca kra kow skiej ASP.

18 WRZE ŚNIA
Prof. Bog dan Cho czew ski, lat 76, są de -
cza nin, wy bit ny ma te ma tyk, na uko wiec
zwią za ny z Aka de mią Gór ni czo -Hut ni -
czą w Kra ko wie. Po cho wa ny na cmen ta -
rzu Sal wa tor skim.

30 WRZE ŚNIA
Mgr inż. Bo gu sław Ku rek, lat 59, an gli -
sta w Szko le Pod sta wo wej, a na stęp nie
Gim na zjum nr 2 im. Ur szu li Ko cha now -
skiej (ks. Ja na Twar dow skie go) w No -
wym Są czu, gdzie urzą dził cen trum
an glo sa skie, któ re utrzy mu je kon tak ty
z part ne ra mi z USA i An glii.

1 PAŹ DZIER NI KA
Ma ria Ryś -Al len, lat 94, ostat nia z przed -
wo jen ne go po ko le nia pa trio tycz nej ro -
dzi ny Ry siów z No we go Są cza, m.in.
sio stra ku rie ra pań stwa pod ziem ne go
Zbi gnie wa Ry sia i ak tor ki Zo fii Ry siów -
nej. Zmar ła w Cam brid ge w An glii.

5 PAŹ DZIER NI KA
Ks. pra łat ka no nik dr Wła dy sław Tu rek,
lat 78, ro dem z Na sza co wic, w prze szło -

ści dłu go let ni rek tor Wy ższe go Se mi na -
rium Du chow ne go „Ho sia num” w Olsz -
ty nie i dy rek tor Ko le gium Teo lo gicz ne go
w Ka li nin gra dzie. Wy cho wał ok. 500 ka -
pła nów, w tym kil ku bi sku pów. Zmarł
na gle w ba zy li ce św. Mał go rza ty w No -
wym Są czu, przed jed nym z kon fe sjo na -
łów, w ocze ki wa niu na spo wiedź.
Po cho wa ny w Po de gro dziu. 

16 PAŹ DZIER NI KA
Na cmen ta rzu w Tro piu po że gna no Ka -
zi mie rza Cia ra cha. Zmarł po cho dzil
z Wi to wic Gór nych, w la tach 1990–1995
był wój tem gmi ny Ło so si na Dol na,
a wcze śniej dłu go let nim pra cow ni kiem
gro madz kich rad na ro do wych (m. in.
prze wod ni czą cym w Wi to wi cach Dol -
nych), se kre ta rzem Urzę du Gmi ny w Ło -
so si nie Dol nej w la tach 1973–1999.

21 PAŹ DZIER NI KA
Sta ni sław Chwa sto wicz, lat, 77, zna ny na -
uczy ciel, spor to wiec i tre ner. Dy rek -
tor I LO im. J. Dłu go sza w No wym Są czu
w la tach 1980–1991, gdzie za ini cjo wał
bu do wę no we go pa wi lo nu szkol ne go. Ja -
ko pił karz grał w San de cji i Po lo nii War -
sza wa (wy stą pił m.in. w dru giej
re pre zen ta cji Pol ski). (RED)

Ks. Wła dy sław Pią tek Mał go rza ta Ka ła marz Mie czy sław Gór ski Ste fan Pół chło pek Ro man Rzy mek Zyg munt Biel czyk

Wła dy sław Skal ski Bo gu mił Ciu ła Mie czy sław Gó row ski Bog dan Cho czew ski Bo gu sław Ku rek Ma ria Ryś -Al len
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Fre kwen cja wy nio sła: 48,75 proc. Wa żne gło sy: 94,56 proc.
O 10 man da tów (o je den wię cej niż w 2007 r. z po wo du

pro por cjo nal ne go wzro stu licz by lud no ści) ubie ga ło się 157
kan dy da tów z 9 ko mi te tów.

Wy bo ry do Se na tu od by ły się po raz pierw szy w jed no man -
da to wej for mu le: w okrę gu wy bor czym nr 37 (po wia ty: gor -
lic ki, no wo są dec ki i mia sto No wy Sącz) spo śród 308 854
upraw nio nych od da no 152 999 wa żnych gło sów. 

Star to wa ło dwóch kan dy da tów. Zwy cię żył Sta ni sław Ko -
gut (PiS) – 101 454 (66,31 proc.), wy prze da jąc Grze go rza Do -
bo sza (PO) – 51 555 (33,69) proc.). 

W mie ście No wym Są czu prze wa ga S. Ko gu ta nie by ła już
tak wy raź na: S. Ko gut – 19 843 (54,09 proc.), G. Do bosz
– 16 843 (45,91 proc.).

Wy ni ki gło so wa nia w okrę gu są dec ko -pod ha lań skim oka -
za ły się dia me tral nie od mien ne niż w kra ju. PiS zmia żdżył
kon ku ren tów i po więk szył swój stan po sia da nia z 5 do 7 man -
da tów, a po zo sta łe 3 zdo by ła PO. 

In te re su ją ce, że PiS i PO uzy ska ły w okrę gu 14 pra wie
iden tycz ny re zul tat, jak czte ry la ta te mu (51,48 i 27,90 proc,
a w 2007 r. od po wied nio: 51,35 i 28,76 proc.), ale dzię ki do -
dat ko we mu, dzie sią te mu man da to wi i słab sze mu wy ni ko wi

PSL, par tia Ja ro sła wa Ka czyń skie go po więk szy ła swój stan
po sia da nia o dwa man da ty, a Plat for ma po zo sta ła przy trzech. 

Ko mi te ty Wy bor cze Ru chu Pa li ko ta, PSL i SLD nie wzię -
ły udzia łu w po dzia le „tor tu wy bor cze go”, po mi mo iż w ska li
kra ju prze kro czy ły 5-pro cen to wy próg wy bor czy. W na szym
re gio nie do Sej mu nie we szli lo kal ni li de rzy: PSL Bro ni sław
Dut ka (po seł w la tach 1991–1997, 2001–2011) – 6 583 i SLD
(Ka zi mierz Sas, po seł w la tach 1993–2005) – 5 121. Na za -
jutrz po wy bo rach K. Sas za po wie dział wy co fa nie się z dzia -
łal no ści pu blicz nej.

W in te re su ją cym nas okrę gu wy bor czym wy ni ki by ły na -
stę pu ją ce: PiS – 143 543 (51,58 proc.), PO – 77 809 (27,90 proc.),
PSL – 19 387 (6,95), Ruch Pa li ko ta – 13 022 (4,67 proc.), SLD
– 11 750 (4,21 proc.), PJN – 6 041 (2,27 proc.), No wa Pra wi ca Ja -
nu sza Kor wi na Mik ke go – 4 963 (1,78 proc.), Pra wi ca RP
– 1 307 (0,48 proc.), Pol ska Par tia Pra cy Sier pień „80 – 1 001
(0,36 proc.).

Po sła mi zo sta li z PiS: 
Ar ka diusz Mu lar czyk z No we go Są cza – 45 801 gło sów,
Bar ba ra Bar tuś z Gor lic – 14 652, 
Wie sław Jan czyk z Mę ci ny – 13 993, 
Edward Siar ka z Ra by Wy żnej – 13 264, 
An na Pa luch z Kro ścien ka – 9 764, 
An drzej Ro ma nek z Ło so si ny Dol nej – 9 743
Piotr Na im ski z War sza wy, współ za ło ży ciel KOR, szef UOP

w rzą dzie Ja na Ol szew skie go w 1992 r. – 5 388; 

Wy bor cza sta ty sty ka

PiS zmia żdżył ry wa li
9 paź dzier ni ka w wy bo rach do Sej mu w okrę gu
wy bor czym nr 14 (obej mu ją cym po wia ty: ta trzań -
ski, no wo tar ski, li ma now ski, no wo są dec ki, gor lic ki
i mia sto No wy Sącz) spo śród 599 465 upraw nio -
nych osób w gło so wa niu wzię ło udział 292 241
(wy da no 295 086 kart do gło so wa nia).

Andrzej Romanek
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z PO: 
An drzej Czer wiń ski z No we go Są cza – 16 723, 
An drzej Gut -Mo sto wy z Za ko pa ne go – 15 345
Ma rian Cy coń, bur mistrz Sta re go Są cza, star tu ją cy z po zy -

cji nr 10 – 10 678.
***

Be ne fi cjen tem wy bo rów par la men tar nych oka za ła się Mar -
ta Mor dar ska, peł no moc nik pre zy den ta No we go Są cza ds.
spo łecz nych, któ ra za stą pi ła no we go po sła An drze ja Ro man -
ka w Sej mi ku wo je wódz twa ma ło pol skie go. W gło so wa niu
do sej mi ku w 2010 r. za ję ła pią te miej sce, za Ro man kiem,
na li ście PiS z 5112 gło sa mi. Na to miast Ma rian Cy coń zwol -
nił fo tel bur mi strza Sta re go Są cza (wy bo ry od bę dą się na po -
cząt ku 2012 r.). Bli sko man da tu po sła jest też Edward Cią gło,
pod wa run kiem je że li Mu lar czyk, Na im ski czy np. Ro ma nek
wy star tu ją z po wo dze niem w naj bli ższych (2014) wy bo rach
do eu ro par la men tu i wów czas zwol nią miej sce.

CZO ŁO WA PIĘT NAST KA
Oto czo ło wa pięt nast ka kan dy da tów w ran kin gu

uwzględ nia ją cym bez względ ną ilość otrzy ma nych gło sów: 
Ar ka diusz Mu lar czyk (PiS) – 45 801
An drzej Czer wiń ski (PO) – 16 723
An drzej Gut -Mo sto wy (PO) – 15 345
Bar ba ra Bar tuś (PiS) – 14 652
Wie sław Jan czyk (PiS) – 13 993
Edward Siar ka (PiS) – 13 264
Ma rian Cy coń (PO) – 10 678
An na Pa luch (PiS) – 9 764
An drzej Ro ma nek (PiS) – 9 743
Mał go rza ta Ma łuch (PO) – 6 843
Bro ni sław Dut ka (PSL) – 6 583
Ta de usz Pa ta li ta (PO) – 6 422
Piotr Na im ski (PiS) – 5 388
Ka zi mierz Ban dyk (RP) – 5 256
Ka zi mierz Sas (SLD) – 5 121
Le szek Zegz da (PO) – 4 821
Edward Cią gło (PiS) – 4 270
Jan Pi chu ra (PiS) – 3 817
Le szek Do ru la (PiS) – 3 660
Ewa Fi li piak (PiS) – 3 513

WY NI KI W NO WYM SĄ CZU
W sa mym No wym Są czu (50 ob wo do wych ko mi sjach wy -

bor czych) PiS uzy ska ło 42,22 proc. gło sów, a PO – 36,83 proc. Po -
zo sta łe ko mi te ty wy bor cze: SLD – 7,48 proc., Ruch Pa li ko ta – 6,31
proc., PSL – 2,38 proc., NP – 2,27 proc., PJN – 1,78 proc., Pra wi ca
RP – 0,47 proc., PPP Sier pień „80 – 0,24 proc.

Pierw szą dzie siąt kę naj lep szych wy ni ków utwo rzy li:
Ar ka diusz Mu lar czyk (PiS) – 9 375 (25,45 proc.)
An drzej Czer wiń ski (PO) – 5 987 (16,25 proc.) 
Ma rian Cy coń (PO) – 3 708 (10,07 proc.).
Ka zi mierz Sas (SLD) – 2 083 (5,65 proc.)
Le szek Zegz da (PO) – 2 025 (5,50 proc.)
Piotr Na im ski (PiS) – 1 724 (4,68 proc.)
An drzej Ro ma nek (PiS) – 1 710 (4,64 proc.)

Ka zi mierz Ban dyk (RP) – 887 (2,41 proc.)
Jo lan ta Re ichert (RP) – 666 (1,81 proc.)
Wie sław Jan czyk (PiS– 637 (1,73 proc.)
Fre kwen cja w mie ście by ła wy ższa niż w re gio nie: 57,02 proc.

***
Wy bo ry w kra ju wy gra ła Plat for ma Oby wa tel ska uzy sku -

jąc 39,18 %. Na stęp ny był PiS – 29,89%, Ruch Pa li ko ta – 10,02%,
PSL – 8,36% i SLD – 8,24%. 

Pol ska Jest Naj wa żniej sza, No wa Pra wi ca Ja nu sza Kor wi -
na Mik ke go, Pra wi ca (Ma ria na Jur ka) i Pol ska Par tia Pra cy
Sier pień „80 nie we szły do par la men tu. 

Fre kwen cja w kra ju: 48,87 proc. Od da no 14 mln 369 tys. 503
gło sy wa żne. (RED)

Radość w sztabie PO

Wielcy przegrani Bronisław Dutka i Kazimierz Sas
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T
ym cza sem bur mistrz Sta re go
Są cza osią gnął wy nik lep szy
od wie lu po słów w okrę gu! Był
do pie ro dzie sią ty na li ście i mi -

mo to zy skał 10 678 gło sów, a An na Pa -
luch (PiS) – 9 764, Bro ni sław Dut ka
(PSL) – 6 583, krót ko spra wu ją cy man -
dat Ta de usz Pa ta li ta (PO) – 6 422. Nie
wspo mi na jąc o kan dy du ją cym u nas Ka -
zi mie rzu Haj dzie (PJN, 1 525 gło sów),
bo był po słem – „spa do chro nia rzem”
z zie mi chrza now skiej.

POD URO KIEM ŚW. KIN GI
By ły po seł UW prze sko czył wie lu

kan dy da tów ze swo jej li sty, na któ rych

sta wia no w Plat for mie Oby wa tel skiej
bar dziej niż na Cy co nia. Miał wy nik
lep szy niż kan dy dat ka o tak du żym na -
zwi sku, jak Bar ba ra Dzi wisz, bra ta ni ca
me tro po li ty kra kow skie go i oso bi ste go
se kre ta rza Ja na Paw ła II. Gło so wa ły
na nią tyl ko 3 124 oso by. W wy bo rach
sa mo rzą do wych na rad ną wo je wódz ką
wy bra no ją 14 808 gło sa mi.

Zaś Ma rian Cy coń lep szy wy nik niż
w wy bo rach sa mo rzą do wych (bur mi -
strzem zo stał dzię ki 7 233 gło som). Dziś
je dy ne, o co się mar twi, to kto go za stą -
pi w Sta rym Są czu. Kie dy wio sną de cy -
do wał się na start do Sej mu, py ta li śmy
go, czy wi dzi swe go na stęp cę w fo te lu

bur mi strza. Od parł: – Po prę ka żde go,
kto bę dzie chciał zbu do wać lot ni sko i bę -
dzie gwa ran to wał, że zro bi dla Są dec -
czy zny coś do bre go.

Bur mistrz gro du św. Kin gi zdy stan -
so wał też Lesz ka Zegz dę, któ ry wy da -
wał się mieć już róg man da tu
po sel skie go w kie sze ni. Szef klu bu rad -
nych PO i by ły wi ce mar sza łek Ma ło pol -
ski miał do sko na łą po zy cję w po wie cie
gor lic kim, w któ rym otwie rał ró żne in -
we sty cje. Pod czas gor lic kiej kon wen cji
Plat for my spra wiał wra że nie go spo da -
rza i roz da wał swo ją ga zet kę wy bor czą,
z któ rej wy ni ka ło, że był spi ri tus mo vens
więk szo ści in we sty cji wspie ra nych
przez sa mo rząd wo je wódz twa. Pre zen -
to wał się na zdję ciach z eli tą Ko ścio ła
(kar dy nał Sta ni sław Dzi wisz), kul tu ry
(Je rzy Stuhr) i po li ty ki (pre zy dent Bro -
ni sław Ko mo row ski). Efekt był jed nak
sła by. W ze szło rocz nych wy bo rach
do sej mi ku Ma ło pol ski Zegz dę po par -
ło 17 013 wy bor ców, 9 paź dzier ni -
ka 2011 r. w wy bo rach par la men tar nych
– 4 821.

Dziś Le szek Zegz da przy zna je, że
jest roz cza ro wa ny: – Na Są dec czyź nie,
w ra mach na szych struk tur PO mie li śmy
du żą kon ku ren cję mie dzy so bą. Nie
ukry wam, że li czy łem na to, że do sta nę
się do par la men tu. Nie by ło mi to da -
ne… Ma rian Cy coń zro bił bar dzo do bry
wy nik i ser decz nie mu gra tu lu ję.

Naj więk szy wy gra ny – Cy coń
Naj więk szy prze gra ny – Dut ka

Spo ro nie spo dzia nek spra wi li po li ty kom wy bor cy na sze go
okrę gu. Do Sej mu nie wszedł li der PSL Bro ni sław Dut ka, któ -
ry spra wo wał man dat po sel ski nie prze rwa nie od 10 lat. Trze -
ci wy nik na li ście PO miał zaś Ma rian Cy coń, choć wie lu
sta wia ło na to, że je go wal ka o man dat to rzecz wąt pli wa,
a pew niej szym zwy cięz cą jest Le szek Ze zg da. 

Bur mistrz gro du św. Kin -
gi zdy stan so wał też Lesz -
ka Zegz dę, któ ry
wy da wał się mieć już róg
man da tu po sel skie go
w kie sze ni. Szef klu bu
rad nych PO miał do sko -
na łą po zy cję w po wie cie
gor lic kim.

Hasło wyborcze M. Cyconia – czyny, nie słowa – wisiało w sądeckim rynku
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„CZAR NY KOŃ” Z SĘ KO WEJ
Na mar gi ne sie we wnątrz par tyj ne go

star cia Cy co nia z Zegz dą ob ja wi ła się
kan dy dat ka, któ ra mo gła być czar nym
ko niem tych wy bo rów – Mał go rza ta
Ma łuch, wójt Sę ko wej. Na li stę, na do -
brą trze cią po zy cję, wsko czy ła w ostat -
niej chwi li, po skan da lu zwią za nym
z kan dy dat ką z Bie cza (zre zy gno wa ła).
W po wy bor czy po ra nek przez dłu gą
chwi lę wy da wa ło się, że to Ma łu cho wej
przy pad nie czwar ty man dat po sel ski, ale
tra fił do eki py Pra wa i Spra wie dli wo ści.

I choć osta tecz nie po słan ką pa ni wójt
nie zo sta ła, to jed nak jest wy gra ną tych
wy bo rów: jak na pierw szy start do Sej -
mu zro bi ła do bry wy nik, bo do sta ła
aż 6 843 gło sy. Zno wu – wię cej niż
Zegz da i niż po seł Pa ta li ta. Wy bor cy
w Gor lic kiem nie za ufa li by łe mu wi ce -
mar szał ko wi, któ ry – jak za pew niał
– przy wo ził im unij ne do ta cje, tyl ko
przed sta wi ciel ce swo je go sa mo rzą du:
Zegz da do stał w tym po wie cie 1 025
gło sów, Ma łuch pięć ra zy ty le – 5 407!
Zdy stan so wa ła by łe go gor lic kie go po sła
SLD Ja na Kna pi ka (w ca łym okrę -
gu 842 gło sy), a ta kże Ja dwi gę Wój to -
wicz (w su mie 906 gło sów), zna ną
nad Ro pą biz ne swo man i rad ną gor lic -
ką, dwu krot ną kan dy dat kę na bur mi strza
Gor lic, na gro dzo ną ty tu łem Gor li cza -
nin 2006 ro ku i pre sti żo wą na gro dą Zło -
te go Li ścia Dę bu.

SA LON OD RZU CO NYCH
Le szek Zegz da jest więc nie ja ko po -

dwój nym prze gra nym, ale na pew no nie
tak wiel kim, jak po seł I, IV, V i VI ka -
den cji Bro ni sław Dut ka. Lu do wiec spra -
wo wał w su mie man dat pra wie 13 lat.

W noc wy bor czą nie ukry wał, że jest za -
sko czo ny tak ni skim wy ni kiem PSL
w son da żach. – Na pew no nie zmru żę
oka. Bę dę cze kał na wstęp ne wy ni ki
z na sze go okrę gu – mó wił na szej re por -
ter ce. Do cze kał się 19 387 gło sów na li -
stę, w wy bo rach par la men tar nych
w 2007 ro ku PSL miał o po nad po ło wę
wię cej – 30 636 gło sów. No to wa nia sa -
me go po sła spa dły z 8 764 do 6 583 gło -
sów. Fakt, że czte ry la ta te mu gło so wa ło
wię cej wy bor ców niż w tym ro ku (52,27

proc., dziś 48, 75 pro cent), ale no to wa -
nia PSL spa dły bar dziej niż fre kwen cja.
Dziś Dut ka ode brał tyl ko je den te le fon
od dzien ni ka rza me diów re gio nal nych
i po wie dział, że po trze bu je dwóch ty go -
dni na prze my śle nia. Po tem bę dzie wy -
ni ki ko men to wał.

Prze gra nym jest też Ka zi mierz Sas,
szef ma ło pol skie go SLD. W wy bo rach
czte ry la ta te mu je go li sta uzy ska -
ła 19 057 gło sów, on sam –10 483.
W nie dzie lę li der le wi cy otrzy mał po -
par cie o po ło wę ni ższe – 5 121 wy bor -
ców. Ca ła li sta So ju szu – 11 750. Ale
Sas od wa żnie wy cią ga z te go wnio ski.
– To klę ska, wie le rze czy trze ba zmie -
nić. Wy co fam się z ży cia po li tycz ne go,
sko ro mo ja ofer ta i mój spo sób pro wa -
dze nia de ba ty pu blicz nej nie zy ska ły ak -
cep ta cji spo łecz nej. Bę dę człon kiem
SLD, ale żad nych funk cji nie chcę peł -
nić. Bę dą te raz wy bo ry w ko łach, ra dach
po wia to wych i w re gio nach – nie star tu -
ję – za de kla ro wał.

W OPA RACH SUK CE SU
Zwy cięz cą wy bo rów jest na to miast

An drzej Ro ma nek, rad ny wo je wódz ki
PiS, któ ry zdo był 9 743 star tu jąc z siód -

me go miej sca li sty. Co praw da po pra wił
swój wy nik sprzed czte rech lat nie -
znacz nie (do stał wte dy 9 273 gło sy)
i zy skał po par cie o wie le mniej sze niż
w wy bo rach do sej mi ku ma ło pol skie go
(w 2010 r. miał naj lep szy wy nik w okrę -
gu – 25 357), ale man dat po sel ski wy -
wal czył. A miał moc ne go prze ciw ni ka.
– To by ło bar dzo trud ne, bo wal czy łem
o gło sy w re gio nie Ar ka diu sza Mu lar -
czy ka. To był mój naj po wa żniej szy kon -
ku rent. Jest po li ty kiem roz po zna wal nym
i jest mu du żo ła twiej – przy znał Ro ma -
nek. W kam pa nii przy je cha ło do No we -
go Są cza, by go wspie rać, wie le zna nych

I choć osta tecz nie po -
słan ką pa ni wójt nie zo -
sta ła, to jed nak jest
wy gra ną tych wy bo rów:
jak na pierw szy start
do Sej mu zro bi ła do bry
wy nik, bo do sta ła
aż 6 843 gło sy. Zno wu
– wię cej niż Zegz da i niż
po seł Pa ta li ta. 
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po sta ci, m.in. eu ro po sło wie z Po mo rza
Ta de usz Cy mań ski i Ja cek Kur ski. – Ale
wy da je się, że dla mnie klu czo wym
wspar ciem by ła po moc mi ni stra Zbi -
gnie wa Zio bry, któ ry jest oso bą zna ną
i wy ra zi stą – są dzi Ro ma nek.

Try um fo wać mo że też rzecz ja sna
Ar ka diusz Mu lar czyk, li der są dec kie go
PiS, bo je go li ście uda ło się zdo być aż 7
z 10 man da tów w okrę gu nr 14. To po -
zy cja od wrot na do tej, ja ką Pra wo
i Spra wie dli wość uzy ska ło w kra ju
(prze gra ło z PO). Sam po seł miał naj -
wię cej gło sów w okrę gu, jed nak zdo był
ich mniej niż w gło so wa niu do par la -
men tu czte ry la ta te mu (wte dy 47 929,
w tych wy bo rach 45 801). Stra cił spo ro
sym pa ty ków na rzecz… ko le gów?
Wiel kie zwy cię stwo PiS nie jest bo wiem
je go in dy wi du al ną za słu gą, tyl ko moc -
nej po zy cji par tii w na szym kon ser wa -
tyw nym re gio nie. Mu lar czyk sam
przy zna je, że suk ces jest zbio ro wy. – To
wy raz do ce nie nia na szej pra cy przez 4
la ta, tej w War sza wie i w na szym te re -
nie. A ta kże efekt bar dzo moc nej li sty
wy bor czej – wy li cza.

Na tej li ście zna la zło się prze cież
– po za nim – czwo ro po słów i wy prze -
dzi li wie lu in nych kan dy da tów: trze cie
miej sce w okrę gu uzy ska ła gor lic ka po -
słan ka Bar ba ra Bar tuś (14 652 gło sy),
a ko lej ne Wie sław Jan czyk (13 993 gło -
sy) i Edward Siar ka (13 264 gło sy).

Jan czyk mó wi o swo im wy ni ku „re -
we la cyj ny pro gres” – po cho dzi z Li ma -
nowsz czy zny i to na nie go tam tej si
wy bor cy od da li swo je gło sy (10 214
w po wie cie li ma now skim) a nie na po -
sła Dut kę (tyl ko 3 590)! Po pra wił swój

wy nik z 2007 ro ku o 4 tys. gło sów. – To
dla mnie ogrom ne za sko cze nie i sa tys -
fak cja. Je stem pierw szym po słem PiS
na Li ma nowsz czyź nie, któ ry bę dzie
peł nił dru gą z rzę du ka den cję. Wy bor -
cy do ce ni li, że je stem na ka żde za wo ła -
nie – ko men to wał Jan czyk. Bę dzie
je dy nym po słem Li ma nowsz czy zny,
ostat nio by ło ich aż trzech: on, Dut ka
i Pa ta li ta.

Na li ście PiS zna lazł się rów nież zna -
ny dzia łacz nie pod le gło ścio wy, współ -
twór ca KOR, szef UOP w rzą dzie
Ja na Ol szew skie go, wi ce mi ni ster go spo -
dar ki w eki pie Ja ro sła wa Ka czyń skie go.

Piotr Na im ski jest kan dy da tem przy sła -
nym z War sza wy, man dat do stał ja ko
siód my, ten man dat, któ ry o ma ły włos
by przy padł Mał go rza cie Ma łuch z PO.
Do stał go dzię ki wy so kie mu wy ni ko wi
PiS, ale też znacz nie się do te go wy ni ku
przy czy nił – jak na „spa do chro nia rza”
ze sto li cy zdo był na praw dę du żo gło sów,
bo 5 388.

PRZE GRA NI – WY GRA NI
Wy gra ny mi wy bo rów są li de rzy li sty

Plat for my Oby wa tel skiej: An drzej Czer -
wiń ski, któ ry uzy skał dru gi po Mu lar -
czy ku wy nik w okrę gu (16 723 gło sy)
i An drzej Gut -Mo sto wy z trze cim wy -
ni kiem (15 345 gło sów). Ale pa trząc
na wy ni ki sprzed czte rech lat nie jest już
tak we so ło. Plat for ma w kra ju wy bo ry
wy gra ła, lecz w okrę gu nr 14 Czer wiń -
ski zdo był aż o 8 ty się cy gło sów mniej
niż w wy bo rach par la men tar nych
w 2007 ro ku (wte dy po par ło go 24 708
wy bor ców), Gut -Mo sto wy tyl ko o kil -
ka set (16 009). PiS ma wię cej po słów
niż w po przed niej ka den cji, PO utrzy -
ma ła sta tus quo – ma trzy man da ty po -
sel skie.

– Do ce niam si łę PiS i gra tu lu ję do -
bre go wy ni ku – ko men to wał wczo raj po -
seł Czer wiń ski, któ ry wca le nie czu je się
prze gra ny: – Ni gdy nie mó wi łem, że zdo -
bę dzie my czte ry man da ty, bo nie mia łem
wy bu ja łych am bi cji. Mój re zul tat bar dzo

Plat for ma w kra ju wy bo -
ry wy gra ła, lecz w okrę -
gu nr 14 Czer wiń ski
zdo był aż o 8 ty się cy gło -
sów mniej niż w wy bo -
rach par la men tar nych
w 2007 ro ku, Gut -Mo sto -
wy tyl ko o kil ka set.
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mnie sa tys fak cjo nu je. Po twier dzi łem po -
zy cję li de ra i mu szę ja sno po wie dzieć, że
za wdzię czam to wy łącz nie wy bor com,
któ rzy na mnie za gło so wa li.

BER NA DE TA WASZ KIE LE WICZ 

Ile głosów
zabrakło
ludowcom
do mandatu?

W
szta bach wy bor czych
trwa po wy bor czy re ma -
nent i szu ka nie win nych
po ra żki. Tyl ko w szta bie

no wo są dec kie go PiS świę tu ją z po wo du
zdo by cia 7 z 10 man da tów, ja kie by ły
do wzię cia w okrę gu 14. Resz ta to wa -
rzy stwa ma po wy bor cze go ka ca. 

Jak ob li czy li śmy, PSL za bra kło
do man da tu 1 119 gło sów, zaś Plat for -
ma Oby wa tel ska mu sia ła by do stać
o 4 219 gło sów wię cej, aby mia ła czwar -
te go po sła. W przy pad ku SLD i Ru chu
Pa li ko ta to już jest prze paść.

We dług me to dy d’Hon ta prze li cza -
nia gło sów na man da ty, któ ra fa wo ry -
zu je zwy cię skie ugru po wa nia, wy nik
po szcze gól nych ko mi te tów wy bor -
czych dzie li się przez ko lej ne licz by
głów ne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7…, a po tem
po rząd ku je się otrzy ma ne ilo ra zy
od naj więk sze go, aż do wy czer pa nia
pu li man da tów. Ra chu nek jest pro sty,
wy star czy zna jo mość ta blicz ki mno że -
nia, mo żna się obejść bez kal ku la to ra.

I tak dzie ląc wy nik wy bor czy PiS
(143 543 gło sów), PO (77 809), PSL
(19 387) przez licz by głów ne
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da lej nie ma po trze -
by) otrzy mu je my 10 na stę pu ją cych ilo -
ra zów: 143 543 (man dat pierw szy
– PiS), 77 809 (man dat dru gi
– PO), 71 771 (man dat trze ci – PiS),
47 847 (man dat czwar ty – PiS), 38 904
(man dat pią ty – PO), 35 885 (man dat
szó sty – PiS), 28 708 (man dat siód my
– PiS), 25 703 (man dat ósmy
– PO), 23 923 (man dat dzie wią ty
– PiS), 20 506 (man dat dzie sią ty – PiS).

Dzie sią ty man dat, któ re go lo sy
do koń ca się wa ży ły, przy padł Pio tro wi

Na im skie mu z PiS. I nie ma zna cze nia,
że Na im ski do stał mniej gło sów (5 388)
niż li der li sty PSL – Bro ni sław Dut ka
(6 583) i dwój ka kan dy da tów PO: Mał -
go rza ta Ma łuch (6 843) i Ta de usz Pa ta -
li ta (6 422). Tak dzia ła me to da d’Hon ta. 

GDZIE PIS ZMIAŻDŻYŁ
KANDYDATÓW PO, A GDZIE
PLATFORMA WYGRAŁA?

W okrę gu 14 PiS zde cy do wa nie
wy grał z PO, a by ły gmi ny, gdzie par -
tia Ja ro sła wa Ka czyń skie go wprost
zmia żdży ła ugru po wa nie Do nal da Tu -
ska. Naj lep szy wy nik PiS uzy skał
w gmi nie Gry bów – 73,46 proc.
W ma tecz ni ku se na to ra Sta ni sła wa
Ko gu ta na PO pa dło za le d wie 12,46
proc. gło sów. 

Nie wie le mniej sze po par cie PiS uzy -
skał w Ło so si nie Dol nej – 72,36 proc.
La sko wej – 70,68 proc. i Ja błon ce
na Ora wie – 69,14 proc., gdzie zbie rał
gło sy po seł Edward Siar ka.

Plat for ma Oby wa tel ska naj lep szy re -
zul tat osią gnę ła w Sę ko wej – 54,68
proc. gło sów, skąd kan dy do wa ła wójt
Mał go rza ta Ma łuch, któ ra uzy ska ła
czwar ty wy nik na li ście, ocie ra jąc się
o man dat.

Plat for ma wy gra ła z PiS -em ta kże
w Czorsz ty nie – 45,60: 32,11; Uściu
Gor lic kim: – 39,12: 31,81 oraz w mia -
stach: Za ko pa nem – 45,16: 35,76;
Szczaw ni cy: 42,57: 35,51; No wym Tar -
gu – 40,77: 37,37 i Kry ni cy -Zdro -
ju: 36,80: 35,27. W No wym Są czu PO
prze gra ła z PiS -em wy raź nie
– 36,83: 42,22.

Plat for my naj mniej gło sów – 10,64
proc. uzy ska ła we wspo mnia nej La sko -
wej. War to przy po mnieć, że La sko wa

W okrę gu 14 PiS zde cy do -
wa nie wy grał z PO, a by ły
gmi ny, gdzie par tia Ja ro -
sła wa Ka czyń skie go
wprost zmia żdży ła ugru -
po wa nie Do nal da Tu ska.
Naj lep szy wy nik PiS uzy -
skał w gmi nie Gry bów
– 73,46 proc.
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i czę ścio wo gmi na Ło so si na Dol -
na wcho dzą w skład de ka na tu uja no wic -
kie go, wy ka zu ją ce go się od lat
naj więk szą po bo żno ścią pod wzglę dem
prak tyk re li gij nych. Kiep sko po szło PO
rów nież w Ko rzen nej – 10,96 proc.,
gdzie prze gra ła jesz cze z PSL – 12,22
proc. 

GDZIE DOBRY WYNIK
UZYSKAŁY LISTY PSL, 
SLD I RUCHU PALIKOTA?

W okrę gu nr 14 tort wy bor czy po -
dzie li ły po mię dzy sie bie PiS i PO. Trzy
mniej sze par tie: PSL, SLD i Ruch Pa li -
ko ta, choć do sta ły się do Sej mu, to w na -
szym okrę gu nie zdo by ły żad ne go

man da tu, uzy sku jąc od po wied nio: 6,95
proc., 4,21 proc. i 4,67 proc. gło sów. 

PSL naj lep szy wy nik uzy skał
w gmi nie Li ma no wa – 20,14 proc.,
skąd ubie gał się o re elek cję po seł Bro -
ni sław Dut ka. Do bry wy nik par tia Wal -
de ma ra Paw la ka uzy ska ła ta kże
w tra dy cyj nym ba stio nie lu do wców,
gmi nie Gró dek nad Du naj cem – 16,79
proc. PSL nie źle też po szło w Łu ko wi -
cy – 14,41 proc.; Jo dłow ni ku – 14,03
proc., Ko rzen nej – 12,22 proc. i Łąc ku
– 12,17 proc.

SLD naj lep szy re zul tat od no to wał
w Li pin kach – 16,67 proc., skąd kan dy -
do wał by ły po seł Jan Kna pik. W Gor li -
cach na So jusz gło so wa ło 11,57 proc.
wy bor ców, a w Mosz cze ni cy – 8,35
proc. W No wym Są czu par tia Grze go -
rza Na pie ral skie go ze bra ła 7,48 proc.
gło sów, w czym za słu ga głów nie li de ra
li sty Ka zi mie rza Sa sa. Naj go rzej SLD
po szło w Bia łym Du naj cu – 1,10 proc.,
Po ro nie nie – 1,16 proc., gm. Msza -
na Dol na – 1,17 proc., Bu ko wi nie Ta -
trzań skiej – 1,43 proc. oraz w Lip ni cy
Wiel kiej i Spyt ko wi cach – 1,91 proc.
gło sów. 

Ruch Pa li ko ta naj wię cej gło sów zdo -
był w gmi nie Lip ni ca Wiel ka na Ora wie
– 11,39, skąd kan dy do wa ło aż 5 osób
„od Pa li ko ta”, w tym li der li sty Ka zi -
mierz Ban dyk. W Za ko pa nem RP uzy -
skał 7,16 proc., w Uściu Gor lic kim
– 7,12 proc., w No wym Są czu – 6,63

proc., a w Gor li cach 6,18 proc. Naj mniej
gło sów pa dło na par tię skan da li sty z Bił -
go ra ju w Ło so si nie Dol nej – 1,85 proc.
i La sko wej – 1,96, gdzie re kor do we wy -
ni ki uzy skał PiS.

W WAWRZCE REKORD
POPAR CIA DLA PIS

Naj wy ższe po par cie w wy bo rach
w ok. 14 Pra wo i Spra wie dli wość uzy -
ska ło w Wawrz ce, pół ty sięcz nej wio sce

po ło żo nej ma low ni czo w gmi nie Gry -
bów. Na par tię Ja ro sła wa Ka czyń skie go
pa dło tam 89,35 proc. gło sów, PO – 5,33
proc. 

Nie wy klu czo ne, że był to naj lep szy
wy nik PiS -u w kra ju, dla te go pre zes
Ka czyń ski po wi nien bez względ nie od -
wie dzić Wawrz kę, aby oso bi ście po -
dzię ko wać jej miesz kań com za ta kie
za ufa nie. W ca łej gmi nie Gry bów PiS

li ft Nie wy klu czo ne, że
był to naj lep szy wy nik
PiS -u w kra ju, dla te go
pre zes Ka czyń ski po wi -
nien bez względ nie od -
wie dzić Wawrz kę, aby
oso bi ście po dzię ko wać
jej miesz kań com za ta -
kie za ufa nie.
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po par ło 73,46, co jest naj lep szym re -
zul ta tem w okrę gu. 

Spo śród kan dy da tów naj wię cej,
bo 50 gło sów otrzy mał w Wawrz ce An -
to ni Po rę ba ze Stróż, oj ciec eu ro de pu to -
wa ne go To ma sza Po rę by, sze fa szta bu
wy bor cze go PiS. Dru gi był An drzej Ro -
ma nek – 39 gło sów, a trze ci Ar ka diusz
Mu lar czyk – 30 gło sów. W su mie
na 296 upraw nio nych do gło so wa nia
miesz kań ców wsi, do urny po szło 184. 

W Wawrz ce nikt nie za gło so wał
na SLD, PSL i PJN. W wy bo rach do Se -
na tu Sta ni sław Ko gut ze Stróż (PiS)
otrzy mał 166 gło sów (90,22 proc.),
przy na zwi sku je go kon ku ren ta Grze go -
rza Do bo sza z No we go Są cza (PO) zna -
la zło się 19 krzy ży ków (9,7 proc.). 

NAJ WY ŻSZA FRE KWEN CJA
W LA SKO WEJ, NAJ NI ŻSZA
W BIA ŁYM DU NAJ CU

W okrę gu 14 fre kwen cja w wy bo rach
par la men tar nych wy nio sła 48,75 proc.,
czy li pra wie ide al nie jak śred nia kra jo -
wa – 48,92 proc. Naj mniej wy bor ców
po szło w na szym okrę gu do gło so wa nia
w gmi nie Czar ny Du na jec – 34,26 proc.,
a naj wię cej w gmi nie La sko wa – 59,41
proc., gdzie naj lep szy wy nik uzy skał
PiS. 

Wy so ką fre kwen cję od no to wa no
w No wym Są czu – 57,02 proc., co wy -
sta wia do bre świa dec two miesz kań com
nad du naj co we go gro du, świa do mych
swych po win no ści oby wa tel skich.

W po wie cie no wo są dec kim do urn
po fa ty go wa ło się 51,77 proc. osób
upraw nio nych do glo so wa nia, w li ma -
now skim – 49,38 proc., za ko piań skim
– 47,81 proc., gor lic kim – 45,86 proc.
i no wo tar skim – 43,34 proc.

Oprócz La sko wej, wy so ką fre kwen -
cję od no to wa no w m. Gry bów – 57,69

proc., gm. Gry bów – 57,50, Za ko pa nem
– 55,55 proc., m. Li ma no wa – 55,36
proc., Ło so si nie Dol nej – 54,41 proc.,
Sta rym Są czu – 53,99 proc., Ka mion ce
Wiel kiej – 53,78 proc., Chełm cu – 53,38
proc., gm. Li ma no wa –

52,43 proc., Tym bark – 52,27, m.
Msza na Dol na – 51,78 proc.

Pod wzglę dem fre kwen cji wy bor czej
do out si de rów, obok wspo mnia ne go Bia -
łe go Du na jec na le ży Mosz cze ni ca
– 39,22 proc., Nie dźwiedź – 40,04 proc.,
Po ro nin – 40,55 proc., Ko ście li sko
– 40,62, Do bra – 41,24 proc. i Uście Gor -
lic kie – 42,19 proc. (HSZ)

Wy so ką fre kwen cję od -
no to wa no w No wym Są -
czu – 57,02 proc., co
wy sta wia do bre świa -
dec two miesz kań com
nad du naj co we go gro du,
świa do mych swych po -
win no ści oby wa tel skich.
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Ja kie są Pa na związ ki z No wym Są -
czem i Są dec czy zną?

– Emo cjo nal ne, a po za tym przez kil -
ka na ście lat uczy łem w Wy ższej Szko le
Biz ne su, osiem lat z ka wał kiem miesz -
ka łem na osie dlu Bar skim w No wym
Są czu. Po pro stu po zby łem się miesz ka -
nia w War sza wie i ku pi łem w Są czu.
Miesz ka łem tu taj, bo stąd ła twiej by ło
mi do je żdżać do War sza wy niż od wrot -
nie, a po za tym bar dzo mi się w No wym
Są czu spodo ba ło. Nie ste ty, dwa la ta te -
mu mu sia łem wy pro wa dzić się z po wro -
tem do War sza wy, oka za ło się bo wiem,
że pra cę mam jed nak głów nie w sto li cy.
Sprze da łem więc miesz ka nie w Są czu
i od no wa ku pi łem lo kum w War sza wie.
A te raz je stem po wra ca ją cym „pto -
kiem”, bo przy szło mi po sło wać do Sej -
mu z Są dec czy zny i Pod ha la. 
Czy jesz cze Pan wy kła da w WSB -
-NLU?

– Od dwóch lat już nie. Wy kła da łem
przez 14 lat, za czy na łem w 1995 ro ku,
stwo rzy łem tu taj kie ru nek stu diów „sto -
sun ki mię dzy na ro do we i dy plo ma cja”.
Nie ste ty, z ró żnych po wo dów, przede
wszyst kim nie ko rzyst nych zmian de mo -
gra ficz nych w Pol sce, ten kie ru nek zo -
stał za wie szo ny na uczel ni. Ale jest
po li to lo gia, któ rą two rzył Ra fał Ma ty ja,
a ja z nim. Bar dzo do brze wspo mi nam
czas, kie dy pra co wa łem na WSB -NLU.
Sącz ma szan se zo stać li czą cym się
w kra ju ośrod kiem aka de mic kim?

– Po 14 la tach do świad cze nia, ja ko
wy kła dow ca aka de mic ki w No wym Są -
czu i czło wiek, któ ry pró bo wał zor ga ni -
zo wać tu taj ży cie aka de mic kie po wiem

tak: wy da je mi się to bar dzo trud ne, nie
po wiem, że nie mo żli we. Bo to, że WSB -
-NLU się nie uda ło, to nie zna czy, że to
jest nie mo żli we.
Jak to nie uda ło się? WSB -NLU ist -
nie je, roz wi ja się…

– OK, ist nie je, roz wi ja się, jest po -
rząd ną uczel nią i w ogó le bar dzo do -
brze, że tak jest i trze ba ży czyć tej
uczel ni jak naj le piej, bo peł ni bar dzo
wa żną funk cję w re gio nie i w tym sen -
sie jest to ogrom ny suk ces Krzysz to fa
Paw łow skie go. Ale jak do tej po ry nie
uda ło się stwo rzyć z No we go Są cza Ber -
ke ley czy Ha rvar du na ska lą ogól no pol -
ską, a ta kie mie li śmy pla ny stra te gicz ne.
Dla cze go to jest ta kie trud ne? Dla te go
że w Pol sce jest bar dzo trud no na mó wić
oso by, któ re są zwią za ne z du ży mi
ośrod ka mi aka de mic ki mi, do fi zycz ne -
go prze nie sie nia się do ma łej miej sco -
wo ści, gdzie zde cy do wa li by się ci lu dzie
na two rze nie no we go ośrod ka po -
za struk tu rą wiel ko miej ską. Je ste śmy in -
ni niż Ame ry ka nie, któ rzy miesz ka ją
w ma łych ośrod kach i do je żdża ją do pra -
cy w me tro po liach. Nie uda ło się uczy -
nić z No we go Są cza ośrod ka
aka de mic kie go kon ku ren cyj ne go w sto -
sun ku do Kra ko wa czy War sza wy, cho -
ciaż trze ba przy znać, że po li to lo gia
są dec ka jest praw do po dob nie naj lep szą
al bo jed ną z naj lep szych w Pol sce.
Przy jaź ni się Pan z An drze jem Szka -
rad kiem. Od kie dy się Pa no wie zna cie? 

– Trud no mi po wie dzieć, ale wie le
lat. Na wet nie pa mię tam, kie dy śmy się
pierw szy raz spo tka li, ale na pew no by -
ło to zwią za ne z So li dar no ścią, bo An -

Nie przypadkiem
Sądecczyzna pozostaje
bastionem polskiej tradycji
Roz mo wa z dr. PIO TREM NA IM SKIM, no wo wy bra nym w okrę gu no wo są dec kim 
z li sty Pra wa i Spra wie dli wo ści po słem na Sejm RP 

Piotr Naimski
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drzej prze cież od sa me go po cząt ku
zwią zał się z So li dar no ścią i ja też,
na ró żne spo so by. Nie pa mię tam kie dy -
śmy się po zna li, usi ło wa łem so bie kie -
dyś przy po mnieć, ale mi się nie uda ło.
Le piej pa mię tam oczy wi ście czas, kie -
dy An drzej Szka ra dek był po słem AWS,
ja wte dy pra co wa łem w Kan ce la rii Pre -
mie ra Buz ka. Oprócz te go, że uczy łem
w szko le, bo kil ka ra zy by ło tak, że wy -
kła da jąc w Są czu rów no le gle po dej mo -
wa łem in ną pra cę w War sza wie.
La ta 2005–2007 to był na praw dę trud ny
czas, kie dy by łem wi ce mi ni strem go -
spo dar ki w rzą dzie Ja ro sła wa Ka czyń -
skie go. Mu sia łem być w pra cy
od siód mej ra no w po nie dzia łek do dwu -
na stej w no cy w pią tek, ale wy ne go cjo -
wa łem so bie, że je den dzień na dwa
ty go dnie, cza sem, co ty dzień, mia łem
wol ny. I wte dy mo głem przy je chać
na wy kład do No we go Są cza.

***
Co ro ku bie rze Pan udział we wrze -
śnio wej uro czy sto ści na Ha li Ła -
bow skiej, po świę co nej ks.
Wła dy sła wo wi Gur ga czo wi i żoł nie -
rzom PPAN…

– W tym ro ku to już był trzy na sty raz
kie dy śmy się tam spo tka li. Je stem tam
od sa me go po cząt ku. To jest ta kie szcze -
gól ne miej sce, bo to jest pe wien sym bol
pol sko ści. Kie dyś za pro si łem tu taj mo -
je go bar dzo do bre go zna jo me go Joh -
na O’Sul li va na, któ ry skąd inąd jest
bar dzo cie ka wym czło wie kiem, był se -
kre ta rzem Mar ga ret That cher, re da go -
wał jej pa mięt ni ki. John przy je chał tu taj
za pro szo ny prze ze mnie, bo mu obie ca -
łem po ka zać ka wa łek Pol ski. I za wio -
złem go na Ha lę Ła bow ską,
na uro czy stość po świę co ną ks. Gur ga -
czo wi. Po szli śmy spa cer kiem od ostat -
nie go par kin gu w Ła bo wej
do schro ni ska, a po tem pod ka mień
do po lo we go oł ta rza na mszę świę tą.
John był za fa scy no wa ny tym, co zo ba -
czył, a ja mu po wie dzia łem: „Wi dzisz
John, tak wła śnie Po la cy prze cho wu ją
pol skość, kry ją się po la sach”. I coś chy -
ba w tym jest? Te ko rze nie, ta tra dy cja
i przy wią za nie do hi sto rii, któ re go wy -
ra zem są spo tka nia na Ha li Ła bow skiej,
to jest coś, co od da je też cha rak ter te go
re gio nu. My ślę, że hi sto ria księ dza Gur -
ga cza i te go od dzia łu w bez na dziej nej

sy tu acji, opie ra ją ce go się ko mu ni stom
po woj nie, w gó rach są dec kich, to jest
to, co też mnie bar dzo wią że z Są dec -
czy zną. 
To jest to, co po za pra cą, przy cią -
gnę ło Pa na na Są dec czy znę? 

– Tak. Przede wszyst kim po do ba ją się
mi lu dzie, ta ka więź spo łecz na, bar dzo
moc na, któ ra jest mię dzy Są de cza na mi.
To cza sem dla osób z ze wnątrz mo że
być trud ne, kie dy chcą się tu osie dlić, ale
tak na praw dę jest to ogrom na war tość,
któ ra da je si łę tej spo łecz no ści. Nie

przy pad kiem jest tak, że Są dec czy zna
po zo sta je jed nym z ba stio nów pol skiej
tra dy cji. Tu taj wszyst kie for ma cje po li -
tycz ne – zwią za ne z tra dy cją, z pol skim
ka to li cy zmem – wy gry wa ją nie zmien -
nie od 20 lat, od kie dy od by wa ją się wy -
bo ry w Pol sce. To jest coś, co jest wa żne
nie tyl ko dla Są dec czy zny, ale ta kże dla
ca łe go kra ju. Ktoś po rów nał Są dec czy -
znę do Ba wa rii. To jest w Niem czech re -
gion trzy ma ją cy się hi sto rii, Ko ścio ła,
wia ry i tra dy cji ro dzin nej. Wie le ra zy

w tej kam pa nii py ta łem lu dzi, z któ ry mi
tu taj roz ma wiam, co jest dla nich naj wa -
żniej sze, a oni naj czę ściej na pierw szym
miej scu wy mie nia ją ro dzi nę, a na dru -
gim – Ko ściół. I to jest też bar dzo wa -
żne, to bu dzi sza cu nek.
Nie wi dzi Pan ró żni cy mię dzy star -
szym i młod szym po ko le niem Są de -
czan?

– Oczy wi ście, że są ró żni ce, za wsze
są, ale za rów no w star szym po ko le niu,
ja ki i mło dym znaj du ję tu taj bar dzo wie -
le osób, któ re mó wią po dob nie do brze
o swo im re gio nie. Po mi mo trud no ści,
po mi mo te go, że mło dzi czę sto nie mo -
gą zna leźć pra cy i wy je żdża ją za gra ni -
cę. Tam za ra bia ją pie nią dze, ale po tem
tu wra ca ją po to, że by wy bu do wać dom.
A miej sce, gdzie się bu du je dom jest
miej scem wła snym, swo im. To po ka zu -
je ich przy wią za nie do ro dzin ne go
gniaz da, nie bu du ją do mów w Niem -
czech czy w Ame ry ce, czy cho cia żby
w in nych miej scach Pol ski, lecz u sie bie,
na oj co wiź nie.
Po dob no ki bi cu je Pan San de cji? 

– Za tym kry je się głęb sza myśl. San -
de cja jest w so ju szu z Po lo nią War sza -
wa. Bo ja nie je stem ki bi cem z krwi
i ko ści, ale się pił ką in te re su ję, czy tam
stro ny spor to we ga zet, z za go rza ły mi ki -
bi ca mi je stem w sta nie po roz ma wiać
o ostat nich me czach. A sym pa ty zu ję ze
sta ry mi klu ba mi, ta ki mi jak Po lo nia
War sza wa, Cra co via, czy San de cja, bo

Ktoś po rów nał Są dec czy -
znę do Ba wa rii. To jest
w Niem czech re gion
trzy ma ją cy się hi sto rii,
Ko ścio ła, wia ry i tra dy cji
ro dzin nej. 

FOT. ARCH.
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to jest też pol ska hi sto ria. To są klu by
spor to we, któ re two rzy ły się 100 czy 90
lat te mu, kie dy jesz cze nie by ło nie pod -
le głej Pol ski. One po wsta wa ły, kie dy
rów no le gle two rzy ły się od dzia ły So ko -
ła, ochot ni czej stra ży ognio wej. To by ły
ta kie miej sca, szcze gól nie tu w Ga li cji,
gdzie w spo sób za stęp czy Po la cy się or -
ga ni zo wa li do dzia ła nia pu blicz ne go
i rów no cze śnie by ły to miej sce kul ty wu -
ją ce pol skość i tra dy cje. Klu by spor to -
we rów nież mia ły ta ki cha rak ter. 

