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14 55

60

CIEŃ TAM TYCH MU RÓW
Są dec ki Plac Trze cie go Ma ja prze ci na wzdłuż uli cy Pio tra
Skar gi czar ny pas kost ki bru ko wej. Tu prze bie ga ła gra ni ca
get ta za mknię te go – pi szą Ar tur Fran czak i Łu kasz Po łom ski.

8118

SADECZANIN 6.2012_SADECZANIN 6.2012  29-05-2012  14:54  Strona 3



CZERWIEC 20124 KOSYM SPOJRZENIEM
WWW.SADECZANIN.INFO

ISSN 1899-3443a

Sądeczanin
miesięcznik niezależny,
ukazuje się od stycznia 2008 r.
na terenie Sądecczyzny.

Redaguje zespół:
Henryk Szewczyk – red. naczelny
(henrykszew@poczta.onet.pl)
Kinga Bednarczyk, Janusz Bobrek,
Jerzy Cebula, Małgorzata
Cygnarowicz, Iga Michalec,
Bernadeta Waszkielewicz.

Reklama i prenumerata:
Grzegorz Piechotka (dyrektor)
tel. 18 475 16 32, e-mail: g.piechotka@fsns.pl
Kamila Jeleń-Kumor
tel. 18 475 16 22, e-mail: k.jelen@sadeczanin.info
Marcelina Łękawska
tel. 18 475 16 29, reklama2@sadeczanin.info
Katarzyna Magiera
tel. 18 475 16 28, reklama3@sadeczanin.info

Reklama i dystrybucja:
Marcin Pawłowski
tel. 18 475 16 30
e-mail: dystrybucja@sadeczanin.info

Wydawca:
Fundacja Sądecka
ul. Barbackiego 57
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 475 16 20, fax 18 475 16 50
e-mail: redakcja@sadeczanin.info

Skład: IPRESS STUDIO WWW.IPRESS.PRO

Druk: Flexergis, Nowy Sącz

Zastrzegamy sobie prawo skracania
i redagowania nadsyłanych tekstów oraz
opatrywania ich własnymi tytułami. 
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności
za treść reklam i tekstów sponsorowanych.

Porażka
numer 1

W
er dykt Sa mo rzą do we go
Ko le gium Orze ka ją ce -
go w No wym Są czu,
uchy la ją cy de cy zję śro -

do wi sko wą wój ta Po de gro dzia dla ob -
wod ni cy za chod niej mia sta, to cię żka
po ra żka in we sto ra – po wia tu no wo są -
dec kie go, co kol wiek by o tym nie mó -
wił Jan Go lon ka. Sta ro ście ma rzy ło się
do mknię cie ukła du ko mu ni ka cyj ne go
No we go Są cza, a wy szło... jak za wsze.

Werdykt Kolegium odsuwa w bliżej
nieokreśloną przyszłość realizację tej
inwestycji. De cy zja SKO to też pyr ru -
so we zwy cię stwo pre zy den ta No we go
Są cza Ry szar da No wa ka, któ ry mó wił
pu blicz nie, że wcze śniej mu kak tus wy -
ro śnie na rę ce, niż sta ro sta wy bu du je
przy po mo cy Urzę du Mar szał kow skie -
go w Kra ko wie ob wod ni cę za chod nią.
Pre zy dent tak się wy ra ził, bo 13 mi lio -
nów eu ro, cze ka ją ce na sta ro stę w Kra -
ko wie, pier wot nie prze zna czo ne by ło
na ob wod ni cę pół noc ną mia sta, któ rej
pro jekt zo sta wił na stęp com tan dem
pre zy denc ki: Jó zef A. Wik tor – Zo fia
Piecz kow ska. Po tem te pie nią dze do -
sta ły się po wia to wi i wi dać, że obec ny
go spo darz są dec kie go ra tu sza sku tecz -
nie „trzy mał kciu ki” za po wo dze nie
przed się wzię cia za pla no wa ne go przez
są sia dów ze sta ro stwa.

Smut ne, że bu do wa roz wią zań ko -
mu ni ka cyj nych za kor ko wa ne go, 85-
ty sięcz ne go mia sta po wia to we go,

o da le ko więk szych am bi cjach, sta ła
się pre tek stem do ta kich po je dyn ków.
Wła dza pu blicz na jest od roz wią zy -
wa nia pro ble mów miesz kań ców,
a nie ich pię trze nia. Gdy wszyst ko
do brze idzie, to lu dzie nie in te re su ją
się po li ty ką; nie ob cho dzi ich, kto jest
pre zy den tem, a kto pia stu je funk cję
sta ro sty. Ina czej rzecz się ma, kie dy
spra wy źle wy glą da ją, wów czas oby -
wa te le do py tu ją się, kto ni mi wła da
i bia da rzą dzą cym…

Te mat ob wod ni cy za chod niej uczy -
ni li śmy wio dą cym te go nu me ru „Są de -
cza ni na”, gdyż jest to ar cy wa żna
spra wa dla Są de czan. Pu bli ku je my ob -
szer ne wy wia dy ze sta ro stą Ja nem Go -
lon ką i pre ze sem SKO Ma cie jem
Cie siel ką. Wszyst ko po to, aby na si
Czy tel ni cy mo gli po znać ar gu men ty
głów nych ak to rów te go dra ma tu i wy -
ro bić so bie wła sne zda nie o spra wie,
choć to bar dziej te mat dla praw ni ków,
niż zwy kłych zja da czy chle ba.

Pu en ta mu si być nie we so ła: Jesz cze
dłu go bę dzie my tkwić w kor kach
na mo ście he leń skim i uli cy Wę gier -
skiej, a naj gor sze, że nie wi dać świa -
teł ka w tu ne lu.

Naj lep szy czas na in we sty cje dro go -
we, kie dy do Pol ski pły nę ły wart kim
po to kiem pie nią dze unij ne, Są de cza nie
wy ko rzy sta li w nie wiel kim stop niu.
Mo żna po wie dzieć, że uto pi ła nas fa la
z Bruk se li…

Henryk Szewczyk
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NOWY PASTERZ DIECEZJI
TARNOWSKIEJ 

Pa pież Be ne dykt XV mia no wał bp. An drze -
ja Je ża, do tych cza so we go su fra ga na tar -
now skie go, or dy na riu szem tar now skim. To
hi sto rycz ne wy da rze nie w li czą cej 225 lat
die ce zji, gdyż ni gdy wcze śniej bi skup or dy -
na riusz nie wy wo dził się z du cho wień stwa
tar now skie go. Bp. Jeż po cho dzi z Li ma no wej,
pra co wał też w No wym Są czu. WIĘCEJ – STR. 10.

POL SKI ZA RZĄD, POL SKI
KA PI TAŁ I POL SCY KLIEN CI

Stu le cie dzia łal no ści świę to wał Bank
Spół dziel czy w No wym Są czu. Za pro sze ni
na ju bi le uszo wą aka de mię do MOK par la -
men ta rzy ści pod kre śla li, że si ła te go ban ku
to: pol ski za rząd, pol ski ka pi tał i pol scy
klien ci. Uro czy stość za czę ła się od mszy
świę tej w ko ście le ko le jo wym. Go ście
otrzy ma li w pre zen cie mo no gra fię „Stu lat -
ka” au tor stwa Je rze go Le śnia ka.

– 100 lat dzia łal no ści to czas, któ ry po zwa -
la na ugrun to wa nie po zy cji na lo kal nym ryn -
ku fi nan so wym. Ta ką po zy cję wy pra co wał
so bie nasz bank dzię ki cią głe mu roz wo jo wi,
a do tra dy cji do łą czył no wo cze sne roz wią -
za nia – mó wi ła pre zes An na Zą ber.

Ju bi le usz był oka zją do wrę cze nia me da -
li, na gród i wy ró żnień. W imie niu pre zy den -
ta RP na gro dy wrę czał wi ce wo je wo da
An drzej Ha ręź lak. Zło ty me dal otrzy ma li
An na Zą ber, Da nut Bo rek i Kry sty na Ga la -
ro wicz. A. Zą ber otrzy ma ła po nad to od zna -
kę ho no ro wą od pre ze sa NBP „Za za słu gi
dla ban ko wo ści”. Uro czy stość uświet ni ła
Są dec ka Or kie stra Sym fo nicz na. O HI STO RII

BAN KU CZY TAJ NA STR. 20.

ME DA LE ZA WSB 
Z oka zji 20-le cia Wy ższej Szko ły Biz ne su

– Na tio nal Lo uis Uni ver si ty od by ła się uro -
czy sta se sja Ra dy Mia sta No we go Są cza,
z udzia łem m.in. b. pre mie ra i prze wod ni czą -

ce go Par la men tu Eu ro pej skie go Je rze go
Buz ka.

Krzysz tof Paw łow ski, twór ca i by ły rek tor
szko ły ode brał przy zna ną mu przez raj ców
są dec kich Tar czę Her bo wą „Za słu żo ny dla
No we go Są cza”. Z ko lei wo je wo da Je rzy Mil -
ler od zna czył go przy zna nym przez pre zy -
den ta RP Krzy żem Ofi cer skim Or de ru
Od ro dze nia Pol ski, a mar sza łek Ma rek So wa
wrę czył Paw łow skie mu me dal „Po lo nia Mi -
nor”, za wkład w roz wój i wzmac nia nie po -
ten cja łu na uko we go re gio nu.

– Szko ła jest sym bo lem prze mian ustro jo -
wych w Pol sce. Tar cza to skrom ny do wód, że
w No wym Są czu do strze ga my zna cze nie
WSB -NLU – mó wił wi ce pre zy dent Je rzy Gwi -
żdż. – Ma my na dzie ję, że kło po ty szko ła ma już
za so bą i że bę dzie w przy szło ści przy ja zna
mia stu, bo mia sto za wsze bę dzie przy ja cie lem
WSB -NLU – po wie dział wi ce pre zy dent. O JU BI -

LE USZU WSB -NLU CZY TAJ RÓW NIEŻ NA STR. 14.

TU RY ŚCI WY BIE RA JĄ 
SĄ DEC CZY ZNĘ 

Po wiat no wo są dec ki jest jed nym z naj chęt -
niej od wie dza nych przez tu ry stów kra jo -
wych i za gra nicz nych. Wg GUS, nasz po wiat
wraz z Kry ni cą i in ny mi uzdro wi ska mi zna lazł
się na 6. miej scu w Pol sce (1,47 mln udzie lo -
nych noc le gów w 2011 r.), a wśród wo je -
wództw – Ma ło pol ska upla so wa ła się
na dru gim. Jak wy ni ka z ra por tu opu bli ko -
wa ne go m.in. w „Dzien ni ku Ga ze cie Praw -
nej”, Są dec czy zna znacz nie wy prze dzi ła
Szcze cin, So pot, Gdańsk, czy Po znań. GUS
mie rzył ruch tu ry stycz ny li cząc, ile osób za -
no co wa ło w da nej miej sco wo ści w obiek -
tach tu ry stycz nych.

27 NOWYCH KAPŁANÓW
Bp An drzej Jeż, no wo mia no wa ny bi skup

tar now ski, w przed dzień uro czy sto ści Ze sła -
nia Du cha Świę te go, wy świę cił na ka pła -
nów 27 dia ko nów Wy ższe go Se mi na rium
Du chow ne go w Tar no wie. Do te go dnia
przy go to wy wa li się oni przez sześć lat na uki
i for ma cji. No wym ka pła nom, w tym wa żnym
dla nich dniu to wa rzy szy ły ro dzi ny, wspól no -
ta se mi na ryj na i de le ga cje pa ra fii, z któ rych
po cho dzą.

W wa ka cje no wi du chow ni bę dą po ma gać
w pa ra fiach pod czas urlo pów ka pła nów. Na -
to miast w czerw cu, w Sta rym Są czu, pod czas
ob cho dów ko lej nej rocz ni cy wi zy ty Ja na Paw -
ła II i ka no ni za cji bł. Kin gi, no wi ka pła ni do wie -
dzą się o swo ich pierw szych pa ra fiach.

OR LIK W TĘ GO BO RZY
Pod czas Świę ta Kwit ną cych Sa dów w Tę -

go bo rzy z pom pą otwar to kom pleks spor to -
wy Or lik, pierw szy w gmi nie Ło so si na Dol na.
Jed no bo isko, ze sztucz ną tra wą, jest prze -
zna czo ne do gry w pił kę no żną. Dru gie jest
wie lo funk cyj ne, ma na wierzch nię po li ure ta -
no wą. Mo żna na nim grać w ko szy ków kę,
siat ków kę oraz te ni sa. Wła dze gmi ny sta ra -
ły się o środ ki na bu do wę dwóch po dob nych
kom plek sów bo isk, jed nak z przy czyn for -

ROZ LI CZA NIE 
PO SŁÓW PO

Na słu pach ogło sze nio wych w No wym
Są czu po ja wi ły się pla ka ty z twa rza mi
trzech po słów Plat for my Oby wa tel skiej
z ok. nr 14, któ rzy nie po par li wnio sku „So -
li dar no ści” w spra wie prze pro wa dze nia re -
fe ren dum o pod wy ższe niu wie ku
eme ry tal ne go dla ko biet i mę żczyzn do 67
ro ku ży cia. Cho dzi o Ma ria na Cy co nia, An -
drze ja Czer wiń skie go i An drze ja Gut -Mo -
sto we go. Ak cję pla ka to wą zor ga ni zo wa ła
„So li dar ność”. – Naj wy ższy czas, by po sło -
wie li czy li się z wy bor ca mi. Pod wy ższe nie
wie ku eme ry tal ne go to bar dzo po wa żna
de cy zja. Par la men ta rzy ści po win ni brać
pod uwa gę zda nie spo łe czeń stwa – mó wi
An drzej Szka ra dek, szef są dec kiej „S”.