***
Ja ki po ży tek z Pa na po sło wa nia bę -
dą mie li Są de cza nie? 

– To, co mo gę rze czy wi ście do dać tu -
taj, to jest mo je do świad cze nie z ad mi -
ni stra cji rzą do wej w War sza wie.
Cza sem to mo że po móc w prze ko ny wa -
niu ko le gów -po li ty ków w War sza wie,
w ró żnych in sty tu cjach cen tral nych,
do te go, co wa żne z punk tu wi dze nia Są -
dec czy zny i Pod ha la. Mam do świad cze -
nie w do pro wa dza niu do re ali za cji
du że go pro jek tu, wte dy, kie dy trze ba
po wią zać i zor ga ni zo wać współ dzia ła -
nie kil ku mi ni sterstw w rzą dzie, po par -
cie w Sej mie, w Kan ce la rii Pre zy den ta,
aby pro jekt się ob ró cił w rze czy wi stość.
Ta kim mo im do świad cze niem na praw -
dę na du ża ska lę był ga zo port w Świ no -
uj ściu, to mi się uda ło zro bić. Rząd
Do nal da Tu ska po ro ku wa ha nia do szedł
do prze ko na nia, że le piej bę dzie kon ty -
nu ować ten pro jekt PiS niż go za rzu cić,
i do brze. Bo suk ce sem bę dzie w ogó le
skoń cze nie te go pro jek tu. To jest mia ra

doj rza ło ści pol skie go pań stwa, umie jęt -
ność pro wa dze nia ta kie go stra te gicz ne -
go pro jek tu przez ko lej ne rzą dy
i ad mi ni stra cje, pro jek tu wy kra cza ją ce -
go po za jed ną ka den cję. I to jest to, co
mo że być po moc ne tu taj. Bo tu są ta kie
pro ble my, któ rych nie mo żna roz wią zać,
gdyż trud ne są do roz wią za nia z po zio -
mu sa mo rzą do we go, wy ma ga ją in ter -
wen cji cen tral nej.
Ja kie to pro jek ty?

– Przede wszyst kim nie któ re z tych
in fra struk tu ral nych. Dru gi most na Du -
naj cu mu si być zbu do wa ny si ła mi sa mo -
rzą du i to jest oczy wi ste. Ale
na przy kład przej ście gra nicz ne
w Mnisz ku i Mu szyn ce wy ma ga już
wspar cia na za sa dzie po moc ni czo ści. To
wy ma ga wspar cia z War sza wy, pla no -
wa nia cen tral ne go. Czy cho cia żby ta po -
nu ra hi sto ria zwią za na z pro jek ta mi
pry wa ty za cji ko lei li nio wych w Pol sce.
To nie tyl ko cho dzi o ko lej na Ka spro -
wy, lecz rów nież na Gó rę Par ko wą czy
Pa le ni cę w Szczaw ni cy. Pol skie Ko le je
Li no we nie po win ny być pry wa ty zo wa -
ne, a już na pew no nie w ta ki spo sób, jak
to jest pro jek to wa ne. Aby to za trzy mać
po trze ba dzia ła nia z po zio mu rzą du, bo
to jest de cy zja mi ni stra in fra struk tu ry.
On jest or ga nem wła ści ciel skim.
Jak Pan z War sza wy do cie ra do Są cza? 

– Kie dy za czy na łem tu taj pra cę
w 1994 ro ku, to do No we go Są cza
z War sza wy jeź dzi ły w cią gu do by trzy
po cią gi. Był po ciąg noc ny z ku szet ką, co
bar dzo lu bi łem, bo po tra fię spać w po -
cią gu. Był eks pres z War sza wy do Bu ka -
resz tu o szó stej ra no, któ ry prze je żdżał
przez No wy Sącz. Po trze cie był eks pres
Pie ni ny, któ ry wy je żdżał o go dzi nie sie -
dem na stej z War sza wy i przy je żdżał
do No we go Są cza o go dzi nie wpół do je -
de na stej. W tej chwi li jest je den po ciąg
do Są cza z War sza wy, któ ry je dzie sie -
dem – osiem go dzin i jest to kosz mar ne.
W związ ku z tym je żdżę w tej chwi li
z War sza wy do Są cza noc ny mi au to bu -
sa mi. Jest to dość mę czą ce, tym nie mniej
rze czy wi ście mo żna wsiąść o go dzi nie
dzie wią tej czy dzie sią tej wie czo rem
i o pią tej czy szó stej ra no być nam miej -
scu, co jest du żą oszczęd no ścią cza su.
I ja kie z te go wnio ski? 

– Sącz ma fa tal ne po łą cze nie ze świa -
tem i jest co raz go rzej. Mia sto jest co raz
bar dziej izo lo wa ne. I rze czy wi ście
wśród stra te gicz nych pro ble mów te go
re gio nu do roz wią za nia, ko mu ni ka cja
jest na pierw szym miej scu. Sta ram się
nie po wta rzać slo ga nów i ba na łów,
wszy scy tu taj od lat to ro bią i nic się nie
dzie je. Le piej jest nic nie mó wiąc, pa -
mię tać o tym.
Jak pan oce nia po mysł bur mi strza
Ma ria na Cy ro nia, że by zbu do wać
ko ło Sta re go Są cza lot ni sko? 

– To jest ostat nia rzecz, któ ra tu jest
po trzeb na, gdy cho dzi o ko mu ni ka cję.
Dla te go, że je że li się zbu du je lot ni sko
w Sta rym Są czu, to ono bę dzie słu ży ło
kil ku bo ga tym biz nes me nom i ich ko le -
gom, że by tu taj mo gli przy le cieć al bo
stąd od le cieć. 
Za brz mia ło to ob ra zo bur czo…

– Że by ta kie lot ni sko by ło funk cjo -
nal ne, to trze ba móc do nie go do je chać.
Ono mu si być ele men tem więk szej ca -
ło ści, do pie ro wte dy bę dzie peł ni ło fak -

– Sącz ma fa tal ne po łą -
cze nie ze świa tem i jest
co raz go rzej. Mia sto jest
co raz bar dziej izo lo wa ne. 

FOT. ARCH.
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tycz nie po zy tyw ną funk cję. Je że li w Sta -
rym Są czu bę dzie lot ni sko, to pro szę mi
po wie dzieć, jak – je śli się nie po pra wi
in fra struk tu ry dro go wej, czy na no wo
nie zbu du je pew nych rze czy – bę dą lu -
dzie do je żdża li do Kry ni cy i ile cza su to
bę dzie trwa ło? To ni by jest bli sko, ale
do je chać ze Sta re go Są cza do Kry ni cy
to tra ge dia. Za tem lot ni sko tak, ale
na koń cu bu do wy tej in fra struk tu ry.

***
A te raz z in nej becz ki: Jest Pan spe -
cja li stą w za kre sie bez pie czeń stwa
ener ge tycz ne go kra ju, czy gaz łup -
ko wy to fak tycz nie ta ka ogrom -
na szan sa dla Pol ski?

– Je stem o tym głę bo ko prze ko na ny.
To jest szan sa hi sto rycz na, Pan Bóg jest
cią gle dla nas, Po la ków ła ska wy. Gdy -
by się uda ło zło ża ga zu łup ko we go uru -
cho mić, a wszyst ko wska zu je na to, że
jest to ab so lut nie re al ne, to po zy cja go -
spo dar cza, geo po li tycz na Pol ski w Eu -
ro pie ule gnie ra dy kal ne mu po lep sze niu.
W per spek ty wie kil ku lat, mo że pię ciu,
w Pol sce mo żna by by ło z tych nie kon -
wen cjo nal nych złóż uzy skać 10 mi liar -
dów me trów sze ścien nych ga zu. To jest
ty le, ile im por tu je my w tej chwi li z Ro -
sji. To dla Pol ski jest fun da men tal -
na zmia na, po pro stu sta je my się
nie za le żni. A je że li by się oka za ło, że
mo żna z tych złóż w Pol sce uzy skać 40–
50 mld m sześc., to jest zmia na na ska lę
nie Pol ski, tyl ko re gio nu, je śli wię cej
– to zmia na dla ca łej Eu ro py. To się
prze kła da na po li ty kę, bo Pol ska sta jąc
się pro du cen tem te go no śni ka ener gii
na du żą ska lę w Eu ro pie, uzy sku je rów -
no cze śnie po li tycz ną po zy cję du żo po -
wa żniej szą niż w tej chwi li.
Cią gle jest ta nie pew ność, czy wy -
do by wa nie te go ga zu na praw dę jest
bez piecz ne.

– Nie pew ność jest sia na głów nie
przez tych, któ rzy nie chcą, by to się zre -
ali zo wa ło: przez Ro sjan; przez tych, któ -
rzy za in we sto wa li bar dzo du żo
w od na wial ne źró dła ener gii, do ja kich
sta le trze ba do pła cać i być mo że ni gdy
nie sta ną się kon ku ren cyj ne; przez lob -
by zwią za ne z ener ge ty ką ją dro wą we
Fran cji. W tej ko lej no ści. Oczy wi ście
zo sta nie uru cho mio ne wszyst ko, co mo -
żli we, że by prze ko nać opi nię pu blicz ną,
że tzw. gaz łup ko wy jest groź ny, że

z kra nów bę dą le cia ły już nie ża by, tyl -
ko czar na wo da z ga zem, że kro wy prze -
sta ną da wać mle ko i tak da lej. Pro te sty
eko lo gów by ły też w Sta nach Zjed no -
czo nych, gdzie wy do by wa ją gaz łup ko -
wy na ska lę prze my sło wą, i tam rząd
za mó wił ba da nia, któ re trwa ły po -
nad rok. Wy ni ki są opty mi stycz ne: nie
znaj du je się po twier dze nia za gro żeń.
Bez pie czeń stwo ener ge tycz ne jest
zna czą cym ele men tem bez pie czeń -
stwa pań stwa. Jak Pan dzi siaj oce -
nia bez pie czeń stwo Pol ski?

– Że by od po wie dzieć wró cę do wąt -
ku ga zu ze złóż łup ko wych. Ich uru cho -
mie nie jest wa żne dla bez pie czeń stwa

kra ju. Ten pro jekt trak tu ję w po dob ny
spo sób jak człon ko stwo Pol ski w NA TO
czy w Unii Eu ro pej skiej. Umoc ni na sze
bez pie czeń stwo nie tyl ko ener ge tycz ne,
dla te go po win ni śmy to trak to wać ja ko
pro jekt stra te gicz ny, na ro do wy. Po trzeb -
ny jest nam kon sen sus wszyst kich sił po -
li tycz nych w tej spra wie i bar dzo się
cie szę, że wszyst kie par tie po pie ra ją ten
pro jekt. Ta kie wspar cie na szej po li ty ki
jest po trzeb ne, po nie waż cza sy są trud -
ne dla Pol ski. Koń czy się czas do brej ko -
niunk tu ry mię dzy na ro do wej dla Pol ski,
któ ry trwał dość dłu go, bo od 1989 ro -
ku. Unia Eu ro pej ska na na szych oczach
się roz pa da. A wła ści wie prze kształ ca
się w coś in ne go, co nie wia do mo jak
bę dzie wy glą da ło. Mo żna po wie dzieć,
że w spo sób prak tycz ny, ale też dość
bru tal ny, za pi sy Trak ta tu Li zboń skie go,
o któ rym ty le dys ku to wa no, są po mi ja -
ne i lek ce wa żo ne. Po wsta je no wy spo -
sób za rzą dza nia UE, dzie je się to ra czej
przez pre ce den sy i fak ty do ko na ne niż
przez zmia ny for mal nie trak ta to we. Kie -
dyś ktoś to sko dy fi ku je, za pi sze, ale ja -

ki bę dzie kształt osta tecz ny – te go jesz -
cze nie wie my. W tym wszyst kim do -
brze by by ło, by nasz kraj po tra fił się
zna leźć i od na leźć. Że by śmy wie dzie li,
cze go chce my i pro wa dzi li po li ty kę ak -
tyw ną, a nie nie ak tyw ną, jak rząd Do -
nal da Tu ska przez ostat nie czte ry la ta.
Bo to jest ele ment po li ty ki bez pie czeń -
stwa Pol ski. Je że li Wła di mir Pu tin dwa
la ta te mu, 1 wrze śnia na We ster plat te,
w swo im prze mó wie niu in for mu je opi -
nię pu blicz ną, nie tyl ko w Pol sce, o ist -
nie niu po ro zu mie nia, de fac to pak tu
stra te gicz ne go ro syj sko -nie miec kie go,
to po win no da wać nam w Pol sce du żo
do my śle nia. Po win ni śmy mieć w tej
spra wie zda nie, re ago wać, pró bo wać coś
zro bić, że by Pol ska nie by ła trak to wa -
na przed mio to wo, tyl ko że by śmy mo gli
ak tyw nie o nasz in te res dbać. To nie jest
ła twe, mu si my szu kać so jusz ni ków
wśród kra jów, któ re rów nież czu ją się
za nie po ko jo ne zmie nia ją cą się sy tu acją.
Gdzie Pol ska mo że te raz szu kać so -
jusz ni ków?

– Mo żna szu kać po ro zu mień z kra ja -
mi w środ ko wej Eu ro pie. Na przy kład
Wę grzy i Ru mu ni są za nie po ko je ni. Ma -
ło kto za uwa ża, że do szło do pro ce su
po li tycz ne go, któ ry wy da wał się ma ło
wy obra żal ny jesz cze pa rę lat te mu:
do po głę bia ją cej się współ pra cy wę gier -
sko -ru muń skiej. Przy czym mo żna mó -
wić ra czej o po ten cjal nych na szych
so jusz ni kach, dla te go że przez ostat nie
czte ry la ta rząd Pol ski, rząd Plat for my
Oby wa tel skiej, nie pro wa dził po li ty ki
za gra nicz nej. Z za ło że nia. Tak, jak wie -
lu in nych rze czy nie ro bił. Prze ło żył
na po li ty kę za gra nicz ną swo ją po li ty kę
„nic nie ro bie nia”. 
Prze cież rząd PO ocie plał sto sun ki
z Ro sją i Niem ca mi. Tusk jest przy ja -
cie lem An ge li Mer kel, na od cin ku
ro syj skim na stą pił prze łom…

– To, co ro bi w tej chwi li w po li ty ce
za gra nicz nej szef MSZ Ra do sław Si kor -
ski z pre mie rem Do nal dem Tu skiem, to
się w gło wie nie mie ści. Ci sną się
na usta ostrzej sze sło wa, po wszech nie
uwa ża ne za ob raź li we, ale ich nie uży ję.
Je że li cho dzi o kwe stię ro syj ską, to co
się dzie je od pół to ra ro ku po ka ta stro fie
smo leń skiej, to jest atro fia pol skie go
pań stwa! Śmie ją się z nas w świe cie. Co
to jest, ocie ple nie sto sun ków z Ro sja na -

Gdy by się uda ło zło ża ga -
zu łup ko we go uru cho -
mić, a wszyst ko
wska zu je na to, że jest to
ab so lut nie re al ne, to po -
zy cja go spo dar cza, geo -
po li tycz na Pol ski
w Eu ro pie ule gnie ra dy -
kal ne mu po lep sze niu. 
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mi? Ma my się z tym czuć do brze, ja ko
Po la cy?
Ra port ko mi sji mi ni stra Je rze go
Mil le ra uwa ża Pan za nie rze tel ny?

– Jak ma być rze tel ny, kie dy na ty -
dzień przed wy bo ra mi po sy ła się w spo -
sób zu peł nie PR -owski ja kichś
pro ku ra to rów do wra ku, któ ry le ży
w Ro sji od pół to ra ro ku! A ra port jest ni -
by koń co wy, za mknię ty.
Pa na zda niem eki pa Tu ska jest od po -
wie dzial na za tę tra ge dię?

– To jest kwe stia śledz twa. Rze tel nie
prze pro wa dzo ne go. Ono po win no po -
sta wić kil ka fun da men tal nych py tań,
któ re za gi nę ły w cią gu ostat nie go pół to -
ra ro ku. Co – po pierw sze – spo wo do -
wa ło, że ten sa mo lot się roz bił? By ło by
do brze, gdy by śledz two od po wie dzia ło
na to py ta nie. Nie wi dzę te go w żad nym
ra por cie.
Jest su ge stia, że na stą pił błąd ludz ki.

– Co to zna czy, że jest su ge stia? Cho -
dzi o to, że by zna leźć ele ment wiel ko ści
pół pa znok cia, któ ry był czę ścią „za pal -
ni ka” – jak w Loc ker bie (w 1988 r.
w szkoc kim Loc ker bie do szło do ka ta -
stro fy Bo ein ga 747 li nii Pa nam, re kon -
struk cja sa mo lo tu wy klu czy ła awa rię
ma szy ny, na pod sta wie ba dań mi li me -
tro wej czę ści nie wia do me go po cho dze -
nia spe cja li ści do wie dli, że był to
za mach ter ro ry stycz ny – red.) – al bo nie.
Lub zna leźć zła ma ną ło pat kę wir ni ka,
czy li do wód na uster kę tech nicz ną…
Zesz li za ni sko, kie dy by ło już za póź -

no na po de rwa nie ma szy ny….
– Ja kie za ni sko, ja kie za póź no?

W tej chwi li na praw dę już du żo o tym
wia do mo, a im wię cej, tym wię cej nic
nie wia do mo. Wia do mo, że ten sa mo lot
się naj praw do po dob niej roz le ciał
nad zie mią. Bo tak by ło. To splot ró -
żnych dziw nych oko licz no ści. Ca ła elek -
tro ni ka na po kła dzie sa mo lo tu by ła
ame ry kań ska, był do brze wy po sa żo ny.
Kom pu ter po kła do wy Ro sja nie po sła li
do Sta nów Zjed no czo nych do pro du cen -
ta. Na gle się oka za ło, że oprócz czar -
nych skrzy nek są jesz cze za pi sy w tym
kom pu te rze, któ re prze trwa ły. I teo rie
na gle za czy na ją się roz je żdżać, nic się
nie zga dza. Nie w tym miej scu sa mo lot
się roz padł, gdzie nam się wma wia. Nie
w ta ki spo sób, jak mó wią. Coś się sta ło.
War to by wie dzieć – co.

***
23 wrze śniu mi nę ła 35. rocz ni ca
utwo rze nia Ko mi te tu Obro ny Ro -
bot ni ków. Pan jest jed nym z trzech
ży ją cych z 14. za ło ży cie li KOR. Jest
jesz cze An to ni Ma cie re wicz i Sta ni -
sław Ba rań czak w USA. Z oka zji
rocz ni cy od by ła się fe ta u pre zy den -
ta Bro ni sła wa Ko mo row skie go,
wrę cza no me da le. Dla cze go Pan
zboj ko to wał tę uro czy stość?

– Nie bra łem w niej udzia łu, po nie -
waż nie spra wia mi sa tys fak cji ani przy -
jem no ści prze by wa nie z oka zji rocz ni cy
za ło że nia KOR -u z ludź mi, któ rzy od 20
lat ob le wa ją mnie po my ja mi.

Ale to by ła Pa na uro czy stość.
– Nie. Mo ja uro czy stość by ła o go -

dzi nie 11 w Pa ła cu Sta szi ca 23 wrze śnia,
kie dy to po ka za li śmy ta ki zwia stun
– w po sta ci ksią żki 123-stro ni co wej
– więk sze go opra co wa nia na te mat
hi sto rii KOR. Ksią żkę wy da ły Ar ka na.
To zbiór re la cji uczest ni ków zda rzeń
sprzed 35 lat. Ta ka nie zna na hi sto ria
KOR.
Dzia łał pan w śro do wi sku nie pod le -
gło ścio wym. Czy dzia ła jąc od lat 70.
w KOR, po tem re da gu jąc „Głos” i bę -
dąc w ró żnych ini cja ty wach opo zy -
cyj nych, o ta kiej Pol sce Pan ma rzył,
ja ką jest obec nie?

– Obec na Pol ska nie speł nia na szych
ma rzeń, bo ma rze nia są zwy kle pew nym
ide ałem. Gdy 35 lat te mu za czę li śmy
jeź dzić z po mo cą do fa bry ki w Ur su sie,
to nasz cel był nie ogra ni czo ny, prak tycz -
ny, ale też po li tycz ny. Za kła da jąc jaw nie
or ga ni za cję po li tycz ną, fak tycz nie an ty -
ko mu ni stycz ną, de cy do wa li śmy się
na star cie z wła dzą ko mu ni stycz ną
w Pol sce. A ce lem mo je go śro do wi ska
by ła Pol ska nie pod le gła, bez przy miot -
ni ków. Nie Pol ska fin lan dy zo wa na,
ogra ni czo nych mo żli wo ści, nie ja kaś
tam, tyl ko nie pod le gła. Po tych 35 la tach

cel w pew nym sen sie zo stał osią gnię ty.
Z for mal ne go punk tu wi dze nia ży je my
w nie pod le głym ra ju. Ale je że li wi dzę,
że rząd Pol ski za cho wu je się nie su we -
ren nie, w ten spo sób, że tra ci atry bu ty
nie pod le gło ści, to jest bar dzo źle i zna -
czy, że ma my jesz cze du żo do zro bie nia.

Dru gi aspekt tej spra wy jest in ne go
ro dza ju. Otóż nie pod le głość nie jest da -
na raz na za wsze. To jest coś, o co trze -
ba dbać co dzien nie. Ina czej mo żna się
obu dzić w kra ju nie su we ren nym. A te -
go zde cy do wa nie nie chcę.
Roz ma wia li BER NA DE TA WASZ KIE LE WICZ

i HEN RYK SZEW CZYK

– To, co ro bi w tej chwi li
w po li ty ce za gra nicz nej
szef MSZ Ra do sław Si -
kor ski z pre mie rem Do -
nal dem Tu skiem, to się
w gło wie nie mie ści. 

FOT. ARCH.
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PIOTR NA IM SKI
Ur. 2 lu te go 1951 w War sza wie, ukoń -

czył VI Li ceum Ogól no kształ cą ce im. Ta -
de usza Rej ta na, ab sol went Wy dzia łu
Che mii Uni wer sy te tu War szaw skie go.
W 1981 uzy skał sto pień dok to ra na uk
przy rod ni czych. W la tach 1976–1980 pra -
co wał w In sty tu cie Bio che mii i Bio fi zy ki
Pol skiej Aka de mii Na uk. Od 1981 do 1984
prze by wał w Sta nach Zjed no czo nych,
gdzie był pra cow ni kiem na uko wym New
York Uni ver si ty Me di cal Scho ol. W la -
tach 1996-2009 był pro dzie ka nem i dzie -
ka nem Wy dzia łu Stu diów Po li tycz nych
WSB -NLU w No wym Są czu oraz kie row -
ni kiem pro gra mu ma gi ster skie go Sto -
sun ki Mię dzy na ro do we i Dy plo ma cja.

Po wy da rze niach czerw ca 1976 brał
udział w or ga ni zo wa niu po mo cy dla re -
pre sjo no wa nych ro bot ni ków Ra do mia
i Ur su sa. Na le żał do za ło ży cie li Ko mi te tu
Obro ny Ro bot ni ków. W la tach 1980–1981
za sia dał w ra dzie pro gra mo wej Ośrod ka
Ba dań Spo łecz nych Re gio nu Ma zow sze
„So li dar ność”. W 1981 r., po wy jeź dzie
na sty pen dium na uko we do Sta nów
Zjed no czo nych, był współ or ga ni za to rem
Ko mi te tu Po mo cy „So li dar no ści” w No -
wym Jor ku. Po po wro cie do kra ju w 1984
r. wró cił do pra cy w re dak cji pism „Głos”
i „Wia do mo ści dnia”. Od 1 lu te go do 5
czerw ca 1992 kie ro wał Urzę dem Ochro -
ny Pań stwa w rzą dzie Ja na Ol szew skie -
go. Brał udział w re ali za cji uchwa ły
sej mo wej wzy wa ją cej rząd do ujaw nie nia
współ pra cow ni ków SB.

W la tach 1992–1996 był pre ze sem Klu -
bu Atlan tyc kie go. Od 1999 do 2001 peł nił
funk cję do rad cy ds. bez pie czeń stwa w ga -
bi ne cie po li tycz nym pre mie ra Je rze go
Buz ka. Był se kre ta rzem sta nu w Mi ni ster -
stwie Go spo dar ki od po wie dzial nym
za bez pie czeń stwo do staw su row ców
ener ge tycz nych do Pol ski w rzą dzie Ka zi -
mie rza Mar cin ko wi cza i Ja ro sła wa Ka -
czyń skie go. W 2008 r. zo stał do rad cą sze fa
BBN i człon kiem Ze spo łu ds. Bez pie czeń -
stwa Ener ge tycz ne go w Kan ce la rii Pre zy -
den ta RP. Po śmier ci Le cha Ka czyń skie go
był do rad cą w kon ser wa tyw nym think
tan ku New Di rec tion utwo rzo nym
w Bruk se li przez gru pę Eu ro pej skich Kon -
ser wa ty stów i Re for ma to rów.

Czy Mat ka Ksie ni klasz to ru Kla ry -
sek, sio stra Te re sa Izwor ska, po gra -
tu lo wa ła pa nu man da tu
po sel skie go? Bo po wszech nie wia do -
mo, że kla ry ski mo dli ły się za pa na.

– Sio stry są pa triot ka mi, dla nich oj -
czy zna jest wszyst kim. By łem w klasz -
to rze po wy bo rach, bo, jak wia do mo,
klasz tor jest klau zu ro wy, sio stry ni -
gdzie nie wy cho dzą. Po dzię ko wa łem
sio strom za mo dli twę, a przy oka zji
roz ma wia li śmy na te mat in we sty cji
przy klasz to rze. Spo tka nie by ło bar dzo
mi łe. Na mar gi ne sie po wiem, że ka żdy
bur mistrz Sta re go Są cza do XVIII wie -
ku był no mi no wa ny przez Mat kę Ksie -
nię. Dzi siaj tej for my nie ma, ma my
ni by de mo kra cję, ale nie wy obra żam
so bie, aby bur mistrz nie miał ak cep ta -
cji klasz to ru. 
Czy Kla ry ski da wa ły ja kieś sy gna -
ły, że pa na po pie ra ją?

– Mię dzy klasz to rem a mną są sta łe
kon tak ty, bo wie le rze czy nas łą czy, sio -
stry trak tu ją urząd bur mi strza ja ko bar -
dzo im sprzy ja ją cy. Nie mu sia ły mi
da wać żad nych sy gna łów, że bym od -
czu wał wspar cie mo dli tew ne klasz to ru.
Czy Mat ka Ksie ni prze ka za ła ja kieś
in struk cje do War sza wy dla po sła -
-elek ta ze Sta re go Są cza?

– Mnie nie trze ba in struk cji. Mat ka
Ksie ni zna mnie do sko na le, zna mo ją

ro dzi nę i wie, ja ką ak sjo lo gię, je że li
cho dzi o spra wy du cho we, pre zen tu ję.
Bę dzie tak, jak jest w ko ście le Świę tej
Trój cy, nie bę dę uda wał, że w Sej mie
bę dę gło so wał w spra wach wia ry ina -
czej, bądź bę dę się wstrzy my wał

Nigdy nie
zagłosuję
przeciwko
Sądecczyźnie
Roz mo wa z MA RIA NEM CY CO NIEM, 
no wo wy bra nym po słem na Sejm RP 

FOT. JEC
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od gło su. Mo je sta no wi sko jest jed no -
znacz ne i bar dzo kon ser wa tyw ne. Zo sta -
łem wy cho wa ny tak, jak zo sta łem i nie
do pusz czam w ogó le my śli, że co kol -
wiek mo że być ina czej po za Tym, co
nad na mi. To nie jest na za sa dzie ta kiej,
że mi ka za no – dla mnie wia ra jest
wszyst kim.
Jak pan sko men tu je swój wy nik wy -
bor czy?

– Jed na z ga zet na pi sa ła, że z dzie sią -
te go i dal szych miejsc na li ście do Sej -
mu do sta ło się tyl ko 13 osób w ca łym
kra ju. Bo kan dy da ta, któ ry star to wał
z 10 po zy cji, tak jak ja, wy bor cy mu sie li
szu kać na li ście, więc ten wy nik – po -
nad 10 ty się cy gło sów, ja kie otrzy ma łem
– mó wi sam za sie bie. „Bio rą ce” są
pierw sze miej sca na li ście, a do cho dził
jesz cze ten cho ler ny pa ry tet. Kto to wy -
my ślił? Jak mo żna ko bie ty do war to ścio -
wy wać w ten idio tycz ny spo sób,
prze cież ba ba na ba bę ni gdy nie za gło -
su je!
Nie praw da!

– Ci cho, wiem co mó wię, swo je już
prze ży łem na tym świe cie. 

***
Po dob no pa na ma łżon ka nie go dzi
się na czte ro let nią nie obec ność mę -
ża w do mu.

– Ja w ogó le mia łem nie star to wać.
Bar dzo póź no się zde cy do wa łem na kan -
dy do wa nie. Mo ja ro dzi na ab so lut nie nie
wy ra ża ła zgo dy, że bym szedł do War sza -
wy. Do dziś nie są w do mu prze ko na ni,
że po wi nie nem po sło wać, acz kol wiek
pę kły lo dy. Mój szef szta bu wy bor cze go
Ka ziu Gi zic ki wie naj le piej, jak to by ło,
co my śmy ra zem prze ży li!
Pra co wa li ście pa no wie wspól nie, że -
by prze ko nać Czci god ną Ma łżon kę? 

– Nie tyl ko ma łżon kę trze ba by ło
prze ko nać. Mój syn, któ ry jest ad iunk -

tem na Uni wer sy te cie Eko no micz nym
w Kra ko wie, i cór ka mę żat ka, któ ra jest
le ka rzem w Ję drze jo wie, też by li prze -
ciw ni kan dy do wa niu ta ty. Ja kich for te li
mu sia łem użyć, aby ich prze ko nać!
Prze cież by ło tak, że przy je cha ła
do mnie Bo że na Bor kow ska z biu ra po -
sła Czer wiń skie go po zgo dę na kan dy -
do wa nie, bo mi jał ter min re je stra cji li sty,

a w do mu woj na. Do ostat niej chwi li nie
by ło de cy zji.
Cho dzi ły plot ki, że bur mistrz Cy coń
cze kał z de cy zją, aż przy je dzie
do Sta re go Są cza de le ga cja Plat for -
my Oby wa tel skiej z Kra ko wa na cze -
le z po słem Ire ne uszem Ra siem
i na ko la nach bę dą pa na pro sić
o zgo dę na kan dy do wa nie…

– Aż tak to nie by ło. Po pro stu po sta -
wi łem li de rom Plat for my pew ne wa run -
ki mo je go kan dy do wa nia. Ja nie
po trze bu ję nic dla sie bie, pry wat nie,
cho dzi ło o spra wy pu blicz ne.
Ja kie wa run ki?

– Z jed ne go się nie wy wią za li.
Cho dzi o Je rze go Gór kę, by łe go
prze wod ni czą ce go Ra dy Mia sta Sta -
re go Są cza, pa na są sia da z Bar cic
i za ufa ne go czło wie ka po sła Czer -
wiń skie go?

– Zga dza się. Ju rek Gór ka miał być
wy co fa ny z li sty, bo to śmiesz ne, że by
z Bar cic star to wa ło dwóch kan dy da tów
na jed nej li ście, on miesz ka pa rę kro -
ków ode mnie. Nie ste ty, mu sia łem prze -
łknąć tę ża bę. 
A ja kie by ły po zo sta łe wa run ki pa -
na kan dy do wa nia?

– Cho dzi ło o pie nią dze od mi ni stra in -
fra struk tu ry na „Wę gier ską–bis”. W po -
łu dnie je cha li śmy ze Sta re go Są cza
do re dak cji „Są de cza ni na” go dzi nę. Nie
idzie prze je chać, a co do pie ro o trze ciej
po po łu dniu czy siód mej ra no?! „Wę gier -
ską–bis” trze ba ko niecz nie zbu do wać.
Ja kie in ne wa run ki pan po sta wił li -
de rom ma ło pol skiej PO?

– Na pew no jest po trzeb na bu do wa
mo stu na Po pra dzie w Piw nicz nej, w kie -
run ku przej ścia gra nicz ne go w Mnisz ku.
Mó wię o tym, bo po pierw sze je stem
zwią za ny uczu cio wo z Piw nicz ną – mój
oj ciec tam się uro dził – a po dru gie sa -
mo rzą dy, ad mi ni stra cja, pań stwo ma ją
po ma gać przed się bior com. A je że li się
nad kła da 200 km i jeź dzi na Sło wa cję
przez Bar wi nek to jest cho re! Ile lu dzie
cza su tra cą, ener gii, pa li wa?! O to trze ba
na praw dę za bie gać, tym bar dziej, że Sło -
wa cja ma za bez pie czo ne pie nią dze z Unii
Eu ro pej skiej na bu do wę swo je go od cin -
ka dro gi do mo stu.
Co da lej? 

– Wpi sa nie do stra te gii wo je wódz twa
dro gi eks pre so wej z Brze ska do No we -

Jed na z ga zet na pi sa ła, że
z dzie sią te go i dal szych
miejsc na li ście do Sej mu
do sta ło się tyl ko 13 osób
w ca łym kra ju.

FO
T.

 J
EC
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go Są cza oraz lot ni ska w Sta rym Są czu,
włącz nie ze stre fą eko no micz ną. I to też
zo sta ło osią gnię te. A do te go do szło pa -
rę dro bia zgów: po moc fi nan so wa dla
przed szko li oraz pia sko wa nie mo stu że -
la zne go w Goł ko wi cach i wzmoc nie nie
je go kon struk cji, co bę dzie kosz to wa ło
oko ło 3 mln zł. 28 paź dzier ni ka zo sta nie
otwar ta ob wod ni ca po de grodz ka
i w tym dniu gmi na przej mie most
w Goł ko wi cach i pro wa dzą cy do nie go
od ci nek dro gi wo je wódz kiej. Ti rów tam
już nie wpu ści my. Prze jazd bę dzie do -
zwo lo ny tyl ko dla po jaz dów do 3,5 to -
ny, zro bi my wy ją tek dla au to bu sów
i sa mo cho dów za opa trze nia. Po nad to
uzy ska łem obiet ni cę współ fi nan so wa nia
przez Urząd Mar szał kow ski bu do wy
ście żki ro we ro wej od „Per ły Po łu dnia”
w Ry trze pod oł tarz pa pie ski w Sta rym
Są czu. 
Spo ro pan wy tar go wał, ale już wia -
do mo, że mi ni ster in fra struk tu ry
nie da pie nię dzy na „Wę gier ską–
bis”, bo nie ma…

– Ho la, ho la, spo koj nie, to jest „rzą -
dów ka”, po wiem tyl ko ty le, że już się
za pi sa łem do ko mi sji in fra struk tu ry
w Sej mie.
Jesz cze pan nie zło żył ślu bo wa nia
po sel skie go, a już się za pi sał do ko -
mi sji, jak to mo żli we? 

– Czy ja je stem pierw sza kiem w Sej -
mie?! Wiem, co trze ba ro bić, a i tak tro -

chę prze spa łem, je śli cho dzi o do bry po -
kój w ho te lu sej mo wym. 
A za kle pał pan so bie już miej sce
w ła wach po sel skich? 

– Ta ki wie śniak jak ja nie po trze bu je
eks po no wa ne go miej sca. Coś so bie
znaj dę.
Ja ki z pa na wie śniak, pan jest bur -
mi strzem mia stecz ka o po nad 750-
let niej hi sto rii!

– I na po nad 91 kan dy du ją cych wój -
tów i bur mi strzów, tyl ko dwój ka się do -
sta ła do Sej mu: ja i pa ni wójt Mał go rza ta
Pę pek ze Śle mie nia. A, jesz cze je den wi -
ce pre zy dent zo stał se na to rem. 
Czy li ja ko po seł -elekt już pan dzia ła
za ku li so wo w Sej mie?

– To zna czy ja od po nie dział ku nie
wia do mo kim bę dę, bo jest lu ka w prze -
pi sach: nie ma spój no ści mię dzy ko dek -
sem wy bor czym a usta wą sa mo rzą do wą.
Prze sta nę być bur mi strzem, a jesz cze nie
bę dę po słem.
Przez dwa ty go dnie, co to za pro -
blem? 

– Jest pro blem! Mu szę się na ten czas
ubez pie czyć, bo jak bę dę jeź dził
do War sza wy i nie daj Bo że się roz wa -
lę, to co? Nie cho dzi o pie nią dze, bo ja
mam z cze go żyć. 
Ale z die ty po sel skiej pan nie zre zy -
gnu je?

– Mam dość wy dat ków na ró żne rze -
czy, ty le mo gę po wie dzieć. Skąd
na przy kład sio stry Kla ry ski ma ją brać
pie nią dze na tak zwa ny wkład wła sny
przy sta ra niach o środ ki unij ne na re -
mont klasz to ru? Prze cież one ma ją tyl -
ko 4 hek ta ry ogro du.
Wra ca jąc do pa na tar gów z PO, to
w stra te gii wo je wódz twa nie na pi -
sa no, że lot ni sko po wsta nie w Sta -
rym Są czu.

– Za pis w stra te gii jest nie do pre cy zo -
wa ny, na pi sa no – „lot ni sko ko mu ni ka -
cyj ne w No wym Są czu”.
Czy li mo że być i w Sta rym Są czu
i w Ło so si nie Dol nej.

– U nas bę dzie, Ło so si na nie ma
szans, mą dra le z Ło so si ny już to wie dzą.
Tam nie ma wa run ków na lot ni sko. Gdy
sa mo lot przy le ci od stro ny Kra ko wa, to
jak ma tam lą do wać, za wra cać w po wie -
trzu, ro bić ja kieś esy flo re sy? W gó rach
wy twa rza się tur bu len cja, nie ma w ogó -
le o czym ga dać. W Ło so si nie nie ma ją

od po wied nie go pa sa star to we go, a my,
po zmia nie pla nu za go spo da ro wa nia,
bę dzie my mie li pas na 1800 me trów
i krop ka.
Piotr Na im ski, jesz cze ja ko kan dy dat
na po sła, po wie dział nam, że lot ni sko
bu du je się na koń cu, ja ko uko ro no -
wa nie ukła du ko mu ni ka cyj ne go. Bo
co z te go, że bę dzie lot ni sko w Sta -
rym Są czu sko ro do Kry ni cy trze ba
bę dzie je chać pół to rej go dzi ny?

– Co on chrza ni!! Jak mo żna ta kie
rze czy ga dać, to jest naj lep szy przy kład,
co się dzie je, gdy star tu ją lu dzie, któ rzy
są spo za Są cza. Mie rzy łem z ze gar kiem
na rę ce: z pla no wa ne go lot ni ska w Sta -
rym Są cza je dzie się do Kry ni cy przez
Na wo jo wą 30 mi nut, nie za le żnie od po -
go dy. Ko ło ko ścio ła w Bie go ni cach
skrę ca my na Po rę bę i bły ska wicz nie
znaj du je my się w Kry ni cy. Je stem są de -
cza ni nem i wiem, co te mu re gio no wi
jest po trzeb ne. Pa nu Na im skie mu też
lot ni sko się przy da, gdy otwo rzy biu ro
po sel skie, że by przyj mo wać są de czan
co po nie dzia łek, sko ro już zo stał po słem
z na sze go te re nu.
Usta wi się pan na wro gich po zy -
cjach do po sła Na im skie go z Pra wa
i Spra wie dli wo ści?

– Ja się do ni ko go wro go nie usta -
wiam. Po sło wie z Są dec czy zny wresz -
cie mu szą dzia łać po nad po dzia ła mi

par tyj ny mi. Mam po mysł na to i je ste -
śmy już w pew nych spra wach do ga da ni
z kra ku sa mi. Nie wszy scy wie dzą o co
cho dzi i nie bę dą wie dzieć, do pó ki to nie
sta nie się fak tem. Mu si my dzia łać
wspól nie dla Ma ło pol ski. 
Co pan ta ki ta jem ni czy, do ga dał się
pan z po sła mi PO z Kra ko wa? 

– Ja się ze wszyst ki mi do ga du ję.

Ło so si na nie ma szans,
mą dra le z Ło so si ny już to
wie dzą. Tam nie ma wa -
run ków na lot ni sko. Gdy
sa mo lot przy le ci od stro -
ny Kra ko wa, to jak ma
tam lą do wać, za wra cać
w po wie trzu, ro bić ja kieś
esy flo re sy? 

FOT. JEC
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Co to za so jusz, ko go chce cie ograć?
– Ni ko go nie bę dzie my ogry wać. Jest

nas 41 po słów z Ma ło pol ski i po win ni -
śmy się do ga dać z Pod kar pa ciem dla do -
bra na szych po łu dnio wo -wschod nich
re gio nów kra ju. Że by zno wu nie by ło
tak, że Ma ło pol ska zo sta je z bo ku a in -
ne re gio ny cią gną pie nią dze z bu dże tu
cen tral ne go do sie bie. W prze szło ści po -
sło wie ze Ślą ska, bez wzglę du na bar wy
par tyj ne, z Unii Wol no ści, SLD, AWS
dzia ła li ra zem, gdy szło o spra wy go spo -
dar cze re gio nu i od no si li suk ce sy. Ja nie
mó wię o po ro zu mie niu w spra wach ide -
owych, ale o go spo dar ce. Bo cóż ta ki
po seł w po je dyn kę mo że zdzia łać? Nic!
Sie dem dzie siąt pa rę pro cent bu dże tu nie
ma już 2 stycz nia, bo trze ba dać
na szkol nic two, ar mię, jest ca ła ma sa
sztyw nych wy dat ków.
Pan abs tra hu je od ukła du po li tycz -
ne go, w Sej mie bę dzie ko ali cja rzą do -
wa i opo zy cja i za tań czy pan tak, jak
wła dze Plat for my pa nu za gra ją, pro -
szę so bie wy bić z gło wy ja kieś po -
nad par tyj ne po ro zu mie nia. Sły szał
pan chy ba o dys cy pli nie klu bo wej?

– No, no, no, wol ne go! Dys cy pli -
na klu bo wa ow szem jest, ja jej nie kwe -
stio nu ję, ale jest po trzeb na umie jęt ność
pro wa dze nia po li ty ki lo kal nej. Lo kal nej
– pod kre ślam – a to przede wszyst kim
w kon tek ście na sze go dra ma tycz ne go
bez ro bo cia. Dzi siaj by ło u mnie kil ka de -
le ga cji, lu dzie nie ma ją w ogó le pra cy. Im
trze ba po móc, stwo rzyć mo żli wo ści za -
trud nie nia. Ro bo ta bę dzie, je że li ru szą ta -

kie in we sty cje jak lot ni sko czy
eks pre sów ka z Brze ska. Jest dys cy pli -
na w klu bie, ale trze ba po wie dzieć twar -
do: „Pa no wie, u nas na Są dec czyź nie
ma my naj wy ższy wskaź nik uro dzeń,
kształ ci my mło dzież za pie nią dze pań -
stwo we i sa mo rzą do we, i mło dzi lu dzie
wy fru wa ją w świat, bo co mo gą ro bić?”.
Mam wie le ta kich przy kła dów w swo jej

ro dzi nie. Cho dzi o to, że by te te re ny nie
umie ra ły, lecz ży ły. Je stem też ogrom nym
zwo len ni kiem po mo cy lu dziom, któ rzy
miesz ka ją w gó rach. „Wy sie dlić!” – mó -
wią nie któ rzy. Nie! We Fran cji do pła ca ją
do lu dzi, któ rzy ży ją w gó rach, bo utrzy -
mują kul tu rę pa ster ską czy in ną. Miesz -
kań cy wią żą z no wy mi po sła mi du że
na dzie je, lu dzie po nas cze goś ocze ku ją.
No wła śnie, cze go ocze ku ją wy bor cy
od pa na?

– No wej ja ko ści, że skrom nie, ale że
we źmie my ja ko są de cza nie udział w po -
dzia le te go bu dże to we go tor tu. W ka -
żdym ra zie w ży ciu nie za gło su ję
prze ciw ko Są dec czyź nie. Je że li bę dę
mu siał pła cić ka rę w klu bie, to za pła cę,
ale prze ciw ko Są dec czyź nie – mó wię ja -
sno i wy raź nie – nie za gło su ję, choć bym
miał nie dłu go po być w klu bie PO.
A co bę dzie, gdy doj dą gło so wa nia
w spra wach świa to po glą do wych?
Plat for ma skrę ci ła na le wo, a skrę ci
jesz cze bar dziej pod wpły wem Pa li -
ko ta, więc bę dzie pan mu siał po -
przeć ró żne dziw ne usta wy.

– Kto, ja?
Ja kieś związ ki jed no pł cio we, abor -
cja, le ga li za cja ma ri hu any?

– Wy klu czo ne! Ja wiem co to jest ho -
mo sek su alizm, mnie nikt do te go nie
prze ko na, chy ba że się po my lę w gło so -
wa niu, ale się nie po my lę. Pod czas mo -
je go pierw sze go po sło wa nia by ła
usta wa, któ ra do ty czy ła wdów po „ku -
ła kach”, za gna nych po woj nie przez
wła dzę lu do wą do ko palń ru dy że la za,
gdzie w więk szo ści ci lu dzie po mar li.
W gło so wa niu wy ła ma łem się w klu bie
UW, tam cho dzi ło o 30 mln zło tych.
Pro fe sor Bal ce ro wicz przy le ciał do mnie
z ław rzą do wych i mó wi: „Pa nie Ma ria -
nie, pan się po my lił, pan do pie ro
od czte rech ty go dni jest po słem”. A ja
mu od po wie dzia łem: „Pa nie pro fe so rze,
ja się nie po my li łem, za gło so wa łem tak,
jak mi su mie nie dyk to wa ło.”
I tak sa mo bę dzie te raz?

– Nie je stem idio tą. Są spra wy, gdy trze -
ba za cho wać lo jal ność wo bec klu bu, prze -
cież nie bę dę się wy głu piał, ale mnie
związ ki jed no pł cio we w ogó le nie in te re -
su ją, mnie się ca łe ży cie ko bie ty po do ba ją.
Ta kich pu ła pek w tym Sej mie bę dzie
wię cej, a roz pocz nie się od ba ta lii
o krzyż. 

– Ga da nie idio tów o zdję ciu krzy ża
w Sej mie, to jest bi cie pia ny, z te go nie
ma nic. Pa mię tam, jak ten krzyż był wie -
sza ny, by łem wte dy po słem. Z Piotr kiem
Kru tu lem z Bia ło stoc czy zny to my śmy
ra zem do ka pli cy sej mo wej cho dzi li się
mo dlić. Po co dys ku to wać na te mat
krzy ża, prze cież nic z te go nie bę dzie,
te mat za stęp czy.
Nie od pa na bę dzie za le ża ło, ja ki te -
mat sta nie na po rząd ku dzien nym
Sej mu. 

– Oczy wi ście, że nie ode mnie, te mat
zgło szą klu by i bę dą się tłu kli, bę dą
krzy ki, ja zgot, a tu nie ma o co: krzyż
był i bę dzie.
W Sta rym Są czu był pan kró lem,
nikt pa nu nie pod sko czył, a w War -
sza wie bę dzie pan ma lut kim try bi -
kiem?

– Jed nym z 460 po słów.
A w klu bie PO jed nym z 207 po słów,
za pi sał się Pan już do Plat for my? 

– Ja?
No prze cież nie my.

– Mło dzi niech przy stę pu ją i ro bią ka -
rie ry par tyj ne, ja bę dę pła cił na klub ile
trze ba. Mam w tym wzglę dzie do świad -
cze nie, pod czas pierw sze go po sło wa nia
na le ża łem do klu bu Unii Wol no ści, ale
do par tii się nie za pi sa łem. 

Już po wie dzia łem, że
na drzwiach jed ne go po -
ko ju w Urzę dzie Mia sta
ma wi sieć ta blicz ka „Ma -
rian Cy coń” i nie wol no
jej ru szać. 

FOT. JEC
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***
Co te raz bę dzie ze Sta rym Są czem?

– Sta ry Sącz do brze się ma. W tej
chwi li za dłu że nie gmi ny wy no si 2,5
pro cent w sto sun ku do bu dże tu, a usta -
wa do pusz cza 60 pro cent. Są przy go to -
wa ne pro jek ty in we sty cji na dwa la ta
do przo du. Ma ło te go, spły wa ją za bez -
pie cze nia fi nan so we, szcze gól nie, gdy
cho dzi o osu wi ska. Po su wa ją się ro bo ty
ka na li za cyj ne fi nan so wa ne z Fun du szu
Spój no ści.
Ko go pan na ma ścił na na stęp cę?

– To lud wy bie rze.
Wol ne żar ty, kto jest kan dy da tem
na bur mi strza po sła Cy co nia?

– Jest ich trzech. Jak Trzech Kró li…
Kto?

– Le lek, Gi zic ki i Ku rze ja, ca ła trój -
ka jest z mo je go ugru po wa nia – Gmin -
ne go Po ro zu mie nia Wy bor cze go.
Mu szą się mię dzy so bą do ga dać.
Od bę dą się pra wy bo ry? 

– Tyl ko nie pra wy bo ry! An drzej
Czer wiń ski zor ga ni zo wał pra wy bo ry
w Plat for mie w 2001 ro ku w Par ku
Strze lec kim i do dzi siaj urna się nie od -
na la zła. Żad nych oszustw, jak się nie do -
ga da ją mię dzy so bą, to ja wska żę
kan dy da ta na bur mi strza.
Po ja wią się też in ne kan dy da tu ry?

– Już się po ja wi ły na gieł dzie. Mó wi
się o Edwar dzie Cią gło, mo że wy star tu -
je Jan Kup czak, Ma rian Ku czaj. Jest ta -
ki rad ny Ma rek Se ku ła, na ra zie cho dzi
so bie do szko ły, uczy się po li ty ki
w WSB, ale też ma aspi ra cje. Mo że wy -

star to wać mój do bry ko le ga To masz Li -
gasz, a jest jesz cze wie lu in nych kan dy -
da tów, o któ rych moi ko le dzy nie
wie dzą, ale się do wie dzą.
Przy ta kim po par ciu, ja kie pan otrzy -
mał w ostat nich wy bo rach sa mo rzą -
do wych i tych par la men tar nych, to
pa na głos bę dzie de cy du ją cy.

–Mo głem te raz otrzy mać wy ższe po par -
cie. Gdy w dniu wy bo rów by łem ra no
na mszy w klasz to rze, to pod cho dzi li
do mnie lu dzi i prze pra sza li, że nie bę dą
namnie gło so wa li, bo nie chcą abym opusz -
czał gmi nę. Prze cież był po wo ła ny Ko mi tet
Obro ny Bur mi strza Ma riana Cy co nia.
Kto go po wo łał? 

– Taj ne or ga ni za cje. (śmiech)
***

Uzna je pan przy wódz two An drzej
Czer wiń skie go w są dec kiej PO?

– Ja je stem z Bar cic Dol nych. 
To jest od po wiedź na to py ta nie? 

– I swo ją to żsa mość też mam.
Jak to ro zu mieć, nie pod po rząd ku je
się pan Czer wiń skie mu?

– Dla do bra Są dec czy zny je stem
w sta nie wie le zro bić.
Nie mo że być dwóch woź ni ców, je -
den mu si trzy mać lej ce.

– Gdy idzie o spra wy re gio nu to ja
uwa żam, że Czer wiń ski, Gut -Mo sto wy
i tych sied miu z PiS po win ni ra zem wal -
czyć o swo je.
W Plat for mie trze ba nie na wi dzić
PiS, już pan to ćwi czy? 

– Ka żde go czło wie ka lu bię, dla cze go
mam ich nie na wi dzić. Ja bym się za sta -

na wiał, czy nie jest ra czej od wrot nie.
Prze cież znam Plat for mę le piej niż
Czer wiń ski. Oświad czam, że ni gdy nie
wy stą pię prze ciw ko Plat for mie i ni gdy
nie wy stą pię prze ciw ko ko le żan kom
i ko le gom z mo je go okrę gu wy bor cze -
go pod wa run kiem, że bę dą chcie li do -
brze dla Są cza. 

***
Ka den cja Sej mu szyb ko mi nie, co
bę dzie za 4 la ta?

– Out.
Eme ry tu ra? 

– Zde cy do wa nie mó wię: out. Jak mi
się nie spodo ba w Sej mie, to po trzech
mie sią cach się wró cę. Już po wie dzia -

łem, że na drzwiach jed ne go po ko ju
w Urzę dzie Mia sta ma wi sieć ta blicz ka
„Ma rian Cy coń” i nie wol no jej ru szać.
Prze cież ja zo sta łem pre ze sem ho no ro -
wym To wa rzy stwa Mi ło śni ków Sta re go
Są cza, po mi mo, że po cho dzę z Bar cic.

I trze ba wie rzyć lu -
dziom, a to, co się obie ca
– wy ko nać. Bo lu dzie są
pa mię tli wi, wszyst ko pa -
mię ta ją, ko du ją w gło wie
ka żdy przy rze czo ny metr
dro gi czy chod ni ka. Lu -
dzie oce nia ją wła dzę
przez pry zmat praw do -
mów no ści. 
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– W kam pa nii wy bor czej wie lu
wska zy wa ło na pa na wiek, jak z sza -
now nym zdro wiem?

– Gdy by tu nie by ło ko bie ty, to bym
po wie dział po mę sku. Po wiem kul tu ral -
nie – zdro wie mam, pa mięć też mi do -
pi su je, nie ko rzy stam z opie ki le kar skiej,
w ogó le po le ka rzach nie cho dzę. By łem
raz w ży ciu w szpi ta lu, jak mia łem wy -
pa dek sa mo cho do wy. Ope ro wał mnie
dok tor Reś ko.

A ser dusz ko? 
– Nie jest źle. Naj gor szy jest stres, ale

on za wsze jest, nie trze ba być bur mi -
strzem ani po słem, że by się de ner wo wać.
Ja ka jest pa na re cep ta na dłu go -
wiecz ność po li tycz ną? Do li cza jąc
pa na na czel ni ko wa nie Piw nicz ną
jesz cze za PRL, to jest pan w po li ty -
ce już od po nad ćwierć wie cza.