– Nie ukry wa łem, że bę dę tak gło so wać
w tej spra wie. Ro zu miem nie po kój lu dzi,
jed nak mło dzi oby wa te le i eko no mi ści
wie dzą, że nie ma in ne go wyj ścia i trze ba
by ło pod nieść wiek eme ry tal ny – ri po stu -
je po seł Czer wiń ski.
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mal nych uda ło się wy bu do wać tyl ko je den
obiekt. Or lik kosz to wał 1.291.000 zł. Pie nią dze
po cho dzi ły z Mi ni ster stwa Spor tu i Tu ry sty -
ki, Wo je wódz twa Ma ło pol skie go oraz z bu -
dże tu gmi ny Ło so si na Dol na.

SZCZYPIORNISTKI 
W EKSTRAKLASIE! 

Pił kar ki ręcz ne Olim pia/Be skid/Gór -Stal
awan so wa ły do eks tra kla sy. To pierw szy są -
dec ki klub są dec ki w naj wy ższej kla sie roz -
gry wek. Z oka zji awan su ka pi tan dru ży ny
Ka mi la Szcze ci na ode bra ła z rąk pre zy den ta
Ry szar da No wa ka oka za ły pu char.

– Ca ły ten se zon, od sa me go po cząt ku był
nie sa mo wi ty. Nie ustan nie coś się dzia ło.
Na szczę ście uda ło się roz wią zać wszyst kie
pro ble my. Na ra zie się cie szy my, a o no wym
se zo nie za cznie my my śleć za kil ka dni – mó -
wi pre zes klu bu To masz Mi cha łow ski.

HOSPICJUM OTWARTE 
NA PACJENTÓW 

Do otwar te go w grud niu ub. r. Są dec kie go
Ho spi cjum przy ul. Na wo jow skiej tra fi li
pierw si pa cjen ci. Pla ców ka roz po czę ła dzia -
łal ność 1 ma ja, w rocz ni cę be aty fi ka cji Ja -
na Paw ła II.

– Ten dzień jest dla nas sym bo licz ny – mó -
wi Le szek Zegz da, pre zes To wa rzy stwa Przy -
ja ciół Cho rych „Są dec kie Ho spi cjum”,
przy po mi na jąc, że 16 czerw ca 1999 ro ku
na spo tka niu w Sta rym Są czu z Ja nem Paw -
łem II pa dła de kla ra cja sa mo rzą dow ców, że
w No wym Są czu zo sta nie wy bu do wa ne ho -
spi cjum sta cjo nar ne.

Pla ców ka pod pi sa ła kon trakt z Na ro do -
wym Fun du szem Zdro wia. Z 21 miejsc, któ -
ry mi dys po nu je, za kon trak to wa no
osiem na ście. Za rząd To wa rzy stwa po wie rzył
funk cję dy rek to ra ho spi cjum Mie czy sła wo -
wi Ka czwiń skie mu. Pa cjen ta mi w sta nie ter -
mi nal nym bę dzie się opie ko wać 3 le ka rzy, 12
pie lę gnia rek, psy cho log i fi zjo te ra peu ta. Dy -

rek to rem ds. me dycz nych zo sta ła lek. med.
Zo fii Ku bisz -Pa jor.

POKONAĆ BÓL!
Przy bu do wa nym od dzia le on ko lo gicz nym

w no wym skrzy dle są dec kie go szpi ta la bę -
dzie ta kże dzia łać po rad nia le cze nia bó lu,
głów nie dla pa cjen tów z no wo two ra mi.

– Chce my stwo rzyć gru pę le ka rzy, któ rzy
zaj mu ją się bó lem prze wle kłym i ucią żli wym,
po wo du ją cym cier pie nie fi zycz ne i psy chicz -
ne pa cjen tów – mó wi dr An drzej Fu giel, z -ca
dy rek to ra szpi ta la ds. lecz nic twa. W Pol sce
po ja wia się co raz wię cej ta kich po rad ni.

RE WI TA LI ZA CJA 
Z HI STO RIĄ W TLE

Go to wy jest pro jekt no we go po mni ka, któ -
ry sta nie na re wi ta li zo wa nym ak tu al nie ryn -
ku w Gry bo wie. – Po mnik opi su je hi sto rię
mia sta, od pierw szych wzmia nek o osa dzie
z ro ku 1292 – mó wi bur mistrz Piotr Piech nik. 

Po mnik ma być sty li zo wa ny na ru iny mu ru,
wy ko na ny z pia skow ca, z ta bli ca mi z bla chy
mie dzia nej, pa ty no wa nej. Zo sta nie też zbu -
do wa na fon tan na – kla sycz na, ka ska do wa.
Po ni żej – roz le wi sko, wy ło żo ne sza rą kost ką
gra ni to wą, iden tycz ną z tą, sta no wią cą na -
wierzch nię ryn ku. Wo kół zie leń i ław ki par -
ko we. Ca łość za pro jek to wa ła An na Szu flic ka
z No we go Są cza, koszt przed się wzię cia
– 350 tys. zł.

WIE ŻA WI DO KO WA
NA ELIA SZÓW CE

Piw nicz na -Zdrój sta ra się o unij ną do ta cję
na po sta wie nie na szczy cie Elia szów ki 19-
me tro wej wie ży wi do ko wej.

– Wej ście na szczyt wie ży umo żli wi po dzi -
wia nie kra jo bra zu z wy so ko ści 1024 me trów
nad po zio mem mo rza. Do dat ko wo chce my

KO LE JARZ LEP SZY OD SAN DE CJI 
San de cja za koń czy ła roz gryw ki w I li dze pił ki no żnej na 12. miej scu, a Ko le jarz na 4. w ta -

be li. Nie wie le bra ko wa ło, aby pił ka rze z No we go Są cza spa dli do II li gi, a fut bo li ści ze Stróż
awan so wa li do eks tra kla sy. Der by są dec kie w ru dzie wio sen nej za koń czy ły się zwy cię stwem
Ko le ja rza 3-2, po mi mo, że San de cja pro wa dzi ła w 14. mi nu cie spo tka nie 2-0. W Ko le ja rzu
gra wie lu wy cho wan ków San de cji.

Fun da cja Po mo cy Oso bom Nie peł no spraw nym w Stró żach, któ rej pre ze su je se na tor Sta -
ni sław Ko gut roz po czę ła bu do wę sta dio nu wie lo funk cyj ne go na ok. 6 tys. wi dzów. Przed -
się wzię cie, któ re go koszt oce nia się na 10 mln zł, ma być ukoń czo ne pod ko niec 2014 r.

Koń ców kę se zo nu za tru ła in for ma cja o ob ję ciu Ja no Fröhli cha, ka pi ta na San de cji, ak -
tem oska rże nia za sprze da wa nie me czów, kie dy grał w GKS Beł cha tów.
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po pra wić ozna ko wa nie ście żek. Na po dob -
ny po mysł wpa dli Sło wa cy z miej sco wo ści
Lit ma no va, któ rzy rów nież pla nu ją od no wie -
nie swo ich ście żek pro wa dzą cych na Elia -
szów kę – mó wi bur mistrz Edward Bo ga czyk.

In we sty cja ma kosz to wać 2,49 mln zł, z cze -
go kwo ta do fi nan so wa nia, o któ rą ubie ga się
sa mo rząd, to 1,87 mln zł.

BIAŁO-CZERWONE 
DLA PRZECHODNIÓW

W przed dzień świę ta na ro do we go 3 Ma ja
mło dzież ze Związ ku Strze lec kie go „Strze lec”
roz da ła prze chod niom w cen trum No we go
Są cza pół ty sią ca cho rą gie wek na ro do wych
oraz ko ty lio ny. Ak cja zo sta ła zor ga ni zo wa -
na w ra mach pro jek tu Ma ło pol skie go Cen -
trum Edu ka cji „MEC” – „Mło dzież pa mię ta”.
Są de cza nie i tu ry ści chęt nie przyj mo wa li
pre zen ty w bar wach na ro do wych.

MARSZ PAMIĘCI NA
ULICACH NOWEGO SĄCZA 

W przed dzień pierw szej rocz ni cy be aty fi -
ka cji Ja na Paw ła II uli ca mi No we go Są cza
prze szedł Marsz Pa mię ci. Uro czy stość roz -
po czę ła się od mszy św. w ko ście le Naj święt -
sze go Ser ca Pa na Je zu sa, po czym
uczest ni cy prze szli uli ca mi mia sta na Ry nek,
pod po mnik pa pie ża -Po la ka. W mar szu wzię -
ły udział licz ne pocz ty sztan da ro we, przed -
sta wi cie le sa mo rzą dów, par la men ta rzy ści,

wspól no ty pa ra fial ne, Klub „Ga ze ty Pol skiej”,
śro do wi sko: So li dar no ści” ro bot ni czej i rol -
ni czej oraz ze spo ły ar ty stycz ne z ca łe go re -
gio nu. Na cze le po cho du szła mło dzież
z trans pa ren tem. Mo dlo no się o ka no ni za -
cję Ja na Paw ła II. Na za koń cze nie mar szu za -
gra ła „Ka pe la znad Ba ry czy” i za śpie wał
ze spół „Pro mycz ki Do bra” z pa ra fii far nej.

UPA MIĘT NI LI 
BU DOW NI CZE GO MO STU

W po bli żu słyn ne go ka mien ne go mo stu
w Zna mi ro wi cach sta nął obe lisk upa mięt nia -
ją cy je go bu dow ni cze go Ja na Sta cha. Prze -

pra wa nad le śnym ja rem to praw do po dob nie
naj więk sza na świe cie ka mien na kon struk cja
te go ty pu, zbu do wa na rę ka mi jed ne go czło -
wie ka. „Wiel kość czło wie ka nie za le ży od sła -
wy i pie nię dzy, ale od te go co po so bie
po zo sta wił”– wy ry to na ta bli cy.

Jan Stach wzno sił swój most przez trzy la -
ta, a wy kań cza nie trwa ło ko lej nych kil ka na -
ście. Kon struk cja ma 16 me trów
wy so ko ści, 12 dłu go ści i 6 sze ro ko ści. Bu dow -
ni czy zmarł w ub. r. w wie ku 93 lat.

ZNAKUJĄ SZLAKI
TURYSTYCZNE  

PTTK „Be skid” w No wym Są czu w tym ro -
ku chcia ło by od no wić ozna ko wa nie szla ków
na 120 km. Ostat nie po praw ki ro bio ne by ły
na tych tra sach 5 lat te mu. Na ra zie nie ma
na to fun du szy. In ter pe la cję w tej spra wie
zło żył do Jo an ny Mu chy, mi ni ster spor tu i tu -
ry sty ki, po seł Wie sław Jan czyk z Li ma no wej.

Na Są dec czyź nie jest oko ło 35 szla ków tu -
ry stycz nych o łącz nej dłu go ści 361,4 km. Z ro -
ku na rok ozna ko wa nia tras pie szych,
nar ciar skich i ro we ro wych są co raz gor sze,
bra ku je pie nię dzy na ich od na wia nie.

KOSZ TOW NY JU BI LE USZ
Trzy dni trwa ły ob cho dy 100-le cia ko mu nal nej spół ki Są dec kie Wo do cią gi. Gwoź dziem

pro gra mu był kon cert ze spo łu Kom bi pod ra tu szem, nie ste ty po go da nie do pi sa ła. W Mia -
stecz ku Ga li cyj skim od by ła się kon fe ren cja (po łą czo na z ban kie tem dla VIP -ów), na któ -
rej za pre zen to wa no m.in. re ali zo wa ny przez spół kę za 275 mln zł pro gram roz bu do wy
sys te mu go spo dar ki wod no -ście ko wej No we go Są cza z przy le gły mi gmi na mi.

Fe tę Są dec kich Wo do cią gów przy ćmi ła in for ma cja, że kosz to wa ły 570 tys. zł. W tym sa -
mym cza sie spół ka no si się z za mia rem dra stycz nej pod wy żki cen wo dy i ście ków.
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– Daw niej ka żde go ro ku od na wia li śmy jed -
ną trze cią szla ków, a pie nią dze na ten cel
uzy ski wa li śmy naj pierw od Mi ni ster stwa Go -
spo dar ki, póź niej od Mi ni ster stwa In fra struk -
tu ry – mó wi Mał go rza ta Ste fa ni czek,
wi ce pre zes za rzą du Od dzia łu PTTK „Be skid”.

Koszt od no wy jed ne go ki lo me tra szla ku
to 80 zł. Wli czo na jest w to za pła ta dla zna -
ka rza, far ba oraz prze jazd. W są dec kim PTTK
zaj mu je się tym 6 osób. W te ren wy ru sza ją
pa ra mi. Są wy po sa że ni w no si deł ko na pusz -
ki z trze ma far ba mi: bia łą, ko lo ro wą i sza rą.
Ta ostat nia słu ży do za ma lo wa nia sta rych
ozna czeń. Dzien nie po ko nu ją oko ło 10 km
tra sy, co zaj mu je im śred nio 10 go dzin.

WY WO ŻĄ WO DĘ 
ŚW. KIN GI HEK TO LI TRA MI

Ko lej ki usta wia ją się do źró dła wo dy mi ne -
ral nej Kin ga w Głę bo kiem. Sła wa tu tej szych
wód ma gne zo wo -wap nio wych, za le ca nych
szcze gól nie w cho ro bach ukła du tra wien ne -
go, się ga da le ko. W week en dy do źró deł ka
pod je żdża ją sa mo cho dy nie tyl ko z są dec ki -
mi re je stra cja mi.

Nie któ rzy „tu ry ści” przy wo żą na wet po kil -
ka dzie siąt 5-li tro wych po jem ni ków na wo -
dę, któ rych na peł nia nie trwa go dzi na mi.
Po zo sta li cier pli wie cze ka ją na swo ją ko lej.
Bez ko lej ki do pusz cza ni są do kra ni ka tu ry -
ści z kub ka mi, pra gną cy tyl ko na pić się wo -
dy na miej scu.

Gmi na Piw nicz na nic z te go nie ma, po -
za wy je żdżo ną dro gą. Go ście nie zwra ca ją
uwa gi na po rdze wia ły znak za ka zu ru chu
na dro dze do ży cio daj ne go źró deł ka.
W 2008 r. po wsta ła tu ma ła pi jal nia, cie ka wie
za go spo da ro wa no oto cze nie, a wszyst ko
dzię ki sta ra niom go spo dyń ze Sto wa rzy sze -
nia Mło dów -Głę bo kie, któ re uzy ska ły na ten
cel środ ki unij ne.