– Trze ba być uczci wym wo bec lu dzi,
trze ba lu dzi sza no wać, nie wol no gło wy
do gó ry no sić. Trze ba być skrom nym,
z ludź mi się grzecz nie przy wi tać, po -
wie dzieć ka żde mu „Dzień do bry” i sza -
no wać star szych. Mo je dzie ci są tak
wy cho wa ne, że pierw sze na uli cy kła -
nia ją się są sia dom. I trze ba wie rzyć lu -
dziom, a to, co się obie ca – wy ko nać. Bo
lu dzie są pa mię tli wi, wszyst ko pa mię ta -
ją, ko du ją w gło wie ka żdy przy rze czo -
ny metr dro gi czy chod ni ka. Lu dzie
oce nia ją wła dzę przez pry zmat praw do -
mów no ści. 
Ma rian Cy coń to już pra wie dru gi
świę ty ze Sta re go Są cza?

– Nie je stem świę ty, nie mó wię, że
czło wiek jest do koń ca trans pa rent ny, bo
da le ko mi do ta kiej czy stej, kry sta licz -
nej przej rzy sto ści. Ka żdy ma swo je wa -
dy i po peł nia błę dy. Ale nie je stem
ty po wym bur mi strzem, bo ja je stem ta -
kim bur mi strzem, któ ry ma za wsze
drzwi otwar te dla lu dzi. Do mnie ka żdy
mo że wejść. Pew nie, że przez to mu szę
sie dzieć w urzę dzie do dzie wią tej, dzie -

sią tej wie czór, ale sta ram się ka żde go
przy jąć.
Są ta cy, co uwa ża ją pa na za ty ra na,
któ ry ster ro ry zo wał urząd.

– Kto tak mó wi, ja ty ra nem?!
My tyl ko po wta rza my krą żą ce opi nie.

– Ta kim je stem ty ra nem, że w tym
urzę dzie lu dzie przy cho dzą o wpół
do ósmej do pra cy a wy cho dzą re gu lar -
nie, z ze gar kiem w rę ce, o wpół
do czwar tej. Ta kim je stem ty ra nem, że
ani jed ne go pra cow ni ka nie zwol ni łem,

po mi mo, że mnie od wo ła no w 1998 ro -
ku ze sta no wi ska bur mi strza, gdy za czą -
łem roz krę cać gmi nę. Ta kim je stem
złym pra co daw cą, że im te raz na wet pa -
rę pro cent pod wy żki da łem. Ta ki je stem
zły szef, że za mo je go bur mi strzo wa nia
wie le osób po koń czy ło stu dia w tym
urzę dzie, nie blo ku ję ni ko go...
Wy star czy!

– ... Ci cho, nie skoń czy łem! Ta kim
je stem de spo tą i ty ra nem, że jak mam
mo żli wo ści, to ka żde mu sta ram się po -
móc. Ta ki je stem zły czło wiek, że jak
ktoś ma cię żką cho ro bę, pro blem w ro -
dzi nie i trze ba za ła twić kli ni kę, no, po -
móc, że by się cho ry tam do stał, a trze ba
to na tych miast ro bić, to po ma gam, bo
mam swo je sto sun ki i zna jo mo ści. Ta ki
je stem zły bur mistrz, że zmo der ni zo wa -
li śmy przed szko la, szko ły, przy ka żdym
gim na zjum jest sa la gim na stycz na. Ta ki
je stem nie do bry go spo darz gmi ny, że
wy re gu lo wa łem Po prad, zna czy się za -
ła twi łem pie nią dze…
Dość, na li tość bo ską!

– ... Ci cho! Ta ki je stem zły, że jak
u mnie za le wa ło dom, to ja ra to wa łem
cu dze do mo stwa. Pod czas ubie gło rocz -
nej po wo dzi nie wie dzia łem, że mam
metr wo dy w do mu, żo na z sy nem ra to -
wa li co się da, a gło wa ro dzi ny w tym
cza sie za ła twia ła pia sek gdzie in dziej
i w ogó le się w do mu nie po ka za łem, bo
wal czy łem z wo dą da le ko od do mu...
Roz ma wia li BER NA DE TA WASZ KIE LE WICZ

i HEN RYK SZEW CZYK

Taki jestem zły, że jak u
mnie zalewało dom, to ja
ratowałem cudze
domostwa. 

FO
T.

 J
EC

FO
T.

 A
RC

H
.

SADECZANIN listopad 2011_SADECZANIN 11.2011  26-10-2011  23:18  Strona 32



LISTOPAD 2011 33
WWW.SADECZANIN.INFO

GOSPODARKA

W tym ro ku Pol skie Ko le je Li no we uro czy ście
świę tu ją dia men to wy ju bi le usz. Za da tę po -
wsta nia PKL przyj mu je się do jazd pierw sze go
srebr ne go wa go ni ka na Ka spro wy Wierch
w nie dzie lę 15 mar ca 1936 ro ku. 

O
świę to wa niu przy po mi na ją pla ka ty i trans pa ren ty
na Gu ba łów ce i Ka spro wym, a ta kże wy sta wy ar -
chi wal nych fo to gra fii. Wśród nich do strzec mo żna
zdję cia z bu do wy ko lej ki li no wo -te re no wej na Gó -

rę Par ko wą w Kry ni cy Zdro ju. Nic dziw ne go, wszak po wsta -
ła dwa la ta przed dru gą woj ną świa to wą, rów nież na zle ce nie
głów ne go udzia łow ca – Li gi Po pie ra nia Tu ry sty ki. Za chę co -
na po wo dze niem po przed nich in we sty cji Li ga wy bu do wa ła
jesz cze za ko piań ską ko lej ką na Gu ba łów kę. Po woj nie do łą -
czy ły ko lej ne. 

***
Kil ka mie się cy te mu PKP ogło si ło za miar sprze da ży spół -

ki Pol skie Ko le je Li no we, na któ rą zgo dę wy ra ził mi ni ster skar -
bu pań stwa. Wśród wy sta wio nych na sprze daż przez rząd
zna la zły się ko le je li no we na: Ka spro wy Wierch, Ha lę Gą sie -
ni co wą, Ha lę Go rycz ko wą, Mo sor ny Groń (Za wo ja) oraz Bu -
to ro wy Wierch (Ko ście li sko), a ta kże li no wo -te re no we
na Gu ba łów kę (Za ko pa ne), Gó rę Par ko wą (Kry ni ca), Gó rę Żar
(Mię dzy bro dzie Ży wiec kie). Nie wszyst kim to się spodo ba ło,
bo to jak „sprze daż ro dzin nych sre ber” – ar gu men to wa li. 

Po wie lu ko ro wo dach gmi ny po łu dnio wej Pol ski wspól nie
ze sło wac ką spół ką Ta try Mo un ta in Re sorts zde cy do wa ły się
ku pić pry wa ty zo wa ne Pol skie Ko le je Li no we; przed sta wi cie -
le Szczaw ni cy, Kry ni cy Zdrój, Czer ni cho wa i Za woi pod pi sa li
list in ten cyj ny w tej spra wie z przed sta wi cie la mi sło wac kiej
fir my. Ale nie wszy scy uwa ża ją, że to jest słusz ny krok. Rad ni

Za ko pa ne go nie zga dza ją się, aby bur mistrz mia sta pod pi sał
list ze sło wac ką fir mą i pod trzy ma li swój sprze ciw w spra wie
pry wa ty za cji PKL. Uwa ża ją bo wiem, że spół ka jest w do brej
kon dy cji fi nan so wej i speł nia swo je za da nia, wśród któ rych jest
roz wi ja nie nar ciar stwa oraz ochro na przy ro dy. Nie wy klu cza -
ją, że ku pu jąc ko lej kę li no wą na Ka spro wy Wierch oraz po zo -

sta łe wy cią gi na te re nie gmi ny, Ta tra Mo un ta in Re sort stwo -
rzy mo no pol i nie bę dzie dzia łać z ko rzy ścią dla mia sta. 

***
Zro bi li śmy ma łą son dę na ten te mat wśród przy pad ko wo

na po tka nych kry ni czan? 
– Ko lej li no wa nie po win na być pry wa ty zo wa na, gdyż bę -

dzie to sa mo, co z PKP. Ten kto sta nie się jej wła ści cie lem, bę -
dzie też po sia da czem grun tu i za ja kiś czas mo że w ogó le
zli kwi do wać ko lej, a w tym miej scu zro bić coś in ne go. Bo to
mo że być w ogó le wal ka o grunt, a nie o ko lej – mó wi trzy -
dzie sto kil ku let ni mę żczy zna. 

– Co jest pań stwo we po win no ta kim po zo stać! Ma my już
ne ga tyw ne przy kła dy nie któ rych pry wa ty za cji. Te raz mo że my
swo bod nie spa ce ro wać po Gó rze Par ko wej, nikt nas stam tąd

Dia men to wa
pry wa ty za cja

Kilka miesięcy temu PKP ogłosiło
zamiar sprzedaży spółki Polskie Koleje
Linowe, na którą zgodę wyraził
minister skarbu państwa. 

Kolej Linowo-Terenowa, Góra Parkowa, 1937 r. FOT. ARCH.
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nie wy rzu ca. Pry wat ny wła ści ciel mo że
za gro dzić te ren i my miej sco wi czy przy -
jezd ni bę dzie my mu sie li pła cić za wej -
ście na Gó rę Par ko wą. Sta now cze nie!
– do da je in ny. 

Trze ci za py ta ny do rzu ca: – Broń Pa -
nie Bo że! Bę dzie to sa mo co z Kop cem
Pu ła skie go w Kry ni cy. Był ogól no do -
stęp ny, ka żdy tu ry sta mógł wejść i zwie -
dzić to miej sce, a te raz jest za mknię ty
na czte ry spu sty. To sa mo bę dzie z Par -
ko wą. Więk sza część te re nu na le ży
do ko lei. Pry wa ciarz za mknie i za gro dzi.
Prze cież ko muś cho dzi o czer pa nie zy -

sku dla sie bie z te go te re nu. Bę dzie my
oglą dać Gó rę Par ko wą na ob raz kach,
bo ko go bę dzie stać na pła ce nie za ka -
żdo ra zo we wej ście? 

– A jak by ło z to rem sa necz ko wym?
On dla te go nie po wstał, bo praw do po dob -
nie ma coś wspól ne go z tą spra wą. Mo że
cho dzi o sprze daż Gó ry Par ko wej? Ktoś
chce praw do po dob nie upiec kil ka pie cze -
ni przy jed nym ogniu – ubo le wa ko lej ny. 

Swo je zda nie na te mat pry wa ty za cji
ko lej ki wy ra zi ła też Sta ni sła wa Ło wiń -
ska, ku ra cjusz ka: – Przy je żdżam co kil -
ka lat do Kry ni cy, ko rzy stam z usług

ko lej ki na Gó rę Par ko wą i uwa żam, że
speł nia swo je za da nia. Pro ces pry wa ty -
za cji pew nie kie dyś na stą pi, ale w do bie
kry zy su trze ba z tym po cze kać. Wszyst -
ko, co prze cho dzi w pry wat ne rę ce na -
bie ra in ne go wy mia ru. 

A jak bę dzie? Prze ko na my się nie ba -
wem. Tym cza sem w ostat ni week -
end 14–16 paź dzier ni ka Za ko pa ne,
w tym obie ko lej ki – na Gu ba łów kę i Ka -
spro wy Wierch – prze ży wa ły ob lę że nie.
Tu ry stom nie strasz na by ła po go da, opa -
dy śnie gu i mróz. 

MAŁ GO RZA TA KA REŃ SKA

WSPIERAJĄ NAS MEDIALNIE: MIESIĘCZNIK „SĄDECZANIN” I PORTAL WWW.SĄDECZANIN.INFO

l „Uzdrowisko Krynica-Żegiestów” S.A.
l Centrum Rekreacji WSB-NLU „OLIMP” w Nowym Sączu;
l Supermarket „Rafa” w Nowym Sączu,
l Bar „Małgorzatka” 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 N. 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 N. 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;
l Myjnia Samochodowa F.H.U. Zenon w Nowym Sączu.

Sądeczanin
MIESIĘCZNIK I PORTAL INTERNETOWY

Reklama i prenumerata:

Kamila Jeleń-Kumor, tel. (18) 415 70 77 w. 12

e-mail: k.jelen@sadeczanin.info

Reklama i dystrybucja:

Marcin Pawłowski, tel. (18) 415 72 29

e-mail: dystrybucja@sadeczanin.info
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Jak zadbać 
o bramę garażową ?

Brama garażowa, jako największe
urządzenie, które montowane jest
w naszych domach, musi zapewniać
maksimum bezpieczeństwa.

Jednak jak każdy mechanizm wymaga
regularnej konserwacji. Kilka drobnych
zabiegów pozwoli cieszyć się niezawodną
pracą bramy przez wiele lat.
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P
o cząt ko wo był to le d wo peł ga -
ją cy pło myk, ale stał się za rze -
wiem, od któ re go za czę ła się
hi sto ria fir my Li ghts Art (Sztu -

ka Świa teł) – jej wła ści ciel ka zaj mu je się
w Goł ko wi cach Gór nych ręcz nym wy -
twa rza niem wła śnie świec ozdob nych.

Klau dia Pu stuł ka po cho dzi z Ty chów,
gdzie jej oj ciec, wło ski in ży nier z Tu ry -
nu, uru cha miał pro duk cję ma lu chów
w ty skiej Fa bry ce Sa mo cho dów Ma ło -
li tra żo wych. By wa ła we Wło szech, ale
opo wie dzia ła się za Pol ską. W Ty chach
ukoń czy ła Tech ni kum Gór ni cze (z wy -
kształ ce nia jest tech ni kiem prze rób ki
i prze twór stwa ko pa lin) i przez bli sko 10
lat pra co wa ła ja ko przed sta wi ciel han -
dlo wy firm Dar Na tu ry (wo da sto ło wa
w 4-ga lo no wych bu tlach pod łą cza nych

do dys try bu to ra), Za kła dy Mię sne
w Cho rzo wie, ochro niar ska So lid Se cu -
ri ty i pa li wo wa Lo tos. Po cząt ko wo krą -
ży ła po Ślą sku, a po tem na ob sza rze
od No we go Są cza do Rze szo wa.

FIR MA Z NAD WY ŻEK
Na Ślą sku po zna ła bo wiem Jac ka Pu -

stuł kę, in ży nie ra po Po li tech ni ce Gli wic -
kiej, wy szła za nie go i prze nio sła się
w ro dzin ne stro ny ro dzi ców mę ża – wła -
śnie do Goł ko wic. Przy tym wszyst kim
zdo ła ła też ukoń czyć stu dia z mar ke tin -
gu i za rzą dza nia w Wy ższej Szko le Za -
rzą dza nia i Ję zy ków Ob cych
w Ka to wi cach.

Za in spi ro wa na ksią żką, ja ką do sta ła
pod cho in kę, po sta no wi ła wy ko nać
świe ce. W pu bli ka cji zna la zło się nie co

in for ma cji na te mat tech no lo gii ręcz ne -
go wy twa rza nia, jesz cze wię cej – dzię -
ki zna jo mo ści j. an giel skie go
– od szu ka ła w In ter ne cie, ale de cy du ją -
ce by ło prak tycz ne zgłę bia nie te ma tu
me to dą prób i błę dów. W po bli żu ni -
gdzie nie mo gła udać się na staż i na -
uczyć się czy pod pa trzeć, bo
na Są dec czyź nie ta kiej wy twór ni nie by -
ło. I dla te go dzi siaj i ona nie od kry je
przed ni kim naj więk szych se kre tów, ja -
kie sa mo dziel nie po sia dła. 

W ogó le ręcz na pro duk cja świec jest
tak nie ba nal na, że otwie ra po le do wy -
na laz czo ści. Klau dia mu sia ła za tem
z ko niecz no ści stać się au tor ką wie lu po -
my słów ra cjo na li za tor skich. W ogó le jej
rze mio sło uznać trze ba za dzia łal ność
twór czą z ele men ta mi ar ty stycz ny mi. 

Po cząt ko wo ro bi ła świe ce dla sie bie,
w ra mach hob by, a nad wy żki roz da wa -
ła w for mie pre zen tów. Po nie waż ob da -
ro wa ni chwa li li, że ład ne, zde cy do wa ła
się na dzia łal ność ko mer cyj ną.

KO MI NEK DO STAW CĄ
Kie dy zna la zła się na bez ro bo ciu

i szu ka ła no we go za ję cia, w Urzę dzie
Pra cy w No wym Są czu do wie dzia ła się,
że mo że otrzy mać stan dar do wą, wy no -
szą cą 18 tys. zł, do ta cję na uru cho mie -
nie wła snej dzia łal no ści go spo dar czej.
Ale gdy pra cow ni ca po śred nia ka usły -
sza ła, ja kie Klau dia ma hob by, do ra dzi -
ła wstrzy ma nie się na pół ro ku
i po cze ka nie na unij ny pro gram z sek to -
ra Ka pi tał Ludz ki, skie ro wa ny do osób,
któ re chcia ły otwo rzyć in no wa cyj ne fir -
my w ory gi nal nych dzie dzi nach. Na sza
bo ha ter ka za cze ka ła na tę spe cjal ną do -
ta cję w wy so ko ści 40 tys. zł, zna la zła się
w gro nie 15 wy brań ców spo śród ok. 60
chęt nych i w ten spo sób Li ghts Art po -
wsta ła w 2010 r.

Pół ro ku trwa ło uru cha mia nie pro -
duk cji. Do pod sta wo wych dzia łań na le -
ża ło przy go to wa nie warsz ta tu w ga ra żu.
Naj wa żniej sze by ły ko tły ze sta li nie -
rdzew nej, czy li top ni ki – wy glą da ją ce
jak wiel kie garn ki Zep te ra. Za pro jek to -
wał je mąż – in ży nier bu dow la ny. Kon -
struk tor mąż wy my ślił, że top ni ki bę dą
po łą czo ne z ko min kiem w do mu. W ten
spo sób cie pło z ko min ka nie ulat nia się
bez pow rot nie i nie wpły wa na ocie ple -
nie kli ma tu na szej pla ne ty, lecz wę dru je

Świe ce Pu stuł ki
Klau dia Pu stuł ka lu bi ła ro man tycz ny na strój wy twa rza ny
przez cie płe świa tło świec. Zaw sze lu bi ła je ku po -
wać. I w 2008 r. kie dy mąż Ja cek ku pił jej pod cho in kę al bum
o świe cach, za pa lił się w niej po mysł. 

Klau dia Pu stuł ka i eks po zy cja jej świec
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do top ni ków, gdzie jest wy ko rzy sty wa -
ne do to pie nia pa ra fi ny, któ ra nie jest
pod tym wzglę dem wy ma ga ją ca
i do zmia ny sta nu sku pie nia ze sta łe go
w płyn ny wy star cza jej za le d wie 65
stop ni Cel sju sza.

Wnio sek z te go, że ma łżeń stwo Pu -
stuł ków sta ło się ro man tycz ne na okrą -
gło, gdyż oprócz od święt nych
pło my ków świec sta le to wa rzy szą mu
pło mie nie ta kże z ko min ka. Co dzien -
na daw ka ro man ty zmu jest tak wiel ka,
że ży cie mo że być tyl ko świe tla ne!

NIE PO WTA RZAL NE KO LO RY
Pod sta wo wym su row cem do pro duk -

cji świec jest oczy wi ście pa ra fi na. Ku -
pu je się ją w wor kach w ra fi ne rii.
Zwy kła kosz tu je 4 tys. zł za to nę, ale
szla chet na do świec ozdob nych – 7 tys.
Ma tę za le tę, że ja ko mak sy mal nie od -
wod nio na – jest wy daj niej sza: po pro stu
pa li się dłu żej, po nad to nie wy dzie la
przy krej wo ni i nie kop ci, a więc nie
bru dzi ścian i su fi tów.

Do pa ra fi ny, że by osią gnąć po żą da ny
ko lor, do da je się pig men ty. Pod sta wo -
wych jest 15, ale po przez mie sza nie mo -
żna mno żyć od cie nie. Po nie waż fir ma
Klau dii Pu stuł ki jest ma nu fak tu rą, bar -
wy jej wy ro bów są wła ści wie nie po wta -
rzal ne, choć twór czy ni za pi su je
pro por cje wa go we pa ra fi ny i pig men -
tów, że by w ra zie po trze by po wtó rzyć
se rię świec o mak sy mal nie zbli żo nym
ko lo rze. Ale po nie waż chy ba ni gdy nie
uda je się od two rzyć iden tycz ne go od cie -
nia, świe ce Pu stuł ki nie są ta śmo wym
wy ro bem fa brycz nym jak spod sztan cy,
lecz ma ją in dy wi du al ny cha rak ter.

Na koń cu do ko lo ro wej płyn nej ma sy
do da je się sub stan cje za pa cho we. Świe -
ce mar ki Li ghts Art pach ną więc jo dłą
al bo tru skaw ka mi, ale są też z wo nią od -
stra sza ją cą ko ma ry.

Roz to pio ną, za bar wio ną i pach ną cą
pa ra fi nę na bie ra się do dzban ków i roz -
le wa do form: pę ka tych, ku li stych, ko li -
stych, kwa dra to wych, sze ścien nych,
wal co wa tych, gra nia sto słu po wych. Są
na wet świe ce ogro do we w roz mia -
rze XXXL, któ re ro bi się w for mach
z po cię tych rur ka na li za cyj nych PCV,
po zo sta łych na pla cu bu do wy do mu Pu -
stuł ków. 

Trze ba jesz cze prze wlec ba weł nia ny
knot, a po za sty gnię ciu, co trwa trzy dni,
mo żna świe cę ozdo bić: szczot ką dru cia -
ną nadać jej fak tu rę, po la kie ro wać pę -
dzel kiem we wzor ki al bo ude ko ro wać
na klej ką.

Za le tą pro duk cji świec jest to, że nie
ma od pa dów pro duk cyj nych. Wa dli wą
pod ja kim kol wiek wzglę dem se rię mo -
żna bo wiem po pro stu po now nie prze to -
pić i z te go sa me go two rzy wa wy two rzyć
no wą par tię.

PRO BOSZCZ 
RE KLA MU JE TO WAR

Od Bo że go Na ro dze nia AD 2010
cykl pro duk cyj ny par tii świec trwa 2-3
ty go dnie, a ostat ni ty dzień mie sią ca
scho dzi wła ści ciel ce na dys try bu cji wy -
ro bów, czym zaj mu je się oso bi ście, za -
sia da jąc za kół kiem fir mo we go
sa mo cho du do staw cze go.

Po cząt ko wo wie ści o asor ty men cie
roz cho dzi ły się pocz tą pan to flo wą. Goł -
ko wic ki ks. pro boszcz Ka zi mierz Ko szyk

też przy czy nił się do roz re kla mo wa nia
to wa ru. Znę ce ni klien ci zja wia li się
w sie dzi bie fir my ze świecz ni ka mi i za -
ma wia li do sta wę świec na wy miar.
Od pew ne go cza su de ko ra cyj ne świe ce
z Goł ko wic mo żna ku pić w sta ro są dec -
kim cen trum ogrod ni czym Park M oraz
w in nych pla ców kach han dlo wych.
Wkrót ce ma zo stać uru cho mio na fir mo -
wa stro na in ter ne to wa, a wła ści wie sklep
in ter ne to wy. Li ghts Art mie wa ta kże sto -
isko fir mo we na do rocz nej wy sta wie rol -
ni czej Agro pro mo cja w Na wo jo wej.

Klau dia Pu stuł ka zmie rza się też spe -
cja li zo wać w świe cach z na pi sa mi, go -
to wy mi lub na za mó wie nie. Ta kże
w re kla mo wych i upo min ko wych, z lo -
ga mi chęt nych firm. A do pod bi cia są
jesz cze dzie wi cze ryn ki np. świec ko -
mu nij nych oraz naj więk szy wśród nich,
otwie ra ją cy do praw dy osza ła mia ją ce
per spek ty wy i po ten cjal nie wręcz nie -
śmier tel ny – nie wy czer pa ny ry nek
grom nic… 

Przed się wzię cie Klau dii Pu stuł ki
uzna no za tak uda ne, że je go ani ma tor -
kę za pro szo no do re pre zen to wa nia pod -
opiecz nych są dec kie go Urzę du Pra cy
na kon fe ren cji w Tar no wie.

IRE NE USZ PAW LIK, FOT. IRP

Sto isko fir mo we na Agro pro mo cjiFir mo wy sa mo chód do staw czy
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A
ja za glą da łem. I uczy łem się
ich. Sta re i now sze na grob ki,
rzeź by, wier sze, na zwi ska
w koń cu. Nie któ re już wte dy

ko ja rzy łem. Od te go cza su wie le ich
przy by ło... Lu dzi przed la ty zna nych,
wręcz sław nych – choć cza sem i kon tro -
wer syj nych. Jed nak ani wte dy – ani dzi -
siaj, gdy jesz cze czę ściej wę dru ję
po są dec kich cmen ta rzach – to mi nie
prze szka dza ło. I za wsze cie szę się, gdy
na tra fię na ja kiś nie zna ny mi wcze śniej
na gro bek, wiersz, na zwi sko.

Cmen tarz to umar łe mia sto. Kie dyś ci
lu dzie ży li, pra co wa li, re pre zen to wa li,
two rzy li. Dziś nie któ rzy spo czy wa ją
w neo go tyc kich ka pli cach, w któ rych
mo gła by za miesz kać nie wiel ka ro dzi -
na – in ni w ziem nych, za pa dłych w zie -
mię gro bach. Już bez ta bli czek, bo te
znisz czył czas, al bo wan da le. W kil ku

miej scach roz ra sta ją ce się na gro bie
drze wo pra wie wchło nę ło me ta lo wy
krzyż. Za kil ka na ście lat ob ro śnie go
cał ko wi cie.

A jed nak i na ta kich za po mnia nych
gro bach czy jaś li to ści wa rę ka za pa la
cza sem świecz kę, znicz, po ło ży ga łąz kę
je dli ny. Dziś ja to bie, ju tro ktoś mnie.

Cmen ta rze są spo koj ne, do stoj ne i ci -
che. Ow szem, mo żna cza sem spo tkać
grup kę mło dzie ży bez tro sko ra czą cą się
pi wem, re cho cą cą z nie wy bred nych ka -
wa łów. Ale to rzad kość. Po dob nie, jak
ci, któ rzy no cą roz bi ja ją na grob ki, wy -
ła mu ją krzy że, uszka dza ją pły ty. Cóż
– ta kie cza sy. Tro glo dy ci są wśród nas.
Ale ro bią to no cą. Mi mo wszyst ko czu -
ją, że ro bią coś nie tak. Wśród od wie -
dza ją cych prze wa ża ją lu dzie star si,
dba ją cy o „swo je” gro by, być mo że
z my ślą, że sa mi kie dyś w nich spo czną.

Ale by wa ją i młod si, na wet z dzieć -
mi. I kil ka ra zy za uwa ży łem, że po ucza -
ją je – jak i kie dyś mnie uczo no – że
z cmen ta rza nic się nie wy no si: ani ko -
lo ro we go li ścia, ani kasz ta na. To wła -
sność zmar łych. Przyj dą w no cy
i od bio rą...

Oso by star sze, al bo obe zna ne z hi sto -
rią No we go Są cza ko ja rzą wy ry te
na gro bach na zwi ska lu dzi, o któ rych
war to pa mię tać. Oto Bro ni sław Pie rac -
ki, mi ni ster za strze lo ny przed woj ną
przez Ukra iń ców, za to, że... chciał po -
ro zu mie nia z Ukra iń ca mi. Oto Jó zef Za -
biel ski – „ci cho ciem ny”, uczest nik
pierw sze go, nie ja ko roz po znaw cze go
sko ku do oku po wa nej Pol ski. Sio stry
Sto biec kie – za mor do wa ne przez hi tle -
row skich oku pan tów. Bra cia Szew czy -
ko wie – za mor do wa ni w Ka ty niu
(oczy wi ście grób sym bo licz ny). Z wcze -
śniej szych cza sów – mo gi ły po wstań -
ców stycz nio wych i ku rie rów
z cza sów II woj ny (choć by Ro man
Stram ka). A ta kże lu dzi za mor do wa nych
przez Niem ców, za mę czo nych w obo -
zach. Wie le jest ta kich gro bów.

Po dob nie jak tych, któ rzy swym ży -
ciem i pra cą za słu ży li się swo je mu mia -
stu. Ro man Si chra wa – bur mistrz juz
za ży cia ob ro sły le gen dą. Ja nusz Piecz -
kow ski – chy ba naj lep szy po wo jen ny
go spo darz No we go Są cza. Ire na Sty -
czyń ska – mi ło śnicz ka hi sto rii i lu dzi.
Je dy ny czło wiek, ja kie go zna łem, któ ry
chy ba ni gdy nie miał wro gów. Dłu go
mo żna by wy mie niać...

Wresz cie rzeź by. Nie któ re zna ko mi -
te, in ne na iw ne. Ale i one coś mó wią.

Kwia ty, zni cze,
pa mięć...
Bli ższą zna jo mość z są dec ki mi cmen ta rza mi za war łem cho -
dząc... na la by. Czy li ury wa łem się ze szko ły – na go dzin kę,
dwie, a cza sem na ca ły dzień. Po mie ście krą ży ły wów czas
„trój ki” (na uczy ciel i dwo je ro dzi ców), wy ła pu ją ce wa ga ro wi -
czów. Na cmen ta rze nie za glą da li.
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FOT. JACEK ZAREMBA
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Na gro bie mu zy ka – for te pian, lub gi ta -
ra. Na gro bie spor tow ca – pił ka. Na mo -
gił kach dzie ci – anioł ki. Na ogół klę czą,
ale był ta ki, któ ry so bie spał na otwar tej
ksią żce. Ale ja kiś cmen tar ny cham
wkrót ce go roz bił. Nie ode rwał, nie wy -
niósł – po pro stu znisz czył. Jak zro zu -
mieć ta kich lu dzi?

Osob nym roz dzia łem w cmen tar nych
epo pe jach są epi ta fia. Nie któ re przej mu -
ją ce, nie któ re na iw ne. Cza sem wręcz
– dla nas, współ cze snych – śmiesz ne.
„Wdo wa po ma szy ni ście PKP”. „Wdo -
wa po oby wa te lu No we go Są cza”.
„Wdo wa po sę dziu”. „Żo na maj stra ka -

mie niar skie go”. „Wdo wa po ś. p. Fran -
cisz ku, za słu żo nym, przez lud
uko cha nym sta ro ście no wo tar skim”.
„Żo na le śni cze go”. „Wdo wa po by łym
więź niu Oświę ci mia”. Naj wi docz niej
daw ne są de czan ki gre mial nie prze ży wa -
ły swo ich mę żów... A ta kże sy nów. Jak
„Mat ka Bo ha te ra z p. Mon te Cas si no”.

No i wier sze. Na pew no po dyk to wa -
ne na ka zem ża łob nej chwi li. Dziś czę -
ściej wzbu dza ją uśmiech po li to wa nia

z po wo du ich nie zdar no ści, wręcz gra -
fo mań stwa. Ale kie dyś tak się że gna no
z bli ską oso bą.

A kie dy mnie we zwiesz to pój dę
na Twój sąd str wo żo na
ale nie sądź mnie dłu go
bo je stem zmę czo na

*
Mrok i pust ka bez cie bie
do dnia zmar twych wsta nia
ogar nia na sze ży cie
ża ło ścią osła nia
*
Oj cze Wszech mo gą cy
Któ ry je steś w nie bie
Spraw że by w wiecz no ści
By ła bli sko Cie bie
*
Gdzie są gro by i nic tyl ko gro by
I łzy oczu pa trzą cych na nie...
To cóż mo że się gro bom przy da rzyć?
Nic in ne go, tyl ko zmar twych wsta nie

Cza sem pięk na, cza sem wzru sza ją ca,
choć czę sto na iw na by wa cmen tar na po -
ezja. Nie pa trz my na nią jed nak su ro -
wym, kry tycz nym okiem. By ła i jest
nie od łącz ną czę ścią „miast umar łych”,
gdzie ka żdy z nas ma ko goś bli skie go
i gdzie na ka żde go cze ka miej sce, gdy
nasz czas prze mi nie.

JA CEK ZA REM BA

Oso by star sze, al bo obe -
zna ne z hi sto rią No we go
Są cza ko ja rzą wy ry te
na gro bach na zwi ska lu -
dzi, o któ rych war to pa -
mię tać. 

FO
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W
przeded niu Wszyst kich Świę tych mło dzież
Aka de mic kie go Li ceum i Gim na zjum im. Kró -
la Bo le sła wa Chro bre go w No wym Są czu pod -
czas edu ka cyj nej wy pra wy na Kre sy

od wie dzi ła tam tej sze ne kro po lie, w tym tą naj słyn niej szą
– Cmen tarz Obroń ców Lwo wa (Or ląt Lwow skich), do chwi li
obec nej pod no szą cy się z ran za da nych w cza sach wal ki z pol -
sko ścią i wciąż nie do rów nu ją cy kla sycz ne mu pięk nu i ma je -
sta tycz no ści sprzed II woj ny świa to wej.

Wy pra wę po prze dzi ło za da nie na miej scu, w No wym Są -
czu: ucznio wie mie li po rów nać zgro ma dzo ne i ob ser wo wa ne
w znaj du ją cej się w pod zie miach szko ły Izbie Lwow skiej fo -
to gra fie (lub ma te ria ły iko no gra ficz ne daw ne go Lwo wa, do -
stęp ne w po le ca nych opra co wa niach i in ter ne cie) z miej sca mi
oglą da ny mi i do ku men to wa ny mi na wy ciecz ce, a na stęp nie
wy cią gnąć wnio ski wią żą ce się z funk cjo no wa niem i miej scem
kul tu ry na prze strze ni dzie jów i prze obra żeń po li tycz nych, po -
sza no wa niem tra dy cji i prze szło ści, przy wią za niem do sztu ki.

Przy po mi na jąc so bie zna ną ze szko ły hi sto rię walk o Lwów
w li sto pa dzie 1918 ro ku mło dzież zgro ma dzi ła się przy krzy -
żu, po sta wio nym w miej scu śmier ci Jur ka Bit scha na. Swo je -
mu ró wie śni ko wi, czter na sto let nie mu gim na zja li ście ze
Lwo wa, gim na zja li ści z No we go Są cza za de dy ko wa li nie tyl -

ko cie płe my śli, ale i sym bo licz ny „list”. Or ga ni za tor wy pra -
wy, prof. Bo gu sław Kołcz, roz dał ma te ria ły, ka żdy z uczniów
spo glą dał na re pro duk cję Or ląt Lwow skich Woj cie cha Kos -
sa ka i wi dział strze la ją ce z więk szych od nich ka ra bi nów po -
śród po mni ków cmen tar nych dzie ci, zbyt szyb ko do ra sta ją ce
i doj rze wa ją ce na eg za mi nie z mi ło ści do Pol ski. Ktoś przy -
po mniał utwór Or ląt ko Ar tu ra Op p ma na:

O ma mo, otrzyj oczy,
Z uśmie chem do mnie mów –
Ta krew, co z pier si bro czy,
Ta krew, to za nasz Lwów!
Ja bi łem się tak sa mo
Jak star si – ma mo, chwal!
Tyl ko mi cie bie, ma mo,
Tyl ko mi Pol ski żal!
Z praw dzi wym ka ra bi nem
U pierw szych sta łem czat
O, nie płacz nad swym sy nem,

Lek cja pa mię ta nia

Są dec ki list
do obroń ców
Lwo wa
Li sto pad sy pie gar ścia mi li ści
Na grząd ki, w któ rych po ko tem śpią
Ma łe ba tia ry – gim na zja li ści –
Pod czar ną zie mią – za si wą mgłą…

MA RIAN HE MAR, PIO SEN KA O CMEN TA RZU ŁY CZA KOW SKIM 

– Ale są cią gle POL SKI MI lwa mi. I jak za -
uwa ża ją ucznio wie – oka le czo ne, upo ko -
rzo ne sto ją na dal – dum ne i wiel kie

BO GU SŁAW KOŁCZ

FOT. KB
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Że za oj czy znę padł! /…/
– W po szu ki wa niach pol sko ści i tro -

pie niu świa dectw kre so wej hi sto rii do cie -
ra my do dwóch miejsc we Lwo wie, gdzie
wy wie zio no ol brzy mie lwy otwie ra ją ce
daw ne wej ście na cmen tarz. Nie ma ją
obec nie tarcz z pol ski mi her ba mi mia sta,
nie ma na nich Krzy ża Vir tu ti Mi li ta ri
i nie ma na pi sów „ZAWS ZE WIER NY”,
„TO BIE POL SKO”. Zo sta ły ska za ne
na wy gna nie. Je den przed In sty tu tem
Geo tech ni ki da le ko po za cen trum, in ny
na od le głą dro gę wy lo to wą z mia sta. Ale
tam też są cią gle POL SKI MI lwa mi. I jak
za uwa ża ją ucznio wie – oka le czo ne, upo -
ko rzo ne sto ją na dal – dum ne i wiel kie
– mó wi dy rek tor Bo gu sław Kołcz
i do da je: – Efek ty ta kich wy praw pro cen -
tu ją la ta mi. Bez po śred nie prze ży cie emo -
cjo nal ne na miej scu, „do tknię cie”
ta jem ni cy, fa scy na cja w kon tak cie z hi -
sto rią, ar cy dzie łem, na tu rą i sztu ką, roz -
bu dza nie wra żli wo ści, od dzia ły wa nie
na uczu cia, roz bu dza nie pa sji po znaw -
czej, po zo sta ją w świa do mo ści mło dzie -
ży na dłu go. Zdo by wa na w ta ki spo sób
wie dza utrwa la na jest i wy ko rzy sty wa -
na w ró żne go ro dza ju „wy two rach”
ucznia, aż po wy pra co wa nia i wy po wie -
dzi na eg za mi nach koń co wych, i póź niej -
szą edu ka cję na stu diach. Bo ga ta
do ku men ta cja z ka żdej wy pra wy (w tym
no tat ki, spra woz da nia, re la cje, fo to gra -
fie, na gra nia au dio wi zu al ne, pa miąt ki)
wy ko rzy sty wa na jest w pra cy szkol nej
na lek cjach, ta kże wśród na stęp nych
rocz ni ków uczniów. (KB)

D
la te go już od sta ro żyt no ści
kul ty wo wa no pa mięć o przod -
kach, usta na wia jąc dla nich
spe cjal ne ob rzę dy, któ re z cza -

sem prze ro dzi ły się w do rocz ne świę to.
Je go osta tecz na po stać, któ rą zna my dziś
ja ko świę to zmar łych (ró żnie się na zy wa),
jest efek tem prze miesz cza nia się i łą cze -
nia ze so bą ró żnych kul tur, wy znań i zwy -
cza jów. Przyj rzyj my się za tem wy bra nym
przy kła dom, któ re od da ją isto tę świę ta
w naj bar dziej in te re su ją cy spo sób. 

Uwa ża się, iż Świę to Zmar łych bie -
rze swój po czą tek z przy pa da ją cej
na prze łom 31 paź dzier ni ka i 1 li sto pa -
da cel tyc kiej uro czy sto ści Sam ha in, któ -
rej na zwa ozna cza „ko niec la ta” lub
„ga sną ce słoń ce”. Był to czas za koń cze -
nia żniw, gro ma dze nia za pa sów, po wro -
tu do chat przed zbli ża ją cą się zi mą.
Cel to wie wie rzy li, że w tę ma gicz ną noc
śmierć prze sta je ist nieć. Wiel ka tar cza
Ska thach chro nią ca świat ży wych, zo sta -
je opusz czo na, po zwa la jąc, by za ni kła
ba rie ra mię dzy świa tem ży wych i umar -
łych, co umo żli wia ło po wra ca ją cym
z za świa tów przod kom swo bod ne po ru -

sza nie się po mię dzy ży ją cy mi. Tej no cy
Cel to wie po zo sta wia li na sto łach ja dło
dla przy by łych oraz przy kry wa li garn ki
z wo dą, chro niąc w ten spo sób przod ka
przed uto pie niem. Nie do peł nie nie tych
wa run ków mo gło gro zić po rwa niem du -
szy za po mi nal skie go nie szczę śni ka.

Chcąc ustrzec się przed ta ką ewen tu al -
no ścią, za kła da no ma ski lub ma lo wa no
twa rze, by nie zo stać roz po zna nym przez
mści we go du cha.

Świę to Sam ha in ob cho dzo no hucz -
nie na wet po przy ję ciu przez Cel tów

„Zbli ża się za tem czas, 
w któ rym du sza zwy kła się ja wić...”

Święto
Zmarłych
na świecie

Uwa ża się, iż Świę to
Zmar łych bie rze swój
po czą tek z przy pa da ją -
cej na prze łom 31 paź -
dzier ni ka i 1 li sto pa da
cel tyc kiej uro czy sto ści
Sam ha in, któ rej na zwa
ozna cza „ko niec la ta”
lub „ga sną ce słoń ce”.

Jed nym z prze ko nań po dzie la nych przez więk szość miesz -
kań ców ku li ziem skiej jest, że śmierć nie jest koń cem
wszyst kie go. Czło wiek od za wsze żył w prze świad cze niu, że
nie zo sta nie za po mnia ny, a pa mięć o nim prze trwa w na -
stęp nych po ko le niach. 

FOT. KB
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chrze ści jań stwa. Prze trwa ło ono do dzi -
siej szych cza sów, ale zna ne jest już
pod in ną na zwą – Hal lo we en (od słów
All Hal low E'en – Wi gi lia Wszyst kich
Świę tych). Naj szum niej ob cho dzo ne jest
w Sta nach Zjed no czo nych, Ka na dzie
oraz Wiel kiej Bry ta nii i Ir lan dii, skąd się
wy wo dzi. Do Sta nów zo sta ło spro wa -
dzo ne w XIX w. przez ir landz kich imi -
gran tów, w dru giej po ło wie XX w.,
po tem to świę to tra fi ło do Eu ro py Za -
chod niej i z ka żdym ro kiem zy sku je co -
raz więk szą po pu lar ność. W wie czór
Hal lo we en stroi się do my re kwi zy ta mi
ko ja rzą cy mi się z ży ciem po za gro bo -
wym i hor ro rem – imi ta cja mi cza szek,

pa ję czy na mi czy pla sti ko wy mi ko stu -
cha mi. Dzie ci prze bra ne w ma ski i ko -
stiu my du chów, wam pi rów czy
cza row nic od wie dza ją są sia dów i zna jo -
mych z za wo ła niem „cu kie rek al bo psi -
kus” (ang. trick or tre at). Gdy ktoś
z do mow ni ków nie po czę stu je ich słod -
ko ścia mi, dzie ci ro bią mu psi ku sa. Do -
ro śli ta kże prze bie ra ją się i ba wią
do ra na na licz nie or ga ni zo wa nych Hal -
lo we en Par ty, gdzie m.in. jed nym z kon -
kur sów jest tzw. ap ple bob bing, czy li
wy ła wia nie ja błek z mied ni cy peł nej
wo dy tyl ko za po mo cą zę bów.

Hal lo we en bu dzi kon tro wer sje
w śro do wi sku Ko ścio łów chrze ści jań -
skich. Ich du chow ni ar gu men tu ją, że jest
zbyt głę bo ko za ko rze nie nio ne w po gań -
stwie. Co ro ku ka to lic kie or ga ni za cje jak
np. Wspól no ta Em ma nu el or ga ni zu ją
ma ni fe sta cje prze ciw ko Hal lo we en. 

***
Nie mniej in te re su ją co ce le bro wa no

zmar łych na Sło wiańsz czyź nie. Świę ta
im prze zna czo ne od by wa ły się kil ka ra -
zy do ro ku, a wśród nich naj wa żniej sze
by ły Dzia dy ob cho dzo ne 2 ma ja oraz,
po dob nie jak u Cel tów, w no cy z 31 paź -
dzier ni ka na 1 li sto pa da.

Sło wia nie, na rów ni z Cel ta mi, wie -
rzy li, że po ra ta jest po rą po wro tu dusz
wszyst kich zmar łych, cza sem współ ist -
nie nia świa ta ży wych i tych, któ rzy ode -
szli. Aby za pew nić so bie przy chyl ność
tych dru gich, na le ża ło su to ugo ścić przy -
by łe du sze. Ofia ro wa no im pie czy wo,
miód, mle ko, ka szę oraz jaj ka, któ re mia -
ły wzmoc nić je w dro dze do za świa tów.
Po czę stu nek al bo sta wia no na gro bach

zmar łych, al bo po zo sta wia no w do mach,
gdzie na kry ty stół stał przez ca łą noc, by
żad na z dusz nie ode szła głod na i spra -
gnio na. Pil no wa no, aże by furt ki, drzwi
i okna po zo sta ły otwar te, a pie ce po ga -
szo ne – nie któ rzy ze zmar łych przy by -

wa li do cha ty ko mi nem. Zna kiem, że
du sza przy by ła do cha ty, był dla Sło wian
dźwięk upusz czo nej ły żki. Na le ża ło za -
tem po zo sta wić ją na zie mi dla użyt ku
zmar łe go lub pod sta wić w jej miej sce
ka wa łek chle ba.

By uła twić du szom od szu ka nie dro gi
do daw ne go do mu lub po wrót do świa -
ta zmar łych, pa lo no ogni ska na wzgó -
rzach i roz sta jach dróg. Zwy czaj ten
prze trwał w zmie nio nej for mie aż
do dziś w po sta ci pa le nia świe czek
na gro bach. Ogni ska roz nie ca no ta kże
na cmen ta rzach, by od stra szyć wszel kie
ma ry i upio ry, któ re w tę szcze gól ną noc
rów nie skwa pli wie zja wia ły się po śród
ży wych.

Dzia dy po nad to prak ty ko wa no
w opusz czo nych cha tach, sta rych ka pli -
cach, ko ścio łach, uro czy skach, gdzie
naj bar dziej za cie ra ła się gra ni ca po mię -

Współ cze śnie Dzia dy
prak ty ko wa ne są przez
ro dzi mo wier cze związ ki
wy zna nio we ty pu „Ro dzi -
my Ko ściół Pol ski” czy
„Za chod nio sło wiań ski
Zwią zek Wy zna nio wy”. 
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dzy ży wy mi i zmar ły mi. Ob rzęd ten no -
sił na zwę „uczty ko zła”, a star ca, któ ry
mu prze wo dził zwa no koź la rzem lub gu -
śla rzem (we dług et no lo gów pier wot nie
pod czas uczty wspól nie wy zna wa no
prze wi nie nia, a w in ten cji ich od pusz -
cze nia skła da no w ofie rze ko zła). Gu -
ślarz był od po wie dzial ny nie tyl ko
za przy wo ły wa nie du chów, ale i za pil -
no wa nie, by ma ra nie po rwa ła w za świa -
ty du szy ży ją ce go. Kie dy czas po by tu
du cha znacz nie się prze cią gał (wie rzo -
no, że zmar ły, któ ry po now nie za kosz -
to wał ra do ści ży cia, nie chciał wra cać),
gu ślarz mu siał prze ku pić go przy go to -
wa ny mi uprzed nio da ra mi.

Zwy czaj ten był tak moc no za ko rze -
nio ny w kul tu rze Sło wian i Bał tów, że
na wet eks pan sja Ko ścio ła nie by ła w sta -
nie prze rwać je go ob cho dów. O tym, że
Dzia dy wciąż by ły od pra wia ne w XIX w.
świad czyć mo że cykl dra ma tów ro man -
tycz nych Ada ma Mic kie wi cza in spi ro -

wa nych po gań ski mi ob rzę da mi,
w któ rych wieszcz szcze gó ło wo opi sał
„ucztę ko zła”, choć wi dać już w niej wy -
raź ny wpływ chrze ści jań stwa (gu ślarz
bo wiem przy wo łu je je dy nie du sze czyść -
co we, któ re pra gną do stą pić bi blij ne go
zba wie nia). 

Współ cze śnie Dzia dy prak ty ko wa ne
są przez ro dzi mo wier cze związ ki wy -
zna nio we ty pu „Ro dzi my Ko ściół Pol -
ski” czy „Za chod nio sło wiań ski Zwią zek
Wy zna nio wy”. 

***
Po stop nio wym wy pie ra niu przez

Ko ściół po gań skich zwy cza jów zwią za -
nych ze kul tem zmar łych, świę to zmie -
ni ło swój cha rak ter. W ro ku 713 pa pież
Grze gorz III prze niósł uro czy stość na 1
li sto pa da, je go na stęp ca Grze -
gorz IV usta no wił go dniem pa mię ci
wszyst kich świę tych Ko ścio ła ka to lic -

kie go i mę czen ni ków, zwłasz cza tych
mniej zna nych i nie wy mie nio nych w ka -
no nie Mszy Świę tej lub miej sco wych
mar ty ro lo giach. Na to miast 2 li sto pa da
wy zna czo no dniem mo dli twy za du sze
zmar łych – Za dusz ka mi, co mia ło być
od po wie dzią na po gań skie Świę to
Zmar łych.

W Pol sce Wszyst kich Świę tych jest
dniem wol nym od pra cy. Jest to czas
spo tkań w gro nie ro dzin nym, wspól ne -
go wspo mi na nia bli skich zmar łych. Ka -
to li cy uczest ni czą we mszach czę sto
or ga ni zo wa nych na cmen ta rzach,
po któ rych od by wa ją się tra dy cyj ne pro -
ce sje. Pa lą lamp ki i przy ozda bia ją gro -
by bli skich kwia ta mi. Po pu lar ne sta ło się
ta kże kwe sto wa nie na cmen ta rzach.
Zbie ra się wte dy pie nią dze na od no wie -
nie za byt ko wych po mni ków i na grob -
ków. Dzień Za dusz ny jest ta kże dniem
uczest nic twa w li tur gii po świę co nej mo -
dli twie za zmar łych. W tym dniu or ga -
ni zu je się re flek syj ne kon cer ty, wy sta wy
czy in sce ni za cje upa mięt nia ją ce nie ży -
ją cych ar ty stów czy wy bit ne oso bi sto ści.

***
U na szych za chod nich są sia dów ob -

cho dzi się Al ler he ili gen (Wszyst kich
Świę tych). Za my ka się wte dy wszyst kie
urzę dy, a Niem cy bio rą udział we mszy
zwa nej Al ler he ili gen Got tes dienst,
po któ rej uda ją się, by za pa lić zni cze
na gro bach bli skich. W wie lu do mach
urzą dza się wy staw ne obia dy. Uro czy -
stość te go dnia sym bo li zu je świe ca New -
we ling oraz spe cjal nie pie czo ny chleb
Striet zel (w pro te stanc kiej czę ści Nie -
miec Świę to Zmar łych no si na zwę To -
ten son n tag i wy pa da w ostat nią nie dzie lę
pro te stanc kie go ro ku ko ściel ne go, Ob -
cho dzi się go po dob nie do Al ler he ili gen). 

W od ró żnie niu od re flek syj ne go cha -
rak te ru Świę ta Zmar łych w Eu ro pie,
w kra jach Ame ry ki Ła ciń skiej przy bie ra
ono zgo ła in ną po stać. Na zy wa ne jest
Día de los Mu er tos (Dzień Zmar łych)
i jest naj star szym re li gij no -et nicz nym
świę tem czczą cym zmar łych ob cho dzo -
nym 1 i 2 li sto pa da w po wią za niu z ka to -
lic ki mi świę ta mi Wszyst kich Świę tych
(hiszp. To dos los San tos) i Za du szek
(hiszp. Día de los Fie les Di fun tos). Pier -
wot nie świę to wy wo dzi ło się z tra dy cji
kul tu przod ków lu dów az tec kich, Ma jów
czy Ta ra sków li czą cej prze szło 3000 lat.

Obec nie ob cho dzo ne jest głów nie
w Mek sy ku i Ame ry ce Cen tral nej lub
w miej scach osie dle nia się la ty no skich
emi gran tów. Tym, co od ró żnia Día de los
Mu er tos od tra dy cyj ne go ob cho dze nia
dnia Wszyst kich Świę tych w kra jach ka -
to lic kich jest je go spe cy ficz ny cha rak ter
po zba wio ny ele men tu re flek sji i za du my.
Jest to bo wiem ra do sny dzień za baw i bie -
siad, w któ rym ży wi ce le bru ją zmar łych,
wie rząc w ich po wrót z za świa tów
i wspól ną z ni mi eg zy sten cję. Głów nym
sym bo lem świę ta są tzw. Ca lve ri tas (cza -
szecz ki) zdo bią ce przy do mo we oł ta rze,
któ re wy stę pu ją ta kże pod po sta cią ry mo -

W Pol sce Wszyst kich
Świę tych jest dniem wol -
nym od pra cy. Jest to
czas spo tkań w gro nie
ro dzin nym, wspól ne go
wspo mi na nia bli skich
zmar łych. 
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wa nek, (hiszp. Ri mas) krót kich sa ty rycz -
nych ske czy o ludz kich czasz kach lub ry -
cin ko lo ro wo po prze bie ra nych szkie le tów.
Czasz ki wy ko nu je się ta kże z cu kru
(hiszp. Ca lve ras de dul ce), do pra wia te qu -
ilą bądź cze ko la dą, opa tru je imio na mi
zmar łych (choć zda rza się, że i ży ją cych,
ot, nie win ny żart) i spo ży wa w ro dzin nym
gro nie. Pie cze się Chleb Zmar łych (hiszp.
Pan de mu er to) ze słod kie go cia sta
w kształ cie cza szek lub za jącz ków z pisz -
cze la mi i po le wa lu krem. Wa żnym ele -
men tem świę ta są ta kże kwia ty, któ ry mi
ozda bia się gro by bli skich, zwłasz cza spe -
cjal nie ho do wa ną na ten dzień ak sa mit ką,
zwa ną przez Mek sy ka nów Kwia tem
Zmar łych. Istot ną ro lę w Día de los Mu -
er tos od gry wa ją ta kże oł ta rze bu do wa ne
na cmen ta rzach lub, w przy pad ku roz pro -
sze nia ro dzi ny z da la od miej sca wiecz -
ne go spo czyn ku krew nych,
w przy do mo wych ogro dach. Sta wia się
na nich po tra wy, chleb zmar łych, za baw -
ki dla dusz dzie ci, a w przy pad ku dusz do -

ro słych szklan kę te qu ili czy cy ga ra. Mek -
sy ka nie wie rzą, że pierw sze go li sto pa da
przy by wa ją du sze zmar łych dzie ci, a dru -
gie go li sto pa da du sze do ro słych.