PIO RUN ZA BIŁ DWÓCH
CHŁOP CÓW

4 ma ja pio run śmier tel nie ra ził w Bo bo -
wej dwóch 16-lat ków. Chłop cy wy po czy -
wa li nad rze ką Bia łą, gdy roz pę ta ła się
gwał tow na bu rza z desz czem i wy ła do wa -
nia mi at mos fe rycz ny mi. Po trwa ją cej kil ka -
na ście mi nut na wał ni cy, bab cia jed ne go
z chłop ców wy szła z do mu zo ba czyć, czy
za ła ma nie po go dy nie wy rzą dzi ło szkód.

Przy dro dze zna la zła ro wer na le żą cy
do wnu ka, a po tem do ko na ła wstrzą sa ją -
ce go od kry cia. Na tych miast we zwa no po -
go to wie, ale na po moc by ło już za póź no.
Zda niem po li cji na sto lat ko wie pró bo wa li
ukryć się przed desz czem pod drze wem,
w któ ry ude rzył pio run.

Opr. (HSZ)
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PIĘĆ LAT WIĘ ZIE NIA DLA „ZU LU SA”
Sąd Okrę go wy w No wym Są czu ska zał na 5 lat po zba wie nia wol no ści Mar ci na M. ps.

„Zu lus”, do mnie ma ne go sze fa gan gu, któ ry zaj mo wał się han dlem nar ko ty ka mi i miał
na kon cie in ne prze stęp stwa. Ta ką sa mą ka rę otrzy mał rów nież To masz M. ps. „Pły ta”.
Trzech ko lej nych człon ków gan gu usły sza ło wy ro ki od dwóch i sze ściu mie się cy do trzech
lat i sze ściu mie się cy po zba wie nia wol no ści. Po zo sta li otrzy ma li ka ry w za wie sze niu. Wy -
rok jest nie pra wo moc ny. Na ła wie oska rżo nych za sia da ło 26 osób. Gang dzia łał od paź -
dzier ni ka 2004 r. do czerw ca 2008, kie dy zo stał roz bi ty przez CBŚ. Nar ko ty ki by ły
roz pro wa dza ne m. in. w No wym Są czu i oko li cy, a spro wa dza ne z Kra ko wa.
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PRZE CIW ZMIA NOM W PRA WIE PRA SO WYM
Se na tor Sta ni sław Ko gut w ge ście so li dar no ści ze śro do wi skiem dzien ni kar skim, pro te stu -
ją cym prze ciw ko pro po no wa nym zmia nom w pra wie pra so wym, wy dał oświad cze nie, idą -
ce w po przek ini cja ty wie le gi sla cyj nej Se na tu. No we la se nac ka ma na ce lu za stą pie nie
w pra wie pra so wym in sty tu cji spro sto wa nia in sty tu cją od po wie dzi pra so wej z ta kim sa -
mym ry go rem wy ko nal no ści. Nie cho dzi tyl ko o se man tycz ne zmia ny. We dług obec nych
prze pi sów, ga ze ty są zo bo wią za ne do za miesz cza nia spro sto wań, od no szą cych się do fak -
tów i twier dzeń. „Od po wiedź pra so wa” to zaś po jem ny „wo rek”, do któ re go wszyst ko mo -
żna wrzu cić.

– Nie po prę ini cja ty wy do ty czą cej zmia ny usta wy Pra wo pra so we. Nie po prę nie dla te go,
abym był prze ciw ko re ali za cji po sta no wień Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Kwe stio nu ję je dy -
nie roz wią za nia, któ re w kon se kwen cji wy ro ku Try bu na łu zo sta ły za pro po no wa ne przez Ko -
mi sję Usta wo daw czą Se na tu. Uwa żam, że pra wo pra so we mu si być zmie nio ne tak, aby oso by,
o któ rych mó wią me dia, mia ły mo żli wość obro ny swo je go do bre go imie nia. Ina czej mó wiąc
– nie mo żna do pu ścić do te go, by po li ty ka, ar ty stę, przed się bior cę mo żna by ło po li tycz nie

lub za wo do wo „za bić ga ze tą”. Ale ochro na praw osób, do tknię tych tre ścią tek stów pra so wych koń czy się tam, gdzie mo wa
o wol no ści pra sy. Czło wiek „So li dar no ści”, jak ja, nie mo że zgo dzić się na kne blo wa nie me diów. Ich wol ność jest wa run kiem
wol no ści ka żde go z nas. Jest war to ścią nad rzęd ną dla ka żde go, dla ko go pol ska tra dy cja re pu bli kań ska jest wa żna. So li da ry -
zu ję się z pro te stem me diów. Dzien ni ka rze ma ją ra cję – nie wol no pójść tą dro gą. Mo im zda niem, ja ko związ kow ca i jed no -
cze śnie se na to ra, to wła śnie do nas, do Se na tu, na le ży obro na naj wa żniej szych, tra dy cyj nych pol skich war to ści – ta kich jak
wol ność wy mia ny i udo stęp nia nia in for ma cji, to le ran cja dla in nych po glą dów. (HSZ)

OTWIE RA MY LU DZIOM OCZY NA NIE PEŁ NO SPRAW NYCH
Zo fia Wci sło, pre zes ist nie ją ce go od 6 lat Sto wa rzy sze nia na Rzecz Osób Nie peł no spraw -
nych „Gniaz do” w Sta rym Są czu, o sto wa rzy sze niu i je go pod opiecz nych:

– Sta ro są de cza nie w roz mo wach przy zna ją, że „Gniaz do” zwró ci ło uwa gę na oso by nie -
peł no spraw ne. Na si pod opiecz ni bio rą udział w im pre zach, uczest ni czą w przed się wzię ciach
pu blicz nych i kul tu ral nych. My ślę, że wie lu lu dzi do strze gło, że oni ist nie ją wśród nas, że wie -
le po tra fią. Mam ta ką swo ją teo rię, że jak lu dzie prze ży ją coś pięk ne go, wzru sza ją ce go to
wów czas są skłon ni do współ pra cy, do nie sie nia po mo cy. Jesz cze mi się nie zda rzy ło, aby na -
sza proś ba, czy to do spon so rów, czy przy ja ciół po zo sta ła bez echa. Pro wa dzi my Śro do wi -
sko wy Dom Sa mo po mo cy na osie dlu Cy ga no wi ce. To oczy wi ście pro jekt fi nan so wa ny przez
pań stwo. Po nad to or ga ni zu je my cy klicz ne im pre zy jak mi ko łaj ki, spo tka nia świą tecz ne, rajd
na Prze hy bę. Raz w mie sią cu spo ty ka my się ta kże w ko ście le św. Elżbie ty, gdzie pod prze -
wod nic twem księ dza Sta ni sła wa Ole sia ka – dusz pa ste rza osób nie peł no spraw nych, uczest ni -
czy my w spe cjal nej mszy świę tej. Jest ta kże oczy wi ście po moc do raź na. Po ma ga my na ty le,
na ile mo że my, al bo szu ka my ko goś kto w da nej sy tu acji mo że udzie lić wspar cia. Uda ło się

na przy kład po zy skać spon so ra dla na sze go pod opiecz ne go, za wod ni ka Zrze sze nia Spor tu Osób Nie peł no spraw nych „Start”
w No wym Są czu – Ar ka Bo rzęc kie go, dla któ re go Bank Spół dziel czy w Sta rym Są czu ufun do wał rocz ne sty pen dium. (KB)

NIE BO JĘ SIĘ PI SAĆ DLA DZIE CI, DO RO SŁYM BYM SIĘ BAŁ...
Woj ciech Wi dłak, au tor po czyt nych ksią żek dla dzie ci, w tym „Pa na Ku lecz ki” (la da dzień
uka że się szó sta część ko cha nej przez dzie ci se rii za ty tu ło wa na „Pan Ku lecz ka Ra dość”)
o swo jej twór czo ści na spo tka niu z czy tel ni ka mi w No wym Są czu:

– Do bra li te ra tu ra dla dzie ci jest wie lo war stwo wa. Dziec ko za trzy mu je się na po zio mie naj -
prost szym, choć dzie ci też ma ją cu dow ną in tu icję, dzię ki któ rej po tra fią do strzec to, co naj głę -
biej. A naj głę biej są war to ści. Kie dy są one na sa mym wierz chu, to zwy kle lek tu ra oka zu je się
nie straw na – ro bi się ta ka ło pa to lo gicz na pe da go gi ka – i to nie jest to, co ty gry sy lu bią naj -
bar dziej. Ja oso bi ście ko cham „Ku bu sia Pu chat ka”, któ ry jest wzor co wą ksią żką dla dzie ci,
peł ną peł no krwi stych bo ha te rów, ak cji, sen ten cji mą drych i wier szy ków oraz głę bo kiej praw -
dy o czło wie ku, cho ciaż bo ha te ra mi są zwie rza ki. To jest ksią żka, na któ rej na uczy łem się czy -
tać, po tem czy ta łem ją mo im dzie ciom. Ja dąc do No we go Są cza przy po mnia łem ją so bie
i zda łem so bie spra wę, w jak ogrom nym stop niu ona mnie ukształ to wa ła ja ko pi sa rza. Bar dzo
bym chciał, choć wiem, że to jak po rów ny wa nie się z wzor cem z Se vres, aby ktoś czy ta jąc ksią -
żki, któ re ja na pi sa łem od naj dy wał w nich to, co ja zna la złem w „Ku bu siu Pu chat ku”...

(MK)
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To hi sto rycz ne wy da rze nie
w dzie jach die ce zji, któ ra
ma 225 lat. Ni gdy wcze śniej

bi skup or dy na riusz nie wy wo dził się
z du cho wień stwa tar now skie go. De cy zję

Oj ca świę te go ogło si ła Nun cja tu ra Apo -
stol ska w Pol sce. W so bo tę, 12 ma ja,
uro czy ście od czy tał ją bp Wie sław Le -
cho wicz, ad mi ni stra tor die ce zji tar now -
skiej, pod czas od pu stu w Szcze pa no wie

– miej scu na ro dze nia św. Sta ni sła wa
– pa tro na Pol ski i die ce zji tar now skiej. 

W pią tek, 15 czerw ca, w uro czy stość
Naj święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa, od bę -
dzie się in gres no we go bi sku pa tar now -

Bi skup tar now ski 
z No we go Są cza i Li ma no wej
Pa pież Be ne dykt XVI mia no wał bi sku pa po moc ni cze go die ce zji tar now skiej ks. An drze ja Je ża no -
wym bi sku pem die ce zjal nym w Tar no wie. Ta wia do mość wy wo ła ła ogrom ną ra dość w No wym
Są czu i w Li ma no wej. No wy rząd ca die ce zji po cho dzi bo wiem z Li ma no wej, a z No we go Są cza,
do kład nie z pa ra fii św. Mał go rza ty, ks. pra łat An drzej Jeż po szedł w bi skup stwo w 2009 ro ku.

FO
T. 

PG
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skie go An drze ja Je ża do ba zy li ki ka te -
dral nej w sto li cy die ce zji. Uro czy sto ści
roz pocz nie Msza św. o go dzi nie 11.00.
Do Tar no wa ma ją przy je chać m.in. nun -
cjusz apo stol ski w Pol sce, kar dy na ło wie
i bi sku pi z ca łe go kra ju. W dniu ka no -
nicz ne go prze ję cia die ce zji przez no we -
go bi sku pa or dy na riu sza na uro czy sto ści
zgro ma dzą się ta kże księ ża, sio stry za -
kon ne i świec cy z ca łej die ce zji. Za pew -
ne nie za brak nie te go dnia w Tar no wie
Są de czan i Li ma no wian.

– Bi skup no mi nat mu si przed sta wić
od po wied nie pi smo apo stol skie mia nu -
ją ce go bi sku pem tar now skim – wy ja -
śniał w ra diu RDN Ma ło pol ska ks.

Adam Ni ta, kanc lerz ku rii die ce zjal nej
w Tar no wie. – Po przed sta wie niu te go
do ku men tu, po spi sa niu pro to ko łu, na -
stę pu je ka no nicz ne prze ję cie die ce zji
przez bi sku pa no mi na ta. Ko deks pra wa
ka no nicz ne go pod kre śla, że to ka no nicz -
ne prze ję cie po win no do ko nać się w for -
mie uro czy stej.

***
„Jest to ol brzy mie zo bo wią za nie,

gdyż die ce zja tar now ska jest Ko ścio łem
wie lo barw nym” – po wie dział bp An -
drzej Jeż w roz mo wie z Ka to lic ką Agen -
cją In for ma cyj ną tuż po no mi na cji
na bi sku pa tar now skie go. Przy znał, że
jest za sko czo ny de cy zją Be ne dyk -
ta XVI, gdyż „za wsze był prze ko na ny,
że pra ca w dru gim sze re gu jest je go
szcze gól ny po wo ła niem”. Bp Jeż do tej
po ry peł nił funk cję bi sku pa po moc ni -
cze go w die ce zji tar now skiej.

„Die ce zja tar now ska jest Ko ścio łem
wie lo barw nym, o ró żnych wy mia rach,
bar dzo zo bo wią zu ją cym ze wzglę du

na wspa nia łą hi sto rię pra cy du cho wień -
stwa i du żą wia rę lu du Bo że go – pod -
kre ślił bp Jeż. – Mam świa do mość, że
w ró żnych ob sza rach bę dzie mnie ta
funk cja prze ra stać, ale ta świa do mość
jest po trzeb na, trze ba się uczyć po ko ry”.