***
Rów nie ra do snym cha rak te rem od -

zna cza się ob cho dze nie Świę ta Zmar -
łych na Fi li pi nach. No si ono na zwę
Araw ng mga Pa tay. W tym dniu Fi li piń -
czy cy od wie dza ją gro by zmar łych, za -
no sząc na nie oprócz kwia tów i świec,
je dze nie, a na wet ko lo ro we ba lo ny i czu -
wa jąc przy gro bach ca ły dzień i ca łą
noc. Cie ka wym ob rzę dem jest ta kże
Pan gan ga lu lu wa – pie śni śpie wa ne
na cześć zmar łych przez grup ki lu dzi,
wę dru ją cych od do mu do do mu i pro -
szą cych o mo dli twy w ich in ten cjach.
Miesz kań cy Fi li pin wie rzą, że śpie wa cy
sym bo li zu ją ta kże du sze znaj du ją ce się
w czyść cu. 

Pa le nie zni czy, zdo bie nie gro bów
kwia ta mi, po zo sta wia nie ja dła dla po -
wra ca ją cych z za świa tów przod ków

– ka żde pań stwo i ka żda kul tu ra ma
swo ją spe cy ficz ną tra dy cję i zwy cza je
ce le bro wa nia te go szcze gól ne go świę ta.
Dla jed nych jest on dniem za du my i re -
flek sji nad ludz kim ży ciem i prze mi ja -

niem, dla in nych ra do snym
świę to wa niem i wspo mi na niem zmar -
łych. Wy wo dzi się z naj daw niej szych
cza sów, a naj wa żniej sza jest w nim pa -
mięć o tych, któ rzy ode szli, bo dzię ki
niej śmierć ni gdy nie bę dzie cał ko wi tym
koń cem czło wie ka. 

KA RO LI NA TWO RZY DŁO

Rów nie ra do snym cha -
rak te rem od zna cza się
ob cho dze nie Świę ta
Zmar łych na Fi li pi nach.
No si ono na zwę Araw ng
mga Pa tay. 
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Do No we go Są cza zje cha ły ro -
dzi ny, sto wa rzy sze nia, gru py
apo stol skie i mło dzie żo we

z ca łej die ce zji tar now skiej. Ich cel był ja -
sny: za ma ni fe sto wać wier ność na ucza niu
Ja na Paw ła II na te mat god no ści ży cia
ludz kie go i war to ści ro dzi ny.

Die ce zjal ny Marsz dla Ży cia i Ro -
dzi ny roz po czął się mszą świę tą w ko -
ście le pw. Mat ki Bo żej Nie po ka la nej,
któ rej prze wod ni czył ks. Adam Ni ta,
kanc lerz ku rii die ce zjal nej w Tar no wie.
Obec ni by li ta kże m. in. ks. Jan Ba -
nach, dy rek tor Wy dzia łu Dusz pa ster -
stwa Ma łżeństw i Ro dzin Die ce zji
Tar now skiej i ks. Ka zi mierz Mar ko -
wicz, pro boszcz pa ra fii Mat ki Bo żej
Nie po ka la nej. Po Eu cha ry stii, z mo dli -
twą na ustach, pra wie pięć ty się cy osób
wy ru szy ło w kie run ku są dec kie go
Ryn ku. Uczest ni cy mar szu nie śli w rę -
kach ko lo ro we, bi buł ko we kwia ty
i trans pa ren ty, na któ rych wid nia ły ha -
sła: „Broń my ży cia”, „Ży cie jest świę -
te”, „Ży ciu za wsze tak” i „Mo je ży cie
w two ich rę kach”. Ca łość ubo ga ca ła
śpie wem scho la „Em ma nu el” z pa ra fii
Wie lo gło wy oraz frag men ty prze mó -

wień Oj ca Świę te go Ja na Paw -
ła II na te mat god no ści i ochro ny ludz -
kie go ży cia. 

Die ce zjal ny Marsz dla Ży cia i Ro dzi -
ny, któ ry prze bie gał pod ha słem „Pol ska
po trze bu je lu dzi su mie nia”, prze szedł
uli ca mi: Kró lo wej Ja dwi gi, Bo le sła wa
Li ma now skie go, Ale ja mi Ba to re go
i Wol no ści, Ada ma Mic kie wi cza, Ja -
na Dłu go sza, Ta de usza Ko ściusz ki i Ja -
giel loń ską do Ryn ku. Tam, spe cjal nie
dla uczest ni ków Mar szu, wy pusz czo no
kil ka set go łę bi, przy wie zio nych przez
człon ków sek cji he leń skiej Pol skie go
Związ ku Ho dow ców Go łę bi Pocz to -
wych, a zgro ma dzo nych po wi ta li Bo że -
na Ja wor, wi ce pre zy dent No we go Są cza,
oraz Ma riusz Dzie rżaw ski z Fun da cji
PRO – Pra wo do ży cia.

– To czy się ba ta lia o przy szłość Pol -
ski, o to ja ka ta Pol ska bę dzie – mó wił.

Pięć ty się cy osób prze szło uli ca mi No we go Są cza

Tak dla ży cia!
Pra wie pięć ty się cy osób
prze szło w nie dzie lę 16 paź -
dzier ni ka uli ca mi No we go
Są cza w Die ce zjal nym Mar -
szu dla Ży cia i Ro dzi ny.
Uczest ni cy Mar szu wy ru szy li
spod ko ścio ła pw. Mat ki Bo -
żej Nie po ka la nej na os. Mi le -
nium i po nie ca łej go dzi nie
sta nę li na są dec kim Ryn ku.
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– To czy się wal ka mię dzy cy wi li za cją ży -
cia, a cy wi li za cją śmier ci. W tej wal ce
prze wo dził nam pa pież Jan Pa weł II,
a te raz ca ły czas wspie ra nas w z nie ba.
Bo naj więk szym za gro że niem dla nas nie
są słu dzy cy wi li za cji śmier ci, ale na sza
bier ność i ma ło dusz ność.

Po wy stą pie niach wi ce pre zy dent Bo -
że ny Ja wor i Ma riu sza Dzie rżaw skie go
na są dec kim Ryn ku zor ga ni zo wa na zo -
sta ła kuch nia po lo wa, dzię ki cze mu
uczest ni cy mar szu mo gli po si lić się cie -
płą gro chów ką i żur kiem. Tam też roz -
po czę ła się dru ga część im pre zy
– kon cer ty ze spo łów mu zycz nych Lo ve
Sto ry oraz Mo ni ki Ku szyń skiej. Ar ty ści
spo tka li się z go rą cym przy ję ciem pu -
blicz no ści, któ ra mi mo ni skiej tem pe ra -
tu ry, do sko na le ba wi ła się pod sce ną.

W or ga ni za cję mar szu włą czy ły się
licz ne oso by i in sty tu cje, m.in.: Sto wa -
rzy sze nie Ro dzin Ka to lic kich, Ak cja Ka -
to lic ka, Ruch Świa tło -Ży cie, Ka to lic kie
Sto wa rzy sze nie Mło dzie ży, Ra dio RDN
Ma ło pol ska i RDN No wy Sącz, ku ria
tar now ska, Urząd Mia sta No we go Są cza,
ka to lic kie po rad nie ro dzin ne, du chow ni
i świec cy. Pa tro nat ho no ro wy spra wo wa -
li: bi skup tar now ski Wik tor Skworc oraz
pre zy dent mia sta No we go Są cza Ry -
szard No wak.

***
Za py ta li śmy Ma riu sza Dzie rżaw skie -

go o dal sze lo sy usta wy an ty abor cyj nej,
któ ra jak wia do mo, zo sta ła od rzu co -
na przez Sejm VI ka den cji.

– Naj praw do po dob niej bę dzie my
przy go to wy wać no wy pro jekt – od parł.
– Wy ma ga to oczy wi ście kon sul ta cji po -
nie waż jest to du że przed się wzię cie
or ga ni za cyj ne, ale już te raz w wie lu
miej scach w Pol sce na si współ pra cow -
ni cy za pew nia ją nas, że są go to wi
do zbie ra nia pod pi sów.

Ma riu sza Ddzie rżaw skie go nie zra ża -
ją, jak stwier dził, wy ni ki ostat nich wy -
bo rów par la men tar nych i ma na dzie ję,
że no wy pro jekt, tym ra zem zy ska po -
par cie więk szo ści po słów.

– My ślę, że przy te go ro dza ju ini cja -
ty wach du że zna cze nie ma za an ga żo -
wa nie spo łecz ne – tłu ma czył. – Kie dy
za czy na li śmy, to trud no by ło zna leźć
jed ne go po sła, któ ry by de kla ro wał po -
par cie dla na szej usta wy, ale w mo men -
cie, gdy sześć set ty się cy Po la ków
pod pi sa ło się pod pro jek tem, to na gle
w pierw szym czy ta niu po par ła go więk -
szość sej mo wa. W gło so wa niu de cy du -
ją cym, kie dy Plat for ma Oby wa tel ska
wpro wa dzi ła dys cy pli nę klu bo wą, za -
bra kło nam nie ste ty pię ciu gło sów. Je -

śli te raz po ka że my, że po par cie dla
usta wy an ty abor cyj nej nie wy ga sa,
a wręcz prze ciw nie, to przy pusz czam,
że w no wej ka den cji Sej mu znaj dzie się
więk szość, któ ra za gło su je za obro ną
ży cia.

Dzie rżaw ski nie zwy kle kry tycz nie
od niósł się do kom pro mi su, któ ry zo stał
za war ty w kwe stii abor cji, a któ ry, je go
zda niem, opie ra się na po nad pię ciu set
dzie ciach za bi ja nych co ro ku le gal nie.

– Je śli ktoś my śli, że to jest do bry
kom pro mis i że na le ży go utrzy my wać,
to bie rze na sie bie krew tych dzie ci
i znisz cze nia du cho we wszyst kich osób,
któ re są za an ga żo wa ne w pro ce der
abor cji. Ja nie za mie rzam brać na sie -
bie od po wie dzial no ści za mor do wa nie
nie na ro dzo nych. Je śli mo żna za bić jed -
ne go czło wie ka, je śli tak jak mó wi ła
Mat ka Te re sa z Kal ku ty „mat ka mo że
za bić swo je dziec ko, cóż mo że po wstrzy -
mać cie bie i mnie by śmy nie po za bi ja li
się na wza jem”. Sed nem tej spra wy jest
pro ste py ta nie: mo żna za bić czło wie ka
czy nie mo żna?

KIN GA BED NAR CZYK

Uczest ni cy mar szu nie śli
w rę kach ko lo ro we, bi -
buł ko we kwia ty i trans -
pa ren ty, na któ rych
wid nia ły ha sła: „Broń my
Ży cia”, „Ży cie jest świę -
te”, „Ży ciu za wsze tak”
i „Mo je ży cie w two ich
rę kach”. 

FO
T.

 K
B

FOT. KB
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S
zczu pła osiem na sto lat ka, pod łą -
czo na do wie lu pla sti ko wych
ru rek apa ra tu ry me dycz nej
przez wie le go dzin wal czy ła

w szpi ta lu o ży cie. Przed nią jesz cze
dłu ga dro ga po wro tu do zdro wia. 

To by ła so bo ta 20 sierp nia. Let ni, cie -
pły dzień. Ka sia wy cho dząc z do mu

krzyk nę ła jesz cze do ro dzi ców: „Szyb -
ko wró cę”. Ale póź niej za miast cór ki
– w drzwiach sta nę li po li cjan ci.
Wia do mość, któ rą prze ka za li ścię ła oj -
ca z nóg. Ka sia mia ła wy pa dek. By ła pa -
sa żer ką mo to cy kla, któ ry zde rzył się
w Ptasz ko wej z cią gni kiem rol ni czym.
Po zde rze niu wy pa dła z po jaz du, do zna -
jąc cię żkich ob ra żeń. Prze ży ła. Mło dy
kie row ca mo to cy kla nie miał ty le szczę -
ścia, zgi nął na miej scu. Spra wą tra gicz -
ne go wy pad ku zaj mu je się po li cja
pod nad zo rem Pro ku ra tu ry Re jo no wej
w Gor li cach.

Nie przy tom ną dziew czy nę przy wie -
zio no do szpi ta la w No wym Są czu. 

– Przez wie le dni le ka rze na od dzia le
in ten syw nej opie ki me dycz nej wal czy li,
by usta bi li zo wać jej pod sta wo we funk cje
ży cio we. Cór ka utrzy my wa na by ła
w śpiącz ce far ma ko lo gicz nej – mó wi
Ma rek Biesz czad, oj ciec Ka si. – Mia ła
otwar te zła ma nie pra wej no gi, któ ra do -

Przy ja cie le są
jak ci che anio ły
Drgnię cie dło ni Ka si, ka żdy ruch jej sto py w pierw szych
dniach po cię żkim wy pad ku, ja kie mu ule gła w Ptasz ko wej,
by ły dla jej ro dzi ców – Bo gu mi ły i Mar ka Biesz cza dów –
iskier ką na dziei. Świa teł kiem w mrocz nym tu ne lu, w któ rym
sierp nio we go dnia zna la zła się ich cór ka. Ka żdy ko lej ny dzień
da wał jej bli skim i przy ja cio łom na dzie ję, że bę dzie do brze.

KASIA 
BIESZCZAD 

(AUTOPORTRET)
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dat ko wo zo sta ła jesz cze po pa rzo na. Le -
ka rze stwier dzi li u niej uraz krę go słu pa,
obrzęk mó zgu i we wnątrz mó zgo we
krwia ki. Przy tom ność za czę ła od zy ski -
wać do pie ro po kil ku dniach.

Po trzech ty go dniach od wy pad ku
i przej ściu pierw szej ope ra cji usu nię cia
śle dzio ny, Ka sia tra fi ła do szpi ta la im.
św. Ła za rza w Tar no wie na ko lej ną.
Tam tej si le ka rze za ję li się na pra wą krę -
go słu pa. Ope ro wał ją or dy na tor Od dzia -
łu Neu ro chi rur gii dr An drzej
Ma ciej czak, uwa ża ny za jed ne go z naj -
lep szych neu ro chi rur gów w Pol sce.

– Po czte rech go dzi nach ope ra cja do -
bie gła koń ca – wspo mi na oj ciec. – Dok -
tor po wie dział nam, że na szczę ście nie
do szło do uszko dze nia rdze nia krę go we -
go. Na dwa krę gi za ło żo no spe cjal ne
sta bi li zu ją ce je ko szycz ki. Po ope ra cyj -
na ra na szyb ko się za go iła, a te raz ko -
niecz na jest re ha bi li ta cja, ale na ra zie
nie mo żna jej za cząć, bo mu si wy go ić się
no ga.

Obec nie Ka sia jest pa cjent ką Od dzia -
łu Chi rur gii Ura zo wo -Or to pe dycz nej

Szpi ta la im. Die tla w Kry ni cy -Zdro ju.
Nie mo że jesz cze roz ma wiać. Ma, bo -
wiem wło żo ną do krta ni rur kę tra che -
oto mij ną. Ro dzi ce opie ku ją się nią
na zmia nę

– Ka żdy dzień przy no si coś no we go
w sta nie jej zdro wia – opo wia da oj ciec
Ka si. – Co dzien nie za uwa ża my coś, cze -
go do tej po ry nie mo gła zro bić. Ko le żan -
ka po da ła jej na przy kład pi lo ta
do ma łe go te le wi zo ra, któ ry jej przy wieź -
li śmy. Po wie dzia ła: „Ka siu – ten gu zi czek
przy ci skasz, gdy chcesz zro bić gło śniej,
a ten, gdy chcesz głos przy ci szyć.” Ona
wzię ła go do le wej dło ni, bo pra wą część
cia ła ma jesz cze nie spraw ną i za czę ła
przy ci skać gu zi ki, tak, jak mło dzież pi sze

w te le fo nie ese sme sy. Żo na wcie ra ła jej
w le wą sto pę krem. Po chwi li ona sa ma to
ro bi ła. Le ka rze ma ją na dzie ję, że krwia ki
w mó zgu się wchło ną i cof nie się nie do -
wład pra wej stro ny cia ła. Nie sta nie się to
od ra zu. Na to po trze ba cza su i dłu giej re -
ha bi li ta cji.

***
Ka sia jest ślicz ną, wy so ką dziew czy -

ną o piw nych oczach i ciem nych wło -
sach. Jej wa ka cje do bie ga ły koń ca.
Za kil ka dni mia ła wró cić do szko -
ły, I Li ceum Ogól no kształ cą ce go im. Ja -
na Dłu go sza w No wym Są czu. Cze kał
ją trud ny rok – ma tu ra. Kla sa III c roz -
po czę ła rok szkol ny bez Ka si, ale 1
wrze śnia nie by ło chy ba oso by z gro -
na jej zna jo mych, któ rzy by nie mo dli li
się o jej po wrót do zdro wia. Jesz cze te -
go sa me go wie czo ra, gdy tra fi ła do szpi -
ta la i wal czy ła o ży cie, w ka pli cy
szpi tal nej ze bra li się jej ko le żan ki i ko -
le dzy z kla sy, szko ły, zna jo mi, przy ja -
cie le. Skrzyk nę li się spon ta nicz nie.
Grza ły się te le fo ny, ese me so wa in for ma -
cja, z po da ną go dzi ną i miej scem mo dli -
tew ne go spo tka nia roz sy ła na by ła
w za wrot nym tem pie. O mo dli twę
za Ka się, w imie niu mło dzie ży po pro sił
w lo kal nej te le wi zji Woj ciech Ku dy ba,
wy kła dow ca Pań stwo wej Wy ższej
Szko ły Za wo do wej w No wym Są czu,
a do nie daw na na uczy ciel I LO. I Bóg
ich wy słu chał. 

Po wo li wi dać po stę py w sta nie zdro -
wia Ka si. W to, że wró ci ona do peł nej
spraw no ści, że bę dzie re ali zo wać swo je
ma rze nia wie rzą jej ro dzi ce, zna jo mi,
przy ja cie le.

– Ka sia za wsze nas za ska ki wa ła
– mó wią ro dzi ce. 

Tak by ło na przy kład z na uką jaz dy
na ro we rze. Do po łu dnia mu siał jej
w tym po ma gać ta to, a po po łu dniu
wsia dła sa ma na ro wer i po je cha ła. Po -
dob nie by ło z racz ko wa niem, cho dze -
niem. Coś ta kie go jest chy ba w jej
cha rak te rze, że ni gdy się nie pod da je.

– Ka sia ko cha ży cie – mó wi jej ser -
decz na przy ja ciół ka Li dia Sze li ga. 

– Zaw sze ser decz na, do wszyst kich
życz li wie na sta wio na – do da je Ania
Droz dow ska, dru ga z jej przy ja ció łek
od ser ca, ko le żan ka ze szkol nej ław ki. 

To do niej Ka sia na pi sa ła jesz cze
przed wy pad kiem ma ila: „Przy ja cie le są

jak ci che anio ły, któ re pod no szą nas, gdy
na sze skrzy dła za po mnia ły, jak la -
tać”. I w nie dzie lę, na za jutrz po wy pad -
ku przy ja ciół ki sta ły w szpi ta lu przy sa li,
w któ rej le ża ła ich przy ja ciół ka przez
kil ka na ście go dzin.

***
Ka sia z apa ra tem fo to gra ficz nym

i ka me rą wi deo jest oby ta od dziec ka. Jej
oj ciec – Ma rek Biesz czad rów nież zaj -
mu je się fo to gra fią oraz wi de ofil mo wa -
niem. Za wo do wo zaj mo wa ła się tym
ta kże je go nie ży ją ca już mat ka, a bab cia
Ka si. 

W lu tym te go ro ku dziew czy na pre -
zen to wa ła jed ną z suk ni ślub nych pod -
czas I Są dec kich Tar gów Ślub nych,
któ re od by ły się w ha li spor to wej Wy -
ższej Szko ły Biz ne su -NLU w No wym
Są czu, a wcze śniej pre zen to wa ła na po -
ka zie ubio ry jed nej z za wo do wych pro -
jek tan tek. Jej pa sją jest też gra

To by ła so bo ta 20 sierp -
nia. Let ni, cie pły dzień.
Ka sia wy cho dząc z do mu
krzyk nę ła jesz cze do ro -
dzi ców: „Szyb ko wró cę”.
Ale póź niej za miast cór ki
– w drzwiach sta nę li po -
li cjan ci. 

Ka sia podczas pokazu su kien ślub -
nych, w któ rym, w tym ro ku bra ła
udział, ja ko mo del ka FOT. AR CH. RO DZIN NE
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na or ga nach elek tro nicz nych. Sa ma też
pró bu je kom po no wać. 

– Ka sia wno si ty le ra do ści, gdy się
po ja wia, że w to wa rzy stwie wy twa rza
się ja kaś do bra ener gia – do da je Li dia
Sze li ga.

To wła śnie oso by bli skie Ka si wy -
szły z ini cja ty wą utwo rze nia ko mi te tu
spo łecz ne go „Wy star czy uwie rzyć”,
któ ry za mie rza zor ga ni zo wać cykl cha -
ry ta tyw nych kon cer tów, wie czo rów
au tor skich i in nych wy da rzeń. Do chód
z nich prze zna czo ny bę dzie na le cze -
nie i re ha bi li ta cję dziew czy ny. 

– Od zew jest bar dzo du ży – mó wi
Li dia Sze li ga – An ga żu ją się oso by,
któ re w ogó le Ka si nie zna ją. Jed ną
z nich jest na przy kład Ma ciej Sro ka,
nie zwy kle skrom ny czło wiek, któ ry

włą czył się w dzia ła nia na sze go ko mi -
te tu. Ta kich „do brych anio łów” jest
oczy wi ście wię cej. I o to w tej ak cji
cho dzi. O szyb ki po wrót do zdro wia
Ka si mo dli się wie lu są de czan. 

Ko mi tet jest w trak cie or ga ni zo wa -
nia w No wym Są czu cy klu cha ry ta -
tyw nych, ar ty stycz nych przed się wzięć.
Pierw szy z nich od był się 30 paź dzier -
ni ka w ga le rii „Na bursz ty no wym szla -
ku” Ma ło pol skie go Cen trum Kul tu ry
So kół. 

Ko lej nym po my słem jest sprze daż
si li ko no wych bran so le tek z ha słem na -
sze go ko mi te tu „Wy star czy uwie rzyć”
– dla Ka si.

– Na ich wy ko na nie, a my śle li śmy
o zro bie niu pię ciu ty się cy sztuk, bę dzie -
my mieć fun du sze od spon so rów – mó -
wi Ania Droz dow ska. – My śli my ta kże
o zor ga ni zo wa niu li cy ta cji, ale jest to
uza le żnio ne od te go, czy znaj dą się
chęt ni, któ rzy chcie li by po da ro wać
przed mio ty na ten szczyt ny cel. 

Przy ja ciół ki Ka si pod kre śla ją też, że
mło dzież są dec kich szkół, na uczy cie le
są bar dzo otwar ci i chcą się za an ga żo -
wać w to przed się wzię cie.

– Wo kół na szych dzia łań wy two rzy -
ła się do bra ener gia – przy zna je Li dia.
– Ma my na dzie ję, że, dzię ki ty lu „do -
brym anio łom” Ka sia bę dzie szyb ko
wra cać do zdro wia.

Go rą co w to wie rzy Alek san der
Ryb ski, dy rek tor I LO w No wym Są -
czu. – Trzy ma ny kciu ki za Ka się. De -
kla ru ję z na szej stro ny wszech stron ną
po moc. Jej ta ta, to nasz ko le ga. Uczył
w I LO geo gra fii.

IGA MI CHA LEC

Ka sia jest ślicz ną, wy so -
ką dziew czy ną o piw -
nych oczach i ciem nych
wło sach. Jej wa ka cje
do bie ga ły koń ca. Za kil -
ka dni mia ła wró cić
do szko ły, I Li ceum Ogól -
no kształ cą ce go im. Ja -
na Dłu go sza w No wym
Są czu.

13 paź dzier ni ka o pią tej ra no
cza su pol skie go Zyg munt
Ber dy chow ski zdo był Pi ra mi -
dę Car sten za (Pun cak Jaya),
naj wy ższy szczyt Au stra lii
i Oce anii, po ło żo ny w Gó rach
Śnie żnych na No wej Gwi nei,
mie rzą cy 4884 m n.p.m.
i od zdo by cia Ko ro ny Zie mi
dzie li go już tyl ko McKin ley
i Mo unt Eve rest. 

B
er dy chow ski wy brał się na wy -
pra wę, któ ra trwa ła dwa ty go dnie
w mię dzy na ro do wym to wa rzy -
stwie, któ re się skrzyk nę ło przez

in ter net. Był je dy nym Po la kiem w tym
gro nie, znał tyl ko prze wod ni ka (z jed nej
z po przed nich wy praw).

Tym sa mym jest to ko lej ny szczyt
w ko lek cji Zyg mun ta Ber dy chow skie go
po już zdo by tych naj wy ższych gór po -
szcze gól nych kon ty nen tów: Mont Blanc
i El brus (Eu ro pa), Ki li man dża ro (Afry -
ka), Acon ca gua (Ame ry ka Po łu dnio wa)
i Mo unt Vin son (An tark ty da). Je go ce -
lem jest zdo by cie Ko ro ny Zie mi, naj -
więk szych gór sied miu kon ty nen tów
pla ne ty Zie mi. 

Po ni żej re la cja z wy pra wy na sze go
kra ja na. (S) 

***
(…) Szó ste go dnia wy pra wy,

po przej ściu dżun gli i jed no dnio wym
od po czyn ku, któ ry prze zna czy li śmy
na akli ma ty za cję, po sta no wi li śmy, że
o go dzi nie dru giej w no cy roz po czy na -
my szturm na szczyt. Bu dzi się czło wiek
jesz cze przed dru gą i sły szy jak deszcz
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dud ni o na miot. Ko men da jest krót ka
„Wy cho dzi my póź niej”. I zno wu cze ka -
nie. Nie mo żna za snąć, bo prze cież
w ka żdej chwi li deszcz mo że prze stać
pa dać i wte dy trze ba szyb ko się ubrać,
za brać sprzęt, tak, aby nie być na koń cu.
Ner wo we ocze ki wa nie trwa ło oko ło
dwóch go dzin. I wresz cie sy gnał do wy -
mar szu. 

Pierw sza część tra sy sto sun ko wo ła -
twa do po ko na nia nie zaj mu je nam du -
żo cza su. Do cho dzi my do pra wie
pio no wej ścia ny i za czy na ją się… scho -
dy. Tem po spa da, a stra chu co raz wię cej.
Gru pa dzie li się na dwie czę ści: po su -
wa ją cych się szyb ciej i wol niej.
Po pierw szych trzech go dzi nach wspi -
nacz ki w nie zwy kle trud nych wa run -
kach (naj pierw deszcz, a po tem mo kry,
ge sty śnieg) pierw sza trój ka z na szej
eks pe dy cji do tar ła do naj trud niej sze go
miej sca w dro dze na szczyt. Po mię dzy
jed ną a dru gą ścia ną skal ną, od da lo ny -

mi od sie bie o ja kieś 30-40 me trów roz -
wie szo nych by ło pięć lin, do któ rych
trze ba by ło się pod piąć, aby nad prze pa -
ścią, pew nie nie płyt szą niż 200 me trów,
prze cią gnąć się na dru gą stro nę. Trud no
to so bie wy obra zić, ale mniej wię cej
wy glą da ło to tak: uprząż wspi nacz ko wa,
w któ rą nor mal nie jest ubra ny al pi ni sta

pod pię ta do lin, no gi też za wie szo ne
na li nie i rę ce, któ re nad ludz kim wy sił -
kiem prze su wa ją czło wie ka do przo du
na tych li nach. W cią gu tych kil ka mi nut
czło wiek wi dzi tyl ko li ny i czu je ogrom -
ny strach. My śli tyl ko o jed nym: że by
wy star czy ło sił, że by tyl ko prze do stać
się na dru gą stro nę. Nie wi dać miej sca,
do któ re go się prze su wam, sły szę tyl ko
gło sy tych, któ rzy są po dru giej stro nie,
a jak już do bi jam do ścia ny, to jesz cze
trze ba się bez piecz nie wy piąć z lin, że -
by nie ru nąć w dół. Wszyst ko to od by -
wa się na wy so ko ści po nad 4800 m,
gdzie tle nu jak na le kar stwo, co do dat -
ko wo zwięk sza trud ność. 

Ten naj trud niej szy mo ment wspi -
nacz ki na Pi ra mi dę Car stenz al pi ni ści
na zy wa ją trojl le. W ska li wspi nacz ko -
wej Pi ra mi da Car stenz za li cza na jest
do moc nej 4b (czwór ki be) i sa mo to już
naj le piej ilu stru je ska lę trud no ści, któ re
trze ba po ko nać, aby zdo być szczyt.

Na szczę ście, ca ła na sza dziel na dru ży -
na dość spraw nie po ko na ła tę prze szko -
dę. I gdy już za czą łem my śleć, że to, co
naj gor sze, mi nę ło bez pow rot nie, to gó -
ra po ka za ła, że to nie ko niec trud nych
mo men tów w wę drów ce na szczyt. Do -
dat ko wo na szą sy tu ację kom pli ko wa ły
co raz gęst sze opa dy śnie gu. Na sze naj -

wa żniej sze za bez pie cze nie, dzię ki któ -
re mu po su wa li śmy się do przo du, tzw.
mał pa, prze sta ło być tak pew ne, bo li ny
by ły nie tyl ko mo kre, ale też po kry te
war stwą śnie gu. W ta kiej sy tu acji na le -
ża ło nie tyl ko bar dziej uwa żać, ale też
mu sie li śmy znacz nie zwol nić.

Trud no to so bie wy obra zić, ale
w środ ku in do ne zyj skiej dżun gli jest gó -

W dro dze po Ko ro nę Zie mi

Zyg munt Ber dy chow ski
zdo był naj wy ższy szczyt
Au stra lii i Oce anii

KORONA ZIEMI
Zyg munt Ber dy chow ski ma szan sę

zo stać pierw szym Są de cza ni nem, któ ry
zdo bę dzie Ko ro nę Zie mi. Roz po czął
w 2007 ro ku od wej ścia na Mont Blanc
(4810 m n. p. m), naj wy ższy szczyt Eu ro py.
Po tem dla pew no ści zdo był El brus (5642
m), naj więk szą gó rę Kau ka zu, za li cza ną
przez część geo gra fów do Sta re go Kon -
ty nen tu. Na stęp ne by ły: Ki li man dża ro
(5895 m n. p. m.), naj wy ższy szczyt Afry ki
i Acon ca gua (6960 m n. p. m.), naj więk sza
gó ra Ame ry ki Po łu dnio wej. W stycz niu br.
zdo był Mo unt Vin son, naj wy ższy szczyt
An tark ty dy. Do kom ple tu po zo sta ło mu
zdo by cie gó ry McKin ley na Ala sce, któ rą
to już raz bez sku tecz nie ata ko wał w 2010
ro ku (co ma ło nie prze pła cił ży ciem) oraz
Mo unt Eve rest (8848 m n. p. m.) w Hi ma -
la jach, naj wy ższe miej sce pla ne ty Zie mi.

Ber dy chow ski oprócz wspi nacz ki wy -
so ko gór skiej upra wia bie gi dłu go dy stan -
so we. Za li czył kil ka na ście ma ra to nów,
w tym dwu krot nie Ko ral Ma ra ton Fe sti -
wa lu Bie go we go w Kry ni cy, któ re go or ga -
ni za to rem, tak jak Fo rum Eko no micz ne go,
jest utwo rzo ny przez nie go In sty tut Stu -
diów Wschod nich w War sza wie. 

To wa rzy stwo by ło bar dzo zró żni co wa ne, naj pierw
na ro do wo (Po lak, Fran cuz, Ka zach miesz ka ją cy
w An glii i trzech Ro sjan), a po tem i za wo do wo (praw -
nik, ban ko wiec, me ne dżer oraz pra cow nik wy ższej
uczel ni). Spo tka li śmy się po raz pierw szy na lot ni -
sku w Dża kar cie, sto li cy In do ne zji.
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ra, na któ rej jest tak du żo śnie gu, a my
nie ma my ta kże nor mal nie w ta kich sy -
tu acjach przy pię tych do bu tów ra ków.
Rę ka wicz ki by ły już tak mo kre i po szar -
pa ne przez ska ły, że rę ce mar z ły, a cią -
gle we dle słów prze wod ni ków by ło już
„nie da le ko”. To „nie da le ko” tak nie mi -
ło sier nie się dłu ży ło, że już za czą łem
my śleć, że to ni gdy się nie skoń czy
i z po wo du po go dy nie wej dzie my
na szczyt. Po nie speł na czte rech go dzi -
nach od wyj ścia z obo zu ba zo we go, eki -
pa w kom ple cie za mel do wa ła się jed nak
na szczy cie.

***
To wa rzy stwo by ło bar dzo zró żni co -

wa ne, naj pierw na ro do wo (Po lak, Fran -
cuz, Ka zach miesz ka ją cy w An glii
i trzech Ro sjan), a po tem i za wo do wo
(praw nik, ban ko wiec, me ne dżer oraz
pra cow nik wy ższej uczel ni). Spo tka li -
śmy się po raz pierw szy na lot ni sku
w Dża kar cie, sto li cy In do ne zji, skąd od -
le cie li śmy na Pa puę No wą Gwi neę,
gdzie znaj du je się naj wy ższa gó ra Au -
stra lii i Oce anii Pi ra mi da Car stenz. Wy -
so kość wca le nie im po nu ją ca, ale aby
do stać się pod tę gó rę, to naj pierw na le -
ża ło przejść przez dżun glę. Praw dzi wa
dżun gla to przede wszyst kim ogrom ne

ilo ści desz czu i wszech ogar nia ją ce bło -
to. Wą skie ście żki, a po jed nej i dru giej
stro nie do słow nie ścia na zie le ni, tak że
kij ka mi bar dzo trud no się wspie rać.
Po dro dze rze ki, na któ rych nie by ło żad -
nych prze praw, a je że li już ta kie by ły, to
sta no wi ły ra czej pre tekst do po bie ra nia
do dat ko wych opłat za przej ście. Czte ry

dni dro gi przez dżun glę, to nie wia ry god -
ny wprost wy si łek, a jesz cze jak jest on
po łą czo ny z cią gły mi po dej ścia mi do gó -
ry i zej ścia mi w dół, to na ko niec dnia
czło wiek jest już na praw dę sko na ny. 

Mo ją sy tu ację do dat ko wo po gar sza ło
za tru cie po kar mo we, któ re go na ba wi -
łem się już pierw sze go dnia. Bie gun ka,
go rącz ka i brak snu w no cy, na wet po -
mi mo za ży cia ta blet ki na sen. Szło mi

się co raz go rzej, sił uby wa ło, aż w roz -
pa czy po wie dzia łem o tym mo im pro -
ble mie ko le gom i oka za ło się, że ma ją
od po wied nie le kar stwa. Ja kie to szczę -
ście nie mieć żad nych pro ble mów żo łąd -
ko wych wie tyl ko ten, kto je miał.
Po czu łem się le piej do pie ro w pią tym
dniu na szej wpra wy, kie dy wkro czy li -
śmy już w wy so kie gó ry, gdzie nie by ło
dżun gli, bło ta i desz czu. 

Na sze mu przej ściu przez dżun glę to -
wa rzy szy ły za dzi wia ją ce dla Eu ro pej -
czy ka oko licz no ści. Po su wa li śmy się
w gro nie kil ku dzie się ciu tu byl ców. Nie
po wiem, że by ła to ca ła wieś, ale tak
na oko na pew no znacz na jej część: star -
cy, ko bie ty z dzieć mi i mę żczyź ni. Ko -
bie ty i dzie ci nie śli za opa trze nie
żyw ność oraz na mio ty, mę żczyź ni tasz -
czy li na sze du że ple ca ki, oni też wy po -
sa że ni w ma cze ty, łu ki i jed ną strzel bę
sta no wi li jak by ochro nę na szej gru py,
choć w trak cie tych kil ku dni nic złe go
nam się nie przy tra fi ło. 

Pa pu asi to lu dzie bar dzo życz li wi
i otwar ci. Nie przy wią zu ją wiel kie go
zna cze nia do za cho wań, któ re dla Eu ro -
pej czy ków są nor mą. Di ma, chłop
na schwał (po nad 180 cm wzro stu i po -
nad 100 kg wa gi) za wsze na po sto jach
miał pro blem, bo, na czym by nie usiadł,
to wszyst ko się gię ło i roz wa la ło. Trze -
cie go dnia wę drów ki otrzy mał od jed ne -
go z na szych prze wod ni ków ma syw ny
pla sti ko wy ta bo ret, któ ry był sta bil ny
i nie wy gi nał się pod je go cię ża rem. Ali -
ści ra do ści z te go ta bo re tu nie by ło du -
żo, bo na jed nym z ko lej nych po sto jów
(by ło to już na wy so ko ści po nad 4 tys.
me trów), gdy szu kał ga łę zi i su chej tra -
wy na ogni sko, to na si tra ga rze uzna li,
że te nże ta bo ret do sko na le na da je się
do spa le nia. Na nic zda ły się krzy ki pro -
te stu, ta bo ret po szedł z dy mem, a Pa pu -
asi by li naj wy raź niej zdzi wie ni tym, że
ktoś mo że przy wią zy wać wa gę do tak
pro za icz nych rze czy jak ta bo ret, prze -
cież mo żna sie dzieć na zie mi.

Tym jed nak, co bu dzi ło nasz naj więk -
szy sza cu nek, to tem po, w ja kim po ru -
sza ła się ca ła ta ka wal ka da. Na bar dzo
stro mych po dej ściach w ko ry tach rzek,
z re gu ły bez bu tów wszy scy nie zwy kle
szyb ko szli na przód. Na po sto jach za -
cho wy wa li się tak samo, jak na co dzień
u sie bie we wsi: ko bie ty sie dzia ły osob -

W cią gu tych kil ka mi nut
czło wiek wi dzi tyl ko li ny
i czu je ogrom ny strach.
My śli tyl ko o jed nym: że -
by wy star czy ło sił, że by
tyl ko prze do stać się
na dru gą stro nę.
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no, mę żczyź ni osob no. Ka żdy jadł i miał
okry cia ty le, ile to wy ni ka ło z je go po -
zy cji w gru pie. 

Po czte rech dniach wę drów ki na na -
szej dro dze sta nę ła ko pal nia, jed ni mó -
wi li zło ta, in ni mie dzi, a jesz cze in ni, że
tu ni cze go nie wia do mo na pew no.
Wszy scy się te go ba li, nie mal in stynk -
tow nie, ale ku na sze mu za sko cze niu,
zwłasz cza za pierw szym ra zem, w dro -
dze pod szczyt, pra cow ni cy ko pal ni by li
nie zwy kle życz li wi, bar dzo nas wspo -
mo gli i to by ło chy ba głów ne źró dło na -
szych póź niej szych kło po tów. Bo jak
wra ca li śmy już z gó ry, to po now nie po -
sta no wi li śmy sko rzy stać z go ścin no ści
„gór ni ków”. Tym cza sem ochro na ko pal -
ni uzna ła nas za in tru zów, po wie dzia no,
że nie ma dla nas miej sca i ma my się
wy no sić do dżun gli, z któ rej przy szli -

śmy. W tej sy tu acji na sza gru pa się po -
dzie li ła. Część mia ła jesz cze dość sił
i uzna ła, że trze ba wra cać przez dżun -
glę, in ni, nie ma ją cy już sił, zde cy do wa -
li, że war to cze kać na te re nie ko pal ni
na dal szy roz wój wy pad ków. By naj -
mniej nie z po wo du osła bie nia zna la -
złem się w tej dru giej gru pie, któ ra
zo sta ła na te re nie ko pal ni. Zo sta li śmy
przez pra cow ni ków zno wu przy ję ci bar -
dzo życz li wie. By li śmy ży wie ni i sta no -
wi li śmy wi docz ną atrak cję zwłasz cza
dla ko lo ro wych pra cow ni ków. 

Pierw sze go dnia wszyst ko wy da wa ło
się pro ste, nasz po byt w ga ra żu (po zwo -
lo no nam za trzy mać się w warsz ta cie sa -
mo cho do wym, spa li śmy na be to nie
w śpi wo rach) nie mógł trwać dłu go.
Roz dzwo nił się nasz te le fon sa te li tar ny
i kie dy dru gie go dnia za wi tał do nas po -
li cjant z Ti mi ki, do któ rej chcie li śmy się
do stać, to uzna li śmy, że wszyst ko do bie -
ga koń ca. Już dzię ko wa li śmy dy plo ma -
tom, któ rzy przy szli nam z po mo cą, już
pa ko wa li śmy się. Ja kież by ło na sze zdzi -
wie nie, kie dy ani czwar te go, ani pią te go
ani szó ste go dnia nic w na szym po ło że -
niu się nie zmie ni ło. Sie dzi czło wiek
w ga ra żu, nie mo że się od nie go od da lać,
do sta je dwa ra zy dzien nie ryż i nic. Jak
dłu go ta ka sy tu acja mo że trwać?
Po pierw szych trzech dniach uzna li śmy,
że na le ży pra cow ni kom, któ rzy nas ży -
wią, po móc w ich pra cy. Ka żde go dnia
wie czo rem pod kie row nic twem tu byl -
ców mi lio ner z Ka zach sta nu, ro syj ski
ban ko wiec i ja – sie ro ta, dziel nie skle ca -
li śmy z ele men tów me ta lo wych frag -
men ty da chu. Sta li śmy się bar dziej
otwar ci i wy ro zu mia li na wet dla szczu -

rów, bu szu ją cych za je dze niem. I kie dy
na wet pra cow ni cy się śmia li z na szych
za pew nień, że ju tro to już na pew no bę -
dzie my ewa ku owa ni, to sta ło się na praw -
dę! Po sied miu dniach ko czo wa nia
w ko pa li zo sta li śmy prze wie zie ni na lot -
ni sko i wte dy już wszyst ko po to czy ło się
bar do szyb ko.

Te raz, kie dy my ślę o tam tych prze ży -
ciach, to przede wszyst kim chciał bym
po dzię ko wać mo jej żo nie Ma rio li za to,
że ca ły czas jest obok mnie, na wet wte -
dy, kie dy fi zycz nie je ste śmy tak da le ko
od sie bie.

ZYG MUNT BER DY CHOW SKI

PUN CAK JAYA
(in ne na zwy: Pi ra mi da Car sten za, Mo -
unt Car stensz, Ne mang ka wi oraz Gu -
nung Su kar no)

Szczyt w Gó rach Śnie żnych na No wej
Gwi nei, naj wy ższy szczyt In do ne zji, ca łej
Au stra lii i Oce anii, a ta kże naj wy ższy
szczyt świa ta le żą cy na wy spie; wy so -
kość 4884 m n. p. m. Star sze po mia ry,
wciąż cza sem przy ta cza ne, po da wa ły wy -
so kość Jaya w gra ni cach oko ło 5030 m.
Szczyt zo stał na zwa ny od imie nia ho len -
der skie go od kryw cy Ja na Car sten sza,
któ ry w 1623 r. wy pa trzył lo do wiec na tej
gó rze. Pierw sze go wej ścia do ko na li He -
in rich Har rer, Bert Hu izin ga, Rus sel Kip -
pax i Phi lip Tem ple 13 lu te go 1962 r.
Pi ra mi da zo sta ła zdo by ta ja ko przed ostat -
ni szczyt z Ko ro ny Zie mi. Pierw szym Po la -
kiem, któ ry sta nął na Pun cak Jaya był
Je rzy Ko strze wa (12 lip ca 1999 r.).
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Ro dzi na Ta ba szew skich, ro -
dem z Mił ko wej (gmi na Ko -
rzen na) od pierw szych lat
po woj nie zy ska ła roz le głą sła -
wę uta len to wa nych mu zy ków. 

O
b gry wa li śmy wszyst kie we -
se la po tej stro nie je zio ra
Ro żnow skie go. Dru ga „na -
le ża ła” do Jó ze fow skich,

mu zy ków z Skrzę tli k. Ro jów ki – wspo -
mi na Jan Ta ba szew ski, któ ry 30 wrze -
śnia ukoń czył 86 lat. – Już ja ko
dwu na sto la tek cho dzi łem z ta tą z har -
mosz ką po ko lę dzie. Dziś mam już swo -
je la ta, ale pal ce jesz cze nie zgrzy bia ły,
si ły nie bra ku je, że by kom bi no wać mie -
cha mi, bio rę akor de on do rę ki i utnę ja -
kie goś szta jer ka, tra me lo ka czy
wal czy ka.

Czte rech bra ci, po ko lei, Ja na (rocz -
nik 1925), Józ ka (rocz nik 1932, by łe go
ko le ja rza, pro wa dzą ce go przez wie le lat
kiosk „Ru chu” w są dec kim ryn ku), Ma -
ria na (uczył w szko le mu zycz nej) i Fran -
ka (rocz nik 1938, miesz ka w Gdań sku)
do gry na har mo nii i he li gon ce za chę cił
oj ciec Mi chał.

– Pierw szą har mosz kę mia łem już
przed woj ną – wspo mi na pan Jan. – Ja ko
dwu na sto la tek cho dzi łem z ta tą po ko lę -
dzie. Pod czas woj ny wy pa trzy łem na tar -
gu w No wym Są czu akor de on nie miec ki,
ma ma za po ży czy ła się u są sia dów, ku pi -
łem i przy tasz czy łem na pie cho tę do do -
mu w Mił ko wej. Ja każ by ła ra dość! Ale
nie na dłu go. Wkrót ce przy je cha ła po li cja
gra na to wa i oka za ło się, że akor de on po -
cho dził z kra dzie ży. Zło dziej już sie dział
w wię zie niu, in stru ment mu sia łem od dać
wła ści cie lo wi, pie nią dze prze pa dły. Po -
sze dłem na ge sta po, ofe ro wa li mi na wet
w za mian je go bu ty, ale nie wzią łem…

Skoń czy ła się woj na. Ja na w 1946 r.
po wo ła no do woj ska, wal czył z od dzia -
ła mi UPA,

– Ku le świ sta ły mi ko ło gło wy, nie je -
den ko le ga stra cił ży cie. Po tem słu ży łem
w War sza wie i wi dzia łem zruj no wa ną
sto li cę, bra łem udział w wiel kim od gru -
zo wy wa niu i od bu do wie, tra fi łem też
na krót ko do stra ży po żar nej na zie -
miach od zy ska nych. Pro fe sjo nal ne go
gra nia z nut na uczył mnie pry wat nie
Wła dy sław Do brzań ski, mu zyk przy by ły
ze Lwo wa, ab sol went tam tej sze go kon -
ser wa to rium, pro fe sor szko ły mu zycz nej
w No wym Są czu od 1949 ro ku. 

Jan był pod po rą ze spo łów re gio nal -
nych „La chy”, „Po de gro dzie” i „Mszal -

ni cza nie”. Grał i gra nie tyl ko
na akor de onie, ale też na sak so fo nie
i klar ne cie, a jak trze ba po ko lę do wać
– to na skrzyp cach.

Za wo do wo pra co wał ja ko sto larz
w No wo ma gu, gdzie do cze kał eme ry tu ry.

Do naj lep szych akor de oni stów są dec -
kich za li cza Jó ze fa Woj sła wa (zmar łe go
w lu tym 2011 r. by łe go kie row ni ka ze -
spo łu es tra do we go w świe tli cy mię dzy -
spół dziel nia nej przy ul. Ja giel loń skiej 31,
na ba zie któ rej po wstał ze spół pie śni
i tań ca „La chy”) i Wie sła wa Du dry ka,
po pu lar ne go mu zy ka gry wa ją ce go
na gło śnych dan cin gach w „Im pe ria lu”.

Ce nił wiel ce trę ba cza Ja na Sza blę
z Ło so si ny Dol nej, mu zycz ną fa mi lię
Bo cheń skich na cze le z To ma szem (tra -
dy cję kon ty nu uje obec nie wnuk
Edward, opie ku ją cy się „Du naj co wy mi

Jan Ta ba szew ski: naj star szy akor de oni sta Są dec czy zny

Se nior mu zy 

Pod czas woj ny wy pa -
trzy łem na tar gu w No -
wym Są czu akor de on
nie miec ki, ma ma za po ży -
czy ła się u są sia dów, ku -
pi łem i przy tasz czy łem
na pie cho tę do do mu
w Mił ko wej.

Jan Ta ba szew ski
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Dzieć mi”), Bog da na Sza ro to wi cza
z Roz to ki.

Osob no wspo mi na ka pe lę Jó ze fow -
skich: naj star sze go Szcze pa na, je go sy -
nów Ja na (skrzyp ka, w la tach
sześć dzie sią tych XX w. wój ta Ło so si -
ny Dol nej) i Mi ko ła ja (trę ba cza) oraz
wnu ków: Ru dol fa (Rud ka) i Jó ze fa,
skrzyp ków. Ka pe la, zwa na ta kże Mu -
zy ką Szcze pa nów, pie lę gnu ją ca lu do we
mu zy ko wa nie, nie ska żo ne jesz cze
współ cze sny mi udziw nie nia mi, gra ła
na we se lach i wiej skich za ba wach w la -
tach 1922–1970.

– Naj bar dziej zna nym z ro du Jó ze -
fow skich był mój do bry ko le ga Ru dek,
wię zień obo zów hi tle row skich, wspa nia -
ły mu zyk i pe da gog, du sza są dec kich ze -
spo łów re gio nal nych, znaw ca
oby cza jów lu do wych i nie zrów na ny ka -
wa larz. Ca ły czas do ku men to wał mu zy -
kę lu do wą, opra co wy wał pro gra my i był
ju ro rem dzie sią tek fe sti wa li, prze glą dów

i kon kur sów folk lo ry stycz nych. Opra co -
wał dzie siąt ki me lo dii re gio nu La chów
Są dec kich, dla ka żde go in stru men tu tra -
dy cyj nej ka pe li la chow skiej. Nie ma dziś
gra ne go przez współ cze sne ka pe le la -
chow skie są dec kie go kra ko wia ka, po lki
czy szta jer ka, w któ rym nie by ło by cząst -
ki Rud ko we go ta len tu.

***
Pan Jan go dzi na mi po tra fi opo wia dać

o we se lach, któ re ja ko mu zy kant ob słu -
gi wał.

– Bit ki by ły krwa we, jak świa tła po -
ga si li to i mu zy kan tom się obe rwa ło,
ucie kać trza by ło przez okna i pa ry je,
koń nie prze szedł, my mu sie li śmy. Za -
czy na li śmy grać wie czo rem w pią tek
u pa na mło de go, koń czy li śmy w po nie -
dzia łek, a cza sa mi do pie ro w śro dę.
Praw dzi wy ma ra ton. Nie je den raz
na we se li ska np. z Są cza pod Kry ni cę
wy bie ra li śmy się na ro we rach. Wte dy
nie pła ci li mu zy kom z gó ry, jak dziś.

Za pła tą by ły dat ki go ści, głów nie pod -
czas obi grow ki, a nie or ga ni za to rów
we se la. Żo na, He len ka z Sie dlec (nie
ży je już od 17 lat), wi dzia ła mnie w do -
mu raz na ty dzień. Od po czy wa łem je -
dy nie pod czas Ad wen tu i Wiel kie go
Po stu.

Jan i He le na Ta ba szew scy wy cho wa li
trzy cór ki.

– Ale tyl ko jed na, Wie sia, po mę żu
Go ry ca, prze ję ła mo je mu zy ko wa nie,
uczy dzie ci ryt mi ki w przed szko lach,
swo bod nie po słu gu je się akor de onem

i kon tra ba sem, gra ła w „La chach”. No
i mam na dzie ję, że za in stru ment chwy -
cą się wnu ki i pra wnu ki, a mam ich aż
je de na ście. Cie ka we, że mło dzież dziś
nie gar nie się tak ocho czo do mu zy ko -
wa nia. Trud na to sztu ka, wy ma ga ją ca
cier pli wo ści i wie lu go dzin ćwi czeń.
Z mu zy ką, pa nie, fu szer ka nie przej dzie.

(RED)

y

y cz ne go ro du
Bit ki by ły krwa we, jak
świa tła po ga si li to i mu zy -
kan tom się obe rwa ło,
ucie kać trza by ło przez
okna i pa ry je, koń nie
prze szedł, my mu sie li śmy.

Brat, Marian z jedną ze swoich uczennic z zespołu Piątkowioki
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SET NA PŁY TA 
PO WIA TO WEJ FO NO TE CE

Za po cząt ko wa na w 1999 r. fo no te ka po wia tu no -
wo są dec kie go li czy już 100 płyt. Tym ra zem wy da -
no ko lę dy ze spo łu re gio nal ne go „La chy” pt. Śpij, śpij
ma leń ki. 

– W ten spo sób za cho wu je my na sze bo ga te dzie -
dzic two kul tu ro we; to, co jest nie uchwyt ne, to, co
twór cy re gio nal ni gra ją i śpie wa ją, dla przy szłych po -
ko leń. Za ra zem chce my po móc ze spo łom re gio nal nym
w ich dzia łal no ści pro mo cyj nej – wy ja śnia dy rek tor
Wy dzia łu Edu ka cji, Kul tu ry i Spor tu Sta ro stwa Po -
wia to we go w No wym Są czu Zbi gniew Cze pe lak. 

Ka żdy krą żek CD jest ko pio wa ny w 100 eg zem -
pla rzach i wrę cza ny ze spo ło wi wraz z pły tą -mat ką,
z któ rej we wła snym za kre sie ze spo ły mo gą też two -
rzyć ko pie. Cy fro wy za pis twór czo ści re gio nal nej
two rzo ny jest w Po wia to wym Mło dzie żo wym Do mu
Kul tu ry w Sta rym Są czu.

Po wia to wy zbiór mu zy ki re gio nal nej po więk szy
się wkrót ce o dwa no we krą żki, w przy go to wa niu jest
bo wiem pro duk cja ze spo łu „Są de cza nie” oraz ora to -
rium Psał terz Gór ski w wy ko na niu ze spo łu „Do li -
na Po pra du” z Piw nicz nej wraz z or kie strą
man do li no wą „Echo”.

KI NO JAZ DA W „SO KO LE”
 W MCK „So kół” w No wym Są czu od był się pię -

cio dnio wy Fe sti wal Fil mów dla Dzie ci i Mło dzie ży
Ki no Jaz da. Se an se (24 fil my kon kur so we, peł no me -
tra żo we i krót ko me tra żo we) po łą czo no z pre lek cja -
mi, za ję cia mi pla stycz ny mi i ani ma cji fil mo wej oraz
hap pe nin ga mi Te atru Na Bru ku z Wro cła wia, zre ali -
zo wa ne w kon wen cji nie me go ki na, in spi ro wa ne ko -
me dią slap stic ko wą i bur le ską. W ra mach fe sti wa lu
za pre zen to wa no też Prze gląd Pol skich Fil mów Ani -
mo wa nych zor ga ni zo wa ny przez Sto wa rzy sze nie Fil -
mow ców Pol skich. Ho no ro wym go ściem fe sti wa lu
był dłu go let ni dy rek tor Stu dia Fil mów Ry sun ko wych
w Biel sku -Bia łej, re ży ser Zdzi sław Ku dła, twór ca

m.in. fil mu Gwiaz da Ko per ni ka (2009). Naj młod si
mie li oka zję pod pa trzeć ku li sy pra cy na za in sce ni zo -
wa nym pla nie fil mo wym i wcie lić się w fil mo wych
bo ha te rów. Uczest ni czą ca w warsz ta tach ani ma cji fil -
mo wej gru pa uczniów z Gim na zjum Aka de mic kie -
go im. Kró la Bo le sła wa Chro bre go przy go to wa ła
w cią gu fe sti wa lo wych dni film o jed nej z są dec kich
le gend pt. Ta jem ni cze źró deł ko opo wia da ją cy o złych
wiedź mach po ry wa ją cych stra żni ków pil nu ją cych
Basz ty Ko wal skiej. Mło dzie żo we ju ry pod prze wod -
nic twem Ad ria na Fran cza ka przy zna ło dwie sta tu et -
ki „Zło tych Ka drów”: duń skim fil mom Jabł ko
i ro bak oraz My szy w sze re gu. 

WAW RZYN I PIÓ RO
Mar cin Czesz ko z Ka li sza zo stał lau re atem siód -

mej edy cji Ogól no pol skie go Kon kur su Po etyc kie go
„O Waw rzyn Są dec czy zny”, któ re go te mat prze wod -
ni brzmiał „Czło wiek i miej sce”. Je go wier sze zy ska -
ły naj więk sze uzna nie ju ro rów oce nia ją cych pra ce
po nad 330 au to rów z Pol ski, a ta kże An glii, Hisz pa -
nii, Ir lan dii i USA. „Srebr ne Pió ro Są dec kie” dla au -
to ra miesz ka ją ce go na Są dec czyź nie otrzy ma ła
Mał go rza ta Leb da z Że leź ni ko wej Wiel kiej. Prze -
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wod ni czą cym ju ry był są dec ki po eta i li te ra tu ro znaw ca dr
Woj ciech Ku dy ba. Kon kurs zor ga ni zo wa ła Gru pa Li te rac ka
„Są dec czy zna”, przy współ pra cy Sta ro stwa Po wia to we go
i Są dec kiej Bi blio te ki Pu blicz nej.

MA ŁY FE STI WAL W MA ŁEJ GA LE RII
Wer ni sa żem wy sta wy ma lar stwa prof. Hen ry ka Ożo ga

z kra kow skiej ASP za in au gu ro wa ny zo stał XIX Ma ły Fe sti -
wal Form Ar ty stycz nych, or ga ni zo wa ny co rocz nie przez No -
wo są dec ką Ma łą Ga le rię. W pro gra mie fe sti wa lu zna la zły się
m.in. kon cert i spo tka nie z Jó ze fem Skrze kiem, re ci tal pie śni
ji dysz ze spo łu Ne si jes, mo no dram Ko le ga Me la Gib so -
na w wy ko na niu Mi ro sła wa We iner ta, wy sta wy gra fi ki, rzeź -
by i ma lar stwa Zbi gnie wa Lu tom skie go, Sta ni sła wa
Ra dwań skie go, Kir ti Man dir, per for man ce Ar ti Gra bow skie -
go. Fe sti wal za koń czy 24 li sto pa da spo tka nie z re ży se rem i ar -
ty stą ma la rzem Le chem Ma jew skim.

PO RAZ DWU DZIE STY PIĄ TY…
Pod czas 25. Ty go dnia Kul tu ry Chrze ści jań skiej w No wym

Są czu w pro gra mie pod ha słem „Mi syj ność Ko ścio ła” zna la -
zły się pre lek cje, pro jek cja fil mów Krzyż i Li sta pa sa że rów,
wer ni saż wy sta wy po ple ne ro wej „No wi ca 2011” oraz spek -
takl Brat na sze go Bo ga w reż. Ar tu ra Dziur ma na, w wy ko na -
niu Sce ny Mo lie re z Kra ko wa. Go ść mi cy klu im prez by li: Jan
Po spie szal ski (mu zyk, kom po zy tor i pu bli cy sta), Piotr Na im -
ski (po li tyk i na uczy ciel aka de mic ki), Jan Bu dzia szek (czło -
nek ze spo łu „Skal do wie”, pi sarz, świec ki re ko lek cjo ni sta).
Wy kła dy wy gło si li: ks. dr Jan Pio trow ski – pro boszcz pa ra fii
św. Mał go rza ty w No wym Są czu o mi sje w na ucza niu Ja -
na Paw ła II i udzia le die ce zji tar now skiej w dzie le mi syj nym
Ko ścio ła, a ta kże ks. prof. dr hab. Jó zef Ma rec ki – wy kła dow -
ca Uni wer sy te tu Pa pie skie go Ja na Paw ła II (mó wił o oso bo -
wo ściach ko ścio ła są dec kie go).

KU NIC KA DLA HO SPI CJUM
Pod czas kon cer tu cha ry ta tyw ne go na rzecz Są dec kie go Ho -

spi cjum w Miej skim Ośrod ku Kul tu ry w No wym Są czu wy -
stą pi ła wiel ka da ma pol skiej es tra dy Ha li na Ku nic ka i Są dec ka
Or kie stra Sym fo nicz na pod ba tu tą Lesz ka Miecz kow skie go.
Do chód prze zna czo no na wy po sa że nie ho spi cjum, któ re zbu -
do wa no w dziel ni cy Za wa da. Z 200 tys. zł do ta cji po spie szył
wo je wo da ma ło pol ski Sta ni sław Kra cik. 

KO RON KI WĘ GIER SKIE
W ga le rii MCK „So kół” w No wym Są czu od był się wer ni -

saż prac (głów nie wy ko na nych z ko ro nek kloc ko wych i sie ci
ry bac kich) Ti bo ra Ko vac sa z Bu da pesz tu. Wy sta wa to wa rzy -
szy ła XII Mię dzy na ro do we mu Fe sti wa lo wi Ko ron ki Kloc ko -
wej w Bo bo wej z udzia łem twór ców z 12 kra jów. 
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KSIĄ ŻKI I GRA FI KA
W Ga le rii BWA MCK „So kół” otwar to dwie wy sta wy:

ksią żki ar ty stycz nej Pra cow ni Pro jek to wa nia Ksią żki Wy dzia -
łu Gra fi ki Aka de mii Sztuk Pięk nych oraz wiel ko for ma to wej
gra fi ki Teo do ra Dur skie go z Ło dzi, spe cja li zu ją ce go się
w przed sta wia niu po sta ci ludz kich. Eks po zy cję ar ty sta za ty -
tu ło wał „Utoya” (od na zwy nor we skiej wy spy, na któ rej sza -

le niec -zbrod niarz Bre ivik za strze lił 22 lip ca 2011 r. 69 mło -
dych lu dzi).

MA KŁO WICZ GO TO WAŁ NAD JE ZIO REM
Na po że gna nie je sie ni w Ko szar ce nad Je zio rem Ro żnow -

skim przy go to wa no wiel kie go to wa nie, w któ rym – ni czym
w po je dyn ku gi gan tów – zmie rzy li się Ro bert Ma ko wicz i Ja -
ni na Mo lek, pro pa ga tor ka jaś ka fa so li. Im pre za cie szy ła się
spo rym po wo dze niem. Gwiaz dy ze swo imi ze spo ła mi ku char -
ski mi przy go to wa ły czte ry ko tły kuch ni po lo wej peł nych zu -
py fa so lo wej i prze pysz ne szasz ły ki. Na sce nie grał ro żnow ski
Me tro Jazz Band. Im pre za zo sta ła przy go to wa na przez Te atr
No wy pod pa tro na tem wój ta gmi ny Gró dek nad Du naj cem
Jó ze fa To bia sza oraz An drze ja Wi śniow skie go w ra mach pro -
gra mu „50+ – no wy wiek kul tu ry” we współ pra cy z GOK
Gró dek.

ŚPIE WY JU BI LE USZO WE
Wcze śniej niż zwy kle, bo 23 paź dzier ni ka roz po czął

się XVII Są dec ki Fe sti wal Mu zycz ny IU BI LA EI CAN TUS.
W bo ga tym pro gra mie zna la zły się kon cer ty: pro mu ją cy no -
wą pły tę Lesz ka Mo żdże ra Krzysz tof Ko me da, Spo tka nia mu -
zycz ne miast part ner skich w ba zy li ce św. Mał go rza ty;
spek ta kle: Ten nes see Wil liam sa Tram waj zwa ny po żą da niem
w wy ko na niu Te atru Ba ga te la z Kra ko wa, Po ga daj ze mną
Woj cie cha Mły nar skie go i Wło dzi mie rza Na hor ne go, przed -
sta wie nie Te atru Ba le tu Sve tla ny Ga idy i ak to rów Te atru Rap -
so dycz ne go z Kra ko wa w 70-le cie tej sce ny, mo no dram
Mi ro sła wa We iner ta Ko le ga Me la Gib so na (Te atr KO REZ
z Ka to wic), wer ni saż wy sta wy pt. Wier ni ide ałom się ga my ju -
tra z oka zji ju bi le uszu stu le cia har cer stwa są dec kie go. Fi nał
fe sti wa lu: 12 li sto pa da.
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W po nie dzia łek 10 paź dzier ni ka są dec kie mu -
zeum go ści ło zna nych pol skich ak to rów: Da nu tę
Sza flar ską, Ja nu sza Ga jo sa i Ha li nę Sko czyń ską.
Ak to rzy przy je cha li do No we go Są cza w związ ku
z XV Je sien nym Fe sti wa lem Te atral nym. 

P
rzy tej oka zji zwie dzi li Mia stecz ko Ga li cyj skie, gdzie
mo gli obej rzeć pra cow nie i wnę trza do mów miesz -
czań skich, wy sta wę ple ne ro wą „Miesz kań cy Ga li cji”
oraz skosz to wać po traw re gio nal nych w karcz mie.

Uda li się ta kże do Są dec kie go Par ku Et no gra ficz ne go. 
Są dec ki skan sen trzy la ta wcze śniej był jed nym z miejsc re -

ali za cji fil mu Ja no sik. Praw dzi wa hi sto ria, w któ rym za gra ła
Da nu ta Sza flar ska. Pod czas wi zy ty ak tor ka od wie dzi ła zna ne
jej z cza su re ali za cji fil mu miej sca i chęt nie dzie li ła się wspo -
mnie nia mi sprzed trzech lat. Szcze gól nie mi ło wspo mi na ła cha -
łu pę po gó rzań ską z Nie cwi, któ ra „za gra ła” w fil mie ro dzin ny
dom Ja no si ka. Du że za in te re so wa nie ak to rów wzbu dzi ła ta kże
szko ła wiej ska z No we go Ry bia. Na jed nej ze szkol nych ta bli -
czek Da nu ta Sza flar ska po zo sta wi ła swój au to graf. 

Na szym zna ko mi tym go ściom to wa rzy szył z apa ra tem są -
dec ki fotograf Piotr Droź dzik. IZABELA SZAFRAN

Gwiaz dy
w mu zeum

FOT. PIOTR DROŹDZIK
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W ja ki spo sób pan tra fił do No we go
Są cza?

– Pierw szy raz by łem tu z ple ca kiem,
z dziew czy ną w 1977 ro ku i za ko cha łem się
w Są dec czyź nie, ale ni gdy nie my śla łem
osiąść w No wym Są czu na sta łe. Za śle pio ny
mi ło ścią chcia łem być przy dziew czy nie,
a ona jesz cze stu dio wa ła dwa la ta we Wro -
cła wiu. I na po że gna nia na sze go rocz ni ka
w Wy ższej Szko le Ofi cer skiej Wojsk Zme -
cha ni zo wa nych we Wro cła wiu po pro si łem
ge ne ra ła WOP o przy dział do Kłodz ka, skąd
by ło dwie go dzi ny po cią giem do żo ny (by li -
śmy już 3 mie sią ce po ślu bie). Nie ste ty, do -
wód ca ba ta lio nu, mój prze ciw nik, coś
po szep tał z ge ne ra łem, któ ry nie spo dzie wa -
nie ka zał mi się od wró cić na pię cie, po czym
mó wi: „Naj pięk niej szy chło pak w ca łym
WOP -ie – kom pa nia re pre zen ta cyj na w No -
wym Są czu”. No gi mi pod cię ło, ale z per spek -
ty wy cza su ni cze go nie ża łu ję. Miesz kam
w Są czu od 35 lat i chy ba mo gę się już na zy -
wać „krzo kiem”. Po ko cha łem to mia sto, a są -
de cza nie chy ba mnie za ak cep to wa li. 
Dla cze go pan ścią gnął mun dur wo -
pi sty w 1983 ro ku? 

– Z po wo du sta nu wo jen ne go. Za du żo
mó wię, co mi zo sta ło do dziś, nie li czy łem się
z kon se kwen cja mi, co z obec nej per spek ty -
wy uwa żam za ry zy kow ne ju nac two. Po tra -
fi łem po wie dzieć do wód cy, że nie po to
po sze dłem do ar mii, że by z au to ma tem wy -
cho dzić na uli cę prze ciw ko spo łe czeń stwu.
A na jed nym szko le niu, na tak zwa nej in for -
ma cji po li tycz nej w po nie dzia łek, kie dy aż gę -
sto by ło w po wie trzu, wsta łem i za py tam:

„Oby wa te lu puł kow ni ku, ja ka bę dzie na sza
po sta wa w przy pad ku wkro cze niu do kra ju
wojsk ra dziec kich?”. I je den raz w ży ciu wi -
dzia łem wte dy czło wie ka, któ ry z se kun dy
na se kun dy zmie niał bar wy: czer wo ny, bla dy,
czer wo ny, bla dy. Ofi cjal nie opu ści łem WOP
ze wzglę du na stan zdro wia. Do brze na to -
miast wspo mi nam „ZMECh”. Tam nas
wszyst kie go uczy li, od strze la nia po ta niec,
bo ofi cer po wi nien umieć po ru szać się
na par kie cie. 
W ja ki spo sób zo stał pan ga stro no -
mi kiem?

– Po przej ściu do cy wi la zna la złem so bie
pra cę w są dec kim LOK -u za in struk to ra. Je -
cha łem do no wej ro bo ty jesz cze w mun du -
rze, wsia dłem na uli cy Bro niew skie go do „7”
i na raz ta ka myśl: „Fa cet, co ty bę dziesz w ży -
ciu ro bił?” i wy sia dłem z au to bu su na Tar now -
skiej. Za miast w pra wo do LOK -u, po sze dłem
w le wo, do ra tu sza, do ar chi tek ta in ży nie ra
Paw ła Dy go nia. Po wie dzia łem, że chcę otwo -
rzyć wła sny in te res i szu kam lo ka lu. 
Miał pan po mysł na biz nes?

– Mia łem, bo pod czas stu diów we Wro -
cła wia w la tach 70-tych no wo ścią, ist ną sen -
sa cją by ła piz ze ria. Po wie lu ko ro wo dach
in ży nier Dy goń zgo dził się na za bu do wa nie
bocz nej ścia ny ka mie ni cy przy uli cy Ka zi mie -
rza Wiel kie go i tak po wsta ła „Klit ka u Wit ka”,
jed na z pierw szych piz ze rii w mie ście. To by -
ło do kład ne od wzo ro wa nie te go, co sta ło
na wro cław skim ryn ku i tam wszy scy przy -
cho dzi li. Jak nie od cze ka łaś 20 mi nut, to nie
do sta łeś piz zy. W paź dzier ni ku 1983 ro ku roz -
po czę li śmy bu do wę, a w ma ju na stęp ne go
ro ku otwo rzy łem in te res. To był strzał
w dzie siąt kę. Ha ro wa łem od ra na do wie czo -
ra i bar dzo szyb ko zdo by li śmy sze ro ką klien -
te lę. Na wet uka za ły się dwa ar ty ku ły, do dziś
je za cho wa łem, na te mat „no wo bo gac kich”,
gdzie mnie opi sa no. Tro chę się ba łem, jak się
w to za an ga żo wa łem, że by mnie nie utrą ci li,
cho ciaż mia łem dzie rża wę na 10 lat. Tej „Klit -
ce” bar dzo du żo, je że li nie wszyst ko za wdzię -
czam. W do brym cza sie po wsta ła, in te res
wy pa lił na me dal. Po pew nym cza sie żo -
na zo sta wi ła pra cę w szko le, bo raz, że bar -
dzo to prze ży wa ła, co się od bi ja ło
na at mos fe rze w do mu, a dwa – co mam za -
trud niać ob ce go, gdyż ro bo ty w piz ze rii przy -
by wa ło. I tak się za czę ła mo ja dzia łal ność
ga stro no micz na. 
Co by ło da lej? 

– W 1991 ro ku wy dzie rża wi łem,
a przed pa ro ma la ty wy ku pi łem na Wa ło wej
lo kal po tak zwa nej Ha li Ryb nej, gdzie za ło ży -
łem cock ta il -bar. Po tem jesz cze wie le po -
dob nych in te re sów otwie ra łem
i za my ka łem, mie dzy in ny mi pro wa dzi łem
„Bar Kry nic ki”, bar sa łat ko wy, cen trum han -
dlo we ko ło ko men dy po li cji. A przed pa ro ma
la ty wy ku pi łem sta ry cock ta il -bar przy uli cy
Lwow skiej. Mam jesz cze knajp kę „Pi sta cję”
na prze ciw ko są du, a nie daw no otwo rzy łem
punkt sprze da ży przy uli cy Su char skie go. Po -
nad to pro wa dzę dwa ta kie punk ty sprze da -
ży w Li ma no wej. Spo ro te go by ło,
zo sta wi łem chy ba w Są czu ślad po so bie,
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Cukiernik
z przeszłością
wopisty
Rozmowa z WINCENTYM ŻYGADŁO, mistrzem sądeckiej
gastronomii, członkiem Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, aktywnym
w Kongregacji Kupieckiej.

Wincenty Żygadło
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choć cza sem uwa żam, że nie na da ję się
do biz ne su, bo je stem za mięk ki. Mię dzy in -
ny mi pod ją łem dwie pró by dzia łal no ści
w me diach. By łem przy na ro dzi nach Ra dia
Echo i przez kil ka na ście mie się cy wy da wa -
łem „Ga ze tę No wo są dec ką”. Z per spek ty wy
cza su oce niam, że po mysł na biz nes jest wa -
żny, ale na wet naj lep szy nie wy pa li, je śli nie
ma się czło wie ka do je go pro wa dze nia, a ja
za du żo srok chwy ta łem za ogon. 
Cock ta il -bar przy Lwow skiej to ma -
gicz ne miej sce, po je go otwar ciu w po -
ło wie lat 70-tych po wia ło w No wym
Są czu Za cho dem: lo dy mel ba, ka wa
mro żo na, bi ta śmie ta na z lo da mi… 

– Wi sia ła kart ka o naj mie cock ta il -ba ru
przez mle czar nię przez pół ro ku i nikt te go
nie chciał. Wra ca jąc kie dyś sa mo cho dem
do do mu, utkną łem w kor ku na Lwow skiej,
na prze ciw ko cock ta il -ba ru. Pa trzę na kart kę,
wy stu ka łem nu mer te le fo nu, za py ta łem
o czynsz i za nim ko rek się od blo ko wał, to bar
był mój. Sza nu ję upodo ba nia sta rych klien -
tów. Sta ra łem się, że by w kar cie po zo sta ły
sta re pro duk ty, do któ rych są de cza nie są
przy zwy cza je ni, bo to jest tra dy cja. A jak mo -
żna, to na po zio mie owo ców coś do rzu cam
no we go, gdyż trze ba iść do przo du. Zmie ni -
łem wy po sa że nie, tam nie by ło na wet zmy -
war ki. Je śli cho dzi o układ sa li, to nie
zmie nia łem wie le. Są de cza nie są kon ser wa -
tyw ni, lu dzie tu nie lu bią zmian. 
Jak się pro wa dzi ta ki biz nes cock ta -
ilo wy? 

– Kon ku ren cja jest ogrom na, kie dyś był
je den cock ta il -bar w mie ście, dziś jest na ka -
żdym osie dlu, ale przede wszyst kim skle py

do sta ły go to we pro duk ty. Lu dzie nie czy ta ją
in for ma cji na opa ko wa niach, nie za sta na -
wia ją się, dla cze go coś jest zdat ne do spo ży -
cia przez dwa la ta. Co mo żna jeść przez dwa
la ta, prze cież ta kie lo dy to tyl ko mle ko i cu -
kier? Tro chę że śmy się za chły snę li tą Ame -
ry ką w tym nie szcze gól nym wy da niu.
A prze cie ma my swo je, pol skie, wspa nia łe
pro duk ty. 
Co pa na de ner wu je w Są czu? 

– Wy mie ra cen trum mia sta. De ner wu je
mnie, że na co trze cim skle pie na Ja giel loń -
skiej wi si kart ka – „wy naj mę”. Lu dzie za my -
ka ją in te re sy w miej scach nie sa mo wi tych.
Kie dyś, że by na Ja giel loń skiej wy na jąć lo kal,
trze ba by ło dać 120-150 zło tych od me tra
kwa dra to we go. Co się z tym po ro bi ło?! Dla -
cze go do dzi siaj na So bie skie go nikt nie wy -
my ślił, że by po sta wić sa mo cho dy nie wzdłuż
uli cy, tyl ko w „jo deł kę”, wte dy wię cej aut by
się zmie ści ło. Ten sam pro blem ist nie je
na „brzyd kiej” uli cy Wa ło wej. Ile trze ba dok -
to ra tów zro bić, aby na to wpaść? Da lej: zro -
bio no par king na pły cie ryn ku i zo sta wia ją
tam au ta kie row ni cy, wła ści cie le skle pów,
ka mie nic, a po win no być od wrot nie: ten par -
king wi nien być dla Ko wal skich, że by przy je -
żdża li, cho dzi li, zwie dza li, ku po wa li.
W sy tu acji, ja ka się wy two rzy ła, po gło wach
urzęd ni ków ra tu szo wych cho dzi myśl, że by
pod nieść opła ty za par king. O Mat ko Bo ska!,
tu trze ba pod jąć dzia ła nia ra tun ko we, a nie
za rzy nać han dlu i usług.

***
Na ko niec z in nej becz ki, co pan, ja ko
sta ry po gra nicz nik, są dzi o po my śle
li kwi da cji Kar pac kie go Od dzia łu
Stra ży Gra nicz nej w No wym Są czu?

– Bar dzo zły po mysł, Straż Gra nicz na po -
win na tu po zo stać. 
Dla cze go, prze cież nie ma już kon -
tro li gra nicz nej, je ste śmy w stre fie
Schen gen i co w Są czu po gra nicz ni -
cy ma ją do ro bo ty? 

– To krót ko wzrocz ne my śle nie. Sy tu acja
ze wnętrz na jest bar dzo nie pew na. Dzi siaj nie
ma gra ni cy, a za trzy la ta mo że wró cić, po -
pa trz my co się wko ło dzie je. Czy Unia Eu ro -
pej ska prze trwa? Od wie dzi łem nie daw no
jed nost kę Stra ży Gra nicz nej, zo sta ła grun -
tow nie zmo der ni zo wa na, są lu dzie, sprzęt,
pań stwo po win no to chro nić, ty le pie nię dzy
tam wło żo no. Nie za po mi naj my, że na ród
pol ski, któ ry ty le wy cier piał, na dal ma za są -
sia da sil ne pań stwo nie miec kie na za cho dzie
i sil ne pań stwo ro syj skie na wscho dzie. A my

od 20 lat ba wi my się na szą nie pod le gło ścią.
Niech so bie Bruk se la mó wi, co chce, ale ma -
my wła sne in te re sy i po win ni śmy o nie dbać.
A po za tym Straż Gra nicz na to kil ka set
miejsc pra cy w mie ście, trze ba je bro nić
za wszel ką ce nę. 
Ze swo ją wie dzą i do świad cze niem
przy dał by się pan w Ra dzie Mia sta
No we go Są cza, nie my ślał pan ni gdy
kan dy do wać na rad ne go? 

– Raz kan dy do wa łem bez po wo dze nia
do Ra dy Gmi ny Cheł miec. W ży ciu nie na le -
ża łem do żad nej par tii. Dla mnie ro dzi -
na i pra ca są naj wa żniej sze. Wy cho wa li śmy
z żo ną czte rech sy nów. Kie dy chłop cy do ra -
sta li, a mnie ca ły mi dnia mi nie by ło w do mu,
to za uwa ży łem, że ule ga ją złym wpły wom
ko le gów. I wte dy pod ję li śmy de cy zję o bu do -
wie do mu w Chełm cu i prze pi sa niu sy nów
do szko ły w Świ niar sku. Wo la łem, że by wy -
ra sta li w tam tym śro do wi sku, cho dzi li wiej -
ski mi ście żka mi i by li bli żej re al nych
pro ble mów, a nie ży li w świe cie „Ram bo” i in -
nych fan ta zji. Bo w ży ciu naj wa żniej sza jest
pra ca, uczci wość i od po wie dzial ność, te go
uczę swo ich sy nów. 

Roz ma wiał HEN RYK SZEW CZYK

WI TOLD ŻY GA DŁO
Ur. 1954 r. ko ło Ko bie rzyc na Dol nym

Ślą sku, po cho dzi z ro dzi ny re pa trian tów
z Wo ły nia; ab sol went Wy ższej Szko ły Ofi -
cer skiej Wojsk Zme cha ni zo wa nych we
Wro cła wiu, od1978 r. funk cjo na riusz WOP
w No wym Są czu, od 1983 r. re stau ra tor
i cu kier nik są dec ki. Wła ści ciel m.in. jed nej
z pierw szych piz ze rii w No wym Są czu
– „Klit ka u Wit ka” przy ul. Ka zi mie rza Wiel -
kie go, po pu lar nych cock ta il -ba rów przy ul.
Wa ło wej i ul. Lwow skiej. W po ło wie lat 90.
wy da wał przez kil ka na ście mie się cy „Ga ze -
tę No wo są dec ką”. Zna ny z dzia łal no ści fi -
lan tro pij nej i cha ry ta tyw nej. Wspie ra
ubo gich oraz mło dych spor tow ców.
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U
sta wa o utrzy ma niu czy sto ści
i po rząd ku w gmi nach prze wi -
du je prze ję cie przez sa mo rząd
gmin ny obo wiąz ku go spo da -

ro wa nia od pa da mi na je go te re nie. Obec -
nie wła ści cie le nie ru cho mo ści sa mi
pod pi su ją z fir ma mi umo wę na od bie ra -
nie od pa dów z po se sji. Od po cząt ku ro -
ku 2012, zgod nie z usta wą, to gmi ny
w prze tar gach wy bio rą fir my, któ re bę dą
od bie rać od pa dy, a wła ści cie le nie ru cho -
mo ści uisz czą w ka sie urzę du gmi ny
opła tę za go spo da ro wa nie od pa da mi.
Uwzględ ni ona kosz ty od bio ru, trans por -
tu, zbie ra nia, od zy sku i uniesz ko dli wia -
nia od pa dów ko mu nal nych.

– Je ste śmy na to przy go to wa ni, nie
trze ba by ło jed nak ni cze go ro bić w po -
śpie chu, bo do sto so wy wa li śmy na szą
dzia łal ność do tych zmian już od dłu ższe -
go cza su – mó wi Piotr Le szek Pio trow -
ski, pre zes spół ki NO VA, któ ra zaj mu je
się zbiór ką, se gre ga cją, od zy skiem i za -
go spo da ro wa niem od pa dów. Spół ka
NO VA dzia ła w ob rę bie No we go Są cza
i gmin po wia tu no wo są dec kie go.

Za sad ni czym ce lem dzia łal no ści spół -
ki jest pro wa dze nie kom plek so wej go -
spo dar ki od pa da mi obej mu ją cej zbiór kę,
se gre ga cję, od zysk i za go spo da ro wa nie
od pa dów de po no wa nych na skła do wi sku
z uwzględ nie niem wy mo gów ochro ny
śro do wi ska na tu ral ne go. 

– Dzia ła nia spół ki zmie rza ją do two -
rze nia moc nej pod sta wy do bu do wy
zrów no wa żo ne go roz wo ju spo łecz no -go -
spo dar cze go lo kal nej spo łecz no ści opar -

te go na part ner stwie i wie dzy eko lo gicz -
nej. Uko ro no wa niem tej dzia łal no ści
spół ki w tym za kre sie bę dzie bu do wa Re -
gio nal ne go Za kła du Za go spo da ro wa nia
Od pa dów (RZZO) przy uli cy Tar now -
skiej 120 w No wym Są czu – opo wia da
pre zes Pio trow ski.

***
Po sło wie uchwa la jąc tę usta wę mie li

na dzie ję, że skoń czą się wy wóz ki od pa -
dów do la sów, rzek i po to ków. Wy so kość
opła ty bę dzie uza le żnio na nie od wiel ko -

ści ku bła, ale od licz by osób, któ re za -
miesz ku ją go spo dar stwo do mo we. Te raz
za po zby cie się 120-li tro we go po jem ni -
ka na od pa dy miesz kań cy No we go Są -
cza pła cą oko ło 15 zł w spół ce NO VA.

– To ozna cza też ob ostrze nia dla firm
zaj mu ją cych się od pa da mi. Spół ka, któ -
ra bę dzie ob słu gi wać da ną gmi nę, mu si
być wy po sa żo na w spe cjal ny mo ni to ring,

za in sta lo wa ny w po jaz dach, któ re od pa -
dy prze wo żą. Dzię ki te mu mo żna bę dzie
kon tro lo wać, kto i gdzie od pa dy wy wie -
zie. Sa mo rząd w ra zie po dej rzeń, mo że
po pro sić fir mę o prze ka za nia za pi sów ta -
kie go mo ni to rin gu. My je ste śmy na to
przy go to wa ni – za pew nia Pio trow ski.

Do da je, że usta wa prak tycz nie wy eli -
mi nu je z ryn ku drob nych przed się bior -
ców, któ rych nie bę dzie stać
na za pew nie nie kom plek so wych usług.

– Po nad to istot ną rze czą jest za go spo -
da ro wa nie od pa dów. Spół ka jest w trak cie
pro jek to wa nia RZZO, któ ry umo żli wi nam
świad cze nie kom plek so wych usług, to jest
za rów no zbiór ki od pa dów, jak ich póź niej -
sze go za go spo da ro wa nia. My do te go

Od po cząt ku 2012 ro ku wcho dzi w ży cie zno we li zo wa na usta wa o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku
w gmi nach, któ ra wpro wa dza tzw. opła tę śmie cio wą. Wła ści cie le pry wat nych do mów, z któ rych dziś
wie lu pod rzu ca śmie ci do kon te ne rów przy blo kach, już się nie wy wi ną, te raz obo wią zek uisz cza nia
opłat bę dą mie li wszy scy. Zmia ny są po wa żne. Obej mą nie tyl ko sa mo rzą dy i spół ki świad czą ce te go
ty pu usłu gi, ale w prak ty ce – wszyst kich miesz kań ców. Czy No wy Sącz jest na to go to wy?

Piotr Le szek Pio trow ski, pre zes
spół ki NO VA

Usta wa o utrzy ma niu
czy sto ści i po rząd ku
w gmi nach prze wi du je
prze ję cie przez sa mo -
rząd gmin ny obo wiąz ku
go spo da ro wa nia od pa da -
mi na je go te re nie. 

ŚMIE CIO WA
RE WO LU CJA.
Czy je ste śmy na to go to wi?
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przy go to wu je my się od lat, ca ły czas roz -
wi jać za kres na szych usług i roz bu do wu -
jąc za kład – stwier dza Pio trow ski.

Spół ka NO VA tyl ko w ostat nich kil -
ku la tach zbu do wa ła li nię sor tow ni czą,
zor ga ni zo wa ła sta no wi ska do od zy sku
od pa dów wiel ko ga ba ry to wych i punkt
zbiór ki zu ży te go sprzę tu RTV i AGD.

– Ca ły czas ma też miej sce do sprzę to -
wie nie spół ki. Po sia da my mię dzy in ny mi
sys tem mo ni to rin gu, dzię ki któ re mu
prak tycz nie nikt nie jest nam w sta nie od -
pa dów pod rzu cić. Ma my peł ny pod gląd
na nasz za kład przy uli cy Tar now skiej
i je go oko li ce, w tym tra sy do jaz do we. To
w peł ni pro fe sjo nal ne roz wią za nie – mó -
wi Pio trow ski.

Przed przy ję ciem tzw. usta wy śmie -
cio wej przy ję to też po praw kę pre cy zu -
ją cą, że od wej ścia w ży cie
zno we li zo wa nej usta wy tj. od 1 stycz -
nia 2012 r. – gmi na ma 18 mie się cy
na roz po czę cie od bie ra nia od pa dów.
Zmia ny, zda niem usta wo daw cy, ma ją
umo żli wić Pol sce osią gnię cie okre ślo -
nych w pra wie UE po zio mów od zy sku
i re cy klin gu od pa dów ko mu nal nych
oraz po zio mów re duk cji od pa dów ko -
mu nal nych ule ga ją cych bio de gra da cji
i kie ro wa nych na skła do wi ska.

Zgod nie z prze pi sa mi sa mo rzą dy
stwo rzą re gio ny go spo dar ki od pa da mi
ko mu nal ny mi i bę dą zo bo wią za ne
do bu do wy i utrzy ma nia in sta la cji re cy -
klin gu i uty li za cji. Gmi ny, przed się bior -
cy od bie ra ją cy od pa dy i mar szał ko wie
wo je wództw bę dą skła da li spra woz da nia
z wy ko ny wa nia tych obo wiąz ków. Usta -
wa prze wi du je też ka ry za ła ma nie prze -
pi sów. Przed się bior cy ka ra ni bę dą
mie dzy in ny mi za od bie ra nie od pa dów
bez speł nie nia wy mie nia nych w usta wie
wa run ków lub za mie sza nie se lek tyw nie
ze bra nych od pa dów z od pa da mi zmie -
sza ny mi. 

– Od lat prze ko nu je my i pro mu je my
wśród miesz kań ców i przed się bior ców
se gre ga cję od pa dów oraz pro wa dzi my

edu ka cję eko lo gicz ną – mó wi pre zes
spół ki NO VA.

Fir ma nie tyl ko stwo rzy ła no wo cze sny
sys tem se lek tyw nej zbiór ki od pa dów
na te re nie mia sta, ale też pro wa dzi cy -
klicz nie edu ka cję eko lo gicz ną, w tym
ak cję „Zbie rasz zu ży te ba te rie chro nisz
śro do wi sko „dla szkół i przed szko li z te -
re nu No we go Są cza, obec nie ru sza już
jej V edy cja. W zor ga ni zo wa nych do tej
po ry czte rech edy cjach ak cji wzię ło
udział po nad 17 tys. uczniów i przed -
szko la ków.

(BOS)

CO SIĘ ZMIE NI 
OD 2012 RO KU?

Dzię ki zmia nom w usta wie o utrzy ma -
niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach
miesz kań cy nie bę dą już mu sie li sa mo -
dziel nie za wie rać umów z fir ma mi od bie -
ra ją cy mi od pa dy. Zgod nie z usta lo ną przez
gmi nę opła tą, ka żdy jej miesz ka niec bę dzie
pła cił za od biór – wszyst kich od pa dów ko -
mu nal nych, ja kie wy pro du ku je, w tym np.
wiel ko ga ba ry to wych czy zu ży te go sprzę -
tu elek trycz ne go i elek tro nicz ne go. Staw -
ka opła ty bę dzie okre śla na przez gmi nę
na pod sta wie kosz tów za go spo da ro wa -
nia od pa dów. Usta wa do pusz cza czte ry
me to dy usta la nia opła ty dla nie ru cho mo -
ści – w prze li cze niu na miesz kań ca, na zu -
ży tą wo dę, na po wierzch nię miesz kal ną
lub też od go spo dar stwa do mo we go.
Gmi ny bę dą zo bo wią za ne sto so wać
staw ki pre fe ren cyj ne dla miesz kań ców
se gre gu ją cych od pa dy.
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Otwar ta na po cząt ku paź dzier -
ni ka wy sta wa pn. „Mię dzy Du -
naj cem a Ka mie ni cą” by ła
kul mi na cyj nym punk tem ob -
cho dów 120-le cie Są dec kiej Bi -
blio te ki Pu blicz nej im. Jó ze fa
Szuj skie go. 

J
u bi le usz ubo ga ci ły też im pre zy to wa -
rzy szą ce: wie czór au tor ski pi sar ki
Ma rii Nu row skiej, kon cert pio sen ki
po etyc kiej w wy ko na niu Paw ła

Bzow skie go i Paw ła Or ki sza oraz spek takl
Te atru Ro bot ni cze go im. B. Bar bac kie go
Tryp tyk Rzym ski Ja na Paw ła II. Dla naj -
młod szych czy tel ni ków przy go to wa no
warsz ta ty, spo tka nia au tor skie z An drze -
jem Gra bow skim, Grze go rzem Kas dep ke,
Mał go rza tą Flis i Agniesz ką Frą czek oraz
kon kurs „Ksią żka uczy, ksią żka ba wi,
ksią żka ka żde go za cie ka wi”.

Pod czas skrom nej uro czy sto ści ju bi -
le uszo wej w za byt ko wych pod zie miach
ka mie ni cy Lu bo mir skich przy zna ną
przez mi ni stra kul tu ry i dzie dzic twa na -
ro do we go Od zna ką Ho no ro wą „Za słu -
żo ny dla kul tu ry pol skiej” wy ró żnio no
dy rek tor bi blio te ki Bar ba rę Paw lik. Li -
sty gra tu la cyj ne od mi ni stra kul tu ry
otrzy ma ły Ewa Bul zak i Ma ria Ja rem -
czak. Sto wa rzy sze nie Bi blio te ka rzy
Pol skich uho no ro wa ły bi blio te kę Me da -
lem „Bi blio the ca Ma gna Pe re ni sque”.
Ho no ro we Od zna ki Sto wa rzy sze nia Bi -
blio te ka rzy Pol skich wrę czo no: Bar ba -
rze Ju rek, Bar ba rze Li ja nie, Mar cie
Tre it i An nie Wło dy ce -Mli czek. 

Li sty gra tu la cyj ne pre zy dent Ry szard
No wak skie ro wał na rę ce wie lo let nich
i za słu żo nych pra cow ni ków Są dec kiej
Bi blio te ki Pu blicz nej: Bar ba ry Paw lik,
Te re sy Kmak, Ewy Wi tek, Le sła wy
Czer nek, Jo lan ty Ko sec kiej, Li dii Le -
śniak oraz Ja dwi gi Gu ba ły. 

Wiel ce opty mi stycz nym ak cen tem
by ła za po wiedź prze pro wadz ki i prze -
nie sie nia czę ści zbio rów do opusz czo -
ne go przez po li cję bu dyn ku na ro gu ulic
Du na jew skie go i Szwedz kiej. To kwe -
stia dwóch, trzech lat. W głów nej sie dzi -
bie przy ul. Fran cisz kań skiej
po zo sta ły by sta ro dru ki i ar chi wum. 

***
Są dec ka Bi blio te ka Pu blicz na im. Jó -

ze fa Szuj skie go, ja ko naj więk sza bi blio te -
ka w re gio nie, ob słu gu je po nad 100 tys.
miesz kań ców mia sta i oko lic. Księ go zbiór
bi blio te ki, sys te ma tycz nie uzu peł nia ny
o no wo ści wy daw ni cze – za rów no z li te -
ra tu ry po pu lar no nau ko wej, jak i li te ra tu ry
pięk nej – li czy ok. 300 tys. wo lu mi nów.
Użyt kow ni cy ko rzy sta ją cy ze zbio rów bi -
blio te ki na miej scu ma ją do dys po zy cji:
czy tel nię ogól ną, czy tel nię in for ma cji biz -
ne so wej, wy po ży czal nię krót ko ter mi no -
wą, wy po ży czal nię mię dzy bi blio tecz ną
i in for ma cję bi blio gra ficz ną. 23 tys. sta -
łych czy tel ni ków, 4,5 tys. w Od dzia le dla
Dzie ci przy ul. Lwow skiej, bli sko 10 tys.
opra wio nych cza so pism, 10 tys. po zy cji
księ go zbio ru re gio nal ne go, sie dem fi lii
w osie dlach (Ko cha now skie go, Wól ki,
Przy dwor co we, Mi le nium, Bie go ni ce,
Woj ska Pol skie go i Go łąb ko wi ce), 300
od wie dza ją cych co dzien nie wy po ży czal -
nię głów ną, kom pu te ry z bez płat nym do -
stę pem do in ter ne tu, kil ka na ście
or ga ni zo wa nych wy staw rocz nie – oto
nie któ re tyl ko z wy ró żni ków pla ców ki -
-ju bi lat ki. 

120 lat są dec kiej ksią żni cy

R E K L A M A

Księ go zbiór bi blio te ki,
sys te ma tycz nie uzu peł -
nia ny o no wo ści wy daw -
ni cze – za rów no
z li te ra tu ry po pu lar no -
nau ko wej, jak i li te ra tu -
ry pięk nej – li czy ok. 300
tys. wo lu mi nów. 
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Bi blio te ka im. Jó ze fa Szuj skie go
w No wym Są czu od stu dwu dzie stu lat
słu ży miesz kań com mia sta i ca łej Są -
dec czyź nie. W cią gu te go dłu gie go
okre su zmie nia ły się na zwy, in sty tu cje
za rzą dza ją ce i oso by kie ru ją ce tą za słu -
żo ną ksią żni cą, nie zmien na na to miast
po zo sta wa ła jej ro la i za da nia: wspie ra -
nie dzia łań edu ka cyj nych i na uko wych
są dec kiej spo łecz no ści. 

Nie za le żnie od uno wo cze śnia nia bi -
blio te ki i jej fi lii nie pod wa żal ną za słu gą
Są dec kiej Ksią żni cy jest upo wszech nia -

nie czy tel nic twa. Oka zu je się, że na wet
na po cząt ku XXI wie ku ksią żka mo że
być wier nym i wy pró bo wa nym przy ja -
cie lem czło wie ka, zwłasz cza mło dzie ży.
Pa nie bi blio te kar ki fry wol nie żar tu ją:
– Z ksią żka mi jak z ko bie ta mi, nad mier -
ny sza cu nek im szko dzi, im czę ściej
uży wa ne, tym le piej...

Wiel kie wra że nie ro bi ilość ksią żek
wy po ży cza nych rocz nie: bli sko 400 ty -
się cy! Licz ba ta bę dzie wzra stać, choć -
by z te go po wo du, że w są dec kich
wy ższych uczel niach nie bra ku je ko lej -
nych rocz ni ków stu den tów.

NIE CO HI STO RII
We wrze śniu 1891 r. Wła dy sław

Szuj ski wy peł nia jąc wy ra żo ną w te sta -
men cie wo lę oj ca – Jó ze fa, prze ka zał
mia stu No we mu Są czo wi gro ma dzo ny
od lat cen ny księ go zbiór na uko wy li czą -
cy 2942 to my. Wspa nia ły dar dał po czą -
tek pla ców ce, któ ra no si dziś imię
fun da to ra. Mia sto zo bo wią za ło się
otwo rzyć bi blio te kę, za pew nić jej od po -
wied nie po miesz cze nie i wy po sa że nie,
za pew nić środ ki na ce le kon ser wa cji
i po więk sze nia księ go zbio ru, otwo rzyć
„czy tel nię, czy li pra cow nię na uko wą”.

Na po cząt ku bi blio te kę umiesz czo no
w lo ka lu wy na ję tym od Miej skiej Ka sy
Oszczęd no ści, a na stęp nie w no wym ra -
tu szu, do mu pry wat nym dr. Ja na Cho -
dac kie go przy ul. Pi jar skiej i na zam ku
kró lew skim. Za rząd nad ksią żni cą prze -
ka za no To wa rzy stwu Szkół Lu do wych. 

***
W dru giej po ło wie XIX wie ku Są dec -

czy zna bu dzi ła ży we za in te re so wa nie
wie lu ba da czy. Opi sy re gio nu mo żna
zna leźć w pra cach kra jo znaw czych, hi -
sto rycz nych czy geo gra ficz nych m.in.

w Oko li cach Ga li cji Bo gu sza Stę czyń -
skie go, Ob raz kach z pod ró ży do Ta trów
i Pie nin Ma rii Stecz kow skiej, Ga li cji
pod wzglę dem to po gra ficz no -geo gra ficz -
no -hi sto rycz nym Hip po li ta Stup nic kie go. 

Po wsta wa ły też pra ce, głów nie hi sto -
rycz ne, ba da ją ce prze szłość No we go Są -
cza i oko lic. Ksią żka Szczę sne go
Mo raw skie go Są dec czy zna (wyd. 1863
r.) oraz Ja na Sy gań skie go No wy Sącz:
je go dzie je i pa miąt ki dzie jo we
(wyd. 1892 r.) i Hi sto ria No we go Są cza
(wyd. 1901 r.) na dal po zo sta ją lek tu rą
obo wiąz ko wą ka żde go hi sto ry ka re gio -
nal ne go.

***
Księ go zbiór Jo ze fa Szuj skie go skła -

dał się głów nie z ksią żek na uko wych,
w prze wa ża ją cej czę ści hi sto rycz nych
oraz z na uk po moc ni czych hi sto rii.
Obej mu ją one dzie ła od naj star szych
po pra ce hi sto ry ków współ cze snych.
Ko lej ną gru pę sta no wi ły po zy cje z hi -
sto rii li te ra tu ry, li te ra tu ry pięk nej – pol -
skiej i ob cej. 

Za słu gu ją też na uwa gę in ne dzia ły
– na uki spo łecz ne ze szcze gól nym
uwzględ nie niem hi sto rii pra wa, na uki
przy rod ni cze i sto so wa ne, re li gio znaw -

stwo. Po da ro wa ny zbiór mógł więc sta -
no wić pod sta wę do utwo rze nia ośrod ka
ba dań nad re gio nem, słu żyć uczą cym się
i pro wa dzą cym pra ce ba daw cze, wspie -
rać roz wój na uki i oświa ty. Przy du żym
od da le niu od sku pisk aka de mic kich, ro -
la ta kie go ośrod ka oży wia ją ce go i ak ty -
wi zu ją ce go pro win cję by ła ol brzy mia.
O po trze bie ist nie nia bi blio te ki świad czy
wzrost ilo ści wy po ży cza nych ksią -
żek: 1907 r. – 2874, 1909 r. – 4146, 1913

– Wiel kie gra tu la cje – to pięk ny ju bi le usz. Wiel kie
gra tu la cje rów nież za to, co w ostat nich la tach dzie -
je się w bi blio te ce. To tu taj wie lu są de czan przy cho -
dzi na spo tka nia z po ezją, z ksią żką oraz na wy sta wy
i spo tka nia z cie ka wy mi ludź mi. Miej sce to ma spe -
cy ficz ny kli mat. Gra tu lu ję, że bi blio te ka jest miej -
scem sze rze nia kul tu ry, spo tkań kul tu ral nych
zwią za nych z ró żny mi te ma ta mi.

WI CE PRE ZY DENT BO ŻE NA JA WOR

POCZET KIEROWNIKÓW
(DYREKTORÓW)
BIBLIOTEKI

Mi chał Sę kow ski 1891–1900, Ta de usz
Paz da now ski 1900–1902, Jó zef Ry sia kie -
wicz 1903–1916, Sa tur nin Ży tyń ski 1917–
1934, Wan da Pio trow ska 1934–1937, Lau ra
Mar kow ska 1937–1948, Bro ni sła wa Sto -
ma 1949–1953, Wła dy sła wa Szka ra -
dek1953–1954, Alek san dra Fia łek1954–1971,
Mie czy sław Smo leń 1972, Eu ge nia Smo -
leń1972–1977, Wie sław Wcze śny1977–1978,
Bar ba ra Mar dy ło wa1978–1998, Zo fia Ru si -
nek 1999–2000, Bar ba ra Paw lik – od 2000.

Dyrektor Barbara Pawlik
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r. – 6049. Stop nio wo też roz ra stał się
księ go zbiór (w 1912 r. do 5 tys. ksią żek).

W 1937 r. bi blio te ka prze pro wa dzi ła
się do bu dyn ku na Plan tach, przy ul. Ja -
giel loń skiej 35. Obiekt słu żył jej
do 1970 r. (z prze rwą wo jen ną).

W pierw szym okre sie zbio ry po więk -
sza ły się głów nie dzię ki hoj no ści osób
pry wat nych, a ta kże ró żnych in sty tu cji.
Naj cen niej szy dar prze ka zał Jó zef Wie -
nia wa Zu brzyc ki, uczo ny i fi lan trop,
wnuk dra Onu fre go Trem bec kie go, le -
ka rza i bur mi strza No we go Są cza. Te sta -
men tem z 1896 r. za pi sał na rzecz mia sta
zbiór ksią żek li czą cy 500 to mów, głów -
nie przy rod ni czych, hi sto rycz nych i be -
le try stycz nych. Ksią żki te po łą czo no
w 1897 r. z księ go zbio rem Szuj skie go.
Prze ka zał też mia stu, na po trze by bi blio -
te ki, dwo rek na Plan tach. 

DAR CZYŃ CY
Za przy kła dem Jó ze fa Szuj skie go

i Jó ze fa Wie nia wy Zu brzyc kie go swe
ksią żki i pa miąt ki prze ka za li bi blio te ce
in ni zbie ra cze: 

Al bi na i Jan Ma łec cy
Ja dwi ga Zdań ska
Bro ni sław Ol szew ski
Ka zi mierz Wy dry chie wicz
Ka rol Gut kow ski
Jan Cho dac ki
Ka zi mierz Go la chow ski 
Mie czy sła wa Szur miak 
Ka zi mierz Peł czyń ski

Eu ge niusz Paw łow ski
Wa len ty Cy ło
Bo le sław Szur miak

***
Wy daw nic twa na uko we prze ka za ła

też Aka de mia Umie jęt no ści i To wa rzy -
stwo Szkół Wy ższych, 34 cen ne dru ki
otrzy ma no z Bi blio te ki Kór nic kiej, 1500
ksią żek po zy ska no przy re or ga ni za cji
To wa rzy stwa Szkół Lu do wych. Tuż
przed wy bu chem II woj ny świa to wej bi -
blio te ka uzy ska ła zna czą cą po zy cję
w re gio nie. Ilość ksią żek prze kro czy -
ła 8000 to mów. Pla ców ka by ła czyn -
na co dzien nie, po sia da ła swo ją czy tel nię
cza so pism z ty tu ła mi po li tycz ny mi i ar -
ty stycz no -kul tu ral ny mi, do ko ny wa ła
sys te ma tycz ne go za ku pu lek tur i no wo -
ści na uko wych. Po sia da ła dział sta rych
dru ków sza co wa ny na 500 dzieł. Gro -
ma dzi ła rów nież pra ce do ty czą ce Są dec -
czy zny, da jąc po czą tek zbio rom
re gio nal nym. Bi blio te ka po sia da ła też
osob ne ar chi wum, w któ rym prze cho -
wy wa ne by ły rę ko pi sy np. księ gi ław ni -
cze ze Sta re go Są cza (XVII w.), za pi ski
ce cho we, ak ta są do we ma gi strac kie.
Utrzy my wa na by ła przez mia sto sta łą
do ta cją.

W 1938 r. prze wod ni czą cy TSL dr
Ta de usz Mą czyń ski za pro po no wał, by
w opar ciu o bi blio te kę przy stą pić
do prac ba daw czych nad prze szło ścią
mia sta i re gio nu, a wy ni ki ba dań opu bli -
ko wać. 14 czerw ca 1939 r. wy da ny zo - i nowa siedziba - za dwa, trzy lata

Oddzial dla dzieci przy ul. Lwowskiej

Re zy den cja Lu bo mir skich – sie dzi ba
bi blio te ki...
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stał w na kła dzie 500 eg zem pla rzy I tom
„Rocz ni ka Są dec kie go” pod szyl dem
Miej skiej Bi blio te ki Pu blicz nej im. Jó -
ze fa Szuj skie go. Bi blio te ka sta ła się
więc nie tyl ko ośrod kiem ży cia kul tu ral -
ne go i pra cy oświa to wej, ale też za cząt -
kiem in sty tu cji na uko wej.