Bp Jeż jest pierw szym w hi sto rii die -
ce zji bi sku pem tar now skim wy wo dzą -
cym się z gro na księ ży tej die ce zji.
– Du cho wień stwo tar now skie ocze ki wa -
ło ta kiej de cy zji, wiem z roz mów z księ -
żmi, że pra gnę li, by wresz cie ta die ce zja
mia ła bi sku pa, któ ry bę dzie po cho dził
z sze re gu pre zbi te ra tu tar now skie go
– po wie dział no wy or dy na riusz die ce zji
tar now skiej. Przy znał, że peł nio ne przez
nie go do tej po ry funk cje – wi ka riu sza,
oj ca du chow ne go se mi na rium i pro -
bosz cza, a ta kże bi sku pa po moc ni cze go,
bar dzo po mo gą mu w peł nie niu funk cji
or dy na riu sza. Za zna czył, że die ce zja
do tej po ry by ła do brze pro wa dzo -
na przez je go po przed ni ków. On sam
chce się skon cen tro wać na tym jak nieść
„skar biec zba wie nia” w kon kret nej,
zmie nia ją cej się rze czy wi sto ści. Do dał,
że zna jo mość die ce zji jest z jed nej stro -
ny po moc na, ale i utrud nia „szyb kie”
de cy zje. Bę dzie brał pod uwa gę wie le
oko licz no ści, któ re zna. Na ko niec bi -
skup pro si o mo dli twę wier nych die ce -
zji w swo jej in ten cji.

***
Ks. bp dr An drzej Jeż uro dził się 3

ma ja 1963 r. w Li ma no wej. Po ukoń cze -
niu Li ceum Ogól no kształ cą ce go w Li -
ma no wej wstą pił do Se mi na rium
Du chow ne go w Tar no wie. Świę ce nia
ka płań skie otrzy mał z rąk bp. Je rze go
Able wi cza 12 czerw ca 1988 r. Pra co wał
ja ko wi ka riusz w pa ra fii Kro ścien ko n.
Du naj cem (1988-1991), a na stęp nie
w pa ra fii Wierz cho sła wi ce (1991-1993).
W ro ku 1993 zo stał skie ro wa ny na stu -
dia spe cja li stycz ne w za kre sie ho mi le -
ty ki na Aka de mii Teo lo gii Ka to lic kiej
w War sza wie. Po uzy ska niu ty tu łu li cen -
cja ta w ro ku 1996 zo stał od wo ła ny ze
stu diów i mia no wa ny oj cem du chow -
nym w Wy ższym Se mi na rium Du chow -
nym w Tar no wie. Po nad to pod jął
wy kła dy z ho mi le ty ki. W tym cza sie
roz po czął rów nież stu dia dok to ranc kie
na Wy dzia le Teo lo gicz nym Pa pie skiej
Aka de mii Teo lo gicz nej w Kra ko wie,
któ re uwień czył w ro ku 2001 obro ną

pra cy dok tor skiej z teo lo gii do gma tycz -
nej pt.: „Chri stus com mu ni ca tor. Pró ba
zbu do wa nia mo de lu chry sto lo gicz ne go
o teo rię ko mu ni ka cji in ter per so nal nej”.

Po zwol nie niu z obo wiąz ków w Se -
mi na rium Du chow nym, z dniem 21
sierp nia 2004 r. zo stał mia no wa ny pro -
bosz czem pa ra fii pw. Mat ki Bo żej Kró -
lo wej Pol ski w Tar no wie – Mo ści cach.
Jed no cze śnie peł nił urząd dzie ka na de -
ka na tu Tar nów – Za chód oraz był człon -
kiem Ra dy ds. For ma cji
Du cho wień stwa Die ce zji Tar now -
skiej. 29 lip ca 2007 r. bi skup tar now ski
po wie rzył mu urząd pro bosz cza pa ra fii
pw. św. Mał go rza ty w No wym Są czu,
a na stęp nie urząd dzie ka na de ka na tu
No wy Sącz – Cen trum. Ks. An drzej Jeż
ob jął funk cję pro bosz cza naj star szej
i naj więk szej pa ra fii są dec kiej w trud -

RADOŚĆ W NOWYM
SĄCZU I LIMANOWEJ
„Z ra do ścią przy ję li śmy wia do mość, że de -
cy zją pa pie ża Be ne dyk ta XVI Ks. Bp An -
drzej Jeż zo stał mia no wa ny Bi sku pem
Die ce zjal nym na szej die ce zji. Ży czy my ks.
Bi sku po wi wie lu łask Bo żych i mo cy Du -
cha Świę te go w po słu dze w Ko ście le Tar -
now skim” – czy ta my na stro nie pa ra fii św.
Mał go rza ty w No wym Są czu. No wy or dy -
na riusz die ce zji tar now skiej peł nił funk cję
pro bosz cza pa ra fii far nej w la tach 2007-
2009. Z No we go Są cza po szedł na bi skup -
stwo. Ra dość z de cy zji pa pie ża pa nu je też
w ro dzin nej pa ra fii Mat ki Bo żej Bo le snej
w Li ma no wej z oka zji mia no wa nia no we -
go rząd cy Ko ścio ła tar now skie go.
„Mi ło nam prze ka zać in for ma cję, bę dą -
cą praw dzi wą ra do ścią dla ca łej die ce -
zji, a szcze gól nie dla na szej li ma now skiej
pa ra fii, że Oj ciec Świę ty Be ne dykt
XVI w dniu 12 ma ja 2012 ro ku mia no wał
na sze go Ro da ka, Ks. Bi sku pa dra An -
drze ja Je ża, do tych cza so we go Bi sku pa
Po moc ni cze go na szej die ce zji, Bi sku -
pem Tar now skim. Wdzięcz ni Bo gu
za no we go Bi sku pa na szej die ce zji, po -
le ca my go mo dli twie wszyst kich pa ra -
fian – Dusz pa ste rze pa ra fii pw. Mat ki
Bo skiej Bo le snej w Li ma no wej” – czy ta -
my na stro nie pa ra fii MB Bo le snej w Li -
ma no wej.

– Diecezja tarnowska
jest Kościołem
wielobarwnym,
o różnych wymiarach,
bardzo zobowiązującym
ze względu na wspaniałą
historię pracy
duchowieństwa i dużą
wiarę ludu Bożego
– podkreślił bp Jeż.
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nym dla niej mo men cie, po tra gicz nej
śmie ci ks. pra ła ta Wal de ma ra Dur dy
i w krót kim cza sie do pro wa dził do uspo -
ko je nia na stro jów. Po nad to zo stał mia -
no wa ny ka no ni kiem gre mial nym
i pre po zy tem Ka pi tu ły Ko le giac kiej
w No wym Są czu. W ro ku 2008 zo stał
po wo ła ny do Die ce zjal nej Ra dy Dusz -
pa ster skiej.

W dniu 20 paź dzier ni ka 2009 r. Oj -
ciec Świę ty Be ne dykt XVI, mia no wał
ks. dr. An drze ja Je ża bi sku pem po moc -
ni czym die ce zji tar now skiej, przy dzie -
la jąc mu sto li cę ty tu lar ną w Ti gil la va
(Pół noc na Afry ka). Sa krę bi sku pią
– z rąk bi sku pa Wik to ra Skwor ca
– przy jął w dniu 28 li sto pa da 2009 r.
w Ba zy li ce św. Mał go rza ty w No wym
Są czu. Na ha sło swo jej pa ster skiej po -
słu gi wy brał sło wa: „Ad lau dem Tri ni -
ta tis et De ipa rae” (Na chwa łę Trój cy
Świę tej i Bo gu ro dzi cy). Bi skup An drzej
Jeż był dzie sią tym bi sku pem po moc ni -
czym w hi sto rii die ce zji tar now skiej.

Ja ko bi skup po moc ni czy die ce zji tar -
now skiej peł nił obo wiąz ki wi ka riu sza
ge ne ral ne go oraz mo de ra to ra Ku rii Die -
ce zjal nej. Na to miast w ra mach Kon fe -
ren cji Epi sko pa tu Pol ski jest człon kiem
Ko mi sji Cha ry ta tyw nej.

***
7 grud nia 2007 ro ku ks. pra łat An -

drzej Jeż, ja ko pro boszcz pa ra fii far nej
w No wym Są czu, był go ściem se mi na -
rium na uko we go pt. „Ks. Pro fe sor Bo le -
sław Ku mor na tle epo ki”,
zor ga ni zo wa ne go w Ni sko wej, w pią tą
rocz ni cę śmier ci wy bit ne go hi sto ry ka
Ko ścio ła przez Fun da cję Są dec ką.
W wy gło szo nym wów czas re fe ra cie
przy szły or dy na riusz tar now ski po wie -
dział m.in. „Oczy te go na ukow ca – ka -
pła na prze czy ta ły wie le ty się cy ró żnych
tek stów. Te oczy, któ re chło nę ły hi sto -
rię, by ły wy peł nio ne głę bo ką wia rą”.
W dal szej czę ści swo je go wy stą pie nia
ks. An drzej Jeż stwier dził, że w swo ich
roz pra wach na uko wych ks. Ku mor wy -

ka zy wał, że dzie je na ro du pol skie go są
ści śle zwią za ne z dzie ja mi Ko ścio ła. Że
Ko ścio ło wi na ród pol ski za wdzię cza
bar dzo wie le w cią gu dłu gich stu le ci,
od kie dy Pol ska we szła do ro dzi ny na -
ro dów chrze ści jań skich. – Jest to dla
nas bar dzo wa żne, po nie waż po 1945
ro ku spe cjal nie za ma zy wa no i za po zna -
wa no tę pod sta wo wą praw dę o ro li Ko -
ścio ła w kształ to wa niu wie lu wy mia rów
ży cia na ro du pol skie go – po wie dział
pięć lat te mu w Ni sko wej obec ny rząd -
ca die ce zji tar now skiej. Do daj my, że
osob ny re fe rat na te mat du cho wień stwa
tar now skie go wy gło sił w Ni sko wej ks.
prof. Wie sław Le cho wicz, wów czas rek -
tor Wy ższe go Se mi na rium Du chow ne -
go w Tar no wie, któ ry pa rę dni
po kon fe ren cji ni skow skiej zo stał su fra -
ga nem tar now skim.

(HSZ)

BI SKU PI TAR NOW SCY
1783–1785: Jan Du wall (no mi nat ce sar ski)

1786–1801: Flo rian Amand Ja now ski
1822–1827: Grze gorz To masz Zie gler
1831–1831: Fer dy nand Ma ria Cho tek
1832–1836: Fran ci szek de Pau la Pisz tek
1836–1840: Fran ci szek Ksa we ry Za cha ria sie wicz
1840–1850: Jó zef Grze gorz Woj ta ro wicz
1852–1885: Jó zef Aloj zy Pu kal ski
1886–1900: Igna cy Ło bos
1901–1933: Le on Wa łę ga
1933–1939: Fran ci szek Li sow ski
1940–1943: Edward Ko mar(ad mi ni stra tor apo stol ski)

1946–1959: Jan Ste pa
1962–1990: Je rzy Able wicz(ar cy bi skup ad per so nam)

1990–1997: Jó zef Ży ciń ski
1998–2011: Wik tor Skworc
An drzej Jeż (no mi nat)

BI SKU PI PO MOC NI CZY
DIE CE ZJI TAR NOW SKIEJ 
1921–1943: Edward Ko mar
1946–1968: Ka rol Pę ka la
1958–1965: Mi chał Ble char czyk
1968–1991: Piotr Bed nar czyk
1969–1999: Jó zef Gu cwa
1975–2010: Wła dy sław Bo bow ski, bi skup se nior

1991–2003: Jan Styr na
2004–2011: Sta ni sław Bu dzik
od 2007: Wie sław Le cho wicz
2009–2012: An drzej Jeż

Po Mszy świę tej z oka zji 20-le cia ze spo łu „Pro mycz ki Do bra” 21 ma ja w ba -
zy li ce św. Mał go rza ty, wła dze mia sta, po wia tu i par la men ta rzy ści spo tka li
się na ple ba nii pa ra fii far nej z ks. bp. An drze jem Je żem. By ło to pierw sze
spo tka nie sa mo rzą dow ców są dec kich z no wo mia no wa nym pa ste rzem Ko -
ścio ła tar now skie go. W spo tka niu uczest ni czy li pre zy dent No we go Są cza
Ry szard No wak, prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta Je rzy Wi tu szyń ski, sta ro sta
no wo są dec ki Jan Go lon ka i se na tor Sta ni sław Ko gut. By ła oka zja do gra tu -
la cji i zło że nia ks. bi sku po wi imie ni no wych ży czeń. Bi skup Jeż za pro sił ze -
bra nych na swój in gres, 15 czerw ca w ba zy li ce ka te dral nej w Tar no wie.
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B
ę dzie to już czwar ty ra port
przy go to wa ny przez spe cja li -
stów z In sty tu tu Eko no micz ne -
go są dec kiej PWSZ na zle ce nie

FS. Ran king są dec kich gmin jest opra co -
wa ny w opar ciu o ana li zę 11 wskaź ni ków
cząst ko wych, uwzględ nia ją cych m.in.
wy dat ki ma jąt ko we gmin, do cho dy wła -
sne i za dłu że nia gmin i ob słu gi dłu gu,
wy dat ko wa nia środ ków unij nych etc.

– Ce lem te go ra por tu, opra co wa ne go
w opar ciu o obiek tyw ne kry te ria, prze -
ana li zo wa ne przez ze spół na ukow ców
pod kie row nic twem pro fe so ra Ta de usza
Ku dła cza jest, z jed nej stro ny: do ce nie -
nie ogrom nych wy sił ków gmin na rzecz
po pra wy wa run ków ży cia ich miesz kań -
ców i wzro stu kon ku ren cyj no ści na szych

„ma łych oj czyzn”, a z dru giej – kre owa -
nie wzor ców do na śla do wa nia, któ rych
w na szym re gio nie nie bra ku je – mó wi

za ło ży ciel FS Zyg munt Ber dy chow ski,
rad ny wo je wódz ki.