Z chwi lą wy bu chu II woj ny świa to -
wej bi blio te ka za wie si ła swo ją dzia łal -
ność. Je sie nią 1940 ro ku wła dze
nie miec kie wy da ły na kaz usu nię cia
zbio rów z bu dyn ku przy uli cy Ja giel loń -
skiej. Ksią żki zo sta ły zma ga zy no wa ne
w po miesz cze niach pa ra fial nych przy ul.
Du cha Świę te go. Mi mo za ka zu, w spo -
sób kon spi ra cyj ny wy po ży cza no ksią -
żki, szcze gól nie uczest ni kom taj ne go
na ucza nia. 2 ma ja 1945 r., jesz cze
w swo im za stęp czym po miesz cze niu,
bi blio te ka wzno wi ła dzia łal ność, a 16
stycz nia 1946 r. na stą pił po wrót do daw -
ne go bu dyn ku. 

Po woj nie na stą pił dal szy roz wój pla -
ców ki. Otwie ra no fi lie i punk ty bi blio -
tecz ne. Pierw sza fi lia po wsta ła w 1951
r. przy ul. Lwow skiej, w 1973 r. dzia ła -
ło już 7 ta kich pla có wek. W 1970 r.
Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na – cen tra -
la wraz z fi lią dla dzie ci i mło dzie ży
– zo sta ła prze nie sio na do no we go
lo ka lu, od re stau ro wa nej XVII -wiecz nej
sie dzi by sta ro stów Lu bo mir skich z do -
bu do wa ną no wą czę ścią, przy ul. Fran -
cisz kań skiej 11. Mie ści się tam
do chwi li obec nej. Szyb ko rósł księ go -
zbiór. W 1975 r. li czył 126 714 wo lu mi -
nów, a licz ba czy tel ni ków się gnę ła 12

tys. Upo wszech nia nie ksią żki re ali zo wa -
no po przez wy sta wy, od czy ty i spo tka -
nia li te rac kie ze zna ny mi pi sa rza mi m.
in. gosz czo no Ja na Wik to ra, Ka ro la
Bun scha, Al fre da Szklar skie go, Mag da -
le nę Sa mo zwa niec, Ju lia na Ka wal ca,
Ta de usza Śli wia ka, Ta de usza No wa ka,
Alek san dra Kraw czu ka, An drze ja Dra -
wi cza. Przy bi blio te ce, z ini cja ty wy

Edwar da Smaj do ra i Sta ni sła wa Sta nu -
cha, po wstał Klub Li te rac ki.

W wy ni ku no we go po dzia łu ad mi ni -
stra cyj ne go, w lip cu 1975 r. utwo rzo no
Wo je wódz ką Bi blio te kę Pu blicz ną im.
Jó ze fa Szuj skie go. Po wsta ła przez po łą -
cze nie od dziel nie do tych czas dzia ła ją -
cych Miej skiej Bi blio te ki Pu blicz nej
z Po wia to wą Bi blio te ką Pu blicz ną. Przez
ca ły okres ist nie nia peł ni ła funk cję cen -
tral nej pla ców ki bi blio tecz nej dla mia sta
i wo je wódz twa, co wią za ło się to z pod -
ję ciem no wych za dań i ze zmia ną struk -

tu ry or ga ni za cyj nej. Ob ję ła nad zo rem
me ry to rycz nym i or ga ni za cyj nym bi blio -
te ki pu blicz ne z te re nu wo je wódz twa,
czu wa ła nad spraw nym funk cjo no wa -
niem sie ci. Udzie la ła in struk ta żu i po -
mo cy or ga ni za cyj no -tech nicz nej
bi blio te kom miej skim i gmin nym, dba -
ła o do kształ ca nie bi blio te ka rzy. Or ga -
ni zo wa ła Są dec kie Dni Li te ra tu ry,
na któ re skła da ły się se sje i spo tka nia
z pi sa rza mi. Roz po czę ła też pu bli ko wa -
nie opra co wy wa nych ma te ria łów in for -
ma cyj nych i me to dycz nych, a na stęp nie
bi blio gra fii wszyst kich wy daw nictw i ar -
ty ku łów do ty czą cych Są dec czy zny.
„Szuj ski” jest ści śle wpi sa ny w mia sto,
re gion. Wi dać to na przy kła dzie ka ta lo -
gu zbio rów re gio nal nych „San de cja na”
opra co wa ne go przez pra cow ni ce bi blio -
te ki Jo lan tę Ko sec ką i Mar tę Tre it.

Po zli kwi do wa niu wo je wódz twa no -
wo są dec kie go z dniem 1 stycz nia 1999
r. bi blio te ka po now nie wró ci ła pod za -
rząd mia sta. Bi blio te ka swo imi zbio ra -
mi, za so ba mi in for ma cyj ny mi,
pro wa dzo ną dzia łal no ścią kul tu ral ną
sta ra się speł niać ocze ki wa nia miesz -
kań ców mia sta. Na pierw sze miej sce
wy su wa się pro blem za spo ka ja nia po -
trzeb ol brzy miej gru py uczą cych się.
No wy Sącz stał się mia stem po sia da ją -
cym trzy wy ższe uczel nie i wie le szkół
po ma tu ral nych i śred nich, Bi blio te ka
mu si spro stać te mu wy zwa niu. Wa żnym
za da niem jest uła twia nie do stę pu do roz -
wi ja ją cych się no wych elek tro nicz nych
źró deł in for ma cji. Otwar to Czy tel nię In -
for ma cji Biz ne so wej, gdzie mo żna bez -
płat nie ko rzy stać z in ter ne tu. Nie
za nie dbu je się też dzia łań pro mu ją cych
ksią żkę i bi blio te kę. Od by wa ją się im -
pre zy czy tel ni cze, spo tka nia li te rac kie,
pro mo cje ksią żek, raz w mie sią cu
otwie ra na jest ko lej na wy sta wa w za byt -
ko wych piw ni cach bi blio tecz nych. 

Nie zmien nie du że za in te re so wa nie
wzbu dza księ go zbiór re gio nal ny. Szyb -
ki wzrost ilo ści wy daw nictw re gio nal -
nych, uka zu ją cych się od po cząt ku lat
dzie więć dzie sią tych, bo gac two pra sy lo -
kal nej i do ku men ty ży cia spo łecz ne go
to wa rzy szą ce wa żnym wy da rze niom
spo łecz nym są no wym wy zwa niem dla
pra cow ni ków bi blio te ki. Obec nie za sób
ten li czy po nad 10 tys. po zy cji i cią gle
się po więk sza. Aby uła twić czy tel ni kom

We wrześniu 1891 r.
Władysław Szujski
wypełniając wyrażoną
w testamencie wolę ojca
– Józefa, przekazał
miastu Nowemu Sączowi
gromadzony od lat cenny
księgozbiór naukowy
liczący 2942 tomy.
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ko rzy sta nie z in for ma cji re gio nal nej roz -
po czę to sys te ma tycz ne pu bli ko wa nie bi -
blio gra fii. W 2001 r. uka za ła się
Bi blio gra fia wo je wódz twa no wo są dec -
kie go za la ta 1990–1994 i Bi blio gra fia
po wia tu są dec kie go za 1999 r. a ko lej ne
la ta przy nio sły to my za rok 2000, 2001
i 2002. Od 2002 r. ma te ria ły bi blio gra -
ficz ne udo stęp nia ne są na stro nie in ter -
ne to wej bi blio te ki. W 2006 r. w ra mach
ob cho dów ro ku ju bi le uszo we go 115–le -
cia bi blio te ki, zo sta ła wy da na dru ga
część ka ta lo gu zbio rów re gio nal nych
„San de cja na”.

Bi blio te ka wy cho dzi na prze ciw wy -
mo gom współ cze snej in for ma ty za cji,
opra co wu jąc już od wie lu lat kar to te ki
w for mie kom pu te ro wej ba zy da nych,
udo stęp nia jąc (bez płat nie) sta no wi ska
kom pu te ro we z in ter ne tem. Ka żda ksią -
żka po sia da kod iden ty fi ka cyj ny. Dzię ki
czyt ni kom ich wy po ży cza nie od by wa
się bły ska wicz nie. No wy sys tem jest
spo rym uła twie niem dla bi blio te ka rza,
bo mo że on spraw dzić, czy ksią żka jest
po ży czo na, czy znaj du je się na pół ce
w ma ga zy nie. Je śli ksią żka jest w czy -
imś po sia da niu, mo żna spraw dzić, u ko -
go się ona znaj du je. 

Od 1996 r. pla ców ka ko rzy sta
z pro gra mu in for ma tycz ne go MAK,
opra co wa ne go przez Bi blio te kę Na ro -
do wą, któ ry po zwa la czy tel ni ko wi
zna leźć ksią żkę nie tyl ko po przez jej
au to ra, ale rów nież przez ha sło przed -
mio to we, se rię, wy daw cę, nu me ry in -

wen ta rzo we oraz te ma ty -określ ni ki.
Od te go cza su za czę ło się wpi sy wa nie
w ba zę kom pu te ro wą ksią żek ku po wa -
nych na bie żą co. 

ZBIO RY SPE CJAL NE 
– BIA ŁE KRU KI

W tym wy dzie lo nym księ go zbio rze
gro ma dzo ne są ró żne go ro dza ju zbio ry
o du żej war to ści hi sto rycz nej, ma te rial -
nej i na uko wej. W ich skład wcho dzą:

– za byt ko wy księ go zbiór 147 sta ro dru -
ków z XVI, XVII i XVIII wie ku, w tym
po lo ni ca (75 szt.) i dru ki ob ce po cho dzą -
ce z księ go zbio ru Szuj skie go oraz z za ku -
pów an ty kwa rycz nych i au kcyj nych,

– dru ki XIX -wiecz ne ze wszyst kich
dzie dzin wie dzy, z li te ra tu rą pięk ną
i cza so pi sma mi;

– rę ko pi sy, głów nie XIX -wiecz ne do -
ty czą ce re gio nu i Zie mi Są dec kiej,

– ksią żki i cza so pi sma XX w., wy da -
ne do 1945 r.,

– dru ki bi blio fil skie, wy daw nic twa ar -
ty stycz ne – ksią żki wy da wa ne na spe cjal -
ną oko licz ność, edy tor sko bar dzo sta ran nie
opra co wa ne (pa pier, czcion ka, skład),

– re prin ty z XIX w. wy da wa ne przez
Bi blio te kę Kór nic ką tech ni ką prze dru ku
ho mo gra ficz ne go, o bar dzo ni skich na -
kła dach, od daw na nie do stęp ne na ryn -
ku księ gar skim; re prin ty wy da wa ne
współ cze śnie,

– ko lek cja exli bri sów (m. in. Ja -
na Has so -Agop so wi cza), gra fik, zna ków
bi blio tek i osób pry wat nych,

– zbio ry fi lo kar ty stycz ne (pocz tów ki,
wi do ków ki do ty czą ce re gio nu, gór, kre -
sów wschod nich) z prze ło mu XIX i po -
cząt ku XX w.,

– fo to gra fie do ku men tu ją ce ży cie
w No wym Są czu i re gio nie okre su mię -
dzy wo jen ne go i obec nie,

– pły ty cyn ko we do dru ku of f se to we -
go – po cho dzą z lat osiem dzie sią -
tych XX w., dru ko wa ne z nich by ły
exli bri sy bi blio te ki i osób pry wat nych.

(RED)
Źró dło: J. Le śniak, S. Si ko ra, Pa no ra ma

kul tu ry są dec kiej, No wy Sącz, 2008
arch. SBP im. J. Szuj skie go

PA TRON I DAR CZYŃ CA
Jó zef Szuj ski – po eta, pro za ik, dra ma turg, hi sto ryk i pu bli cy sta,

współ twór ca kra kow skiej szko ły hi sto rycz nej, a ta kże po li tyk, je -
den ze „stań czy ków”, po seł do sej mu ga li cyj skie go we Lwo wie
z okrę gu No wy Sącz przez 14 lat (1866–1880), de le gat do Izby Po -
sel skiej au striac kiej Ra dzie Pań stwa. W uzna niu za sług ce sarz
usta no wił go do ży wot nim człon kiem Izby Pa nów par la men tu we
Wied niu.. 

Uro dził się 16 czerw ca 1835 r. w Tar no wie, zmarł 7 lu te go 1883
r. w Kra ko wie. Po cho wa ny na Cmen ta rzu Ra ko wic kim.

Stu dio wał w Kra ko wie i Wied niu. Pro fe sor hi sto rii, dzie kan
i rek tor Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go. Pierw szy se kre tarz ge ne -
ral ny po wsta łej w Kra ko wie Aka de mii Umie jęt no ści. Au tor 19 to -
mów dzieł, na uko wych i li te rac kich, w tym fun da men tal nej pra cy
pt. Dzie je Pol ski. Ak tyw ny uczest nik ży cia po li tycz ne go Ga li cji. Ja -
ko re pre zen tant Są dec czy zny w par la men cie kra jo wym, do strze -

gał jej pro ble my, po trze by i aspi ra cje. W pra cach par la men tar -
nych trosz czył się w pierw szym rzę dzie o upo wszech nia nie
oświa ty. 

Prof. Hen ryk Sta mir ski pi sząc w „Rocz ni ku Są dec kim” o związ -
kach Szuj skie go z Są dec czy zną wspo mi nał je go czę ste po by ty
w Zby szy cach, gdzie wła ści cie lem dwo ru był Piotr Szuj ski – wuj
przy szłe go rek to ra kra kow skiej Al ma Ma ter.

20 stycz nia 1861 r. wła śnie w ko ściół ku w Zby szy cach Szuj ski
oże nił się z Jo an ną Je ło wic ką. Wieś nad Je zio rem Ro żnow skim
uwiecz niał na ry sun kach i w wier szach. Pi sał też le gen dy (o św.
Kin dze), a w po ema cie Pan Ro żno wa przed sta wił frag ment dzie -
jów zam ku ro żnow skie go i tra ge dię ro dzin ną Su li sła wa Ro że na,
her bu Gryf. W licz nych wier szach, pro zie i ry sun kach od wo ły wał
się do mo ty wów za czerp nię tych z hi sto rii i le gend są dec kich. No -
wy Sącz był od po wied nim miej scem dla księ go zbio ru Szuj skie go
i utwo rze nia bi blio te ki je go imie nia.

Jó zef Szuj ski był przy ja cie lem Ja -
na Ma tej ki, któ ry uwiecz nił go na ob -
ra zie Hołd Pru ski ja ko wy cho waw cę
kró le wi cza Zyg mun ta Au gu sta
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„Die ta cud” war szaw skie go Te -
atru Pal la dium za koń czy ła
w nie dzie lę 23 paź dzier ni ka pięt -
na sto dnio wą ju bi le uszo wą im -
pre zę. W cią gu dwóch ty go dni
wi dzo wie obej rze li sie dem na -
ście ty tu łów od mo no dra mów
po wie lo ob sa do we spek ta kle.

Na ko lej ne świę to Mel po me ny
trze ba bę dzie w No wym
Są czu cze kać ca ły rok. Peł -

na wi dow nia (z nie licz ny mi wy jąt ka mi),
bo po bi le ty na Fe sti wal usta wia ły się
ko lej ki już na kil ka ty go dni wcze śniej,
śle dzi ła z wiel kim za cie ka wie niem ko -
lej ne go ścin ne wy stę py na sce nie Miej -
skie go Ośrod ka Kul tu ry. By ły po dwie
re ali za cje tek stów Mar ka Twa ina, Es ther
Vi lar i Ka ro la Woj ty ły/Ja na Paw ła II,
a re ali za to rzy przed sta wień czę sto się -
ga li po mod ne ostat nio wspar cie mul ti -
me dial ne, czy li pro jek cje vi deo.
Są de czan spra gnio nych te atral nych wra -
żeń na fe sti wal przy cią gnę ły licz ne
gwiaz dy sce ny, ki na i te le wi zji. Po pi sy
gry ak tor skiej da li m. in.: Ja nusz Ga jos,
To masz Mę drzak, Mał go rza ta Za jącz -
kow ska, Zdzi sław War dejn, Je rzy Boń -
czak czy Jan Ko bu szew ski. Fe sti wal
miał też swo je są dec kie ak cen ty – trzy
spek ta kle przy go to wa ne w Miej skim
Ośrod ku Kul tu ry przez Te atr NSA
(Ksią żę i że brak, „De kom po zy cja”) i Te -
atr Ro bot ni czy im. Bo le sła wa Bar bac -
kie go (Tryp tyk rzym ski), a ta kże wi zy ty
ak to rów zwią za nych przed la ty z na -

szym mia stem: Da nu ty Sza flar skiej, Ka -
ta rzy ny Zie liń skiej i Ka ro li ny For tu ny.

Re per tu ar uło żo ny był tak, że w za sa -
dzie mi ło śni cy ró żnych ga tun ków, od -
mian czy kon wen cji mo gli czuć się
usa tys fak cjo no wa ni. Obok lek kich za ba -
wo wych przed sta wień, jak cho cia żby
far sa Le we in te re sy (reż. Je rzy Boń -
czak), zna la zły się eks pe ry men tal ne re -
ali za cje, z któ rych na pew no na le ża ło by
wy ró żnić Lal ki w re ży se rii Szy mo -
na Hie ro ni ma Bu dzy ka z Te atru Wit ka -
ce go w Za ko pa nem. Dla mło dych
wi dzów przy go to wa no trzy spek ta kle:
Ko zioł ka Ma toł ka, Księ cia i że bra ka

oraz mo no dram Nie gdyś Ofe lia. Bar dzo
no wa tor skim przed się wzię ciem oka zał
się Brat na sze go Bo ga w re ży se rii Ar tu -
ra Dziur ma na, któ ry do in sce ni za cji dra -
ma tu Ka ro la Woj ty ły za pro sił oso by
nie wi do me i nie do wi dzą ce, a część
utwo ru zre ali zo wał w opar ciu o tech ni -
kę fil mo wą. Wy szło mo że bar dziej do -
brze niż bar dzo do brze, ale cie ka wie
i pro sto, co uła twi ło od biór nie ła twe go
utwo ru Woj ty ły.

Szko da, że w No wym Są czu nie mo -
żna przy naj mniej raz w mie sią cu obej -
rzeć przed sta wie nia te atral ne go.
Fe sti wal w tym wzglę dzie ro bi do brą

XV Je sien ny 
Fe sti wal Te atral ny 
prze szedł do hi sto rii!
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i złą ro bo tę, bo z jed nej stro ny na sy ca te -
atral ną pust kę w mie ście (i to po kaź nie),
ale z dru giej – jest wy da rze niem eli tar -
nym, do stęp nym dla nie licz nych, a or ga -
ni za to rzy w pe wien spo sób uci na ją
w ten spo sób dys ku sję na te mat za wo -
do wej sce ny w mie ście. Wszyst kim, któ -
rym nie uda ło się do stać w tym ro ku
bi le tów po le ca my ga le rię zdjęć Da nie la
Ja ni szy na, ja ką mo żna oglą dać na stro -
nie MOK -u oraz na sze ar ty ku ły i wy -
wia dy po świę co ne XV Je sien ne mu
Fe sti wa lo wi Te atral ne mu, za miesz czo -
ne na stro nie Sa de cza nin. in fo.

JA NUSZ BO BREK

Daily soup

Brat naszego Boga

Dekompozycja

Listy miłosne

Daily soup p i Lewe interesy u
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MICHALIK W POSZUKIWANIU AKTORA
Go spo darz Je sien ne go Fe sti wa lu Te atral ne go, Ja nusz Mi cha lik, za pre zen to wał mo -

no dram De kom po zy cja we dług Kwar te tu dla czte rech ak to rów i Au dien cji III Bo gu sła -
wa Scha ef fe ra. To dzie wią ta re ali za cja Scha ef fe row skich par ty tur -dra ma tów przez
No wo są dec ką Sce nę Ama to ra, któ ra m.in. za sły nę ła ze spek ta kli te go ory gi nal ne go kom -
po zy to ra, mu zy ko lo ga i dra ma tur ga.

Mo no dram we dług Scha ef fe ra, czy w ogó le je go dra ma tur gia, to prze nie sie nie mu -
zycz nych pra wi deł na te atral ną sce nę. Głos, ruch czy mi mi ka ma ją tu taj iście mu zycz ną
pro we nien cję, co two rzy tzw. ak to ra in stru men tal ne go, ak to ra –mu zy ka. Z re ali za cji tych
nie ła twych tek stów za sły nę ła przede wszyst kim trój ka kra kow skich ak to rów: Jan Pe szek,
Mi ko łaj Gra bow ski i An drzej Gra bow ski, ale i Ja nusz Mi cha lik mo że się po chwa lić zna ko -
mi tą in sce ni za cją.

Go dzin ny spek takl ani na mi nu tę nie od ry wa wi dza od sce ny, jest ży wy, ba – ży wio ło -
wy i świet nie łą czą cy skraj ne emo cje, co nie jest ła twą sztu ką za rów no w pre zen to wa -
niu, jak i oglą da niu, bo nie ma my tu do czy nie nia z ak cją. De kom po zy cja jest
po szu ki wa niem no wych roz wią zań tech nicz nych, no wej for my pre zen ta cji sztu ki. Przez
ca ły spek takl prze wi ja się wą tek ar ty sty, je go ro li i to żsa mo ści (w fi na ło wej sce nie pa da
pro wo ka cyj na od po wiedź: ar ty sta jest że bra kiem!). Ar ty sta -mu zyk gra, od gry wa, ale rów -
nież – wy mow nie – czy ści bu ty pu blicz no ści czy pod ło gę. Cho ciaż sło wa, któ re na ogół
pa da ją z ust ak to ra są pro ste, to jed nak ich do słow ność jest bar dzo wąt pli wa. To tak jak
gdy by aka de mic ki wy kład opo wia dać po spo li tym ję zy kiem.

Ak tor swo je po wa żne oba wy, ale i co dzien ne śmiesz no ści opo wia da wprost do pu -
blicz no ści, prze ła mu je czwar tą ścia nę w bar dzo ra dy kal ny spo sób, na ru sza jąc na wet cie -
le sną nie ty kal ność wi dzów. Du żo w tym do brej tech nicz nej gry, śmie szą dow ci py
opo wia da ne pod czas je dze nia ka nap ki czy roz wią zy wa nia ba nal nej krzy żów ki, choć sam
wy dźwięk ca ło ści nie jest opty mi stycz ny. Ak tor -mu zyk nie gra na in stru men tach, ale to
na nim od ry wa na jest sztu ka, sta je się na rzę dziem – ak to rem in stru men tal nym.

Eksperyment Adam i Ewa ZDJĘCIA: JANUSZ BOBREK

Lalki

Matematyka miłości
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U
ro czy stą ga lę uświet ni ła też
gru pa Paw ła Te reb ki z Pol -
skie go To wa rzy stwa Hi sto -
rycz ne go ubra na w mun du ry

le gio ni stów, Gru pa Re kon struk cji Hi sto -
rycz nej „Gor li ce 1915” i czło nek kra -
kow skie go ko ła 8. Puł ku Uła nów
Księ cia Jó ze fa Po nia tow skie go 52-let ni
Zdzi sław Krzy żo sta niak (eko no mi sta, b.
pre zes Grodz kiej Spół dziel ni Miesz ka -
nio wej w No wym Są czu i dy rek tor eko -
no micz ny No wo ma gu), któ ry ze swo im
ru ma kiem o imie niu Lu cas ta kże brał
udział w zdję ciach do fil mu. 

Po pro jek cji oglą da no wy sta wę zdjęć
z pla nu fil mo we go i mi li ta riów, de gu sto -
wa no przed nie mio dy pit ne z pa sie ki
„Barć” im. ks. dr. Hen ry ka Osta cha
w Ka mian nej (pań stwa Emi lii i Jac ka

No wa ków) i słu cha no na stro jo wej mu -
zy ki z daw nych lat.

Dla Wło dzi mie rza Ka rio i je go cór ki
udział w tym fil mie miał szcze gól ne
zna cze nie: w hi sto rycz nej bi twie war -
szaw skiej brał udział ich dzia dek Sta ni -
sław, z bra tem bliź nia kiem Le onar dem
Ka rio w sze re gach I Puł ku Uła nów Kre -
cho wiec kich.

A na sa mym se an sie by ło na co po -
pa trzeć: ty sią ce sta ty stów, pan cer ny
po ciąg Troc kie go, pol skie szwa dro ny
Mar szał ka i ar mia Bu dion ne go, do te -
go War sza wa z lat 20. i noc ny świat
jej ka ba re tów, a wszyst ko to wy cza ro -
wa ne w 3D. Hi sto rycz ny fresk w kon -
wen cji re tro przed sta wia ją cy
so wiec ko -pol ski kon flikt zbroj ny za -
koń czo ny ro ze gra ną się mię dzy 13

a 25 sierp nia 1920 ro ku zwy cię ską
Bi twą War szaw ską, uzna ną przez hi -
sto ry ków za jed ną z 18 naj wa żniej -
szych bi tew w dzie jach świa ta. 

Ko za cy w „So ko le”
Na pre mie rę fil mu 1920. Bi twa war szaw ska w tech no lo gii 3D w MCK „So kół” w No wym Są czu przy -
by li na ko niach Ko za cy doń scy z ośrod ka „Sta ra Ce giel nia” pod wo dzą ata ma na Wło dzi mie rza Ka rio
(b. dy rek to ra Stad ni ny Ko ni Hu cul skich w Gła dy szo wie), uczest ni czą cy ja ko sta ty ści w ro lach ka wa -
le rzy stów na pla nie w Ko ma ro wie k. Za mo ścia w naj now szej pro duk cji Je rze go Hof f ma na. By li to
obok W. Ka rio, Ma ja Ka rio, To masz Urba nek, Ar tur Ekes, Ma te usz Mól, Adam Do brzań ski, Ra fał Re -
pe tow ski, Grze gorz Święs i Sta ni sław Mól. 

A na sa mym se an sie by ło
na co po pa trzeć: ty sią ce
sta ty stów, pan cer ny po -
ciąg Troc kie go, pol skie
szwa dro ny Mar szał ka
i ar mia Bu dion ne go,
do te go War sza wa
z lat 20. i noc ny świat jej
ka ba re tów, a wszyst ko to
wy cza ro wa ne w 3D.
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***
Film zro bił wra że nie na są dec kich

wi dzach. Opo wie dzia na na ekra nie hi -
sto ria nie sie au ten tycz ne wzru sze nie
pol sko ścią i pa to sem czy stej, jak by wy -
ję tej z Sien kie wi cza, mi ło ści tan cer ki -
-szan so nist ki i ka wa le rzy sty -po ety.
Na ma lo wa na okiem i ser cem re ży se ra
fa bu ła po ru sza ła od bior ców. Ta kie po ru -
sze nie trud no by ło ukryć pa trząc choć -
by na sce nę bo ha ter skiej śmier ci księ dza
Sko rup ki. Je rzy Hof f man po pre mie rze
od po wia dał mal kon ten tom: W fil mie
trze ba prze ży wać emo cje, a je śli się
czło wiek przy oka zji cze goś do wie
– chwa ła Bo gu! Wy cho dząc z ki na czło -
wiek czu je się na ła do wa ny ja kąś
po zy tyw ną ener gią i opty mi zmem. 

Pa trząc na po dob ne su per pro duk cje
ame ry kań skie, mo że my po zbyć się
kom plek sów. Sę dzi wy re ży ser (krę cił
fil my już po nad 50 lat te mu!) po ka zał
młod szym ko le gom, na czym po le ga do -
bra fil mo wa ro bo ta, do któ rej do stro ili
się ak to rzy, przede wszyst kim Fe ren cy,
Ol brych ski, Lin da i – co tu ga dać – ko -
ja rzo na głow nie z ta nią re wią Na ta sza
Urbań ska (peł ny sza cu nek!).

To dzię ki te mu fil mo wi mło dzież do -
wie się cze goś wię cej o hi sto rycz nej dla
lo sów świa ta bi twie. Bo w szko le do wie
się nie wie le, zwłasz cza po ostat nim ogra -
ni cze niu (!) go dzin lek cji hi sto rii. Po zo -
sta nie na za wsze im pre sja, choć by pa rę
ob ra zów i fak tów do ty czą cych: np. pa zer -
ne go na wła dzę nad świa tem Le ni na,

zbrod ni cze go cze ki sty czy bo ha ter skiej
po sta wy obroń ców War sza wy. Tak, jak
sza ry zja dacz chle ba o hi sto rii Fran cji do -
wia du je się z ekra ni za cji ksią żek Du ma -
sa, a na wy da rze nia hi sto rycz ne nad Lo arą
pa trzy przez pry zmat przy gód trzech
musz kie te rów. To i tak bar dzo du żo.

I jesz cze jed na re flek sja: Hof f man
przy po mniał wiel ki zryw Po la ków, gdy
wszy scy się zjed no czy li bez wzglę du
na prze ko na nia par tyj ne czy ide olo gicz ne.

Ja kże to kon tra stu je z tym, cze go je -
ste śmy świad ka mi w ostat nich la tach:
per ma nent nej prze ciw ko woj nie na gó -
rze – oto ko lej na, współ cze sna już, cel -
na dy gre sja na kan wie opo wie ści
o po bi ciu So wie tów w 1920 ro ku.

KI NO MAN

TEN FILM 
TRZE BA ZO BA CZYĆ 

Film Hof f ma na nie da się oglą dać bez
wzru sze nia. Nie jest to ar cy dzie ło, nie zdo -
bę dzie na gro dy w Can nes i pra wie nie ma
fa bu ły, bo hi sto ria dwój ki bo ha te rów jest
ki czo wa ta, ale jest po ka za na isto ta woj -
ny 1920 ro ku: nad zwy czaj na mo bi li za cja
Po la ków w ob li czu śmier tel ne go za gro że -
nia idą ce go ze Wscho dem. Film po ka zu je
na wa łę bol sze wic ką w ca łej jej bar ba rii,
a z dru giej stro ny – mę stwo i po świę ce -
nie pol skie go żoł nie rza, bro nią ce go swej
cha ty, mo wy ro dzin nej i świę tej wia ry oj -
ców. Hof f man uka zał zde rze nie dwóch cy -
wi li za cji, ja kim by ła w rze czy wi sto ści
woj na pol sko -bol sze wic ka z roz strzy ga ją -
cą Bi twą War szaw ską, któ ra da la nam 19
lat nie pod le głe go by tu pań stwo we go. 

Jak dla mnie tro chę za du żo w tym fil -
mie krwi i jat ki, ale dla ob ra zów ułań skie go
ślu bu, mło dzie ży i chło pów idą cych
na front, księ dza Sko rup ki z krzy żem
pod Ra dzy mi nem i koń co wej sce ny sza rży
ka wa le rii – sza nu ją cy się Są de cza nin po -
wi nien ten film obej rzeć. Bar dzo to pol ski
film skie ro wa ny do Po la ków, co w cza sach
po nie wie ra nia war to ścia mi na ro do wy mi
ma swo je zna cze nie. 

I jesz cze te pięk ne pio sen ki śpie wa ne
przez Na ta szę Urbań ską oraz głów ny
mo tyw mu zycz ny fil mu, któ ry na pew no
sta nie się prze bo jem. Do tąd go nu cę
pod no sem. (HSZ) 
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Kadr z filmu 1920. Bi twa war szaw ska
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NO WY SĄCZ 
Dom Go tyc ki, ul. Lwowska 3
kontynuacja wystawy do 27 li sto pa da
NI KI FOR I JE GO AKWA RE LO WO 
-RY SUN KO WY ŚWIAT

Wy sta wa uka zu ją ca dzie ła z ró żnych okre sów
twór czo ści Ni ki fo ra oraz pre zen tu ją ca ma te ria ły ar -
chi wal ne (do ku men ty, fo to gra fie, ar ty ku ły pra so we),
zor ga ni zo wa na w ra mach pro jek tu „Via Ga li cia”

Ga le ria Daw na Sy na go ga, ul. B. Joselewicza 12
Kon ty nu acja wy sta wy: do 13 li sto pa da
MA CIEJ BO GUSZ STĘC ZYŃ SKI 
– ZA PO MNIA NY OBIE ŻY ŚWIAT

Wy sta wa po świę co na czło wie ko wi, któ ry nie stru -
dze nie, pie cho tą, prze mie rzał ga li cyj skie trak ty, do -
ku men to wał za byt ki i ży cie lu du wiej skie go. Je go
pra ce do dziś sta no wią nie oce nio ne źró dło iko no gra -
ficz ne. Wy sta wa zor ga ni zo wa na w ra mach pro jek tu
„Via Ga li cia”.

18 li sto pa da 2011 – sty czeń 2012
STU LE CIE ZPAP 1911–2011. WSPO MNIE NIE
O SĄ DEC KICH AR TY STACH

Wy sta wa z oka zji stu le cia Związ ku Pol skich Ar -
ty stów Pla sty ków. przy po mi na ją ca syl wet ki ar ty stów
już nie ży ją cych, któ rzy by li zwią za ni z Są dec czy zną,
po przez przy na le żność do Związ ku Pol skich Ar ty -
stów Pla sty ków lub po przez miej sce uro dze nia, czy
miej sce cza so we go za miesz ka nia. Rów no le gle trwać
bę dzie do rocz ny SA LON 2011 – pra ce współ cze śnie
two rzą cych są de czan. Na eks po zy cji w ga le rii „Daw -
na Sy na go ga” pre zen to wa ne bę dą w więk szo ści zbio -
ry wła sne no wo są dec kie go mu zeum, uzu peł nio ne
dzie ła mi z ko lek cji pry wat nych.

Są dec ki Park Et no gra ficz ny i Mia stecz ko Ga li cyj skie, 
ul. Lwow ska 226 
Kon ty nu acja wy sta wy: do 20 li sto pa da 2011
WY STA WA „NO WY SĄCZ – SPOJR ZE NIE
W PRZESZ ŁOŚĆ”

Skła da ją się na nią fo to gra fie ar chi wal ne opa trzo -
ne ko men ta rza mi, wy bra ne przez An nę To toń i Ra -
fa ła Bo brow skie go, po ka zy wa ne wcze śniej
w Są dec kiej Bi blio te ce Pu blicz nej w No wym Są czu.
Eks po zy cję w Mia stecz ku Ga li cyj skim uzu peł nia ją
fo to gra fie z po wo dzi w 1934 ro ku oraz zdję cia z dru -
giej po ło wy XX wie ku, m.in. z ko ro na cji ob ra zu
Mat ki Bo skiej Po cie sze nia w Za wa dzie.

od 25 li sto pa da 2011 do 15 stycz nia 2012
SKAN SE NOW SKIE IM PRE SJE III

Po ple ne ro wa wy sta wa prac pla stycz nych in spi ro -
wa nych kli ma tem Są dec kie go Par ku Et no gra ficz ne go
i Mia stecz ka Ga li cyj skie go au tor stwa stu den tów kie -
run ku Edu ka cja Ar ty stycz na PWSZ w No wym Są czu.

KRYNICA-ZDRÓJ 
Mu zeum Ni ki fo ra, ul. Bul wa ry Die tla 19 

Wy sta wa czyn na od 10 li sto pa da, ter min otwar cia
z udzia łem au to ra zo sta nie po da ne na stro nie in ter -
ne to wej www.mu zeum.sacz.pl

KON CERT NA TA FLI SZKŁA. MA LAR STWO
KRZYSZ TO FA OKO NIA

Twór czość ma lar ska Krzysz to fa Oko nia jest zu peł -
nie od mien na od in nych zna nych ma la rzy na szkle.
Wy ra sta z te go sa me go pnia pol skiej sztu ki lu do wej,
ale jest cał ko wi cie sa mo dziel na, w peł ni ory gi nal -
na nie po rów ny wal na z ni czym, co do tych czas zo sta -
ło w tej dzie dzi nie stwo rzo ne. Ni ko mu bo wiem nie
uda ło się osią gnąć tak zna ko mi tych efek tów ma lar -
skich i ko lo ry stycz nych. Nikt nie po tra fi wy do być
w ob ra zach na szkle tak wspa nia łe go i nie zwy kłe go
ko lo ry tu, nikt nie umiał zna leźć tak fan ta stycz nych
barw, tych cu dow nych od cie ni zna nych i ogra nych
barw, har mo nii tę czo wych ko lo rów. Tak nie sły cha -
nie baj ko we, a jed no cze śnie ory gi nal ne kom po zy cje
ko lo ry stycz ne, świad czą o wy jąt ko wej wra żli wo ści
ar ty sty na bar wę i wiel ką ilość od cie ni ko lo ry stycz -
nych, któ re wy do być mo że tyl ko praw dzi wy ar ty sta.
Ma lar stwo Oko nia to nie tyl ko urze ka ją ca ko lo ry sty -
ka, to rów nież ory gi nal na kom po zy cja, wła sna iko -
no gra fia świad czą ca o wiel kiej in wen cji twór czej
mi strza świa tła i ko lo ru. Jest to ko lo ryt świe tli sty, sło -
necz ny, „wło ski”.

Mi mo wy pra co wa nia wła snej tech ni ki, od ręb nych
za sad kom po zy cyj nych i wy bit nie ory gi nal nej ko lo -
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ry sty ki twór czość Krzysz to fa Oko nia sta no wi kon ty nu ację
naj lep szych tra dy cji ma lar stwa na szkle, wzbo ga ca jąc ją o no -
we, nie zna ne do tąd war to ści. Jest tym, co okre śla my mia nem
praw dzi wej sztu ki, w któ rej nie za le żnie od wszel kich przy -
mio tów, naj wa żniej sza ro lę od gry wa ta lent, wiel ka pra co wi -
tość i umie jęt ność kon cen tra cji ar ty sty na wy bra nym te ma cie.
Ten rzad ki dar po sia da ją praw dzi wi ar ty ści, ar ty ści na tchnie -
ni i udu cho wie ni.

SZCZAWNICA 
Muzeum Pienińskie, ul. Plac Dietla 7
Kon ty nu acja wy sta wy: do 30 li sto pa da 2011
WY STA WA „JAN SA LA MON 
– AR TY STA I DZIE ŁO”

Wy sta wa prac wy bit ne go kra kow skie go por tre ci sty, wy ko -
na nych tech ni ką pa ste lo wą i olej ną. Ob ra zy pre zen to wa ne
na wy sta wie po cho dzą z ko lek cji pry wat nych oraz zbio rów
Mu zeum Hi sto rycz ne go Mia sta Kra ko wa i Mu zeum Pie niń -
skie go w Szczaw ni cy. 

Jan Sa la mon – uro dzo ny w Szczaw ni cy ar ty sta ma larz, po -
eta. Naj więk szy wpływ na przy szłe go ar ty stę wy war li Jan
Wik tor – pi sarz oraz ma larz – pro fe sor Wi told Cho micz.
W du żej mie rze dzię ki ich po mo cy Sa la mon pod jął stu dia ar -
ty stycz ne, któ re od był w Kra kow skiej Aka de mii Sztuk Pięk -

nych u pro fe so ra Emi la Krchy. Uczest ni czył w wie lu wy sta -
wach kra jo wych i za gra nicz nych, je go pra ce znaj du ją się
w zbio rach pań stwo wych i pry wat nych. Spe cja li zo wał się
w por tre cie, jed na kże upra wiał też pej zaż. Twór czość po etyc -
ka Sa la mo na to wy raz je go do znań es te tycz nych w du żej mie -
rze zwią za nych ze stro na mi ro dzin ny mi, w szcze gól no ści
z Pie ni na mi.

Wy sta wa pre zen to wa na w Ga le ria Pi jal ni Wód Mi ne ral -
nych co dzien nie (oprócz wtor ków) w godz. 9.00–16.30

PODEGRODZIE 
Mu zeum La chów Są dec kich im. Zo fii i Sta ni sła wa Chrzą stow skich
w Po de gro dziu
TRA DY CYJ NA KUL TU RA MA TE RIAL NA 
LA CHÓW SĄ DEC KICH:

• współ cze sna sztu ka lu do wa,
• pla sty ka ob rzę do wa,
• po de grodz kie stro je lu do we.

FO TO GRA FIE WOJ CIE CHA MI GAC ZA
Pre zen ta cja prac wiej skie go fo to gra fa z Go stwi cy, do ku -

men tu ją ce go kul tu rę i zwy cza je re gio nu la chow skie go
na prze ło mie XIX i XX w.

AR CHE OLO GIA PO DE GRO DZIA I OKO LIC 
NO WE GO SĄC ZA

Wy sta wa ilu stru ją ca pra dzie je re gio nu.

WARSZ TA TY EDU KA CYJ NE: 
„ZO STAŃ DO MO WYM HE RO DO TEM”

Or ga ni za to rzy kon kur su wie dzy hi sto rycz nej „Zie mia Są dec ka
od prze szło ści do współ cze sno ści” uprzej mie in for mu ją, iż w bie -
żą cym ro ku szkol nym prze pro wa dzo na zo sta nie XII edy cja te go
kon kur su, cie szą ce go się od lat nie słab ną cym za in te re so wa niem
mło dych Są de czan. Dla uczniów za in te re so wa nych udzia łem
w kon kur sie Mu zeum Okrę go we w No wym Są czu or ga ni zu je,
w ra mach pro gra mu „Współ pra ca part ner ska dla edu ka cji – 2011
rok” cykl za jęć edu ka cyj nych pn. „Zo stań do mo wym He ro do tem”.
Za pra sza my i za chę ca my do uczest nic twa w warsz ta tach mło -
dzież szkół gim na zjal nych i po nad gim na zjal nych.
Te ma ty ka i ter mi ny warsz ta tów 
9.11.2011 r. – W kra inie ku rzu, czy li ar chi wa (Mia stecz ko Ga li -
cyj skie, ul. Lwow ska 226). 
23.11.2011 r. – „Ro dzi na, ach, ro dzi na”, czy li ge ne alo gia (Mia -
stecz ko Ga li cyj skie, ul. Lwow ska 226).
7.12.2011 r. – „Sza nuj my wspo mnie nia … są za wsze bez wad”,
czy li kro ni ki, bio gra fie, pa mięt ni ki (Mia stecz ko Ga li cyj skie, ul.
Lwow ska 226).
14.12.2011 r. – 720 lat hi sto rii mia sta No we go Sącz (Mia stecz -
ko Ga li cyj skie, ul. Lwow ska 226).

Za ję cia prze pro wa dzo ne bę dą w godz. 14–16 wg po da ne go
wy żej har mo no gra mu. Uczest ni cy warsz ta tów otrzy ma ją dy plo -
my uczest nic twa.
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OPO WIEŚĆ 
O SKA LE PIO TRO WEJ

Nie daw nej pre mie rze fil mu Ser cem
bu do wa ne – opo wieść o Ska le Pio tro wej
na są dec kich plan tach (MCK „So kół”
w No wym Są czu, 22 paź dzier ni ka), to -
wa rzy szy ła skrom na, ale ja kże cen -
na ksią żecz ka pod tym sa mym ty tu łem,
do ku men tu ją ca sze ścio let nią hi sto rię
nie zwy kłej ini cja ty wy spo łecz nej po wo -
ła nej spon ta nicz nie w kwiet niu 2005 r.
po śmier ci Ja na Paw ła II dla upa mięt nie -
nia je go ży cia i dzie ła. Trwa łym śla dem
dzia łal no ści te go ru chu jest Ska ła Pio -
tro wa – ka mień wy rwa ny z Du naj ca
w oko li cy Ochot ni cy Gór nej i usta wio -
ny pod Dę bem Wol no ści na Plan tach
w No wym Są czu.

– Pod nim człon ko wie Ini cja ty wy
„Ser cem bu do wa ne” i licz ni Są de cza nie
mo dli li się przez sześć lat (pod czas do -
kład nie 74 spo tkań) o be aty fi ka cję Ja -
na Paw ła Wiel kie go. Za rów no film, jak
i wy daw nic two po wsta ły dla udo ku men -
to wa nia tej pięk nej, peł nej na dziei i wia -
ry hi sto rii, któ ra wpi sa ła się we
współ cze sne dzie je No we go Są cza. Są do -
ku men ta mi, któ re nio są świa dec two przy -
wią za nia i wy trwa ło ści Są de czan – mó wi
Le szek Zegz da, pre zes To wa rzy stwa
Gim na stycz ne go „So kół” w No wym Są -
czu, któ re jest wy daw cą pu bli ka cji. 

Au tor ka tek stu (i ta kże pro jek tant ka
okład ki), Mał go rza ta Bro da, za czy -

na swo ją opo wieść od Dę bu Wol no ści,
po sa dzo ne go na plan tach w 1918 r.
Od 2005 r. są sia dem tej pa miąt ki
po wskrze sze niu Rzecz po spo li tej jest
Ska ła Pio tro wa, sta łe już miej sce spo -
tkań re li gij nych i pa trio tycz nych. W gro -
nie osób, któ re da ły po czą tek
Ini cja ty wie „Ser cem bu do wa ne” by ły m.
in.: Bo że na Ja wor, Le szek Zegz da i An -
na Li piń ska -Zwo liń ska – wszy scy
wspie ra ni przez pro bosz cza pa ra fii św.
Ka zi mie rza ks. Ja na Sie dla rza. Lo kal ny
ruch szyb ko rósł w si łę, okrzepł. Ma dziś
skrom ną, ale istot ną cząst kę w do pro wa -
dze niu do be aty fi ka cji Pa pie ża -Po la ka.

Ksią żecz ka przy po mi na lu dzi, któ rzy
bez in te re sow nie przy czy ni li się do upa -
mięt nie nia Ja na Paw ła II na są dec kich
plan tach, m.in. Wło dzi mie rza Gry złę,
któ ry pod jął się nie zwy kle skom pli ko -
wa nych czyn no ści zwią za nym z wy do -
by ciem, trans por tem i usta wie niem
po nad 20-to no we go ka mie nia, a ta kże
Ma ria na Ku li ga z Są dec kich Wo do cią -
gów, któ re za dba ły o wy ko na nie nie -
zbęd nej in sta la cji do te go, aby spod ska ły
mo gło wy try snąć źró deł ko. Mo się żne li -

te ry, two rzą ce in skryp cję na ska le (pa -
mięt ną „Po wtór kę z geo gra fii” ze
Sta re go Są cza), za pro jek to wał ar ty sta Jo -
zef Stec, a wy ko na li per fek cyj nie fa -
chow cy z Ne wa gu. Fi na łem prac by ła
uro czy stość 16 czerw ca 2005 r.: głaz od -
sło ni ły trzy za słu żo ne ko bie ty: Ire na Sty -

czyń ska i Zo fia Fli sów na (już nie ży ją ce)
oraz Lud mi ła Re mi, a to wa rzy szy ło im
ni czym sym bo licz na szta fe ta po ko leń
mło de po ko le nie: stu dent Piotr Pi wo war,
gim na zja li sta Ma ciej Ma chaj i uczeń
szko ły pod sta wo wej Piotr Gry zło.

Od te go mo men tu ka żde go dru gie go
dnia mie sią ca przy ska le gro ma dzi li się
Są de cza nie po łą cze ni mo dli twą o be aty -
fi ka cję Ja na Paw ła II. Tu roz brzmie wa ły
sło wa je go na uki i re cy ta cje. Roz brzmie -
wa ły sku tecz nie: 1 ma ja br. Ja na Pa -
weł II zo stał wy nie sio ny na oł ta rze.
Pu bli ka cja Mał go rza ty Bro dy oca la
od za po mnie nia wy da rze nia i lu dzi, któ -
rzy w No wym Są czu udo wod ni li, że
wiel kie spra wy uru cha mia ją w czło wie -
ku bo ga ty i twór czy po ten cjał.

KRO NI KA OD RO DZE NIA
PTT 1981–1989

Tym, któ rzy wy trwa li w dzie le wskrze -
sze nia i od ro dze nia Pol skie go To wa rzy -
stwa Ta trzań skie go, de dy ko wa na jest
Kro ni ka od ro dze nia PTT 1981–1989
pod re dak cją kra kow skie go dzien ni ka rza
z „Ga ze ty Kra kow skiej” Ste fa na Ma cie -
jew skie go, opra co wa na przy współ pra cy
Bar ba ry Mo raw skiej -No wak.

PTT, pierw sza w Pol sce gór ska or ga -
ni za cja tu ry stycz na, za ło żo na w za bo rze
au striac kim, po od zy ska niu nie pod le -
gło ści na zwa na pol ską i roz sze rzo -
na na ca łe pań stwo, ist nia ła w Pol sce

No we ksią żki – san de cja na

Kto czy ta, nie błą dzi

W gro nie osób, któ re da -
ły po czą tek Ini cja ty wie
„Ser cem bu do wa ne” by ły
m. in.: Bo że na Ja wor, Le -
szek Zegz da i An na Li piń -
ska -Zwo liń ska – wszy scy
wspie ra ni przez pro bosz -
cza pa ra fii św. Ka zi mie -
rza ks. Ja na Sie dla rza.
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Lu do wej tyl ko pięć lat. W 1950 r. mo cą
po li tycz nej de cy zji zo sta ła roz wią za na,
po dob nie jak i Pol skie To wa rzy stwo
Kra jo znaw cze. W to miej sce po wsta ło
PTTK. W 1980–1981, na fa li so li dar no -
ścio we go ru chu, u wie lu daw nych człon -
ków PTT roz bu dzi ły się na dzie je
na od ro dze nie To wa rzy stwa. Sta ra nia
prze rwał stan wo jen ny. By ło to mo żli we
do pie ro w 1989 r., a i wte dy wo kół
wskrze sze nia PTT nie bra ko wa ło kon -
tro wer sji, ani mo zji per so nal nych, pod -
jaz do wych wo je nek i błę dów (np.
z jed nej stro ny – kwe stio no wa nia oczy -
wi ste go do rob ku PTTK mi mo oczy wi -
ste go po li tycz ne go ro do wo du
or ga ni za cji po wsta łej w 1950 r., a z dru -
giej sa bo to wa nia po wsta ją cych struk tur
pró bu ją ce go się od ro dzić to wa rzy stwa).

Re dak tor ksią żki, Ste fan Ma cie jew ski,
na le żał do głów nych ini cja to rów re ak ty -
wo wa nia or ga ni za cji. Z te go pio nier skie -
go okre su wal ki o re stau ra cję PTT – tej
hi sto rycz nie wiel ce za słu żo nej or ga ni za -
cji – za cho wa ła się bez cen na do ku men -
ta cja ar chi wal na i ona jest kan wą
Kro ni ki…, świa dec twem bez pre ce den so -
we go zry wu spo łecz ne go, któ ry po kil -
ku dzie się ciu la tach nie by tu Pol skie go
To wa rzy stwa Ta trzań skie go, przy wró cił
mu blask i si łę ist nie nia, a obec nie od po -
nad 20 lat pro wa dzi ak tyw ną dzia łal no -
ści na rzecz tu ry sty ki gór skiej i ochro ny
przy ro dy. Na 250 stro nach pu bli ka cje,
obok Ste fa na Ma cie jew skie go, za miesz -
cza ją ta kże znaw cy przed mio tu: To masz
No wal nic ki, Wie sław A. Wój cik, An -
drzej Ma tu sie wicz, Ro mu ald Za rę ba,
Alek sy Sie mio now.

Nie ma łą ro lę w tych wy da rze niach
ode gra li póź niej też są de cza nie re ak ty -
wu jąc PTT w No wym Są czu 31 mar -
ca 1989 r. W gro nie czo ło wych
dzia ła czy by li m. in.: Ma ciej Za rem ba
(wy bra ny człon kiem Za rzą du Głów ne -
go PTT), Mał go rza ta Kie res, Wła dy sław
Ko wal czyk (już nie ży ją cy), Woj ciech

Lip pa, Le szek No wak, Wie sław Pi prek,
Je rzy Gał da, Wie sław Wcze śny i obec -
ny pre zes Woj ciech Sza ro ta.

War to za nu rzyć się w go rą cą at mos fe -
rę tam tych dni, przy po mnieć so bie fak ty
i zda rze nia, ko re spon den cję z są da mi i mi -
ni ster stwa mi, a ta kże de ba ty pu blicz ne,
któ re to wa rzy szy ły re sty tu cji PTT. To cie -
ka wy ka wa łek hi sto rii pol skiej tu ry sty ki.

KO LO RY NAD PO PRA DZIA
Ko lo ry Nad po pra dzia – re gio na lizm

w Piw nicz nej to ksią żka bę dą ca ob szer -
nym re je strem spu ści zny kul tu ro wej
Czar nych Gó ra li. Opi su je ich stro je,
tań ce, pie śni, oby cza je. Przed sta wia jak
nie gdyś wy glą da ło ty po we piw ni czań -
skie we se le. Po miesz cza im po nu ją cą
hi sto rię Re gio nal ne go Ze spo łu „Do li -
na Po pra du”, wzbo ga co ną licz ny mi
zdję cia mi. 

W pu bli ka cji prze glą da się bo ga ta
pa le ta barw nad po pradz kie go re gio na -
li zmu – ko lo rów Nad po pra dzia – ró -
żno rod nych i nie po wta rzal nych jak łą ka
gdzieś pod Pi wo wa rów ką w po rze
kwit nie nia. Opar ta na cen nych za pi sach
mi ło śni ków i pa sjo na tów tej zie mi:
Edwar da Gru ce li, Eu ge niu sza Leb do -
wi cza, Mie czy sła wa Łom nic kie go, Je -
rze go Łom nic kie go, Wan dy
Łom nic kiej -Du lak, Ma rii Leb do wi czo -
wej, Ma rii Bro ni szew skiej -Ja rząb i in -
nych. Za pi sy wy ko rzy sta ne na po trze by
tej ksią żki zo sta ły ubo ga co ne ser decz -
nym wspar ciem au to ry te tów na uko -
wych, znaw ców te ma tu.