Przy po mnij my, że w 2008 ro ku naj bar -
dziej ak tyw ną jed nost ką sa mo rzą do wą
na Są dec czyź nie by ła Kry ni ca -Zdrój,
przed Sta rym Są czem i Po de gro dziem.
W 2009 ro ku – Mu szy na, Cheł miec i Kry -
ni ca – Zdrój. W 2010 ro ku po now nie naj -
wy ższą, uśred nio ną oce nę uzy ska li
sa mo rzą dow cy Kry ni cy -Zdrój, przed Gry -
bo wem (mia sto) i Mu szy ną. (HSZ)

Ocena aktywności gmin
Sądecczyzny po raz czwarty
Fun da cja Są dec ka i Pań stwo wa Wy ższa Szko ła Za wo do wa
w No wym Są czu za pra sza ją 16 czerw ca (so bo ta), godz. 14,
do Miej skie go Ośrod ku Kul tu ry przy al. Wol no ści na pre zen ta -
cję „Oce ny Ak tyw no ści Gmin Są dec czy zny w 2011 ro ku”. Pa tro -
nat nad wy da rze niem ob jął mar sza łek Ma ło pol ski Ma rek So wa.

Tab. 18 

Wskaźniki uogólnionej oceny aktywności samorządów w latach 2008-2010 

Miejsce 2008 2009 2010 

Gmina Ocena 
końcowa 

Gmina Ocena 
końcowa

Gmina Ocena 
końcowa

11. Krynica-Zdrój 162 Muszyna 166 Krynica-Zdrój 156 

2. Stary Sącz 153 Chełmiec 162 Grybów (miasto) 135 

3. Podegrodzie 137 Krynica-Zdrój 154 Muszyna 

4. Łososina Dolna 128 Nawojowa   137 Nawojowa 126 

5. Grybów (miasto) 126 Gródek n/Dun. 132 Łabowa 123 

6. Rytro 123 Korzenna 122 Grybów 122 

Kamionka 

Wielka 

FOT. HSZ
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R
oz ma wia li śmy z Krzysz to fem
Paw łow skim przed ju bi le -
uszem. Wspo mi nał spo tka nie
z pew ną zna ną oso bą ze śro do -

wi ska ar ty stycz ne go, któ ra pa rę ty go dni
wcze śniej, pod czas uro czy stej se sji Ra -
dy Mia sta, w rocz ni cę ka ta stro fy smo -
leń skiej i śmier ci dwóch ho no ro wych
oby wa te li mia sta, za sko czy ła go swo ją
uwa gą. – We dług nie go dwa wy da rze nia
mia ły hi sto rycz ny i klu czo wy dla No we -
go Są cza cha rak ter: pierw sze to zbu do -
wa nie przez wła dze au striac kie li nii
ko le jo wej przez mia sto, co nie wąt pli wie
otwo rzy ło Sącz na świat, a dru gie to
utwo rze nie WSB – wspo mi na Krzysz tof
Paw łow ski. – By łem za sko czo ny. To nie
jest czło wiek emo cjo nal nie zwią za ny ze
szko łą, nie ma przy ja ciel skich po wią zań
ze mną. Tą uwa gą do brze od dał zna cze -
nie ist nie nia szko ły. Nie wa żne, kto ją
stwo rzył, prze cież Uni wer sy tet War -
szaw ski stwo rzył car Ro sji, uni wer sy tet
w Po zna niu i chy ba po li tech ni kę król

Prus. No i co z te go? Czy przez to są
gor szy mi uczel nia mi? Nie wa żne, że ktoś
pry wat nie miał po mysł stwo rze nia szko -
ły, wa żne, że po wsta ła war tość do da -
na dla mia sta – do da je.

Z prze wod ni czą cym Ra dy Mia sta
oma wiał ob cho dy 20. rocz ni cy po wsta -
nia uczel ni. O przy zna nie WSB -NLU
Tar czy Her bo wej wnio sko wał pre zy dent
Ry szard No wak.

– Od kil ku mie się cy roz ma wiam
z Jur kiem Wi tu szyń skim o urzą dze niu
uro czy stej se sji Ra dy Mia sta na 20-le -
cie, to bę dą głów ne uro czy sto ści. Nie ro -
bię żad nych na uczel ni – mó wi
Paw łow ski. Se sja od bę dzie się 25 ma ja,
choć da tą wa żną dla szko ły był 8 ma -
ja 1992 ro ku. – Wte dy na stą pi ło pod pi -
sa nie umo wy z NLU i to był klu czo wy
mo ment dla szko ły, gdy by nie to, nie od -
nio sła by ta kie go suk ce su. To jest po -
za dys ku sją. Zaw sze ob cho dzi li śmy tę
rocz ni cę ja ko świę to szko ły, te raz prze -
su nę li śmy je na 25 ma ja z po wo du im -

pre zy Są dec kich Wo do cią gów, że by się
nie po kry wa ły – tłu ma czy Paw łow ski.

Ab sol wen ci WSB -NLU są roz sia ni
po ca łym świe cie. – Co naj mniej sześć
ty się cy ab sol wen tów wy szło z Są dec czy -
zny, li cen cja tów i ma gi strów. Jak
na ska lę re gio nu to, jest ogrom na licz -
ba. Gdy by śmy tyl ko na to pa trzy li, to już
suk ces, ale wie rzę, że naj więk szy efekt
uzy ska my dzię ki Mia stecz ku Me dial ne -
mu, ono po win no być ka ta li za to rem roz -
wo ju Są dec czy zny na kil ka dzie siąt lat
– pro gno zu je Krzysz tof Paw łow ski.

Wy ższa Szko ła Biz ne su – Na tio nal -
-Lo uis Uni ver si ty to jed na z pierw szych
w Pol sce nie pu blicz nych uczel ni wy -
ższych. Ofe ru je stu dia li cen cjac kie i ma -
gi ster skie m.in. na za rzą dza niu
i po li to lo gii oraz stu dia po dy plo mo we,
w tym stu dia MBA. Ja ko pierw sza
w Pol sce ofe ro wa ła obok pol skie go dy -
plo mu li cen cja ta ame ry kań ski dy plom
Ba che lor of Arts. Ma dwa kam pu sy:
w No wym Są czu i w Tar no wie.

Tar cza Her bo wa No we go Są cza dla WSB -NLU

Austriacka 
kolej i uczelnia
Pawłowskiego
rozwinęły miasto
– Stwo rzy li śmy sil ną mar kę, któ ra pod no si pre stiż No we go Są -
cza – uwa ża Krzysz tof Paw łow ski, za ło ży ciel i rek tor Wy ższej
Szko ły Biz ne su – Na tio nal -Lo uis Uni ver si ty. Je go uczel nia otrzy -
ma ła Tar czę Her bo wą „Za słu żo ny dla No we go Są cza”. Raj cy są -
dec cy przy zna li od zna cze nie na se sji 24 kwiet nia, w 20. rocz ni cę
po wsta nia WSB -NLU. 25 ma ja od by ła się uro czy sta se sja Ra dy
Mia sta No we go Są cza z oka zji ju bi le uszu szko ły z ul. Zie lo nej,
a na stęp ne go dnia zjazd jej ab sol wen tów.
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W pierw szym ro ku ist nie nia uczel ni
za ję cia roz po czę ło 64 stu den tów.
Do dziś szko ła wy kształ ci ła w su mie
oko ło 11 ty się cy ab sol wen tów stu diów
li cen cjac kich i ma gi ster skich, po -
nad 2500 stu diów po dy plo mo wych
i oko ło 400 stu diów MBA.

***
Tak na praw dę WSB-NLU swo ją

dzia łal ność roz po czę ła 1 paź dzier ni -
ka 1991 ro ku ja ko Są dec ko -Pod ha lań -
ska Szko ła Biz ne su. W ma ju 1992 r.
pod pi sa ła umo wę z Na tio nal -Lo uis Uni -
ver si ty w Chi ca go. 30 wrze śnia mi ni ster
edu ka cji na ro do wej prof. An drzej Stel -
ma chow ski za rzą dził wpis do re je stru
nie pań stwo wych szkół wy ższych WSB -
-NLU i otrzy ma ła ona upraw nie nia
do kształ ce nia na stu diach li cen cjac kich
na kie run ku za rzą dza nie i mar ke ting.

Po co Paw łow skie mu by ła szko ła
w No wym Są czu, sko ro w czerw -
cu 1989 ro ku, w hi sto rycz nym dla Pol -
ski mo men cie od zy ski wa nia wol no ści,

zo stał se na to rem I ka den cji z ra mie nia
Ko mi te tów Oby wa tel skich, a po tem se -
na to rem II ka den cji? – Mia łem da le ko
po su nię te po czu cie po win no ści wo bec
pań stwa i oby wa te li. Czło wiek z No we -
go Są cza zo stał se na to rem i to w tak
prze ło mo wym mo men cie – tłu ma czy.
– Mia łem więc po czu cie, że mu szę coś
po so bie zo sta wić. A lu bi łem bu do wać
in sty tu cje, jesz cze w cza sach ko mu ny.
By ły le gal ne, ale nie za le żne. Py ta ny dla -
cze go, za wsze po wta rza łem: to pro ste,
wy bu du je my kil ka dzie siąt in sty tu cji, to
SB bę dzie mia ła pro blem z pil no wa niem
wszyst kich. Ro ze pchnie my się i pod pa -
cha mi bę dzie my mieć wię cej wol no ści.
Lu dzie opo zy cji bę dą mie li le piej
– wspo mi na.

W 1993 r. WSB ku pi ła bu dy nek
po zli kwi do wa nym No wo są dec kim
Kom bi na cie Bu dow la nym przy ul. Zie -
lo nej 27 w No wym Są czu, któ ry stał się
jej głów ną sie dzi bą, obok pa ła cu Stad -
nic kich w Na wo jo wej. Uczel nia po spi -

sy wa ła ko lej ne umo wy współ pra cy:
z Cra ig Scho ol of Bu si ness Ca li for nia
Sta te Uni ver si ty (1993 r., kur sy i sta że)
i z Ma astricht Scho ol of Ma na ge ment
o wspól nej re ali za cji pro gra mu Ma ster
of Bu si ness Ad mi ni stra tion (1995).
W po ło wie lat 90. XX wie ku WSB -
-NLU po raz pierw szy wy gra ła ran king
„Wprost” dla uczel ni nie pań stwo wych,
w ka te go rii pro gra mów biz ne so wych.
Za ję ła II miej sce za SGH, wy prze dza jąc
wszyst kie pol skie uni wer sy te ty i aka de -
mie eko no micz ne.

W 1998 r. WSB uzy ska ła zgo dę mi -
ni stra do nada wa nia stop nia ma gi stra
na kie run ku za rzą dza nie i mar ke ting.

– Ogrom nie du żo cza su, ener gii,
zdro wia po świę ci li śmy na zdo by cie
ośmiu pro fe so rów, któ rzy da li nam
pierw sze upraw nie nia ma gi ster skie.
Kor po ra cyj ne pra wo o szkol nic twie wy -
ższym mó wi bo wiem, że wte dy gdy pro -
fe sor lub przy naj mniej dok tor

ha bi li to wa ny odej dzie z uni wer sy te tu
pu blicz ne go na etat w pry wat nej uczel -
ni, to li czą się je go upraw nie nia do przy -
zna wa nia ma gi ste rium – mó wi
Krzysz tof Paw łow ski. Wspo mi na: – Był
mo ment, gdy by łem bli ski za ła ma nia, że
nam się nie uda. I wte dy po mógł nam
prof. Je rzy Dietl, dziś już po nad 82-let -
ni, któ re go przo dek był pre zy den tem
Kra ko wa i bu do wał uzdro wi sko
w Szczaw ni cy, gu ru wśród pro fe so rów
za rzą dza nia. Co cie ka we, był prze ciw -
ni kiem te go, by szko ły pry wat ne da wa ły
upraw nie nia ma gi ster skie. Ale wi zy to -
wał na szą szko łę i zde cy do wał, że da
nam pierw sze upraw nie nia. Chy ba ten
mo ment uzy ska nia zgo dy na przy zna wa -
nie stop nia ma gi stra był dru gim klu czo -
wym, bez te go nie uzy ska li by śmy ta kiej
po pu lar no ści. Przez po nad 10 lat stu dia
sta cjo nar ne by ły pod sta wą funk cjo no -
wa nia i źró dłem uzy ski wa nia środ ków
na dzia łal ność. Mie li śmy na stu diach
sta cjo nar nych wię cej stu den tów, 85 pro -

Tak na praw dę WSB-NLU
swo ją dzia łal ność roz po -
czę ła 1 paź dzier ni ka 1991
ro ku ja ko Są dec ko -Pod -
ha lań ska Szko ła Biz ne su.
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cent spo za Są dec czy zny, a 60 pro cent
spo za Ma ło pol ski! Nikt w ca łej hi sto rii
szkol nic twa pry wat ne go cze goś ta kie go
nie osią gnął.

W 1999 r. dzię ki umo wie z NLU
akre dy ta cją NCA ob ję te zo sta ły dwa
pro gra my li cen cjac kie: za rzą dza nie
i mar ke ting oraz in for ma ty ka, a ab sol -
wen ci uzy sku ją pol ski ty tuł li cen cja ta
i je go ame ry kań ski od po wied nik – Ba -
che lor of Arts. Te go ro ku Krzysz tof
Paw łow ski ode brał z rąk ów cze sne go
pre mie ra Je rze go Buz ka na gro dę dla
WSB -NLU, przy zna ną w kon kur sie
„Pro Pu bli co Bo no” na naj lep szą ini cja -
ty wę oby wa tel ską. Z oka zji 10-le cia
wol nej Pol ski.

W 2000 r. WSB we szła do gro -
na uczel ni otrzy mu ją cych cer ty fi kat Mi -
cro soft Cer ti fied Pro fes sio nal. Dwa la ta
póź niej ka pi tu ła Na gro dy Ki sie la, przy -
zna wa nej przez „Wprost”, wska za ła ja -

ko lau re ata ów cze snej edy cji rek to ra
WSB -NLU Krzysz to fa Paw łow skie go.
W 2004 r. Krzysz tof Paw łow ski zo sta je
wy bra ny Przed się bior cą Ro ku w kon -
kur sie Ernst & Young.

Szko ła ca ły czas się po więk sza ła nie
tyl ko o no we kie run ki li cen cjac kie i ma -
gi ster skie (np. po li to lo gia, psy cho lo gia,
ma na ge ment, in for ma ty ka we współ pra -
cy z De Paul Uni ver si ty w Chi ca go – dy -
plom Ma ster of Scien ce in Com pu ter
Scien ce), ale też o bi blio te kę, ha lę spor -
to wą, czy bo iska wie lo funk cyj ne. Wśród
wy kła dow ców ma ta kie sła wy, jak prof.
Ja dwi ga Sta nisz kis, dr Ra fał Ma ty ja, dr
hab. Jan Hol zer, dr hab. To masz Gros se.

WSB -NLU by ła w czo łów kach ran -
kin gów „Wprost”, „Po li ty ki”, „New -
swe eka”, „Rze czy po spo li tej”, ale też
ta kich, jak „Naj bar dziej in no wa cyj -
na i kre atyw na Uczel nia w Pol sce”,
Ran kin gu Śro do wi ska Aka de mic kie go
w ka te go rii „Uczel nia pre sti żo wa”, Ran -
king Uczel ni w Opi nii Dy rek to rów Per -
so nal nych. Wie le za wo dów wy gry wa li
jej stu den ci, m.in. mię dzy na ro do wy
kon kurs „Glo bal Mar ket pla ce Com pe ti -
tion”, L'Ore al Mar ke ting Award.

Utwo rzo no ta kże Aka de mic kie Li -
ceum Ogól no kształ cą ce i Gim na zjum
Aka de mic kie. W czerw cu 2005 r.
w WSB -NLU zor ga ni zo wa no fi na ły 17.
Mię dzy na ro do wej Olim pia dy In for ma -
tycz nej. Uczel nia roz po czę ła współ pra -
cę z Go ogle, na niej wy star to wa ła
DRI MA GI NE – pierw sza w Pol sce
szko ła ani ma cji i gra fi ki 3D, wspar ta
przez lau re ata Osca ra Zbi gnie wa Ryb -
czyń skie go (w ze szłym ro ku prze nio sła
się do War sza wy).

Wraz z ni żem de mo gra ficz nym roz -
po czę ły się kło po ty WSB -NLU. W grud -
niu 2011 r. udzia ły Paw łow skie go prze jął
no wy wła ści ciel – „Po ro zu mie nie
na rzecz przy szło ści WSB -NLU”,
w skład któ re go wcho dzi Ka pi ta ło wa
Gru pa Ener ge tycz na SA, Kon sor cjum
Uczel ni Wy ższych Fu tu rus i Kon sor cjum
Uczel ni Nie pu blicz nych E -uczel nia.

– Je stem szczę śli wy, że to mo głem
zro bić, bo al ter na ty wą był upa dek szko -
ły. Do brze bę dzie, naj wa żniej sze, że
szko ła ist nie je, kształ ci lu dzi i mo że
współ two rzyć to mia sto – mó wi Paw -
łow ski. – Ni gdy szko ły nie ro bi łem po to,
że by za ro bić gi gan tycz ne pie nią dze.
Z te go punkt wi dze nia fakt, że nie je stem
wła ści cie lem udzia łów w spół ce za rzą -
dza ją cej uczel nią nie jest dla mnie wa -
żne. Na efek ty trze ba pa trzeć – do da je.

Tym bar dziej, że i tak wszy scy mó wią
o WSB -NLU: „szko ła Paw łow skie go”.

***
Są dec ka WSB-NLU za ję ła 14. miej -

sce w Ran kin gu Szkół Wy ższych 2012
opu bli ko wa nym przez „Rzecz po spo li -
tą”. To o dwie po zy cje ni żej, niż rok te -
mu. W kla sy fi ka cji „Wprost” spa dła
z 23. na 47. miej sce.

– Pro szę pa mię tać, że nie ma my
upraw nień dok tor skich. Gdy by śmy je
mie li, to by śmy praw do po dob nie wsko -

– Upraw nie nia dok tor -
skie w są dec kich wa run -
kach to strasz nie dro ga
spra wa. Do upraw nień
dok tor skich li czą się tyl -
ko pro fe so ro wie. A koszt
za trud nie nia na ukow -
ców, że by przy szli do nas
ja ko na swo je pierw sze
miej sce pra cy, jest tak
du ży, że szko da my śleć.

KRZYSZ TOF PAW ŁOW SKI

SADECZANIN 6.2012_SADECZANIN 6.2012  29-05-2012  14:54  Strona 16



CZERWIEC 2012 17
WWW.SADECZANIN.INFO

WYDARZENIA

czy li na wet do pierw szej trój ki. Ty le jest
punk tów za dok to ra ty – za zna cza
Krzysz tof Paw łow ski.

Fak tycz nie, WSB -NLU ma wię cej
punk tów niż szko ły na wy ższych miej -
scach ran kin gu m.in. za upraw nie nia
ma gi ster skie, w oce nie pa ra me trycz nej,
za pu bli ka cje, cy to wa nia i h -in dex. Ta -
kże za mo żli wo ści roz wi ja nia za in te re -
so wań na uko wych czy wła sną ba zę
dy dak tycz ną. Po zy sku je wię cej środ ków
z UE. A sła biej wy pa da w po zy ski wa -
niu środ ków na ba da nia, ofer cie kształ -
ce nia po dy plo mo we go, roz wo ju ka dry
wła snej i na sy ce niu ka dry oso ba mi
o wy ższych stop niach.

– Upraw nie nia dok tor skie w są dec -
kich wa run kach to strasz nie dro ga spra -
wa. Do upraw nień dok tor skich li czą się
tyl ko pro fe so ro wie. A koszt za trud nie nia
na ukow ców, że by przy szli do nas ja ko
na swo je pierw sze miej sce pra cy, jest
tak du ży, że szko da my śleć – mó wi Paw -
łow ski.

W ran kin gu wy żej no to wa ne
od WSB -NLU są trzy uczel nie, któ re
rów nież nie mo gą nada wać ty tu łów
dok to ra: Wy ższa Szko ła In for ma ty ki
i Za rzą dza nia z sie dzi bą w Rze szo wie
(spa dek z 6. na 7. miej sce), Wy ższa
Szko ła Biz ne su w Dą bro wie Gór ni czej

(awans z 16. na 9. po zy cję) oraz Uczel -
nia Vi stu la (d. WSEI w War sza wie,
awans z 18. na 13.).

– Tyl ko trzy szko ły i od ra zu po wiem,
że Vi stu la jest na cią ga na, szko ła w Dą -
bro wie też nie po win na tu być. Po zo sta -
łe są rów ne, choć do jed nej z nich bym
swo je go dziec ka nie po słał – do da je
Krzysz tof Paw łow ski. Mar twi go je den
ni ski wskaź nik WSB -NLU „w pre fe ren -
cjach pra co daw ców”. – Kie dyś mie li śmy
znacz nie lep sze oce ny pra co daw ców,
w tej chwi li są wy raź niej gor sze. A jest
to je den ze wskaź ni ków, któ ry się na -
praw dę li czy. Mu si my to prze ana li zo -
wać. Ale w su mie to na praw dę nie jest
złe miej sce – stwier dza Paw łow ski.
– W po rów na niu z in ny mi uczel nia mi
wciąż nasz dy plom jest spo ro wart.
W War sza wie i gdzie kol wiek in dziej
mar ka na szej szko ły jest moc niej sza niż
w No wym Są czu – uwa ża.

Lek ce wa ży na to miast ran king uczel -
ni nie pań stwo wych ty go dni ka „Wprost”.
Uczel nia są dec ka wy gra ła go pierw szy
raz w po ło wie lat 90., w ka te go rii pro -
gra mów biz ne so wych. Za ję ła II miej sce
za SGH, wy prze dza jąc wszyst kie pol skie
uni wer sy te ty i aka de mie eko no micz ne.
La ta mi WSB -NLU w kla sy fi ka cji te go
ty go dni ka zaj mo wa ła czo ło we miej sca,

pierw sze do trze cie go. Od pa ru lat jest
pla so wa na ni żej. W ze szłym ro ku na 23.
po zy cji, te raz na 47.

– Ten ran king jest te raz bez war to -
ścio wy. Kom plet nie zmie nia ły się ostat -
nio re dak cje i me to do lo gia też, jest
do ni cze go – są dzi za ło ży ciel WSB.

Ran king Szkół Wy ższych „Wprost”
2012 zna czą co ró żni się od in nych kla sy -
fi ka cji te go ty pu. Re dak cja pierw szy raz
zre zy gno wa ła z py ta nia o wie le tra dy cyj -
nych pa ra me trów, np. licz by ofe ro wa -
nych kie run ków stu diów, czy upraw nień
do przy zna wa nia ty tu łu dok to ra. Szko ły
od po wia da ły na py ta nia kwe stio na riu sza
do ty czą ce licz by np. stu den tów przy pa -
da ją cych na jed ne go pro fe so ra, pu bli ka -
cji na na uczy cie la czy kan dy da tów
na jed no miej sce (mak sy mal nie 40 punk -
tów). Py ta no rów nież o dzia łal ność biu ra
ka rier, współ pra cę z oto cze niem biz ne -
so wym i mię dzy na ro do wym oraz ba da -
nie lo sów ab sol wen tów (do 30 punk tów),
a ta kże o aka de mi ki i sty pen dia (do 20
pkt.) oraz o wy so kość cze sne go (maks 10
pkt.). Zda niem WSB -NLU po mył ką jest
m.in. ba da nie licz by chęt nych na jed no
miej sce czy tych, co szu ka ją po mo cy
w biu rze ka rier za miast ak tyw nie szu kać
pra cy.

BER NA DE TA WASZ KIE LE WICZ
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M
u si my dą żyć ra zem do te -
go, że by nie mó wio no, że
cho dzi wy łącz nie o elek -
trow nię wod ną i dla niej

ist nie je zbior nik. On po wstał ja ko zbior -
nik prze ciw po wo dzio wy i mu si my to
pod kre ślać. Zbu do wa no go po wiel kiej
po wo dzi z 1934 ro ku, któ ra po czy ni ła
prze cież wiel kie stra ty ta kże w oko li cach
No we go Są cza – tłu ma czy Le szek Świ -
der. Oba wia się, że je śli elek trow nia zo -
sta nie sprze da na, nikt nie bę dzie dbał

o zbior nik. – Fir ma, któ ra ku pi elek -
trow nię nie bę dzie za in te re so wa na od -
mu la niem, tyl ko że by prze rzu cić wo dę
na ki lo wa ty. Efekt bę dzie ta ki, że za 35-
40 lat zbior nik zo sta nie za mu lo ny. A jak
przyj dzie fa la po wo dzio wa na Du naj cu,
Bia łej, in nych do pły wach i po to kach, ta -
ka jak w ro ku 1997 czy 2010, kie dy
zbior nik ma ją cy się na peł niać mie sią ca -
mi wy peł nił się w dwa dni, i z po wro tem
ta wo da wy le je w Są czu! – ostrze ga sa -
mo rzą do wiec.

Przy po mi na, jak bar dzo za mu lo ny jest
zbior nik w Ro żno wie i jak trud no jest go
te raz od mu lić. – Trze ba dzia łać. My śle -
nie przy szło ścio we w sa mo rzą dzie mu si
do ty czyć 10-15 lat do przo du. To rzecz
do za ła twie nia, ale sa mo rzą dy mu szą
wspól nie wy stą pić. To jest naj bar dziej
w in te re sie No we go Są cza – mó wi Le -
szek Świ der. – Bę dzie my bro nić na szych
te re nów, że by nam ich wo da nie za bra ła.
A jak sa mo rzą dy po ni żej za po ry nie za -
re agu ją, to kwe stia cza su, aż zmie cie te
te re ny wo da, mo że my te go do żyć.

Ja ki jest sens sprze da ży Ze spo łu
Elek trow ni Wod nych Nie dzi ca SA, py -
ta li już mi ni stra skar bu po sło wie Piotr
Na im ski i An na Pa luch (obo je z PiS),
kie dy rząd przed łu żał wy łącz ność ne go -
cja cyj ną cze skiej spół ce Ener go -Pro. Ich
zda niem, spół ka po win na po zo stać w rę -
kach Skar bu Pań stwa wła śnie ze wzglę -
du na ro lę, ja ką peł nią zbior ni ki
w Czorsz ty nie i Sro mow cach dla bez -
pie czeń stwa prze ciw po wo dzio we go
na Du naj cu i gór nej Wi śle.

– Z punk tu wi dze nia sys te mu ener ge -
tycz ne go w Pol sce, ca ło ści pol skiej ener -
ge ty ki, prąd pro du ko wa ny przez tę
elek trow nię ma war tość ułam ko wą. Na -
to miast oby dwa te zbior ni ki wod ne są
nie zwy kle wa żne dla bez pie czeń stwa
prze ciw po wo dzio we go po łu dnia Pol ski,
gór ne go bie gu Wi sły, Du naj ca. Od kie -
dy ten za lew zo stał od da ny do użyt ku,
du ża część na przy kład No we go Są cza
prze sta ła być za le wa na w cza sie du żych
po wo dzi. Dla cze go tak wa żna in sta la cja
hy dro tech nicz na w Pol sce ma być spry -
wa ty zo wa na i wy łą czo na z ge stii pol -
skie go pań stwa? – py tał Na im ski.

– Kto za gwa ran tu je bez pie czeń stwo
miesz kań ców do li ny Du naj ca po ni żej
za po ry czorsz tyń skiej – Kro ścien ka, Tyl -
ma no wej, Łąc ka i 100-ty sięcz ne go No -
we go Są cza? – wtó ro wa ła mu Pa luch.

Wi ce mi ni ster skar bu To masz Len kie -
wicz za pew niał, że no wy wła ści ciel bę -
dzie zo bo wią za ny do re spek to wa nia
pol skie go pra wa wod ne go i in struk cji
prze ciw po wo dzio wych w ta kim sa mym
stop niu, jak obec ny. 