Ksią żkę wy dał Miej sko -Gmin ny Ośro -
dek Kul tu ry w Piw nicz nej -Zdro ju, dzię ki
gran to wi po zy ska ne mu z Pro gra mu Roz -
wo ju Ob sza rów Wiej skich po przez Lo -
kal ną Gru pę Dzia ła nia – Sto wa rzy sze nie

Per ły Be ski du Są dec kie go, do któ re go na -
le ży rów nież Piw nicz na.

Sło wo od wy daw cy:
Dzię ku je my: Ma rii Bry lak -Za łu skiej,

Mi cha li nie Woj tas, Alek san drze Szur -
miak -Bo guc kiej. Wy ra zy wdzięcz no ści
na le żą się Bar ba rze i Mie czy sła wo wi So -
ko łow skim, Pio tro wi Droź dzi ko wi, Da -
riu szo wi Łom nic kie mu oraz Mi cha ło wi
Za łu skie mu z ar chi wum Mu zeum Okrę -
go we go w No wym Są czu. Wszyst kim,
któ rzy przy czy ni li się do jak naj szer sze -
go za pi su ko lo rów nad po pradz ka, po -
cząw szy od po my słu po przez kon sul ta cję,
udo stęp nie nie zdjęć, aż po ostat nie sło -
wo w tej ksią żce – ser decz nie dzię ku je -
my. Je ste śmy rów nież wdzięcz ni by łym
i obec nym człon kom ze spo łu „Do li -
na Po pra du” za po moc w stwo rze niu wi -
tra ża hi sto rii i udo stęp nie nie zdjęć.
Ksią żkę de dy ku je my pa mię ci prze szłych
po ko leń – na szym gó ral skim przod kom
wro słym w piw ni czań ską zie mię oraz pa -
mię ci mło dych, aby nad po pradz kość nie -
śli w przy szłe cza sy z ho no rem
i umi ło wa niem. 

BO GU SZO WA, 
JA NU SZO WA, LIBRANTOWA
– OD ŚREDNIOWIECZA
DO WSPÓŁCZESNOŚCI 

Adam Śli wa, któ ry na na uczy ciel skiej
eme ry tu rze po czuł w so bie po wo ła nie hi -
sto ry ka, ura czył nas ko lej ną ksią żkę z se rii
Zie mia Są dec ka. Tym ra zem na szki co wał
dzie je trzech są dec kich wsi: ro dzin nej Bo -
gu szo wej i są sied nich – Ja nu szo wej i Li -
bran to wej. Przy po mnij my, że w trzech
pierw szych pu bli ka cjach z tej se rii Śli wa
opi sał Myst ków, Pa szyn, Piąt ko wą, Mo gil -
no, Po sa do wą i Go łąb ko wi ce i w su mie
skła da się to już na ma łą bi blio tecz kę. 

Wo kół wskrze sze nia PTT
nie bra ko wa ło kon tro -
wer sji, ani mo zji per so -
nal nych, pod jaz do wych
wo je nek i błę dów.
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„Ksią żka przed sta wia bo ga tą hi sto rię
tych wsi opar tą na ma te ria łach źró dło -
wych od koń ca XIII wie ku (1299 rok),
kie dy to księ żna Gry fi na nada ła ob -
szar 100 ła nów fran koń skich Ja no wi
Bo ga czo wi. (…) Miesz kań ców Bo gu -
szo wej, Ja nu szo wej, Li bran to wej oraz
oso by, któ re ma ją ro do wód w tych
wsiach, za in te re su ją za pew ne ich pra -
przod ko wie sprzed po nad 300 lat, któ -
rych na zwi ska za pi sa ne zo sta ły
w księ gach me try kal nych od 1670 ro ku”
– pi sze we wstę pie au tor. Przy ka żdej
wsi wy ja śnia po cho dze nie jej na zwy,
du żo miej sca po świę ca hi sto rii ko ścio -
łów i szkół. 

Adam Śli wa przy ta cza sta re do ku -
men ty, ale naj wię cej miej sca w je go
ksią żce za ję ły prze mia ny za cho dzą ce
w opi sy wa nych wsiach w ubie głym wie -
ku, szcze gól nie po ostat niej woj nie, kie -
dy to wraz z elek trycz no ścią wkro czy ła
tu cy wi li za cja. Dziś Bo gu szo wa, Ja nu -
szo wa i Li bran to wa w ni czym nie przy -
po mi na ją za gu bio nych w gó rach,

od cię tych od świa ta wio sek, to pra wie
sy pial nie No we go Są cza, gdzie ce ny
dzia łek bu dow la nych po szy bo wa ły
w gó rę. 

Adam Śli wa, ja ko fi lo log z wy -
kształ ce nia i mi ło śnik gwa ry la chow -
skiej, je den z roz dzia łów ksią żki
po świę ca gwa rze Bo gu szo wej, do łą -
cza jąc na wet tek sty gwa ro we i opo -
wia da nia lu dzi, po słu gu ją cych się
czy stą gwa rą. Nar ra cję uzu peł nia ją
ilu stra cje, drze wa ge ne alo gicz ne wio -
dą cych ro dów wiej skich trzech opi sy -
wa nych wsi oraz ma ło czy tel ne,
nie ste ty, ma py Są dec czy zny z za -
mierz chłych cza sów. Za wo do wy hi sto -
ryk za pew ne miał by się do cze go w tej
ksią żce przy cze pić, ale ja ko po pu la ry -
za tor hi sto rii Są dec czy zny Adam Śli -
wa za słu gu je na uzna nie. Nie po win no
za tem dzi wić, że ksią żka zo sta ła wy -
da na przy wspar ciu Eu ro pej skie go
Fun du szu Rol ne go na rzecz Roz wo ju
Ob sza rów Wiej skich i tra fi ła do szkół
i bi blio tek.

SĄ DEC KI ZWIĄ ZEK 
SY BI RA KÓW

Ka zi mierz Kor czyń ski, Da nu ta Ry bic -
ka i An to ni na Dzi kow ska są au to ra mi pu -
bli ka cji pt. XX lat związ ku Sy bi ra ków
na Są dec czyź nie 1990–2010, wy da nej nie -
daw no przez Sto wa rzy sze nie Pa mię ci Pol -
skie go Sy bi ru w No wym Są czu,
przy wspar ciu fi nan so wym Urzę du Mia sta.

We wstę pie Ro bert So bol, na zy wa
Sy bi ra ków słusz nie bo ha te ra mi:

HI STO RIA NO WE GO SĄ CZA
ZA PI SA NA PRZEZ 
KS. SY GAŃ SKIE GO

Wy daw nic two FM Press No wy
Sącz pro po nu je mi ło śni kom hi sto rii
ksią żkę ks. Ja na Sy gań skie go T. J. pt.
„No wy Sącz – je go dzie je i pa miąt ki
dzie jo we” – re print wg ory gi na łu
z 1892 ro ku. 

Ksią żka po dzie lo na jest na dzie więć
czę ści, któ re po prze dzo ne są sło wa mi
Ja na Paw ła Wo ro ni cza: „Ko ści spróch -
nia łe po wstań cie z mo gi ły, przy wdziej -
cie du cha i cia ło i si ły.”

We wstę pie au tor pi sze: „Skrom ną, ale
su mien ną pra cę mo ją ośmie lam się ofia -
ro wać Prze świet nej Ra dzi i oby wa te lom
mia sta Są cza i Są de czy zny ca łej i pro szę,
aby ją tak uprzej mie przy jąć ra czy ła, jak
uprzej mem ser cem ja ją przy no szę” (za -
cho wa na ory gi nal na pi sow nia).

Wy daw ca za zna cza, że stu dium ks.
Ja na Sy gań skie go sta no wi ło po cząt ko -
wy i po wa żny krok na dro dze do po zna -
nia hi sto rii No we go Są cza. Przy pi sa niu
au tor wy ko rzy stał bo wiem licz ne rę ko -
pi sy (nie któ re nie za cho wa ne do dzi siaj)
znaj du ją ce się w ar chi wum miej skim
w No wym Są czu, ar chi wum bi sku pim
i kra jo wym we Lwo wie, ar chi wum oo.
Au gu stia nów w Kra ko wie oraz w Bi -
blio te ce Za kła du Na ro do we go im. Osso -
liń skich we Lwo wie.

Po dzie lo na na dzie więć roz dzia łów
pu bli ka cja opi su je hi sto rię po wsta nia
na zwy Są dec czy zna, po cząt ki chrze ści -
jań stwa, cza sy św. Kin gi i na pa dów ta -
tar skich, za ło że nie No we go Są cza,
klę ski i upa dek mia sta, za mek kró lew -
ski i ra tusz – i wie le in nych.

Z no ty o au to rze: „... Ks. Jan Sy gań -
ski był gor li wym ka pła nem i za kon ni -

kiem, ale do hi sto rii prze szedł przede
wszyst kim ja ko dzie jo pis Ko ścio ła,
a w od nie sie niu do Są dec czy zny ja ko
wy bit ny ba dacz jej prze szło ści.(...)” „No -
wy Sącz je go dzie je i pa miąt ki dzie jo we”
by ły dru gą są dec ką pu bli ka cją ks. Ja -
na Sy gań skie go wy da ną na sześć set le cie
śmier ci księ żnej Kin gi; Pa ni Są dec kiej
oraz na ta kiż sam ju bi le usz za ło że nia
No we go Są cza. Jak na pi sał pro fe sor
Hen ryk Ba rycz: „Stu dium nie mia ło zu -
peł nie cha rak te ru i po sma ku dzie ła ju bi -
le uszo we go. (...) skła da ło się z trzech
or ga nicz nie po wią za nych czę ści. Część
pierw sza opo wia da ła o po cząt kach Są -
dec czy zny do koń ca wie ku XIII sta no -
wiąc jak by tło dla wła ści wej eks po zy cji;
dru ga przed sta wia ła za ło że nie mia sta, je -
go roz kwit i upa dek do cza su przy łą cze -
nia do Au strii; część ostat nia uka zy wa ła
hi sto rię za byt ko wych bu dow li świec kich
i ko ściel nych ja ko też dzia ła ją cych
przy nich or ga ni za cji.”

„No wy Sącz –je go dzie je ipa miąt ki dzie -
jo we” au tor stwa księ dza Ja na Sy gań skie -
go. 86 stron, for mat 25x18 cm, ce na 30 zł.
Dys try bu cja – Wy daw nic two FM Press.

DOROTA DOBRZAŃSKA

SADECZANIN listopad 2011_SADECZANIN 11.2011  26-10-2011  23:19  Strona 80



LISTOPAD 2011 81
WWW.SADECZANIN.INFO

HISTORIA

Ksią żka jest do ku men ta cją dzia łal no -
ści Związ ku Sy bi ra ków na Zie mi Są dec -
kiej w wol nej Pol sce (…) Po eta Ti cho now
pi sał o Sy bi ra kach: „Gdy by gwoź dzie ro -
bić z tych lu dzi, nie by ło by moc niej szych
gwoź dzi na świe cie” (…) Dzi siaj, gdy
wie lu na szych przy ja ciół Sy bi ra ków cho -
ru je, ogrom na gru pa ode szła, na szym
dłu giem wo bec nich jest pa mięć (…) Pa -
mię taj my o przod kach i nie za po mi naj -
my o ży ją cych świad kach Gol go ty
wscho du. To na sze dzie dzic two, to dzie -
dzic two Pol ski, To nasz obo wią zek.

Ksią żka uka zu je pa trio tycz ną dzia łal -
ność osób two rzą cych Zwią zek Sy bi ra ków,
ich po czy na nia edu ka cyj ne wśród mło -
dzie ży szkol nej, fe no men na ma pie oświa -
to wej mia sta, ja kim jest Ze spół Szkół nr 2
im Sy bi ra ków, co rocz ne mar sze pa mię ci,
wa żne rocz ni ce. Ca łość uzu peł nia kro ni ka,
wy kaz człon ków w mi nio nym dwu dzie -
sto le ciu i osób wy ró żnio nych Od zna ką Ho -

no ro we go Sy bi ra ka, do ku men ta cja
fo to gra ficz na (200 zdjęć, w tym re pro duk -
cje do ku men tów i ar ty ku łów pra so wych). 

Bez wąt pie nia rzecz war to ścio wa, bo daj
naj cen niej sze są da ne bio gra ficz ne są dec -
kich Sy bi ra ków, włącz nie z pre cy zyj nym
okre śle niem miej sca i cza su ich po by tu
na„nie ludz kiej zie mi”. Man ka men tem wy -
daw nic twa jest jed nak ama torsz czy zna
w zre da go wa niu ksią żki (nie po rad ność ję -
zy ko wa, zgu bio ne aka pi ty, „skle jo ne” wy -
ra zy, ba ła gan z in ter li nia mi, spa cja mi
i prze cin ka mi, nad uży wa nie du żych li ter)
i ra żą ca oko czy tel ni ka „au to pro mo cja” pre -
ze sa związ ku, któ ry – ja ko współ au tor – nie
po ha mo wał się przed umiesz cze niem
na 200 stro nach co naj mniej 74 fo to gra fii
z… wła sną po do bi zną, gdy tym cza sem za -
ło ży cie le sto wa rzy sze nia i pierw si pre ze si,
nie ży ją cy już Zbi gniew Kmak idr Zbi gniew
Je żow ski wy stę pu ją za le d wie na kil ku.

No cóż, no bo dy is per fect.
BI BLIO FIL

K
to wie o ro li, ja ką ode gra ła
ona w przy go to wa niu od zy -
ska nia li sto pa do wej nie pod le -
gło ści 1918 ro ku? Z ca łym

prze ko na niem twier dzę, że nikt. O ile
bo wiem w świa do mo ści hi sto rycz nej
prze cięt ne go wy kształ co ne go Po la ka
(nie cho dzi tu oczy wi ście o tzw. wy -
kształ ciu cha) funk cjo nu ją dla wy da -
rzeń hi sto rycz nych oko ło tej da ty ta kie
po sta cie jak głów ny ar chi tekt nie pod -
le gło ści Jó zef Pił sud ski czy or ga ni za -
cje ta kie jak Po wszech na Or ga ni za cja
Woj sko wa (w aspek cie kon spi ra cyj -
nym) lub Le gio ny Pol skie (w aspek cie
czyn nej wal ki woj sko wej), to or ga ni za -
cja „Wol ność” dłu go mu sia ła cze kać
na swe go dzie jo pi sa i wy do by cie
z mro ków hi sto rii w tak mo nu men tal -
ny i rze tel ny spo sób. Co praw da pre lu -
dium do opi sy wa nej tu zna ko mi tej
ksią żki sta no wi ły już ar ty ku ły jej au to -
ra na ten te mat, za miesz cza ne głów nie
na ła mach za słu żo ne go „Al ma na chu
Są dec kie go” – jest on jed nak wy daw -
nic twem ni szo wym i wy bit nie re gio -
nal nym, a więc za sięg je go
od dzia ły wa nia jest nie wiel ki. 

***
Na czte ry stu z gó rą stro nach au tor

pro wa dzi nas przez pa sjo nu ją ce dzie je
tej dziś za po mnia nej i jesz cze w mię -
dzy woj niu, ze wzglę dów am bi cjo nal -
nych po stro nie le gio no wej

i pe owiac kiej, ska zy wa nej na za po -
mnie nie, a tak za słu żo nej or ga ni za cji.
By ła to bo wiem an ty au striac ka kon spi -
ra cja woj sko wa, któ ra po wsta ła
w kwiet niu 1918 r. w sze re gach 20. ga -
li cyj skie go puł ku pie cho ty Księ cia
Prus Hen ry ka, w Pol sce nie pod le głej
prze mia no wa ne go na 1. Pułk Strzel -
ców Pod ha lań skich. Or ga ni za cja „Wol -
ność” roz wi ja ła się głów nie w ck
pie cho cie, ale ta kże w ka wa le rii, ar ty -
le rii i ma ry nar ce, i sta no wi ła kwin te -
sen cję, jak to okre ślił jej wy bit ny
dzia łacz a póź niej szy ge ne rał WP Jó -
zef Gi za, pod skór nej ro bo ty na ro do -

Nowa książka Jerzego Gizy

Najwcześniej
podnieśli sztandar
niepodległości
I oto uka za ła się no wa ksią żka Je rze go Gi zy. Tym bar dziej war -
to ścio wa, że trak tu je o te ma ty ce nie mal nie zna nej szer sze mu
ogó ło wi. Któż dziś bo wiem, po za wą skim gro nem pa sjo na tów
i znaw ców przed mio tu, w ogó le wie, że ist nia ło coś ta kie go
jak or ga ni za cja „Wol ność”?

Naj cen niej sze są da ne
bio gra ficz ne są dec kich
Sy bi ra ków, włącz nie
z pre cy zyj nym okre śle -
niem miej sca i cza su ich
po by tu na „nie ludz kiej
zie mi”.
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wej. Jej cel zo stał do bit nie okre ślo ny
w re gu la mi nie or ga ni za cji: […] Po la cy
w ar mii au striac kiej two rzą taj ną or ga -
ni za cje „Wol ność”. Ce lem jest współ -
dzia ła nie w przy go to wa niach na ro du
do wy wal cze nia dro gą re wo lu cji nie pod -
le głej, nie po dziel nej, nie za wi słej, re pu -
bli kań skiej Pol ski. 

Ksią żka, z przed mo wą prof. Ry szar -
da Ter lec kie go, ma kla row ny i lo gicz ny
układ. We wstę pie au tor za po zna je nas
z pro ble ma ty ką, ukła dem i ba zą źró dło -
wą pra cy oraz sta nem ba dań. Zwra ca
uwa gę nie sły cha nie dro bia zgo wa i wy -
czer pu ją ca kwe ren da, po czy nio na przez
Je rze go Gi zę. Po za wszyst kim in nym,
szcze gól nie war to ścio we by ło do tar cie
do bez cen nej do ku men ta cji (tzw. te czek
Plap per ta) oca lo nej przez se kre ta rza ge -
ne ral ne go „Związ ku Or ga ni za cji >Wol -
ność<” ppłk. WP Sta ni sła wa Plap per ta.

W dal szej czę ści pra cy zo sta je my za -
po zna ni z or ga ni za cją ck ar mii. Ma te riał
to nie sły cha nie cie ka wy i zaj mu ją cy nie
tyl ko dla hi sto ry ków woj sko wo ści.
W tym miej scu, nie ste ty, wy tknąć mu szę
nie do pa trze nia ko rek ty co do pra wi dło -
wej pi sow ni nie któ rych nazw i ter mi nów
nie miec kich. Bar dzo cen ne są uwa gi
na te mat skła du na ro do wo ścio we go ck
ar mii, gdyż to wła śnie w „pol skich” puł -
kach (m. in. w 20. z No we go Są cza
czy 57. z Tar no wa) ro dzi ła się idea or ga -
ni za cji „Wol ność”. Da lej au tor prze cho -
dzi do dzie jów 20. puł ku Księ cia Prus
Hen ry ka, któ rych so lid ne pod wa li ny

w pra cy Hi sto ria c. i k. 20. puł ku pie cho -
ty (No wy Sącz 1894) po ło żył już Feld -
mar schal leut nant ad ho no res ck ar mii
Ju lian Sło nin ka von Ho ło dów, by ły ofi -
cer te goż puł ku. Słyn ny był to pułk, kie -
ro wa ny za wsze na naj trud niej sze od cin ki
fron tu, a zna ny po tocz nie ja ko Cwan cy -
gie ry z Mat ką Bo ską, gdyż wi ze ru nek
Pa ni z Ludź mie rza wid niał na je go sztan -
da rze. Słu ży li w nim żoł nie rze pierw szej
kla sy, sa mi pięk ni chłop cy, na si dro dzy
są de cza nie i gó ra le, jak ujął to ofi cer puł -
ku Klau diusz Skwar czek. 

Nic też dziw ne go, że na ta kim pod -
gle biu jesz cze przed 1918 r. kieł ko wa ły

ży wo idee nie pod le gło ścio we. Zna la zły
one kul mi na cję w for mal nym po wsta niu
or ga ni za cji „Wol ność” 25 IV 1918 r.
w do mu przy ul. Gra bow skie go 5 w Kra -
ko wie, co mia ło miej sce za wie dzą i peł -
ną ak cep ta cją Na czel ne go Ko men dan ta
POW Edwar da Śmi głe go -Ry dza, póź -
niej sze go Mar szał ka Pol ski. Or ga ni za cja
kon so li do wa ła się na stęp nie w ba onie
za pa so wym 20 pp w Tar no wie, co za -
owo co wa ło prze ję ciem przez nią wła dzy
po li tycz nej i woj sko wej w tym mie -

ście 31 X 1918 r. W dal szym cią gu pra -
cy opi sa ne są wy da rze nia w No wym Są -
czu, a ta kże, w uję ciach ta be la rycz nych,
ze sta wie nia człon ków or ga ni za cji „Wol -
ność” słu żą cych w in nych od dzia łach ck
ar mii.

Po przez par tię ksią żki po świę co ną
hi sto rii „Związ ku Or ga ni za cji Wol ność
i Uczest ni ków Walk o Nie pod le głość
w For ma cjach By łej Ar mii Au striac -
kiej” w II RP z wy ka za mi człon ków
i ich od zna cze nia mi do cho dzi my
do naj bar dziej chy ba fa scy nu ją cej czę -
ści pra cy, obej mu ją cej bio gra my człon -
ków or ga ni za cji z 20. pp i in nych

re gio nów Ma ło pol ski. Od ra zu rzu ca się
w oczy wy jąt ko wa ro la, ja ką w or ga ni -
za cji „Wol ność” od gry wa ło gó ral skie
woj sko, są de cza nie i miesz kań cy sze ro -
ko ro zu mia ne go Pod ha la. Wie lu wśród
nich by ło ab sol wen tów ck Gim na -
zjum I im. Ja na Dłu go sza oraz ck Gim -
na zjum II w No wym Są czu, nie co mniej
z in nych re gio nów Ma ło pol ski. Znaj du -
je my wśród nich tak wy bit ne na zwi ska
jak ge ne ra ło wie: Je rzy Do bro dzic ki
i Jó zef Gi za, puł kow ni cy: Wła dy sław
Kieł ba sa, ks. dzie kan An to ni Mio doń -
ski, Woj ciech Pia sec ki i Le opold Ge bel;
mjr Ma rian Se ra fi niuk czy ka pi ta no wie
dok to rzy praw: Izy dor Gold ber ger i Sta -
ni sław Kaw czak. Bio gra my za opa trzo -
ne są w fo to gra fie da ją ce po ję cie o tym,
jak wy glą da li nie ustra sze ni żoł nie rze.
Na stę pu ją da lej dro bia zgo we ze sta wie -
nia ta be la rycz ne, za wie ra ją ce m.in. wy -
ka zy człon ków or ga ni za cji „Wol ność”
za mor do wa nych przez So wie tów
i Niem ców oraz ich przy dzia ły słu żby
sta łej w WP w la tach 1921–1939. Ksią -
żkę za my ka aneks, za wie ra ją cy re pro -
duk cje ró żnych do ku men tów, m.in.
ory gi nal nych spi sów człon ków i od zna -
czeń im nada nych, pism na czel nych
czyn ni ków woj sko wych w spra wie or -
ga ni za cji, czy kwe stio na riu szy oso bo we
i od pi sów wy ro ków ck są du ar mij ne go.

Na czte ry stu z gó rą stro nach au tor pro wa dzi nas
przez pa sjo nu ją ce dzie je tej dziś za po mnia nej i jesz -
cze w mię dzy woj niu, ze wzglę dów am bi cjo nal nych
po stro nie le gio no wej i pe owiac kiej, ska zy wa nej
na za po mnie nie, a tak za słu żo nej or ga ni za cji. 
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***
Kil ka osob nych słów na le ży się opra -

co wa niu edy tor sko -iko no gra ficz ne mu.
Stoi ono na bar dzo wy so kim po zio mie,
a zna ko mi ta okład ka od ra zu przy ku wa
wzrok ko ne se ra. Ma te riał ilu stra cyj ny
jest bar dzo bo ga ty, do bra ny z du żym
wy czu ciem i sma kiem, a nie wy mow nie
zaj mu ją ce są zdję cia po cho dzą ce z fron -
tów Wiel kiej Woj ny. Au tor po ru sza się
we wszel kich po ru sza nych za gad nie -
niach z wiel ką swo bo dą, któ ra jest wy -
pad ko wą je go ogrom nej eru dy cji. Pra ca
ta, to od po wied nik so lid ne go dok to ra -
tu, owoc nie zwy kle żmud nych wie lo let -
nich po szu ki wań i gro ma dze nia de ta li,
ukła da ją cych się w fa scy nu ją cą mo zai -
kę hi sto rycz ną. Apa rat na uko wy po zo -
sta je bez za rzu tu, au tor dą ży
do rze tel ne go udo ku men to wa nia fak tów
tam, gdzie to tyl ko mo żli we, sy gna li zu -
jąc za ra zem kie run ki dal szych ba dań.
Je rzy Gi za wy do by wa z naj od le glej -
szych za ka mar ków na szych bar dziej
czy mniej lo kal nych dzie jów za po mnia -
nych bo ha te rów, któ rzy przez to prze -
sta ją być bez i mien ni. Jest to prze jaw
naj bar dziej szla chet ne go pa trio ty zmu
re gio nal ne go, ja ki mo że być udzia łem
chy ba tyl ko są de cza ni na. 

Ję zyk tej dy ser ta cji od po wia da po zio -
mem wszyst kim jej in nym aspek tom.
W do bie dzi siej szej, gdy anal fa be ci hi -
sto rycz ni prze chwa la ją się na pi sa niem
pra cy ma gi ster skiej w kil ka na ście dni,
przy po kla sku mo tło chu, nie zna jąc
przy tym ele men tar nych re guł or to gra -
ficz nych na po zio mie szko ły po wszech -
nej, ksią żka, któ rą mam za szczyt tak
wpraw dzie skró to wo re cen zo wać, bu dzi
po pro stu naj głęb szy opty mizm. Pod -
trzy mu je wia rę w pięk no ję zy ka oj czy -
ste go i ma je stat hi sto rii Pol ski. Trze ba
pod kre ślić, że zo sta ła wy da na sump tu
au tho ris. Tyl ko bo żych sza leń ców hi sto -
rycz nych i oświa to wych kla sy Je rze go
Gi zy na to stać. Oby by ło ich z cza sem
jak naj wię cej. Wszak ver ba do cent,
exem pla tra hunt! 

TO MASZ POD GÓR SKI
Jerzy Giza, Organizacja „Wolność” 1918.
Polska konspiracja niepodległościowa

w cesarsko-królewskiej armii
podczas I wojny światowej i losy jej

bohaterów. Stron 408. Nakładem autora,
Kraków 2011. ISBN 978-83-933321-1-3.

B
y li wśród nich zna ko mi ci
oby wa te le mia sta i oko lic, by
wspo mnieć po wszech nie zna -
ne go wy bit ne go ar ty stę ma la -

rza Bo le sła wa Bar bac kie go. W tym
gro nie by li ta kże księ ża, le ka rze, ad wo -
ka ci, far ma ceu ci, ko le ja rze, stu den ci
i rol ni cy, na uczy cie le i sę dzio wie. 

Pod czas uro czy sto ści od czy ta no
apel po le głych, a kom pa nia ho no ro wa
po gra nicz ni ków od da ła sal wy ho no ro -
we. „Spo ty ka my się aby pa mię tać, kto
w tej strasz nej woj nie był ka tem, a kto

ofia rą” – po wie dzia ła wi ce pre zy dent
mia sta Bo że na Ja wor, przy po mnia jąc
też in ne miej sca, gdzie mor do wa no są -
de czan: Świ niar sko, Trze trze wi nę, Ol -
sza nę, Rdzio stów, Mło dów, Kłod ne,
ka tow nię za wię zien ny mi mu ra mi
i miej sca kaź ni nad Du naj cem i Ka mie -
ni cą w No wym Są czu, get to i cmen tarz
ży dow ski. Or ga ni za to rem uro czy sto ści
z udzia łem kom ba tan tów, mło dzie ży
szkol nej, przed sta wi cie li władz i ró -
żnych sto wa rzy szeń by ła miej sco wa
Szko ła Pod sta wo wa nr 14 im. Kar pac -

Bie go ni ce, 70 lat te mu…

Pa mię ta li 
o za kład ni kach
Na miej scu stra ceń w re jo nie ce giel ni w No wym Są czu – Bie -
go ni cach, okre śla nych „są dec ki mi Pal mi ra mi”, uczczo no pa -
mięć roz strze la nych tu bez wy ro ku 70 lat te mu (21 sierp nia
i 27 wrze śnia 1941 r.) przez hi tle row ców bez wy ro ku kil ku dzie -
się ciu za kład ni ków są dec kich. 

Tablica pamiątkowa w Biegonicach
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kie go Od dzia łu Stra ży Gra nicz nej
pod kie run kiem dy rek tor Ali cji Grze sik,
pa ra fia, za rząd osie dla. 

Eg ze ku cje w Bie go ni cach na le żą
do z naj bo le śniej szych wy da rzeń z okre -
su oku pa cji na Są dec czyź nie. Są de cza -
nie zło ży li wiel ką da ni nę krwi
pod czas II woj ny świa to wej. Gi nę li
w obo zach kon cen tra cyj nych, w la sach

par ty zanc kich i na po lach bi tew,
na wscho dzie i za cho dzie. Gi nę li pod -
czas ma so wej eks ter mi na cji w Świ niar -
sku, Trze trze wi nie, Ol sza nie, Mło do wie
i Kłod nem, Rdzio sto wie i Sioł ko wej. 

Gi nę li w No wym Są czu, w ka tow -
niach za wię zien ny mi mu ra mi, w miej -
scach kaź ni nad Du naj cem i Ka mie ni cą,
w get cie i na cmen ta rzu ży dow skim.

ROZ STRZE LA NI 
W BIE GO NI CACH

19 grud nia 1939 – w Bie go ni cach,
w wy ro bi skach za ce giel nią, ge sta pow -
cy roz strze la li za kład ni ków: li ce ali stów
Ja na Chmie la ka i An to nie go Łat kę, ofi -
ce ra WP – Wol skie go i 2 nie zi den ty fi -
ko wa nych; 

21 sierp nia 1941 – w Bie go ni cach
zgi nę li od kul nie miec kich: ar ty sta ma -
larz Bo le sław Bar bac ki, wi ka riusz
w Trze trze wi nie ks. Jó zef Bar del, wi ka -
riusz ko ścio ła św. Mał go rza ty w N. Są -
czu ks. Wła dy sław Deszcz, dr med.
Ste fan Dur kot, fo to graf Bo le sław Fur ma -
nek, rol nik Mi chał Gór ka, urzęd nik PKP
por. rez. Wła dy sław Grą dziel, Woj ciech
Ho loś, dr med. Jan Ja rosz, mgr farm., ap -
te karz są dec ki Mie czy sław Ja rosz, ma -
sarz Jó zef Jen net, urzęd nik PKP por. rez.
Jó zef Je żyk, wi ka riusz ko ścio ła św. Mał -
go rza ty ks. Ta de usz Kacz mar czyk, kier.
szko ły w Klę cza nach Ka zi mierz Ka miń -
ski, ku piec Wła dy sław Kmieć, ma szy ni -
sta PKP Wła dy sław Lis, urzęd nik Ar tur
Lo żek, przo dow nik PP Jan Ła zarz, ślu -
sarz kpr. rez. Am bro ży Mo rań ski, kon -
duk tor PKP Wła dy sław Ol cha wa, rol nik
ze Zna mi ro wic Jan Pach, na uczy -
ciel II Gimn. i Li ceum w N. Są czu mgr
fil. Jó zef Pie karz, dr med. Jó zef Pie trzy -
kow ski, rol nik Sta ni sław Po rę ba, st. sie -
rż. 1. PSP Ju lian Si wak, lek. den ty sta
podch., lek. sto ma to log Teo dor Sło wi -
kow ski, Se we ryn So bie raj ski, dyż. ru chu
PKP Adam Strąk, urzęd nik PKP kpt. rez.
Bro ni sław Suł kow ski, stu dent UJ Sta ni -
sław Su ski, na uczy ciel, mgr fil. Ta de usz
Sza fran, mgr praw Jó zef Szka ra dek, por.
An drzej Szy mań ski, Ire na Wa rze cha,
inż. Hen ryk Wa si lew ski, inż. Zbi gniew
Wa si lew ski, ap te karz mgr farm. An to ni
Wi liń ski, ase sor PKP Jan Woź niak. 23
oso by nie zo sta ły zi den ty fi ko wa ne;

Eg ze ku cje w Bie go ni -
cach na le żą do z naj bo le -
śniej szych wy da rzeń
z okre su oku pa cji na Są -
dec czyź nie.

Uroczystość w Biegonicach, 
30 września 2011 r.

Sta ry Cmen tarz, mo gi ła z pro cha mi
roz strze la nych w Bie go ni cach

Ks. Władyslaw Deszcz Salut honorowy FOT. ARCH. KO SG
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27 wrze śnia 1941 – znów w Bie go ni -
cach roz strze la no na stę pu ją cych są de -
czan: dr praw, sę dzia An to ni Haj man,
Fran ci szek Ja niak, Jó zef Ja niak, zie mia -
nin Sta ni sław Jan kow ski, ku piec Sa lo -
mon Kla fter, kier. szko ły Igna cy Ko rzeń,
na uczy ciel Cze sław Wą grow ski. 3 osób
nie zi den ty fi ko wa no.

(LB)
Źró dło: Je rzy Le śniak, Au gu styn Le śniak,

En cy klo pe dia są dec ka, 2000

Są dec ki Ka tyń
spod zna ku
swa sty ki

Wi ce pre zy dent No we go Są cza Bo że -
na Ja wor pod czas uro czy sto ści w Bie go -
ni cach:

Mo że to bę dzie nie sto sow ne po rów -
na nie, ale chy ba jed nak mo żna po wie -
dzieć, że oku pant nie miec ki za fun do wał
w Bie go ni cach na szym są dec kim kra ja -
nom ta ki „są dec ki Ka tyń”, ty le że
pod zna kiem swa sty ki, a nie czer wo nej
gwiaz dy. Pa mię ta my też, że w Bie go ni -
cach, w wy ro bi skach za ce giel nią, ge sta -
pow cy roz strze li wa ło lu dzi już
w grud niu 1939 r. Te wszyst kie eg ze ku -
cje w Bie go ni cach tkwią w nas, ni czym
nie za go jo ne ra ny, do dziś. Ży ją prze cież
ro dzi ny i po tom ko wie nie win nych ofiar.

Spo ty ka my się tu nie tyl ko, że by
uczcić pa mięć na szych bo ha te rów, bo
prze cież bo ha ter stwem trze ba na zwać

od da nie ży cia za oj czy znę. Spo ty ka my
się ta kże, że by pa mię tać, kto tę woj nę
wy wo łał, kto był w tej woj nie spraw cą,
kto był w tej woj nie ka tem, a kto był tej

woj ny i tej agre sji ofia rą. My pa mię ta my
i ocze ku je my tej pa mię ci od wszyst kich
wo kół nas ży ją cych, bo wie my do brze, że
kto za po mni, al bo kto prze kła mie tę hi -
sto rię, a ma wła dzę lub bę dzie miał wła -
dzę, przy nie sie zno wu nie szczę ście,
przy nie sie nie szczę ście wszyst kim lu -
dziom tak, jak wte dy po nad 70 lat te mu.
Niech ży je pa mięć o na szej są dec kiej
mar ty ro lo gii i o tych, któ rzy ży cie od da -
li, aby śmy mo gli żyć w wol nej Pol sce.
Dzi siej sza rocz ni ca po zwa la ta kże prze -
szłość po wią zać z dniem dzi siej szym.
Niech pa mięć o tam tych wo jen nych
dniach, pa mięć o na szych bo ha te rach
bę dzie źró dłem si ły i prze stro gą, a ta kże
gwa ran cją, że Pol ska i Po la cy już na za -
wsze bę dą żyć w po ko ju i bez pie czeń -
stwie.

(LB)

KS. WŁA DY SŁAW DESZCZ
Wśród roz strze la nych znaj do wał się

rów nież śp. ks. Wła dy sław Deszcz (1915-
1941), wi ka ry z No we go Są cza. 

Ks. Wła dy sław Deszcz uro dził sie
w 1915 r. w Ame ry ce, do kąd wy je cha li je -
go ro dzi ce z pa ra fii grę bo szow skiej die ce -
zji tar now skiej. Miał on rów nież bra ta
Ja na Desz cza, zna ne go i ce nio ne go chi -
rur ga or to pe dę w Kra ko wie, któ ry zmarł
w 2003 r. Po po wro cie do oj czy zny ks.
Deszcz zdał z wy ró żnie niem ma tu rę gim -
na zjal ną w 1933 r., a po tem wstą pił do Se -
mi na rium Du chow ne go w Tar no wie.
Wspo mi na o tym pra cu ją cy z nim ja ko
pro boszcz ks. in fu at Ro man Ma zur. Ks.
Deszcz świę ce nia ka płań skie otrzy mał
w 1938 r. i zo stał skie ro wa ny do pra cy
dusz pa ster skiej w No wym Są czu. Szyb ko
po zy skał tu taj sza cu nek i mi łość pa ra fian,
bę dąc gor li wym ka pła nem w kon fe sjo na -
le, szko le i na am bo nie. Zwłasz cza
w pierw szych mie sią cach oku pa cji.

2 lip ca 1941 r. zo stał aresz to wa ny wraz
zin ny mi –ni by ja ko za kład nik – ini gdy nie był
prze słu chi wa ny przez ge sta po. Prze by wa jąc
znim wjed nej ce li, zwró ci łem uwa gę, że wy -
ró żniał się on wśród in nych aresz to wa nych
po bo żno ścią, pa trio ty zmem iopty mi zmem.
Był praw dzi wym oj cem du cho wym, spo -
wia dał współ więź niów, dys ku to wał z ni mi,
aszcze gól nie ze stra co nym rów nież wBie -
go ni cach ar ty stą ma la rzem Bo le sła wem
Bar bac kim. Wostat nią noc przedroz strze -
la niem 21 sierp nia 1941 ro ku udzie lił wie lu
więź niom sa kra men tu po jed na nia. O je go
opi nii świę te go ka pła na świad czy opo -
wieść, któ rą prze ka zy wa li lu dzie. Po noć
przed roz strze la niem wy pro sił so bie u ge -
sta pow ców, by mógł być roz strze la ny ja ko
ostat ni, by wszyst kim po zo sta łym ska za -
nym udzie lić przed śmier cią roz grze sze nia
i dać do po ca ło wa nia krzyż. Prze ma wiał by
za tym fakt, że je go zwło ki w cza sie eks hu -
ma cji w1945 r. znaj do wa ły się wgór nej czę -
ści zbio ro wej mo gi ły. Obec nie ks. Deszcz
spo czy wa wśród in nych roz strze la nych
na sta rym cmen ta rzu w No wym Są czu. 

Ks. Wła dy sła wa Desz cza za pa mię ta -
łem ja ko gor li we go ka pła na i praw dzi we -
go pa trio tę. 

KA ZI MIERZ GO MÓŁ KA 
Tar nów (z li stu do „Go ścia Nie dziel ne go”)

Spo ty ka my się ta kże, że -
by pa mię tać, kto tę woj nę
wy wo łał, kto był w tej
woj nie spraw cą, kto był
w tej woj nie ka tem, a kto
był tej woj ny i tej agre sji
ofia rą. My pa mię ta my
i ocze ku je my tej pa mię ci
od wszyst kich wo kół nas.

Wieniec pamięci od młodzieży szkolnej
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Z
mar ły ksiądz po cho dził z wie -
lo dziet nej ro dzi ny (li czą -
cej 10 bra ci i 7 sióstr)
Sta ni sła wa i Ste fa nii z do mu

Ku row skiej. Ro dzi ce za dba li o so lid -
ne wy kształ ce nie i do bre wy cho wa nie
dzie ci; oj ciec, peł nią cy przez dłu gie
la ta funk cję soł ty sa wsi, do żył sę dzi -
we go wie ku 94 lat.

Kul ty wo wa nie tra dy cji re li gij nych
za owo co wa ło w ro dzi nie Tur ków po -

wo ła nia mi i słu żbą Ko ścio ło wi. Sio -
stra He le na wstą pi ła do za ko nu Ur szu -
la nek w Lip ni cy Mu ro wa nej, dwaj
bra cia zo sta li ka pła na mi: Wła dy sław
i naj młod szy – Jó zef, wy kła dow ca
KUL (zmarł w czerw cu 2010 r.), po -
dob nie jak sio strze niec Sta ni sław Ma -
jew ski (jest pro bosz czem pa ra fii św.
Je rze go w Kę trzy nie) i bra ta nek. Na -
to miast brat Mi chał zbu do wał kil ka
ko ścio łów.

***
Wła dy sław Tu rek pro sząc 7 czerw -

ca 1953 ro ku o przy ję cie do War miń -
skie go Se mi na rium Du chow ne go, tak
w swym ży cio ry sie uzu peł nia ob raz lat
dzie cię cych i mło dzień czych:

Uro dzi łem się w gór skiej wio sce Po -
wia tu No wo są dec kie go w wo je wódz twie
kra kow skim ja ko pią te dziec ko ma ło rol -
ne go chło pa. La ta dzie cię ce spę dzi łem
przy ro dzi cach, któ rzy miesz ka li w wio -
sce ro dzin nej. Ma jąc sześć lat za czą łem
uczęsz czać do szko ły pod sta wo wej, któ -
ra znaj do wa ła się bar dzo bli sko me go
do mu.

Z chwi lą wy bu chu woj ny w 1939 ro ku
na ukę swo ją prze rwa łem na czas nie ogra -
ni czo ny, gdyż Niem cy za ję li szko łę na swe
po trze by. Po kil ku mie sią cach prze rwy
zor ga ni zo wa no szko łę i da lej mo głem kon -
ty nu ować swo ją na ukę. Bę dąc w trze ciej
kla sie do stą pi łem wiel kie go za szczy tu, bo
oto na lek cji re li gii ksiądz ka te che ta wraz
z kil ko ma ko le ga mi wy brał mnie na mi ni -
stran ta. Od te go cza su przez kil ka lat słu -
ży łem z wiel ką ra do ścią do Mszy świę tej.
W ten spo sób speł ni ły się mo je ma rze nia
po przed nich lat.

Dal sze la ta, to la ta strasz li wej oku pa -
cji hi tle row skiej i sam na wła sne oczy
wi dzia łem, jak wróg znę cał się nad bez -
bron ną lud no ścią, a i ja ja ko je de na sto -
let ni chło piec mu sia łem pra co wać
przy bu do wie oko pów i ro wów prze ciw -
pan cer nych. Nad szedł rok 1945, a z nim
strasz li wy front nie miec ko -ro syj ski.
Niem cy ucie ka jąc przed woj ska mi ro syj -
ski mi co mo gli ra bo wa li, a do my pa li li.
W wio sce na szej już w ostat nich dniach
oko pa ła się ar ty le ria nie miec ka i za czę -
ła ostrze li wać po bli skie mia sto. Nie dłu -
go jed nak nad le cia ły sa mo lo ty ro syj skie
i za czę ło się strasz li we bom bar do wa nie.
Dzię ki Bo gu prze trzy ma li śmy ten na lot
wszy scy ca ło, je dy nie pra wie ca ła wio -
ska za czę ła się pa lić. Po tym po ża rze
mu sie li śmy opu ścić wio skę i pra wie ty -
dzień tu łać się po la sach i nie zna nych lu -
dziach. Wszyst ko jed nak mi nę ło,
na miej sce Niem ców przy szli Ro sja nie,
a my wró ciw szy z tu łacz ki za czę li śmy
no we ży cie.

Po nie dłu gim cza sie mo głem prze -
rwa ną na ukę znów roz po cząć i we wła -
snej wio sce skoń czy łem szó stą kla sę.
Do siód mej kla sy za pi sa łem się w na -

Wspo mnie nia ks. Wła dy sła wa Tur ka

Z Na sza co wic
do Olsz ty na
Na są sied nich ła mach przy po mi na my lu dzi, któ rzy ode szli
do wiecz no ści w mi nio nym ro ku. Dłu gą li stę za my ka ks. pra łat
dr Wła dy sław Tu rek, ro dem z Na sza co wic. Ten wy bit ny ka płan
miał nie ty po wą, wręcz sym bo licz ną śmierć: zmarł w ba zy li ce
św. Mał go rza ty w No wym Są czu ocze ku jąc na spo wiedź.

Ks. Wła dy sław Turek z Janem Pawłem II

SADECZANIN listopad 2011_SADECZANIN 11.2011  26-10-2011  23:19  Strona 86



LISTOPAD 2011 87
WWW.SADECZANIN.INFO

HISTORIA

stęp nej wio sce, to jest w Po de gro dziu.
W ro ku 1947 ukoń czy łem z wy ni kiem po -
myśl nym szko łę pod sta wo wą, a po wa -
ka cjach zo sta łem przy ję ty w po bli skim
mie ście do szko ły śred niej. Po nie waż
z po wo du du żej od le gło ści nie mo głem
uczęsz czać z do mu, a więc zwró ciw szy
się z proś bą o przy ję cie, zo sta łem przy -
ję ty do bur sy, któ rą pro wa dził ksiądz
pre fekt mo je go gim na zjum. Tak wśród
pra cy prze szły mi trzy la ta. 

W ro ku 1950 ukoń czy łem kla sę dzie sią -
tą i zda łem do kla sy je de na stej. W tym

ostat nim ro ku sta nę ło przede mną za da -
nie wy bo ru za wo du. Już od mło dych lat
pra gnie niem mo im by ło zo stać ka pła nem.
Po zło że niu eg za mi nu doj rza ło ści wraz ze
swo im księ dzem pro fe so rem zde cy do waw -
szy się za czą łem sta ra nia o przy ję cie
do se mi na rium. Jed nak Pan Bóg ina czej
za rzą dził. Dy rek cja szko ły nie wy da ła mi
dy plo mu i pra wie pod przy mu sem mu sia -
łem pod pi sać na kaz pra cy na na uczy cie -
la szko ły pod sta wo wej.

Pra cę otrzy ma łem aż oko ło 950 km
od do mu, w ma łej wio sce po wia tu olec -
kie go. Zna la złem się wśród lu dzi ob cych,
zda ny na wła sne si ły. Pra ca by ła cię żka
i nie jed no krot nie trze ba by ło się bo ry -
kać z ró żny mi trud no ścia mi. Wśród tych
tru dów i sa mot no ści ucie ka łem się
z proś bą do na sze go Oj ca i Je mu swe
tru dy po le ca łem. On też nie za po mniał
o mnie, a otrzy maw szy zwol nie nie z pra -
cy, co też ła two nie przy szło, mo głem
wstą pić do se mi na rium, aby kie dyś od -
dać się pra cy w win ni cy Pań skiej…

(RED)
Na pod sta wie bio gra mu w pro zo po gra fii du -

cho wień stwa war miń skie go, opra co wa nej
przez ks. prof. An drze ja Ko picz ko i ne kro lo gu

pod pi sa ne go przez bpa Ju lia na Wojt kow skie go.

W ro ku 1950 ukoń czy łem
kla sę dzie sią tą i zda łem
do kla sy je de na stej.
W tym ostat nim ro ku
sta nę ło przede mną za da -
nie wy bo ru za wo du. Już
od mło dych lat pra gnie -
niem mo im by ło zo stać
ka pła nem. 

W
śród nich znaj du je my
wie lu no wo są dec kich
Ży dów. Ja kub Müller
mó wił, że No wy Sącz to

jest mo je ko cha ne mia sto, Izak Gold fin -
ger tę sk nił do za pa chu cho in ki i kieł ba -
sy. Ży dow ski ma larz ro dem z uli cy
Ży wiec kiej Pin kas „Ma ry an” Burn ste -
in na pi sał – uro dzi łem się w pięk nym
mie ście oto czo nym gó ra mi. 

Al bin Kac do ko nał zaś rze czy nie -
zwy kłej. Pi sząc ksią żkę No wy Sącz.
Mia sto mo jej mło do ści, uwiecz nił utra -
co ny na za wsze świat. Wy mie nia jąc
na zwi ska tych, któ rzy w go rą ce la -
to 1942 r. zgi nę li w Be łżcu, po ło żył ka -
mie nie na ich nie wi dzial nych
ma ce wach, aby śmy ni gdy o nich nie
za po mnie li. Naj wa żniej szym bo wiem
zda niem z je go wspo mnień są sło wa

Wspo mnie nia Al bi na Ka ca

Mo je
mia stecz ko Sącz
Sta ni sław Łem pic ki na pi sał kie dyś bar dzo traf nie, iż No wy
Sącz i zie mia są dec ka ma ją tę dziw ną wła dzę nad ludź mi, że
sy nom swo im i cór kom wy da ją się za wsze po kres ich ży wo ta
naj pięk niej szym mia stem i naj dro ższą zie mią na świe cie.
Pod uro kiem swo je go ro dzin ne go mia stecz ka po zo sta ło
do koń ca ży cia wie lu, któ rzy tu taj przy szli na świat. 

Skrzy żo wa nie ulic Fran cisz kań skiej i Ka zi mie rza Wiel kie go (ży dow skiej)
w cza sie woj ny
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skie ro wa ne do cór ki: Pa mię taj! Ni gdy,
ni gdy nie za po mnij.

CZŁO WIEK, KTÓ RY 
KO CHAŁ SĄCZ

Al bin To biasz Kac (Katz) był oso bą
nie zwy kłą. Uro dził się w 1912 r.
w Brze sku. Oj ciec au to ra zgi nął na fron -
cie Wiel kiej Woj ny, zaś mat ka he ro icz -
nym wy sił kiem od na la zła je go cia ło
w Bra ty sła wie i po cho wa ła w osob nym
gro bie na tam tej szym ży dow skim cmen -
ta rzu – zgod nie z prze pi sa mi re li gij ny -
mi. Ja ko dziec ko Al bin przy je chał
do No we go Są cza, gdzie wraz z mat ką
i ro dzeń stwem za miesz kał przy uli cy
Ży dow skiej 26, jak na zy wa no dzi siej szą
uli cę Ka zi mie rza Wiel kie go. Miesz kał
na prze ciw ko do mu czci god ne go re be
Hal ber sta ma, gdzie kie dyś żył sam ca -
dyk Diw rej Cha im – za ło ży ciel cha sydz -
kiej dy na stii Hal ber sta mów.
Z uko cha ne go mia sta wy je chał na chwi -
lę do Sa no ka, gdzie po bie rał na uki.

W mło do ści zwią zał się z ru chem ko mu -
ni stycz nym, cze go ni gdy się nie wsty -
dził. Jest to szcze gól nie wi docz ne
w je go ksią żce, któ ra mo men ta mi ma le -
wi co we za bar wie nie po li tycz ne. 

Woj nę spę dził na te re nie ZSRR.
W 1946 r. wró cił do Pol ski, ale nie
do No we go Są cza, mi mo iż ta kże je go
żo na – Re gi na po cho dzi ła uli cy Lwow -
skiej. Od 1950 r. do 1953 r. pra co wał
w am ba sa dzie w wschod nim Ber li nie,
a na stęp nie w Pra dze. W la tach 1954–
1957 był pra cow ni kiem Mi ni ster stwa
Han dlu We wnętrz ne go w War sza wie.
W 1957 r. wy je chał do zie mi pra oj ców,
gdzie za miesz kał w Bat Yam. Imał się
wie lu fi zycz nych za jęć (m. in. był ma la -
rzem po ko jo wym). Oprócz ksią żki wy -
da nej w Kra ko wie w 1997 r. po zo sta wił

po so bie ta kże po je dyn cze szki ce – ma -
szy no dru ki zgro ma dzo ne w Mu zeum
Okrę go wym w No wym Są czu. Do koń -
ca ży cia No wy Sącz był dla nie go ca łym
ży ciem. Na ścia nach izra el skie go miesz -
ka nia wi sia ły wi do ków ki z No we go Są -
cza, kli my la chow skie, a na sto le by ła…
kieł ba sa kra kow ska. Od 1986 r.
do śmier ci wra cał do swo je go Są cza
czę sto. Mó wił, że na wet po śmier ci, kie -
dy je go ko ści zo sta ną zło żo ne w Izra elu,
du szą bę dzie w No wym Są czu. 

ŚWIAT, KTÓ RY ZNIK NĄŁ 
Pod róż z Al bi nem Ka cem po No wym

Są czu dla hi sto ry ka jest jak ukła dan ka.
Chy ba ja ko je dy ny z ta ką pre cy zją kre -
śli gra ni ce dziel ni cy ży dow skiej wzdłuż
dzi siej szej uli cy Ka zi mie rza Wiel kie go.
Kie dy ma my przed so bą sta re fo to gra fie
i spi sy miesz kań ców wszyst ko się ze so -
bą zga dza, ukła da się w lo gicz ną ca -
łość. Prze glą da jąc ar chi wum zdjęć
umiesz czo nych na stro nie in ter ne to wej
Yad Va shem od naj du je my zdję cie Ju -
my na Sza bo sa – bo ha te ra jed ne go
z szki ców, cha rak te ry stycz nej po sta ci
są dec kie go Szte tlu. Ze swo im szel mow -
skim uśmie chem nie sie w rę ce wia dro
z po tłu czo nym szkłem. Nie wia do mo
dla cze go aku rat ze szkłem, ale prze cież
Ju myn za wsze był „in ny”. W Są dec kiej
Kro ni ce Fil mo wej po ja wia się po stać
ży dow skie go han dla rza z pa kun ka mi,
prze mie rza ją ce go po cząt ko wy od ci nek
uli cy Lwow skiej. Być mo że był to zna -
ny wszyst kim Ciast ky Tra sky – opi sa -
na przez Ka ca pierw sza ofia ra Za gła dy
na zie mi są dec kiej. Nie ste ty, Ja kub
Müller – ostat ni ja ki go pa mię tał, nie
zdą żył przed śmier cią po twier dzić tej in -
for ma cji. 