Czy to wy star czy? Zda niem Lesz ka
Świ dra mo żna się oba wiać, że nie.
– Prze cież gó ra le po je cha li już
przed II woj ną świa to wą do pre zy den ta
Igna ce go Mo ścic kie go, że by zbu do wał

Czy Sądeczanie
powinni się bać
sprzedaży elektrowni
Czorsztyn?

– Sa mo rzą dow cy z Są dec czy zny po win ni ra mię w ra mię z na mi
nie uf nie ob ser wo wać sprze daż elek trow ni wod nej Czorsz tyn -
-Nie dzi ca – ape lu je do ko le gów Le szek Świ der, czło nek Za rzą du
Po wia tu No wo tar skie go.

FO
T. 

BW
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zbior nik, bo po wódź za bra ła wszyst ko
od Sro mow ca w dół. Po woj nie by ły już
ba da nia geo lo gicz ne. To na praw dę wa -
żny obiekt – prze ko nu je.

Przy po mi na skut ki po wo dzi z 1934
ro ku. Za czę ła się w lip cu od in ten syw -
nych opa dów desz czu w do rze czu Du -
naj ca. Już 16 lip ca osią gnę ła re kor do wą
wy so kość opa dów w cią gu jed nej do by,
ten po ziom nie zo stał do tąd po bi ty.

Wy lał Du na jec, Ka mie ni ca i Bia ła
Tar now ska. 17 lip ca 1934 r. wo da za la -
ła Cheł miec, He le nę, Wól ki, Za łu biń cze
i Pie kło. Przy bu dyn ku elek trow ni na ul.
Bar bac kie go mia ła wy so kość 1,5 m.
W ak cji ra tow ni czej udział bra ła za wo -
do wa straż po żar na, straż ko le jo wa
i woj sko. Lu dzi wy wo żo no z do byt kiem
z re jo nów ul. Win cen te go Po la i Że glar -
skiej, gdzie wo da w do mach się ga ła
po szy ję. Na wo do wska zie od no to wa -
no 595 cm.

W Ry trze zwa ły zie mi za ta ra so wa ły
tor ko le jo wy. W Łąc ku Du na jec zmie nił
ko ry to i pły nął dro gą. No wy Sącz był
od cię ty od świa ta. Że la zny most ko le jo -
wy na dro dze No wy Sącz – Tar nów ob -
ni żył się o metr. Sta ro sta Ma ciej Łach
wy dał ode zwy za bra nia ją ce pod no sze -
nia cen ar ty ku łów spo żyw czych i we -
zwał lu dzi do po mo cy po szko do wa nym.

Uto nę ło kil ka na ście osób, z cze go
naj wię cej w Klę cza nach. W tym kil ka
ma łżeństw, ro dzi ców z dzieć mi. Ka ta -
stro fal ny prze pływ wo dy wy niósł w tych
dniach 3600 me trów na se kun dę. Stra ty
w wy ni ku po wo dzi sza co wa no na 100
mln (po nad 15 mln do la rów) przed wo -
jen nych zło tych. Sta ro sta po dał, iż do -
tknię tych po wo dzią i znisz czo nych
zo sta ło po nad 120 gmin. Wo da za la -
ła 7556 ha. Z in wen ta rza ży we go zgi nę -
ło: 1 koń, 59 sztuk by dła, 130 sztuk
trzo dy chlew nej, 2840 sztuk dro biu i kró -
li ków, 164 pni pszczół. W sa dach i ogro -
dach znisz cze niu ule gło 3954 drze wa
owo co we. Po nad to wo da uszko dzi ła lub
za bra ła 100 wo zów, 300 płu gów, 300
bron, 120 siecz karń, 200 młyn ków

do zbo ża. Fa la po wo dzio wa znisz czy -
ła 270 bu dyn ków miesz kal nych, 111 sto -
dół, 120 sta jen, 76 chle wów, 25
spi chle rzy, 115 piw nic, 52 bro gów, 3
mły ny, fa bry kę me bli, ra fi ne rię, tar tak.
Na dro gach pań stwo wych i wo je wódz -
kich znisz cze niu i uszko dze niu ule gło 21
mo stów; na dro gach po wia to wych wez -
bra ne wo dy znisz czy ły 18 mo stów
i 56 km na wierzch ni dróg. Naj więk sze
stra ty od no to wa no na dro gach gmin -
nych. We dług da nych po da nych przez
sta ro stę Ła cha, wsku tek po wo dzi, na Są -
dec czyź nie oko ło 10 ty się cy osób po zo -
sta ło bez środ ków do ży cia.

„Ilu stro wa ny Ku rier Co dzien ny” opi -
sy wał: „Prze pięk na do li na Du naj ca
na prze strze ni od Szczaw ni cy do Goł ko -
wic przed sta wia ob raz strasz ny. Ob ser wu -
ją cy ma wra że nie, że to nie wy nik
ka ta stro fy po wo dzi, ale ka ta stro fy trzę sie -
nia zie mi. W miej scach, gdzie by ły wio -
ski, zwłasz cza w do pły wach Du naj ca,
znaj du ją się obec nie wą wo zy, do ły, za pa -
dli ska. Nie któ re, ca łe, ci che pod kar pac kie
wio ski po zni ka ły z po wierzch ni zie mi,
po zni ka ły ła ny zbóż, po zni ka li lu dzie...”

W su mie wiel ka wo da w 1934 ro ku za -
la ła w Pol sce 1260 ki lo me trów kwa dra -
to wych, za bi ja jąc 55 osób. Uszko dze niu,
bądź znisz cze niu, ule gło 22.059 bu dyn -
ków, 167 km dróg, 78 mo stów. War tość
po wsta łych szkód oce nio no na 12 mi lio -
nów ów cze snych do la rów, czy li 60,3 mi -
lio na przed wo jen nych zło tych.

(BW)
Fot. BW oraz ar chi wum, ze źró deł: zbio ry

„Rocz ni ka Są dec kie go”, neu -san dez.net, 
al bum „Tar nów na sta rej fo to gra fii”.FO

T. 
AR

C
H

.

No wy Sącz pod czas wiel kiej po wo -
dzi w 1934 ro ku
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W
po łu dnie od by ła się
w Miej skim Ośrod ku
Kul tu ry przy al. Wol no -
ści ju bi le uszo wa aka de -

mia, na któ rą zło ży ły się m.in.
pre zen ta cja hi sto rii ban ku (film i ksią -
żka Je rze go Le śnia ka), wy stą pie nia go -
ści i kon cert Są dec kiej Or kie stry
Sym fo nicz nej pod ba tu tą Lesz ka Miecz -
kow skie go i so li stów (Na ta lia Za brze -
ska, Ro mu ald Spy chal ski, Wa cław
Wa cła wiak, To masz Ja rosz).

***
Ob cho dzą cy stu le cie Bank Spół dziel -

czy w No wym Są czu na ro dził się ja ko

spół dziel nia kre dy to wa pod za bo rem au -
striac kim. No wy Sącz w tym okre sie
prze ży wał burz li wy roz wój ko lei nio są -
cej dla mia sta i re gio nu po stęp cy wi li za -
cyj ny. Rok, w któ rym za ło żo no Bank
Spół dziel czy, jest jed nym z naj wa żniej -
szych w dzie jach No we go Są cza
w XX wie ku. Mo żna wręcz za ry zy ko -
wać twier dze nie, że w 1912 r. mia sto
osią gnę ło szczyt roz wo ju cy wi li za cyj -
ne go z uwa gi na od da nie do użyt ku
dwóch klu czo wych in we sty cji: wo do -
cią gów miej skich i sie ci elek trycz nej.
Je że li do da my ro sną ce w si łę pro duk cyj -
ną Warsz ta ty Ko le jo we i li nię ko le jo wą,

po wsta ją ce mniej sze za kła dy prze my -
sło we, bo om bu dow la ny z eks plo zją se -
ce sji, bo ga te ży cie kul tu ral ne i prę żną
dzia łal ność or ga ni za cji pa trio tycz no -
-spo łecz nych, to otrzy ma my ob raz mia -
sta dy na micz ne go, nie za ścian ko we go,
li czą ce go się – mi mo nie do stat ków
– w tej czę ści Ga li cji. Sącz miał wte dy
swo ją bel le épo que, stał się mia stem
w peł ni zeu ro pe izo wa nym.

W 1912 r. bur mi strzem mia sta, wy -
bra nym dwa na ście lat wcze śniej, był dr
Wła dy sław Bar bac ki, ad wo kat, ope ra -
tyw ny za rząd ca, świet ny ad mi ni stra tor
i bu dow ni czy. Je go rzą dy trwa ły
do 1918 ro ku.

Bar bac kie go na zy wa no „wiel kim
czło wie kiem ma łe go mia sta” i „mę żem
opatrz no ścio wym o wy jąt ko wych zdol -
no ściach or ga ni za cyj nych, ener gii,
przed się bior czo ści i kon se kwen cji”. Mi -
mo upły wu stu le cia, dzie ło Wła dy sła wa

Bank Spół dziel czy w No wym Są czu 1912–2012

Stu la tek po ży cza 
pie nią dze i pła ci pro cen ty
W so bo tę, 26 ma ja, od by ły się ob cho dy ju bi le uszu 100-le cia Ban -
ku Spół dziel cze go w No wym Są czu. O godz. 10 w po ło żo nym
po są siedz ku ko ście le ko le jo wym zo sta ła od pra wio na Msza św.
w in ten cji zmar łych i obec nych pra cow ni ków ban ku.

Załoga Banku Spółdzielczego w roku jubileuszowym 2012
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Bar bac kie go jest trwa łe i de cy du je
wciąż o ob li czu mia sta.

***
19 kwiet nia 1912 r. w Do mu Ro bot -

ni czym przy ul. Zyg mun tow skiej w No -
wym Są czu z ini cja ty wy świa tłych
ko le ja rzy utwo rzo no To wa rzy stwo Ro -
bot ni czo -Kre dy to we z ogra ni czo ną po -
rę ką. Za ło ży cie la mi by li to ka rze,
ślu sa rze, za wia dow cy, kon duk to rzy.

Pierw szy Za rząd z 1912 r.
Fran ci szek Au gu sty no wicz, Fe liks La chie -
wicz, Ry szard Mę dlar ski.
Pierw sza Ra da Nad zor cza z 1912 r.
Wik tor Gru szec ki, Sta ni sław Bie lań ski, Jan
Kut ta, Wła dy sław Lu bacz, Igna cy Mich no,
Jó zef No wak, Igna cy Pa żu cha, Teo dor Przy -
staw ski, Jó zef Star czew ski, Le opold Wój cik.

Pierw szy sta tut To wa rzy stwa, uchwa -
lo ny na wal nym zgro ma dze niu 19
kwiet nia 1912 r., zo stał za re je stro wa ny
w Są dzie Han dlo wym w No wym Są czu
na pod sta wie uchwa ły te goż Są du z 15
lip ca 1912 r. 

To wa rzy stwo Ro bot ni czo -Kre dy to we
wy ro sło w cie niu ko lei, w osie dlu
do dziś na zy wa nym po pu lar nie ko le jo -
wym (for mal nie: Przy dwor co wym), któ -
re go głów ny mi punk ta mi by ły: dwo rzec
ko le jo wy, tzw. Sta ra Ko lo nia, ko ściół
ko le jo wy pw. Św. Elżbie ty (od 1937 r.
Naj święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa), Dom

Ro bot ni czy, szko ła po wszech na, przy -
chod nia le kar ska.

PIERW SZY CZŁO NEK,
PIERW SZA PO ŻYCZ KA

Pierw szym człon kiem To wa rzy stwa
zo stał Zyg munt Ga bry el Kle men sie wicz
(1874–1948), le karz, po li tyk, dzia łacz
spo łecz ny, re dak tor cza so pism ro bot ni -
czych m.in. „Ro bot ni ka”, od 1913 r. po -
seł do Ra dy Pań stwa we Wied niu,
póź niej szy żoł nierz Le gio nów i w nie pod -
le głej Pol sce dy rek tor Ogól no pań stwo we -
go Związ ku Kas Cho rych i Ubez pie czal ni
Spo łecz nej w Kra ko wie, po seł i se na tor
w okre sie mię dzy wo jen nym.

Przy ję to go 26 lip ca 1912 r., po wpła -
cie udzia łu w wy so ko ści 10 ko ron.

2 wrze śnia 1912 ro ku pierw szą po -
życz kę otrzy mu je Jan Klim kow ski
w kwo cie 120 ko ron, opro cen to wa -
ną 7,5 proc. plus 1 proc. na ad mi ni stra -
cję. Pierw szy okres dzia łal no ści
To wa rzy stwa był po myśl ny i zo stał za -
mknię ty zy skiem w wy so ko ści 637 ko -
ron i 9 ha le rzy.

Przez 12 lat, do 1924 r. księ go wość
To wa rzy stwa pro wa dził Fran ci szek Au -
gu sty no wicz.

I WOJ NA ŚWIA TO WA
Roz po czę ta 28 lip ca 1914 r. pierw sza

woj na świa to wa wy ha mo wa ła do brze
za po wia da ją cy się roz wój To wa rzy stwa.
Dzia łal ność wzno wio no 1 lip ca 1915 r. 

W 1917 r. To wa rzy stwo sku pia ło 381
człon ków, je go ma ją tek prze kra czał 11
tys. ko ron.

W II RZECZ PO SPO LI TEJ
Wraz z od zy ska niem nie pod le gło ści

przez Pol skę To wa rzy stwo zła pa ło wiatr
roz wo jo wy w ża gle. Od no to wa ło szyb -
ki wzrost ilo ści człon ków i zło żo nych
udzia łów. Po sze rzy ło za ufa nie wła ści -
cie li po wie rzo nych oszczęd no ści. 31
grud nia 1919 r. mia ło już 456 człon ków
i le gi ty mo wa ło się re kor do wym zy -
skiem: 3.629 ko ron.

Na po cząt ku lat dwu dzie stych To wa -
rzy stwo nio sło po moc swym człon kom
przez udzie la nie ni sko opro cen to wa -
nych kre dy tów, bro niąc ich przed li -
chwia rza mi i wy zy ski wa cza mi, któ rzy
czę sto pół le gal nie opa no wa li część in -
sty tu cji fi nan so wych. 