Świat, któ re go nie ma to sztetl – spe -
cy ficz ne, her me tycz na ży dow ska dziel -
ni ca w mie ście. Przy zam ko wa dziel ni ca
w No wym Są czu w oczach Ka ca wy peł -
nio na by ła teo kra tycz ny mi rzą da mi ra -
bi nów, nie zwy kłym cie płem ro dzin nym
i od wiecz ny mi dy bu ka mi. Du chom ze
są dec kiej sy na go gi po świę cił je den ze
swo ich szki ców. Dzię ki te mu wie lu no -
wo są de czan mo że się do wie dzieć się,
jak się za cho wać kie dy o pół no cy usły -
szą gło sy wzy wa ją ce ich do wnę trza sy -
na go gi. Świat mło do ści Ka ca
wy peł nia ją me ła me dzi (ży dow scy na -

Ja ko dziec ko Al bin przy -
je chał do No we go Są cza,
gdzie wraz z mat ką i ro -
dzeń stwem za miesz kał
przy uli cy Ży dow skiej 26,
jak na zy wa no dzi siej szą
uli cę Ka zi mie rza Wiel -
kie go.

Nowosądecka synagoga – jeden
z nielicznych ocalałch budynków
w dzielnicy żydowskiej

Ju myn Sza bos w get cie no wo są dec kim

Uli ca Ży dow ska w No wym Są czu.
W tle nie ist nie ją ce ka mie ni ce.
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uczy cie le), da ja ni (sę dzio wie re li gij ni),
ale przede wszyst kim han dle – han del.
Kto z no wo są de czan pa mię ta dziś cza sy
kie dy na pla cu 3 Ma ja – wów czas Te pe
plac – han dlo wa no garcz ka mi, zaś
na skrzy żo wa niu uli cy Ka zi mie rza
i Fran cisz kań skiej ist niał plac ryb ny,
gdzie w piąt ki sprze da wa no ry by? Jesz -
cze je dy nie Ja kub Müller ry so wał
do koń ca swo ich dni kon tu ry nie ist nie -
ją cych ka mie nic. Nie licz ne, któ re po zo -
sta ły, zna czył w pa mię ci Są de czan. 

Ale świat utra co ny to nie tyl ko dziel -
ni ca ży dow ska, znisz czo na cał ko wi cie
po wy sa dze niu zam ku. To ta kże He le -
na – miej sce wy po czyn ku Są de czan.
W mniej szym stop niu jest to ta kże Pie -
kło, gdzie ży ło wie lu wy znaw ców ju da -
izmu. Do sko na łym uzu peł nie niem
wspo mnień Ka ca jest wy da na w 2010 r.
ksią żka Ewy An drze jew skiej Obok in -
ny czas, któ ra dla od mia ny zaj mu je się
w więk szym stop niu tą dziel ni cą. Tu taj
na uli cy Zdro jo wej mie ścił się sie ro ci -
niec ży dow ski, wspo mnia ny przez Ka -
ca. Na wio snę 2011 r. ro ku bu dy nek
zo stał ro ze bra ny, a na je go miej scu po -

wsta je ko lej ny „no wo cze sny mo loch”
bu do wa ny przez hur tow nię owo ców.
Tak, na na szych oczach od cho dzi tam -
ten świat. 

TWA RZE, KTÓ RE 
JUŻ WY BLA KŁY

We wspo mnie niach Al bi na Ka ca
prze wi ja się wie le osób. Są bied ni i ma -
jęt ni, do brzy i źli, mę dr cy i głup cy. Ta
nie zwy kła de mo kra cja nie zwy kle uwia -
ry god nia świat mło do ści Ka ca. W je -
sien ny wie czór li sto pa do wy, wy li czan ka
tych osób przy po mi na chrze ści jań skie
wy po min ki – wiecz ny po mnik ja ki po -
sta wił im Al bin Kac. 

I tak spo ty ka my w tych opo wia da -
niach wspa nia łe po sta cie z ży cia ży dow -
skie go No we go Są cza. Jest tam Sa mu el
Ma schler (1866–1942), prze wod ni czą cy
To wa rzy stwa Opie ki nad Sie ro ta mi Ży -
dow ski mi, zna ny ban kier i sy jo ni sta.
Z te go sa me go po li tycz ne go ru chu wy -
wo dził się ta kże Le on Sil ber man (1868
– ok. 1925), zna ny le karz i spo łecz nik,
któ ry był wła ści cie lem ka mie ni cy (by łej
ko men dy po li cji) przy uli cy Szwedz kiej.
Kie dy w cza sie kry zy su fi nan so we go,
na po cząt ku lat dwu dzie stych stra cił bu -
dy nek, miał jed nej no cy cał ko wi cie osi -
wieć. Jest też Le ono ra Re icher

(1876–1942), na uczy ciel ka he braj skie -
go, mat ka Gi ze ly Re icher – Thon, słyn -
nej ba dacz ki dzieł Sło wac kie go. Po ja wia
się Bro ni sła wa Fin der (1908–1942),
pierw sza Ży dów ka – ad wo kat w No wym
Są czu, zna na obroń czy ni ko mu ni stów.
Prze wi ja ją się ta kże le ka rze dr Ka rol
Da wid (1857–?) i Her man Re iss (1853–
1942). Oby dwaj miesz ka li w nie ist nie -

ją cej dziel ni cy pod zam ko wej, przy uli cy
Le le we la. 

Po dok to rze Da wi dzie po zo sta ły tyl -
ko na grob ki je go dzie ci na cmen ta rzu
ży dow skim, zaś po Re is sie nie śmier tel -
na wdzięcz ność, za ura to wa nie dziel ni -
cy ży dow skiej od epi de mii czer won ki.
Po ja wia ją się ak to rzy ży dow scy: Aw rum
Lu st ba der, Ma jer Spi ra i Hersz Rot ten -

Przy zam ko wa dziel ni ca
w No wym Są czu
w oczach Ka ca wy peł nio -
na by ła teo kra tycz ny mi
rzą da mi ra bi nów, nie -
zwy kłym cie płem ro dzin -
nym i od wiecz ny mi
dy bu ka mi.

Na cmen ta rzu ży dow skim znaj du je się na gro bek sy na dra Ka ro la Da wi da -
Ro ma na

Mol ly Pi con, gwiaz da Hol ly wo od, wy -
szła za mąż za chło pa ka z są dec kie -
go ryn ku
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berg. Wspo mnia na jest bo ha ter ka Rac -
ka Gold berg, któ ra na dzie dziń cu wię -
zie nia mia ła od wa gę po wie dzieć pro sto
w oczy na zi stow skim opraw com, że nie -
win nie prze le wa na krew spad nie na na -
ród nie miec ki w przy szło ści.
Oczy wi ście przy pła ci ła to ży ciem. Jest
ta kże Men da łe Mil ler – słyn ny ży dow -
ski Ja no sik z no wo są dec kie go Pie kła ro -
dem. To on w cza sie wiel kiej zi my

w 1928 r. miał ob ra bo wać z wę gla ską -
pe go kup ca Sa lo mo na Ten ze ra. Wę giel
– jak to Ja no sik – roz dał ubo gim. Al bin
Kac od krył dla Są de czan po stać zna nej
gwiaz dy Hol ly wo od – Mol ly Pi con
(1898–1992), któ ra wy szła za mąż
za chłop ca z są dec kie go Ryn ku – Ja ku -
ba Ka li sza (1892–1975).

Kac uwiecz nił ta kże zwy kłych lu dzi.
Rze sze do bro czyń ców, od Isra ela Naj -
ger sze la, Szab se Me ła me da po Es ter

Sza me so wą. Opi sał też do no si cie la Ebe -
ra En glan de ra, któ ry był oty ły do opa -
sło ści. Kac pi sał ksią żkę jed nak przede
wszyst kim, aby upa mięt nić swo ją ro dzi -
nę, któ rej ze bra ne wspo mnie nia za de dy -
ko wał – ma mie Ryf ce, ta cie Bej ry szo wi,
sio strze Rech ce z mę żem Mo ze sem
i dzieć mi: Ma lu siem i Be niu siem, bra tu
Ure no wi z żo ną Rech ką i có recz ką Ma -
lu sią, bra tu Moj szy z żo ną Ilo ną. Ca ła
ro dzi na ode szła jed ne go sierp nio we go
dnia, tak jak wszy scy wy żej wy mie nie -
ni. Wszy scy, bez wzglę du na sta tus ma -
jąt ko wy, in te lek tu al ny i spo łecz ny. Ta
za dzi wia ją ca de mo kra cja ta kże w ob li -
czu śmier ci, sta ła się współ cze snym
i speł nio nym ob ra zem śre dnio wiecz ne -
go Dan ce ma ca bre. I to Kac od dał do -
brze w ostat nich roz dzia łach swo jej
ksią żki.

ZIE MIA, KTÓ RA 
KRZY CZEĆ BĘ DZIE

Ostat nie roz dzia ły swo jej ksią żki Al -
bin Kac po świę cił wo jen nym lo som
swo ich współ wy znaw ców. W opo wia -
da niu „Zaw zię ty los” przy ta cza hi sto rię
ro dzi ny Sil be rów, któ ra roz gry wa się
w Związ ku Ra dziec kim. Choć wspo -
mnie nie ma po li tycz nie le wi co we bar -
wy, po ru sza lo sy są dec kich Ży dów
w ZSRR, któ re na dal cze ka ją na swo je
opra co wa nie. War to bo wiem pa mię tać,
że czas II woj ny świa to wej dla są dec -
kich Ży dów to nie tyl ko Ho lo kaust, ale

wal ka o wol ną Pol skę w Kor pu sie An -
der sa. Prze cież ra bi nem w tej Ar mii był
Pin kas Ro sen gar ten, syn wi nia rza z uli -
cy So bie skie go. To ta kże słu żba
pod roz ka za mi gen. Ber lin ga oraz Ka tyń
i Char ków, gdzie be stial sko so wiec ki
oku pant mor do wał też eli tę są dec kich
Ży dów. W Char ko wie bru tal nie prze -
rwa no ży cie m. in. Sta ni sła wa Körbla,
dzien ni ka rza, ad wo ka ta i spo łecz ni ka
po cho dzą ce go z zna nej są dec kiej ro dzi -
ny z uli cy Szwedz kiej.

Lo som są dec kie go get ta jest po świę -
co ne opo wia da nie „Ma lu sia”, o 8-let -
niej bra ta ni cy au to ra, któ ra
z wy cień cze nia, w sa mot no ści zgi nę ła
w jed nej z ka mie nic get ta w No wym
Są czu. W dniu kie dy skoń czy ła 8 lat,
zgi nął jej oj ciec. Dzia ło się to w cza sie
tzw. ak cji ma jo wej, kie dy Niem cy za -
trzy ma li i roz strze la li 400 osób, po wią -
za nych z ru chem ko mu ni stycz nym
i sy jo ni stycz nym. W po zo sta łych opo -
wia da niach po wta rza się mo tyw Ho lo -
kau stu. Kac na zy wa ofia ry
„mę czen ni ka mi”. Do wia du je my się jak
zgi nął pierw szy z nich, w paź dzier ni -
ku 1939 r. Był to wspo mnia ny han dlarz
zwa ny Ciast ky – Tra sky, roz trza ska ny
o ścia nę ka mie ni cy przy uli cy Ja giel loń -

Kac uwiecz nił ta kże
zwy kłych lu dzi. Rze sze
do bro czyń ców, od Isra -
ela Naj ger sze la, Szab se
Me ła me da po Es ter Sza -
me so wą. Opi sał też do -
no si cie la Ebe ra
En glan de ra, któ ry był
oty ły do opa sło ści.

Albin Kac

Jedno z ostatnich zdjęć sierocińca żydowskiego przy ulicy Zdrojowej 12
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skiej 37. Rów nie nik czem na śmierć
spo tka ła kraw ca Ni der ma na, któ re mu
ge sta pow cy ka za li po ły kać ta ką ilość
jaj, aż w koń cu za dła wił się na śmierć.
Śmierć w Be łżcu au tor na zy wa po pro -
stu „nor mal ną”. 

Naj bar dziej wzru sza ją ca jest jed nak
pod róż au to ra do mia sta swo jej mło do -
ści w 1948 r. Za brał z so bą swo ją cór -
kę, któ ra tak jak Ma lu sia w lip cu 1942
r. mia ła osiem lat. Przy wiózł ją, aby
pa mię ta ła. Świat za mknię ty mię dzy
uli cą Pio tra Skar gi, Ryn kiem, uli cą Pi -
jar ską i są dec kim Zam kiem za mie nił
się w cmen tarz. Ksią żka ma bo wiem
po ka zać wraz z ko lej ny mi opo wia da -
nia mi ewo lu cję te go miej sca: od ra ju
mło do ści, po przez pie kło woj ny,
po cmen tarz dziś. Spa cer po po wo jen -
nym No wym Są czu rów nież ma po -
dob ną kon struk cję. Idąc z Ka cem
od kry wa my nie ist nie ją ce szyl dy skle -
po we, przy wo łu je my zna ne ro dzi ny
ży dow skie. Jest to spa cer po wid mo -
wym świe cie mo je go wczo raj sze go
mia stecz ka. Tyl ko na uli cy Pi jar skiej
i Ry bac kiej, ma ce wy za miast chod ni -
ka przy po mi na ły o tych ty sią cach osób,
któ rych już nie ma. I wresz cie dziel ni -
ca ży dow ska – pust ka na wi dok któ rej

Kac zdrę twiał i bro dził w grzę za wi sku
nie wy sy cha ją cej krwi ludz kiej. 

Gdy sta nął na miej scu swo je go do mu
z oczu po pły nę ły łzy. A mo ja ośmio let -
nia có recz ka z nie sa mo wi tym zdzi wie -
niem w swych dzie cię cych oczę tach
pa trzy ła i nie mo gła po jąć, jak jej wiel -
ki ta tuś pła cze rzew nie zu peł nie jak ma -
łe dziec ko. Tak dla wie lu wy glą dał
ko niec świa ta. 

***
Je den z nie miec kich my śli cie li ży -

dow skie go po cho dze nia Emil Fac ken -
he im stwier dził, że Za gła da sta ła się
no wym, 614 przy ka za niem w re li gii
mo jże szo wej. Mia ło ono na kła dać
na ka żde go Ży da obo wią zek pa mię ci
o Ho lo kau ście. No wo są dec cy Ży dzi
wy peł ni li tą po win ność. To jed nak nie
tyl ko pa mięć o bli skich, ale ta kże mi -
łość do kra ju lat dzie cin nych spra wia -
ła, że Al bin Kac wra cał do No we go
Są cza. Jak sam pi sał, cier piał na nie ule -
czal ną cho ro bę zwa ną tę sk no tą. 

Upły wa ją cy czas nie li to ści wie za bie ra
ze so bą oso by, któ re mo gły na dal snuć
opo wie ści o tam tym świe cie. Al bin Kac
zmarł w 2004 r. W grud niu ze szłe go ro ku
od szedł Ja kub Müller. Po eta Ry szard
Groń ski na pi sał kie dyś, że śmierć jest Pod -

ró żą/ Z bi le tem bez pow rot nym, któ ry ka -
żdy ma raz… Dla Al bi na Ka ca, Ja ku ba
Mülle ra i tych, któ rzy ode szli na pew no
jest to bi let do Są cza. Mia sta ich mło do ści. 

Zo sta wi li Są de cza nom pa mięć o ży -
dow skim ży ciu w Są czu. To od nas te -
raz za le ży, co z tym bo ga tym

dzie dzic twem zro bi my. Mo że na po czą -
tek war to po pro stu się gnąć po wspo -
mnie nia Al bi na Ka ca i w je sien ny
wie czór za mknąć się w urze ka ją cym
świe cie mę żczyzn w cha ła tach i ko biet
w pe ru kach. 

ŁU KASZ PO ŁOM SKI
Al bin To biasz Kac, No wy Sącz. 

Mia sto mo jej mło do ści, Kra ków, 1997 
Fot. au tor, fo to gra fie ar chi wal ne ze zbio rów
Ja ku ba Mül le ra prze ka za ne do Yad Va shem.

Naj bar dziej wzru sza ją ca
jest jed nak pod róż au to ra
do mia sta swo jej mło do -
ści w 1948 r. Za brał z so bą
swo ją cór kę, któ ra tak
jak Ma lu sia w lip cu 1942
r. mia ła osiem lat. 
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W więk szo ści przy pad ków wy da jąc wię -
cej pie nię dzy na pro dukt lub usłu gę lep szej
ja ko ści ocze ku je my wy mier nych ko rzy ści
(na tych mia sto wych lub opóź nio nych
w cza sie). Po mi ja jąc przy pad ki sno bi stycz -
ne jest to pew ne go ro dza ju in we sty cja. Tak
sa mo jak dro ższy (lep szy) sa mo chód za -
pew ni nam więk szy kom fort, więk sze bez -
pie czeń stwo i dłu ższą eks plo ata cję bez
wy dat ków na na pra wy, tak i dro ższa (lep -
sza) żyw ność za pew ni nam bo gat sze do -
zna nia sma ko we i po zy tyw nie wpły nie
na na sze zdro wie, w re zul ta cie oszczę dza -
jąc nam od wie dzin u le ka rzy i w ap te kach. 

Więk szość pro duk tów spo żyw czych do -
stęp nych w han dlu za wie ra środ ki kon ser -
wu ją ce, co jest po dyk to wa ne wie lo ma
ogra ni cze nia mi eko no micz ny mi, głów nie lo -
gi stycz ny mi. Oczy wi ście tań sza bę dzie szyn -
ka, któ rą mo żna do star czyć do skle pu raz
w mie sią cu niż ta, któ rej okres przy dat no ści
nie prze kra cza 7 dni. Oprócz kon ser wan tów
sto so wa ne są roz ma ite in ne środ ki che micz -
ne na da ją ce pro duk tom atrak cyj ny smak
i wy gląd: barw ni ki – że by brzyd kie wy glą da -
ło ład nie, aro ma ty – że by bez za pa cho we
pach nia ło, re gu la to ry sma ku – że by bez sma -
ko we by ło ape tycz ne. Nie ste ty, wy bie ra jąc
tań szą opcję za ku pów oszu ku je my się sa mi.
Ko mer cja li za cja ryn ku spo żyw cze go, czy li
mak sy ma li zo wa nie pro duk cji przy mi ni mal -
nych kosz tach, za owo co wa ła znisz cze niem
kul tu ry je dze nia i pi cia. Sko ro je my „by le co”,
to je my rów nież „by le jak”. Ja ka bę dzie szyn -
ka ze świn ki ge ne tycz nie mo dy fi ko wa nej,
odży wia nej sztucz ną kar mą, utrzy my wa nej
przy ży ciu le ka mi i an ty bio ty ka mi i ro sną cej
su per -szyb ko dzię ki po da wa nym ste ry dom
i hor mo nom. Bez uży cia ca łe go ar se na łu
wspo mnia nych po lep sza czy i przy praw wę -
dli na z ta kie go zwie rzę cia nie by ła by ja dal na.
Za war tość środ ków che micz nych w dzien -
nej por cji ży wie nio wej jest „uzna wa na za nie -
szko dli wą”, lecz pa mię taj my, że daw ku je my
ją so bie co dzien nie, re gu lar nie i przez ca łe

ży cie! Oto kil ka związ ków „przy czy no wo -
-skut ko wych”: E634 (wzmac niacz sma ku)
– ast ma, nad po bu dli wość, opu chli zna warg,
gar dła i ję zy ka; E950 (sub stan cja sło dzą ca)
– rak płuc, ra ka pier si, bia łacz ka, cho ro by
ukła du od de cho we go i no wo two ry u zwie -
rząt; E123 (barw nik) – po krzyw ka, nie żyt no -
sa, uszko dze nia wą tro by i ne rek; E249
(utrwa lacz ko lo ru) – za pa le nie ne rek, pro ble -
my be ha wio ral ne, bó le i za wro ty gło wy, ha -
mu je prze no sze nie tle nu przez krew; E512
(prze ciw u tle niacz) – pod ra żnie nia skó ry
i błon ślu zo wych; E223 (kon ser want) – ast -
ma, ka tar sien ny, ato po we za pa le nie skó ry;
E220 (kon ser want) – skur cze oskrze li, ob ni -
żo ne ci śnie nie, ana fi lak sja, za pa le nie oskrze -

li, nisz czy wi ta mi ny A i B1 w po kar mach; E466
(za gęst nik) – wzdę cia, bie gun ka, skur cze je -
lit, w te stach na zwie rzę tach po wo do wał no -
wo two ry i gu zy; E621 (wzmac niacz sma ku)
– skur cze oskrze li, pal pi ta cje ser ca, do le gli -
wo ści brzu cha, mi gre na, upo śle dze nie wzro -
ku itd. itd. To tyl ko kil ka przy kła dów spo śród
ok. 1000 roz ma itych „E” obec nych we
wszyst kim co je my i pi je my na co dzień. 

**
War to chy ba na chwi lę przy sta nąć

w tym pę dzą cym świe cie i za sta no wić się za -
nim coś wrzu ci my do ko szy ka. Czy ce na jest
rze czy wi ście bez względ nym kry te rium na -
szych za ku pów? Czy te kil ka zło tych jest wię -
cej war te niż na sze zdro wie i sa mo po czu cie?
Czy nie roz sąd niej bę dzie zjeść mniej, a le -
piej? Na praw dę war to jest za dbać o swo je
me nu. Wie le mięs, wę dlin, prze two rów,
owo ców i ja rzyn pro du ko wa nych jest lo kal -
nie przez ho dow ców nie ko mer cyj nych. Ich
pro duk ty są na tu ral ne, zdro we i smacz ne,
choć mo że nie tak „trwa łe” i ko lo ro wo za pa -
ko wa ne. Ich ce na, to ce na za pra cę i po świę -
ce nie rol ni ka, za na tu ral ne ziar no dla kur,
za świe żo sko szo ną tra wę dla kró li ków,
za ple wio ną ręcz nie zie mię na po lu ziem nia -
ków. Od wiedź my sklep RA FA w No wym Są -
czu, któ re go mi sją jest pro mo wa nie zdro wej
żyw no ści. Po sma kuj my pach ną cej wi śnio -
wym dy mem kieł ba sy, ugryź my kęs ciem ne -
go, na tu ral ne go chle ba (a nie gąb kę
z oczysz czo nej mą ki i spulch nia czy), zde gu -
stuj my pla ste rek pro sciut to, któ re go je dy ny -
mi utrwa la cza mi są su chy wiatr i skal na sól,
a od kry je my ra dość je dze nia. Po zna my no -
we sma ki, do tąd znisz czo ne ru ty no wym ze -
sta wem przy praw i re gu la to rów sma ku. Je śli
za cznie my ku po wać ja ko ścio wo, a nie ilo -
ścio wo, zmie ni my po dej ście do go to wa nia
i do ce ni my zmysł za pa chu i sma ku ja kim je -
ste śmy ob da rze ni. Zy ska my no we hob by
– de gu sto wa nie. 

In for ma cje na te mat wpły wu „E” na pod -
sta wie ksią żki: „What’s In Your Fo od” Bill Ste -
tham oraz stron in ter ne to wych: bio me di cal.
pl i fo od -in fo. net

PAWEŁ CHOJNACKI
biu ro@ra fa -su per mar ket.pl

Kulinarna Ra fa (7)
Czy war to oszczę dzać
na je dze niu? Tak sa mo 
jak na wszyst kim in nym…

Sta ni sław Mą dry – naj zna mie nit szy
pro du cent wę dlin z re gio nu Li siec -
kie go. Je go tra dy cyj ne wy ro by go -
ści ły mię dzy in ny mi na sto le
Pa pie skim w Wa ty ka nie. Na zdję ciu
wraz z wy jąt ko wą kieł ba są Li siec ką
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C
hoć fa na tycz ni po lo ni ści
twier dzą, że po win ni śmy uży -
wać związ ku fra ze olo gicz ne -
go „no ce i dni”, to jed nak

wła ści cie le lo ka lu w Świ niar sku nie wąt -
pli wie od wo łu ją się do ar cha icz ne go
zwro tu wy ko rzy sta ne go przez pi sar kę
Ma rię Dą brow ską, wy bit ną ar cy mi strzy -
nię sło wa pol skie go, w ty tu le słyn nej po -
wie ści o Bar ba rze i Bo gu mi le
Nie chci cach. Choć nie bar dzo z niej pa -
mię ta my, że by w spo sób szcze gól ny od -
no si ła się czy z ja kimś spe cjal nym
na masz cze niem opi sy wa ła aku rat po tra -

wy i je dze nie, by nada wać ten ty tuł aku -
rat re stau ra cji. Bę dę nie ste ty wul gar na,
ale na zwa ta bar dziej mi pa su je do in ne -
go ro dza ju miej sca pu blicz ne go, w któ -
rym za ję cie zna la zła by zna na nam
z „No cy i dniów” (bo tak chy ba na le ża -
ło by od mie niać „dnie” we dług Dą brow -
skiej, je śli chcia ła by być kon se kwent na)
za wsze chęt na nie ja ka Chro bo tów na…

Ale precz pod łe sko ja rze nia, za któ re
z gó ry prze pra szam, choć nie przy rze kam
po pra wy, bo ogól nie „No ce i dnie”
w Świ niar sku zro bi ły na mnie i mo jej
świ cie do sko na łe wra że nie. Re stau ra cja

jest rze czy wi ście ele ganc ka i choć utrzy -
ma na w sty lu wiej skie go dwor ku, w któ -
rym prze cież rzad ko go ścił nie na gan ny
po rzą dek – mo że na wet wy twor na. Wnę -
trze urzą dzo ne ze sma kiem i choć prze -
cież wy peł nio ne set ka mi przed mio tów,
nie spra wia wra że nia za gra co ne go.
W pa ru miej scach wi szą ar chi wal ne zdję -
cia, któ re za wsze mnie ja koś wzru sza ją,
tym bar dziej, że są na nich uwiecz nio ne
oso by daw no już prze cież zmar łe… 

Na ścia nach umiesz czo no in skryp cje,
wy pi sy z lek tur szkol nych, w ro dza ju
czte ro wier sza:

Jest tu miej sce dla ka żde go:
In dyk twar dy, ka płon tłu sty, 
A do te go dzban nie pu sty.
Jest czym ser ce roz we se lić,
Jest się wszyst kim czym ob dzie lić.
Za raz, za raz – czy ja na pi sa łam „czte -

ro wier sza”? Po licz my jesz cze raz…
Z licz bą wer sów prze sa dził Win cen ty
Pol, któ ry nie ste ty ukry wał nie miec kie
po cho dze nie (je go oj ciec na zy wał się
Franz Pohl), co za pew ne nie spodo ba ło -
by się te mu i owe mu, choć w swo im cza -
sie nie prze szko dzi ło ro da kom
w po cho wa niu w kryp cie za słu żo nych
Po la ków na Skał ce… 

No, ale dość tej in wo ka cji, bo da nia
pa ru ją na sto le. Za mó wi łam pierś gril -
lo wa ną z ana na sem i żu ra wi ną (15 zł),

Ły żka stra wy (30)

Wół do ka re ty
W ko lej nym ju bi le uszo wym od cin ku mo ich re cen zji ku li nar -
nych po sta no wi łam przy znać so bie na gro dę, gdyż je śli sa ma się
nie na gro dzę, to nikt mi ni cze go nie wrę czy. Oto po mie sią cach
szla ja nia się po ba rach przy dro żnych, przy byt kach wąt pli wej
pro we nien cji i kon du ity, miej scach po spo li tych, że by nie na pi -
sać or dy nar nych – tym ra zem uro czy ście za pro si łam się do ele -
ganc kiej re stau ra cji „No ce i dnie” w Świ niar sku.

Dwo rek „No ce i dnie” w Świ niar sku FOT. ŻY ŁY
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Z
aw sze, kie dy te mat wy mie ra -
nia pszczół za ta cza sze ro kie
krę gi w me diach, po wsta je
wra że nie, że Ein ste in nie tyl ko

był zna nym na ca łym świe cie fi zy kiem
i ak ty wi stą po ko jo wym, ale rów nież
eks per tem z za kre su bio lo gii za py la nia.
Wszyst ko jed no, czy gi ną pszczo ły
w Ame ry ce, czy w Niem czech lub
w Pol sce, wszę dzie mo żna usły szeć lub
prze czy tać prze strze ga ją ce sło wa zna -
ne go no bli sty: „gdy zgi nie ostat nia
pszczo ła na ku li ziem skiej, ludz ko ści
po zo sta ną tyl ko 4 la ta ży cia. Nie bę dzie
pszczół, za py la nia, ro ślin, zwie rząt i lu -
dzi”. Ta kie sło wa pszcze la rze dyk tu ją
lo kal nym dzien ni ka rzom, a pra sa i te -
le wi zja prze ka zu ją je da lej, sze ro kiej
opi nii pu blicz nej. Jest tyl ko jed no py -
ta nie, czy Ein ste in rze czy wi ście wy po -
wie dział te sło wa? Praw do po dob nie
nie. Wie le osób pró bo wa ło do trzeć
do źró dła po wy ższe go cy ta tu. Szu ka li,
ale nie ste ty nie zna leź li. 

„Pró bo wa łam zna leźć do wód
na wy po wie dze nie tych słów przez
Ein ste ina w je go pi smach, ale ta pró ba
oka za ła się jed nak nie uda na” – stwier -
dza dr Pia Au me ier, bio log z Uni wer -
sy te tu w Bo chum. Czy cy tat ten
po cho dzi rze czy wi ście od Ein ste ina nie
do wiódł te go do tej po ry nikt. „Te go
nie wie my” przy zna je Bar ba ra Löwer
z Nie miec kie go In sty tu tu Pszczel nic -
twa. Pro fe sor Her mann Ste ver i je go
syn Tho bias, któ rzy w Lan dau po sia -
da ją pry wat ne na uko we ar chi wum

pszczel nic twa na pi sa li do wie lu osób,
któ rzy po wo ły wa li się na tę wy po -
wiedź. Od po wie dzi nie uzy ska li ni gdy.
Pod su mo wa nie brzmi w spo sób na stę -
pu ją cy: „Nie ste ty po dzie la my oce nę, że
cy tat nie po cho dzi od Ein ste ina”. 

Ga ze ta „Die Ze it” in for mo wa ła
w 2007 r., że pe wien ame ry kań ski ba -
dacz prze szu kał ar chi wum Ein ste ina
w Izra elu. Udzie lił on ta kże roz cza ro -
wu ją cej od po wie dzi; Ein ste in ni gdy

nie wy po wie dział ta kich słów. Au me -
ier zna la zła od nie sie nie do owa dów
w ar ty ku le Ein ste ina, za ty tu ło wa nym,
„Dla cze go so cja lizm?” Tam jed nak
mo wa by ła o pszczo łach i mrów kach
tyl ko w kon tek ście przy kła dów so -
cjal nych form or ga ni za cyj nych. Jörg
Holzmüller, któ ry zaj mu je się in ter -
ne to wym ar chi wum cy ta tów mó wi
nie śmia ło, że być mo że ta kie sło wa
pa dły z ust Ein ste ina w wy wia dzie,
któ re go udzie lił w 1949 ro ku. Pro fe -
sor Hans -Jo sef Küpper, któ ry w Ko -

w cha rak te rze ziem nia ków – py zy z far -
szem mię snym po la ne zru mie nio ną ce -
bul ką i skwar ka mi (10 zł) oraz sa łat kę
fir mo wą (6 zł).

A więc po ko lei: pierś zgril lo wał
mistrz – ze stop niem ob rób ki ciepl nej
utra fił w punkt. Mię so by ło kru che, a nic
nie utra ci ło z so czy sto ści. 

Za to py zy nie wy glą da ły jak stan dar -
do we kul ki, bar dziej jak kre so we, li tew -
sko -bia ło ru skie kar ta cze ina czej zwa ne
ce pe li na mi, gdyż mia ły kształt po dłu żny,
wal co wa ty. Nie by ły jed nak ule pio ne wy -
łącz nie z ma sy ziem nia cza nej (w cia sto
łą czy się su ro we star te kar to fle z go to wa -
ny mi w po sta ci pu ree), przez co sza ra we
w od cie niu feld grau, lecz sło necz nie roz -
ja śnio ne praw do po dob nie mą ką. No,
po pro stu – świet ne! Na wet ce bu la usma -
żo na w spo sób ide al ny i przy tym nie na -
siąk nię ta tłusz czem, lecz słod ka i jesz cze
chru pią ca w ustach jak chrust (nie ten
z la su, lecz tzw. fa wor ki).

Tak roz ocho co na do bro cią tych po -
traw, za dys po no wa łam jesz cze na de ser
tra dy cyj ne plac ki ziem nia cza ne z jabł ka -
mi sma żo ny mi (8 zł). Jabł ka prze pysz ne,
nie co po wie dzia ła bym – win ne, ale plac -
ki – tak jak py zy – też nie przy po mi na ły
stan dar do wych. Też mu sia ły być czymś
za pra wio ne, gdyż utra ci ły cha rak ter cię -
żkiej, ocie ka ją cej tłusz czem klu chy, lecz
na bra ły zwiew nej lek ko ści, nie ste ty nie -
co wy de sty lo wa nej ze sma ku. No, ale
prze cież zwy kłe plac ki pa so wa ły by
do ja błek sma żo nych na słod ko z cy na -
mo nem jak wół do ka re ty!

No tę przy zna łam „No com i dniom” naj -
wy ższą – 10, bo do ty lu umiem jesz cze zli -
czyć. Nie wąt pli wie na ku li nar nej ma pie
Są dec czy zny przy był je den z tych rzad kich
punk tów, któ re na le ży od wie dzić. „Ku -
piec ka” i „Bo he ma” na resz cie zna la zły
kon ku ren cję. Lu dzie już się mu sie li o tym
zwie dzieć, bo w otwar tej do pie ro chy ba
w ma ju re stau ra cji spo tka li śmy w paź dzier -
ni ko wą, nie zbyt po god ną so bo tę mo że
jesz cze nie tłok, ale na pew no sa tys fak cjo -
nu ją ce wła ści cie li tzw. ob ło że nie.

A po po wro cie do do mu prze czy ta -
łam w in ter ne cie, że jed ną z atrak cji
„No cy i dniów” jest po noć dam ska to a -
le ta. A mi się aku rat nie za chcia ło…

ŻY WI SŁA WA ŁY ŻKA 
Re stau ra cji „No ce i dnie” w Świ niar sku

uro czy ście przy zna ję mak sy mal ną no tę 10.

Pszczo ły i lu dzie

Al bert Ein ste in
i pszczo ły
Słyn ny cy tat z Al ber ta Ein ste ina, we dług któ re go ludz kość ska -
za na jest na za gła dę, w chwi li, kie dy znik nie z na sze go kra jo -
bra zu pszczo ła miod na, nie jest au ten tycz ny. Czy ta sen ten cja
mia ła wstrzą snąć opi nią pu blicz ną?

– Gdy zgi nie ostat nia
pszczo ła na ku li ziem -
skiej, ludz ko ści po zo -
sta ną tyl ko 4 la ta ży cia.
Nie bę dzie pszczół, za -
py la nia, ro ślin, zwie rząt
i lu dzi.

AL BER T EIN STE IN
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lo nii po sia da bank da nych cy ta tów
Ein ste ina twier dzi jed nak, że bra ku je
śla dów po cho dze nia ta kiej wy po wie -
dzi. Po wie dział ta kże: „Na le ży pa mię -
tać o tym, że nie wszyst ko, co
przy pi su je się dzi siaj Ein ste ino wi, po -
cho dzi od nie go”. Tyl ko jed na oso ba,
a jest nią Man fred He de rer, pre zes nie -
miec kich pszcze la rzy za wo do wych
uwa ża i jest te go pew ny, że ta kie sło -
wa zo sta ły wy po wie dzia ne przez Ein -
ste ina. Li czy ta kże, że znaj dzie na to
do wód. Sam jed nak nie chce sto so wać
te go cy ta tu, „ta spra wa jest zbyt czę sto
wał ko wa na, nie chcę roz wad niać tu na -
zwi ska Ein ste ina”. Jed nak me ry to rycz -
nie zga dza się z ta ką wy po wie dzią;

prze cież „z per spek ty wy pszcze lar skiej
ma ona swo je głę bo kie uza sad nie nie”.

To, że cy tat ma swo ją za sad ność,
po twier dza dr Pe ter Ro sen kranz, kie -
row nik za kła du pszczel nic twa na uni -
wer sy te cie Ho hen he im w Stut t gar cie.
Ja ko ko or dy na tor ogól no pań stwo we go
mo ni to rin gu przy czyn po wsta wa nia
upad ku pszczół wska zu je on na zna ne
pszcze la rzom za le żno ści. „Ca ły obieg

eko lo gicz ny za le ży od ro ślin. One wła -
śnie przez swo je funk cje pod sta wo we
do star cza ją bio ma sy dla ca łe go ży cia”.
Mniej wię cej po ło wa ro ślin po trze bu -
je owa dów do dal sze go roz mna ża nia
się. Bez za py la czy łań cuch po kar mo -
wy zo sta nie za gro żo ny, a tym sa my do -
tknie to czło wie ka. Pszczo ła miod na
jest w tym kon tek ście nie zwy kle wa -
żna. Prze sła nie te go cy ta tu jest jak naj -
bar dziej pra wi dło we, ale wy ostrza nie
je go wy mo wy nie. „Nie opie raj my się
zbyt moc no na tym, że pszczo ła miod -
na umo żli wi nam prze ży cie”.

Wy ko rzy sta nie cy ta tu, aby zbu dzić
opi nię pu blicz ną ze snu, nie miec cy ba -
da cze uwa ża ją za kwe stię dys ku syj ną.
Nie wi dzą oni po wo du, aby „bić w ża -
łob ne dzwo ny w spra wach pszczół”. To
szko dzi wi ze run ko wi pszcze la rza
w oczach opi nii pu blicz nej. Na le ży sku -
pić się na tym, by przed sta wiać po zy -
tyw ny ob raz dzia ła nia pszczół
i pszcze la rzy, tak, aby wie lu oso bom
zwró cić uwa gę na ko rzy ści pły ną ce
z pszcze lar skie go rze mio sła.

MA CIEJ RY SIE WICZ
Felieton powstał na podstawie 

artykułów Mario Beisswengera i Pii Aumeier
zamieszczonych w niemieckim czasopiśmie

„Die Biene” („Pszczoła”)

Mniej wię cej po ło wa ro -
ślin po trze bu je owa dów
do dal sze go roz mna ża nia
się. Bez za py la czy łań -
cuch po kar mo wy zo sta -
nie za gro żo ny, a tym
sa my do tknie to czło wie -
ka. Pszczo ła miod na jest
w tym kon tek ście nie -
zwy kle wa żna.
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Szukam informacji
o Zygmuncie
Malinowskim 

Sza now na Re dak cjo, 
Za in spi ro wa na „Są dec ką li stą Au -

schwitz” („Są de cza nin” nr 2/38 z lu te go
br.) zwra cam się z proś bą do Czy tel ni -
ków Wa sze go pi sma o wszel kie in for -
ma cje na te mat mo je go wu ja Zyg mun ta
Ma li now skie go, za mor do wa ne go przez
Niem ców w Oświę ci miu w 1942 ro ku. 

We dług od ręcz nie na pi sa ne go ży cio -
ry su przez mo ją nie ży ją cą cio cię Elżbie -
tę Ma li now ską, z do mu Zgło bic ką
(sio strę mo jej Mat ki), po cho dzą ce go
z lat 50. ub. wie ku, Zyg munt Ma li now -
ski (by li ma łżeń stwem od 1932 ro ku)
zo stał aresz to wa ny w No wym Są czu
przez ge sta po 11 grud nia 1941 ro ku
za „przy na le żność i ży wą dzia łal ność
w Związ ku Wal ki Zbroj nej – bę dąc jed -
nym z ogniw łań cu cha pra so we go ulo -
tek i za roz po wszech nia nie wia do mo ści
ra dio wych”. 

We dle ro dzin nych prze ka zów Zyg -
munt Ma li now ski, nr obo zo wy 37246,
zmarł w KL Au schwitz 4 lip ca 1942 ro -
ku. Cio cia ni gdy nie wy szła po wtór nie
za mąż, sa mot nie wy cho wa ła je dy ne go
sy na Ja na Ma li now skie go, zmar łe go
w Kra ko wie w 1992 ro ku. Prze ży ła sy -
na o 7 lat i do koń ca ży cia by ła w strasz -
nym bó lu, że jej mę ża Niem cy
za mę czy li w Oświę ci miu. 

Ubo le wam, że na zwi sko Wu ja nie
jest wy mie nio ne na obe li sku są dec kich
„Oświę ci mia ków” na Cmen ta rzu Ko -
mu nal nym przy ul. Rej ta na w No wym
Są czu. Zyg mun ta Ma li now skie go nie
zna la złam ta kże w „Są dec kiej li ście Au -
schwitz”, opu bli ko wa nej w „Są de cza ni -

nie”, ani w „Er ra cie do Są dec kiej li sty
Au schwitz” (nu mer kwiet nio wy). 

Bę dę wdzięcz na za wszel kie in for ma -
cje o Zyg mun cie Ma li now skim. 

Z po wa ża niem 
AN NA NIE MIEC, NO WY SĄCZ 

(ad res do wia do mo ści re dak cji) 

Ksiądz Gurgacz
jest bohaterem
Krynicy i Ziemi
Sądeckiej 

Re dak cja „Są de cza ni na” 
Za my kam okres 21 lat or ga ni zo wa nia

wraz z ks. Pro bosz czem Lu dwi kiem
Kieł ba są uro czy sto ści zwią za nych z bo -
ha te rem Są dec czy zny ks. Wła dy sła wem
Gur ga czem SJ i żoł nie rza mi Pol skiej
Pod ziem nej Ar mii Nie pod le gło ścio wej
w pa ra fii pw. św. An to nie go w Kry ni cy -
-Zdro ju. W tym ro ku no wy ks. Pro -
boszcz Jan Wnęk sam zor ga ni zo wał
uro czy stość w dzień po wsze dni, w śro -
dę 14 wrze śnia, o godz. 18.00, w świę to
Pod wy ższe nia Krzy ża. Ob ni ży ło to ran -
gę uro czy sto ści rocz ni cy śmier ci bo ha -
te ra Kry ni cy i Zie mi Są dec kiej. Nie
zo sta ła za pro szo na ro dzi na ks. Gur ga cza
z Rze szo wa, ani ży ją cy żoł nie rze PPAN
z ro dzi na mi (a na wet gdy by, to dla star -
szych, czę sto scho ro wa nych lu dzi zwią -
za nych z Żoł nie rza mi Wy klę ty mi,
po wrót w no cy do Rze szo wa, Kra ko wa,
Wie licz ki, czy na wet oko lic No we go Są -
cza to du ży pro blem). 

Mło dy i nie do świad czo ny no wy
ksiądz Pro boszcz nie za pro sił też księ ży
wspie ra ją cych So li dar ność w sta nie wo -
jen nym i od wie lu lat uczest ni czą cych

w tych uro czy sto ściach. Nie za pro szo no
se na to rów, po słów, przed sta wi cie li sej -
mi ku ma ło pol skie go, ani sta ro stwa po -
wia to we go w No wym Są czu.

Za mor do wa ny przez UB ksiądz Gur -
gacz to nie tyl ko je zu ita, ale też żoł nierz
od zna czo ny po śmiert nie przez śp. pre zy -
den ta Le cha Ka czyń skie go Krzy żem Ko -
man dor skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski. 

W 1991 ro ku Lech Ka czyń ski wraz
z księ dzem dzie ka nem Wła dy sła wem
Pod ra zą od sło nił w ko ście le św. An to -
nie go ta bli cę po świę co ną PPAN. 

Przy po mnę, że pierw szą mszę św.
w in ten cji ks. Gur ga cza i je go żoł nie rzy
od pra wił ks. Pro boszcz Lu dwik Kieł ba -
sa w trak cie bu do wy świą ty ni w tzw.
dol nym ko ście le, we wrze śniu 1990 ro -
ku, w ro ku od zy ska nia wol no ści i upad -
ku ko mu ny. Miesz ka ją ce w Kry ni cy
ro dzi ny bo ha te rów PPAN: do wód cy
Sta ni sła wa Pió ro, Mi cha ła Ca ba ka, za -
mor do wa ne go na Sło wa cji, Ta de usza
Ry by, Lu dwi ka Klat ki, Jó ze fa Wi tow -
skie go z Ty li cza, Sta ni sła wa Ma zga ja,
Ka zi mie ry Ko zień, Ja na Heb dy z wiel -
kim wzru sze niem przy ję ły wia do mość
o or ga ni zo wa nych uro czy sto ściach. 

W 1991 ro ku, bę dąc prze wod ni czą -
cym Ko mi te tu Oby wa tel skie go w Kry -
ni cy, uda łem się z księ dzem
Pro bosz czem do Tar no wa, do Ku rii,
gdzie uzy ska li śmy zgo dę bi sku pa Jó ze -
fa Gu cwy, żoł nie rza AK, na wmu ro wa -
nie ta bli cy pa miąt ko wej w bu do wa nym
gór nym ko ście le. Szyb ko wzię li śmy się
do pra cy, urzą dzi li śmy zbiór kę brą zu
na ta bli cę i dzię ki An drze jo wi Wo la ko -
wi, Je rze mu Ry bie, Ro ma no wi Bi sa dze
i in nym mo głem spo rzą dzić wstęp ny
pro jekt ta bli cy. Kil ka wi zyt u dy rek to ra
ZNTK w No wym Są czu, ko le gi z So li -
dar no ści Jó ze fa Ja rec kie go, i od lew ni cy
za kła dów ko le jo wych za mel do wa li
o wy ko na niu ta bli cy, któ rą przy wio złem
do Kry ni cy „ma lu chem”. Z ko le ga mi
z Ko mi te tu Oby wa tel skie go (Je rzy Piec,
Zdzi sław Skwa rek, Je rzy Ma tu szyń ski,
Ro man Bi sa ga) za mon to wa li śmy ta bli -
cę w ścia nie ko ścio ła, przy mo ral nym
wspar ciu bi sku pa Igna ce go To kar czy ka.
Na od sło nię cie ta bli cy, któ re mia ło miej -
sce pod czas uro czy stej mszy świę tej we
wrze śniu 1991 ro ku, oprócz wspo mnia -
nych Le cha Ka czyń skie go i ks. dzie ka -
na przy je cha ło wie lu ży ją cych jesz cze
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wte dy żoł nie rzy PPAN wraz z pierw -
szym do wód cą Ja nem Ma te ja kiem,
pocz ty sztan da ro we Ar mii Kra jo wej,
mło dzież szkol na, a ta kże sio strze ni ca
księ dza Gur ga cza – Ma ria Kucz ma oraz
Da nu ta Su cho row ska, au tor ka ksią żki
„Gur gacz – Po pie łusz ko lat sta li now -
skich”. Licz nie przy by li star si Kry ni cza -
nie, pa mię ta ją cy pło mien ne ka za nia
księ dza Gur ga cza w ochron ce u Sióstr
Słu żeb ni czek, któ rych był ka pe la nem.
Przy by ły rów nież ży ją ce wte dy pa nie
Ma ria Ma zgaj i Ka zi mie ra Ko zień, któ -
re or ga ni zo wa ły za opa trze nie dla od -
dzia łu PPAN.

W co rocz nych uro czy sto ściach licz -
nie bra li udział miesz kań cy Kry ni cy ze
wszyst kich pa ra fii, a ta kże ku ra cju sze
i wcza so wi cze czu ją cy po trze bę uczest -
ni cze nia w pa trio tycz nych, nie dziel -
nych mszach świę tych. Ka pe la no wi
PPAN cześć w rocz ni cę śmier ci od da -

wa ło wie lu se na to rów, po słów, rad nych,
har ce rzy, pocz ty sztan da ro we, NSZZ
So li dar ność, de le ga cje woj ska, po li cji,
Stra ży Gra nicz nej. 

W mię dzy cza sie zło ży łem wnio sek
do bur mi strza Ja na Gol by o na zwa nie

uli cy przy ko ście le św. An to nie go imie -
niem ks. Wła dy sła wa Gur ga cza.

Uwa żam i za wsze bę dę uwa żał, iż po -
stać mę czen ni ka i kan dy da ta na oł ta rze
o. Wła dy sła wa Gur ga cza ma wy miar po -
nad pa ra fial ny i za słu gu je na uro czy stą
nie dziel ną mszę św., a nie wie czor ną
w dzień po wsze dni, przy gar st ce pa ra fian

(zdję cia na stro nie in ter ne to wej sa de cza -
nin. in fo). Ka pe lan PPAN od dał wszak
ży cie za wol ność na szej Oj czy zny. 

Ser decz nie dzię ku ję wszyst kim, któ -
rzy w cią gu mi nio nych 21 lat przy czy -
ni li się do uświet nie nia co rocz nych,

wrze śnio wych uro czy sto ści. Szcze gól -
nie dzię ku ję by łe mu już Pro bosz czo wi
pa ra fii św. An to nie go ks. Lu dwi ko wi
Kieł ba sie za je go przy chyl ność i zro zu -
mie nia dla Żoł nie rzy Wy klę tych. 

Szczęść Bo że, 
MA RIAN RY BA, 

Kry ni ca -Zdrój, 20.09.2011 r.

W co rocz nych uro czy sto ściach licz nie bra li udział
miesz kań cy Kry ni cy ze wszyst kich pa ra fii, a ta kże ku -
ra cju sze i wcza so wi cze czu ją cy po trze bę uczest ni cze -
nia w pa trio tycz nych, nie dziel nych mszach świę tych.

Krynica-Zdrój, wrzesień 1991 r.
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20 pierwszych prenumeratorów otrzyma publikację:
„Bóg, honor, ojczyzna. Sądeccy żołnierze i generałowie
w służbie niepodległej Rzeczypospolitej”. 
(decyduje kolejność wpływu opłaty za prenumeratę na konto)

PRENUMERATA ROCZNA (10 NUMERÓW + 2 GRATIS)
1 egzemplarz: 69,00 zł (w tym koszt przesyłki 1,90 zł)

2 egzemplarze: 123,00 zł (w tym koszt przesyłki 2,30 zł)

PRENUMERATA PÓŁROCZNA (5 NUMERÓW + 1 GRATIS)
1 egzemplarz: 34,50 zł (w tym koszt przesyłki 1,90 zł)

2 egzemplarze: 61,50 zł (w tym koszt przesyłki 2,30 zł)

PŁATNOŚĆ:
– przelew bankowy na poniższym druku
– wpłata gotówką w siedzibie Fundacji Sądeckiej,

ul. Barbackiego 57, 33-300 Nowy Sącz w godz. 8-15.

ODBIÓR:
– za pośrednictwem Poczty Polskiej
– w siedzibie Fundacji Sądeckiej, 

ul. Barbackiego 57,
33-300 Nowy Sącz w godz. 8-16.

UWAGA: Posiadamy w sprzedaży
archiwalne numery miesięcznika:
2010: czerwiec, lipiec, sierpień, październik, listopad, grudzień
2011: od lutego do numeru bieżącego

Wpływ opłaty za prenumeratę jest równoznaczne
z zamówieniem prenumeraty. 
Zamówienie można zgłosić także przed dokonaniem wpłaty:
telefonicznie – Kamila Jeleń-Kumor (18) 415 70 77 w. 12
e-mail: k.jelen@sadeczanin.info, listownie – Fundacja Sądecka,
ul. Barbackiego 57, 33-300 Nowy Sącz.

„Sądeczanin” co miesiąc w Twojej skrzynce pocztowej

Zamów prenumeratę na 2012 rok
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„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Nowym Sączu
Centrala: ul. Staszica 7-9, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 443 84 08, tel./fax 18 442 06 06

NASZE PUNKTY SPRZEDAŻY:
SKLEPY OGÓLNOSPOŻYWCZE:
Sklep nr 2: ul. Nawojowska 3
Sklep nr 5: ul. Lwowska 70
Sklep nr 21: ul. Wałowa 3
Sklep nr 23: ul. Staszica 7
Sklep nr 25: ul. Armii Krajowej 15
Sklep nr 34: ul. Rynek 24
Sklep nr 40: ul. Kolejowa 30

Sklep nr 41: ul. Krakowska 29
Sklep nr 45 DH „LACH”: ul. Godzka 24
Sklep nr 48: ul. Limanowskiego
Sklep nr 67: ul. Plac Słowackiego
Sklep nr 73: ul. Grunwaldzka 168
Sklep nr 75: ul. Grottgera 2
Sklep nr 83: ul. Kochanowskiego 34
Sklep nr 95: ul. Wyspiańskiego 28
Sklep nr 96: ul. Królowej Jadwigi 31

SKLEP MIĘSNY
Sklep nr 78: ul. Nawojowska 3
SKLEP KOSMETYCZNY
Sklep nr 108: ul. Sobieskiego 12
SKLEP KOSM.-ODZIEŻ., AGD
Sklep nr 45 DH „LACH”: ul. Godzka 24 Ip.
SALON ODZIEŻY MĘSKIEJ 
„ELEGANT” PIERRE CARDIN
Sklep nr 115: ul. Lwowska 68

SALON ODZIEŻY MĘSKIEJ
ELEGANT

ul. Lwowska 68, Nowy Sącz
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY!
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