Po wpro wa dze niu pol skiej usta wy
spół dziel czej w 1922 r. To wa rzy stwo
Kre dy to wo -Ro bot ni cze zmie ni ło na zwę
na Spół dziel nię Kre dy to wo -Ro bot ni czą. 

Przez nie speł na rok ko rzy sta no z bu -
dyn ku Ka sy na Miej skie go przy ul. Ja -
giel loń skiej 18 (obec nej sie dzi by
Spół dziel ni Ogrod ni czej „Zie mia Są dec -
ka”), obok Ka plicz ki Szwedz kiej.

W 1924 r. wpro wa dzo na zo sta ła wy -
mia na ma rek na zło te w sto sun ku
za 1.800.000 ma rek – 1 zło ty. Ca ły fun -
dusz Spół dziel ni „po żar ła” in fla cja,
a wkła dy oszczęd no ścio we – głów -
na pod sta wa zgro ma dzo nych fun du szy
– zo sta ły po chło nię te przez wy mia nę
pie nię dzy, co bez wi ny ze stro ny Spół -
dziel ni, pod wa ży ło za ufa nie do dal sze -
go lo ko wa nia oszczęd no ści w no wej
wa lu cie. 

W la tach 1926–1927 w po rów na niu
do lat po przed nich na stą pił wzrost za po -

Sie dzi ba cen tra li ban ku przy Al. Ba -
to re go 73 w Nowym Sączu
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trze bo wa nia na po życz ki. W 1925 r.
udzie lo no 257 po ży czek, w 1926 r.
– 312, w 1927 r. – 643. 

Wo bec ro sną cych za dań zwią za nych
z ob słu gą księ go wą za szła po trze ba za -
trud nie nia pierw sze go eta to we go pra -
cow ni ka. Zo sta ła nim bu chal ter ka Jó ze fa
Rych te rów na.

Rok 1928 Spół dziel nia za koń czy ła
zy skiem 5.827 zł, któ ry po dzie lo no
na fun dusz re zer wo wy – 876 zł, dy wi -
den dę od udzia łów – 2.504 zł, bu do wę
wła sne go do mu – 500 zł.

Po 50–100 zł prze zna czo no m.in. na:
fun dusz wdów i sie rot po człon kach,
opła ce nie au to ra bi lan su, fun dusz wcza -
sów, bi blio te kę Związ ku Za wo do we go
Ko le ja rzy, Te atr Ro bot ni czy, ko mi tet ro -
dzi ciel ski, Ro bot ni cze To wa rzy stwo
Śpie wa cze „Echo”, To wa rzy stwo Uni -
wer sy te tu Ro bot ni cze go, Ko mi tet Przy -
ja ciół Dzie ci, Or ga ni za cję Ko biet PPS,
szwal nię, po moc straj ku ją cym ro bot ni -
kom w Ja zow sku, bu do wę do mu związ -
ko we go we Lwo wie.

W 1931 r. Spół dziel nia za 40 tys. zł
(na pod sta wie uchwa ły wal ne go zgro -
ma dze nia z 1929 r.) za ku pi ła po ło wę
bu dyn ku, łącz nie trzy po miesz cze nia
przy ul. Ba to re go 78 w No wym Są czu.
Prze nie sio no tam biu ra i ar chi wum.
W 1932 r. do Ra dy Spół dziel ni wszedł
zna ny wów czas dzia łacz spo łecz ny, pra -
cow nik PKP Jan Go liń ski. 

Na ko niec 1934 r. Spół dziel nia li czy -
ła już 1791 człon ków. Ka pi tał wła sny
wy no sił 235 tys. zł. Wy so kość udzia łu
wy no si ła 50 zł, wpi so we 5 zł. Opro cen -
to wa nie wkła dów oszczęd no ścio -
wych: 5,5-6 proc. Opro cen to wa nie
kre dy tu: 9 proc.

W 1936 r. Spół dziel nia za trud nia ła
już czte rech eta to wych pra cow ni ków
i po sta no wi ła zbu do wać wła sny dom
czyn szo wy na po sia da nej par ce li
przy ul. Sien kie wi cza.

3 li sto pa da 1936 r. de le ga cja są dec -
kiej Spół dziel ni uczest ni czy ła w Kra ko -
wie w po grze bie swe go za słu żo ne go
człon ka i dzia ła cza Igna ce go Da szyń -
skie go, pierw sze go pre mie ra nie pod le -
głej Pol ski i mar szał ka Sej mu.

22 grud nia 1937 r. od da no do użyt ku
bu dy nek przy ul. Sien kie wi cza. Koszt
in we sty cji wy no sił 100.000 zł. Nad zór
tech nicz ny pro wa dził inż. Ze non Re mi.

Za mie rze nie zre ali zo wa no w cią gu ro -
ku. Re kor do we tem po (10 mie się cy) bu -
do wy i so lid ne wy ko na nie wzbu dzi ły
uzna nie są dec kie go spo łe czeń stwa. 

W 1938 r. Spół dziel nia do to wa ła To -
wa rzy stwo Uni wer sy te tów Ro bot ni -
czych, To wa rzy stwo Przy ja ciół Dzie ci,
wspie ra ła fun dusz po mo cy gło du ją cym
dzie ciom w Hisz pa nii, ma cie rze szkol -
ne w Cie szy nie i Gdań sku, ko mi tet dla
bez ro bot nych, wdo wy po człon kach
Spół dziel ni, miej sco we szko ły. 

Spół dziel nia za trud nia ła sied miu eta -
to wych pra cow ni ków., w tym na sta no -
wi sku księ go wej Ma rię Ży wic ką.

Wkła dy oszczęd no ścio we osią gnę ły
naj wy ższy z do tych cza so wych sta -
nów: 591.000 zł.

NOTOWANIA
W PRZEDEDNIU
II WOJNY ŚWIATOWEJ
Kur sy wa lut
1 funt szter ling – 25,93 zł
1 do lar – 5,30 zł
1 mar ka nie miec ka – 2,12 zł
1 zlo ty – 6,53 fran ka fran cu skie go
Ce ny
Chleb żyt ni 1 kg – 31 gro szy
Mię so wo ło we 1 kg – 1,50 zł
Mle ko 1 l – 27 gro szy
Cu kier 1 kg – 1 zł
Elek trycz ność 10 KWh – 5,20 zł
Pła ce
Ro bot nik za go dzi nę – 78 gro szy
Na uczy ciel w szko le śred niej (mie sięcz nie)
– 260 zł
Ge ne rał dy wi zji (mie sięcz nie) – 1500 zł
Po rucz nik (mie sięcz nie) – 265-324 zł.

W ob li czu na ra sta ją ce go za gro że nia
wo jen ne go, 6 kwiet nia 1939 r. uchwa -
lo no 3000 zł na po życz kę obro ny prze -
ciw lot ni czej oraz 1000 zł na Fun dusz
Obro ny Na ro do wej.

LA TA OKU PA CJI 
NIE MIEC KIEJ

7 wrze śnia 1939 ro ku No wy Sącz zo -
stał za ję ty przez woj ska hi tle row skie.
Sa mo rząd Spół dziel ni, mi mo oku pa cji,
po sta no wił dzia łać da lej. Pierw sze ze -
bra nie dy rek cji w no wych wa run kach
od by ło się 26 wrze śnia 1939 r. Mi mo
oku pa cji, dzia łal ność – choć w ogra ni -
czo nym za kre sie – by ła kon ty nu owa na.

16 mar ca 1941 r. zmie nio no na zwę
na: Spół dziel nia Kre dy to wo -Lu do wa.

W kwiet niu 1942 r. za dzia łal ność
kon spi ra cyj ną aresz to wa no: pre ze sa Ra -
dy Ja na Mat kow skie go oraz jej człon -
ków – Ja na Go liń skie go, Pio tra
Głów czy ka, Ka zi mie rza Za bżę.

Jan Mat kow ski i Piotr Głów czyk zo -
sta li za mę cze ni w obo zie kon cen tra cyj -
nym w Au schwitz. Ja na Go liń skie go
i Ka zi mie rza Za bżę po mie sięcz nym
wię zie niu zwol nio no do do mu.

29 li sto pa da 1942 r. Spół dziel nia
otrzy ma ła ko lej ny cios: ge sta po uwię zi -
ło prze wod ni czą ce go Ra dy Ry szar da
Mę dlar skie go i na stęp nie prze wod ni czą -
ce go taj nej ko mór ki PPS w po wie cie no -
wo są dec kim Fran cisz ka Ko wal skie go.

Ry szard Mę dlar ski zo stał za mor do -
wa ny po cię żkich tor tu rach w wię zie niu
są dec kim 9 lu te go 1943 r. Miał wte -
dy 78 lat. Fran cisz ka Ko wal skie go wy -
wie zio no do Au schwitz.

Na wy raź ne po le ce nie władz nie -
miec kich bi lans za 1942 r. spo rzą dzo no
w ję zy ku nie miec kim.

W 1943 na po le ce nie władz nie miec -
kich bu dy nek i lo ka le Spół dziel ni
przy ul. Alei Nie miec kiej (Ba to re go) zo -
sta ją za ję te na biu ra dla Ost bah mu.
Spół dziel nia znaj du je lo kal za stęp czy
rów nież przy Alei Nie miec kiej, ale
pod nu me rem 48.

W 1944 r. Spół dziel nia prze kształ ci -
ła się w Bank Spół dziel czy. W dru giej
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po ło wie te go ro ku spła ty po ży czek zo -
sta ły wstrzy ma ne. Pra cow ni ków Ban ku
po wo ła no do prac przy oko pach woj -
sko wych. Zbli ża ją cy się front i od wrót
wojsk nie miec kich spo wo do wał cał ko -
wi ty za stój w dzia łal no ści Ban ku.

PO WOJ NIE
Po raz pierw szy w wy zwo lo nym już

No wym Są czu Ra da i dy rek cja Ban ku
Spół dziel cze go ze bra ły się 7 lu te -
go 1945 r. Pra cę pod ję ła księ go wa Ma -
ria Ży wic ka. W mar cu 1945 r. Bank
wzno wił dzia łal ność kre dy to wą. Opro -
cen to wa nie usta lo no na 10 proc. plus 2
proc. kosz ty ad mi ni stra cyj ne.

Człon ka mi dy rek cji i Ra dy Nad zor -
czej Ban ku by li wte dy: Jan Go liń ski,
Fran ci szek Pa choń, Jan Ryb czyk, Ste fan
Tur ski, Jan Au gu styn, Mi chał Groń, Jó -
zef Ma ciasz, Wła dy sław So wa, Ka rol
No wak i Ma rian Re pel.

Bank z uwa gi na złe wa run ki pra cy
w wy naj mo wa nym lo ka lu przy ul. Ba -
to re go 48, jak rów nież ogra ni czo ną po -
wierzch nię we wła snym bu dyn ku
przy ul. Ba to re go 78, po sta no wił wy -
dzie rża wić lo kal w śród mie ściu przy ul.
Ja giel loń skiej 36 i prze nieść tam biu ra
na tych miast po opusz cze niu lo ka lu
przez woj sko so wiec kie. Bu dy nek wła -
sny przy ul. Ba to re go prze ję ły PKP.

Człon ko wie sa mo rzą du ban ko we go
włą czy li się spo łecz nie w or ga ni za cję
władz miej skich i po wia to wych: Ja -

na Au gu sty na, Ja na Go liń skie go, Ma ria -
na Re pe la, Ja na Ryb czy ka, Wła dy sła wa
So wę, Ka zi mie rza Za bżę wy bra no rad -
ny mi Ra dy Miej skiej i Po wia to wej z ra -
mie nia PPS, a Ja na Go liń skie go
człon kiem Za rzą du Mia sta.

Bank udzie lił mia stu do raź nej po -
życz ki w kwo cie 50.000 zł do cza su
otrzy ma nia do ta cji od władz cen tral -
nych, z prze zna cze niem na za bez pie cze -
nie da chu na bu dyn ku ra tu szo wym, by
nie do pu ścić do znisz cze nia za byt ko wej
sa li po sie dzeń.

W po wo jen nych mie sią cach szyb ko
ro sło za po trze bo wa nie na po życz ki.
W 1946 r. Bank wsparł kre dy to wo: fun -
dusz od bu do wy kra ju 10.000 zł, a na po -
trze by mia sta i elek trow ni miej skiej
prze zna czył 1.000 zł.

W 1947 r. przy padł ju bi le usz 35-le -
cia ist nie nia Ban ku, któ ry – mi mo
dwóch wo jen świa to wych – prze trwał
za wie ru chy hi sto rycz ne i na dal się roz -
wi jał. Z tej oka zji, w świę to Kon sty tu -
cji 3 Ma ja, przed do mem Ban ku
Spół dziel cze go przy ul. Sien kie wi cza
wy ko na no wspól ną fo to gra fię człon ków
Ra dy Nad zor czej, Za rzą du i za słu żo nej
księ go wej Ma rii Ży wic kiej. 

W 1948 r. roz po czął się okres cen tra -
li za cji i ogra ni cza nia sa mo rząd no ści
spół dziel czej. Pol ski sys tem ban ko wy
za spra wą sta li now skiej dok try ny eko -
no micz nej prze kształ cał się w mo del
mo no ban ku. De kret o re for mie ban ko -

wej w znacz nej czę ści ubez wła sno wol -
nił dzia łal ność ban ków spół dziel czych,
któ re nie mo gły już przyj mo wać i pro -
wa dzić wkła dów oszczęd no ścio wych
na wła sny ra chu nek, a tyl ko dzia łać
w imie niu Po wszech nej Ka sy Oszczęd -
no ści. Ban ki Spół dziel cze za tra ci ły cha -
rak ter spół dziel czy.

W la tach 1912–1950 człon ka mi To -
wa rzy stwa (Spół dziel ni, Ban ku) by ło
– we dług udo ku men to wa nych re je strów
– 4.822 człon ków.

GMINNA KASA
SPÓŁDZIELCZA

W no wych wa run kach wal ne zgro -
ma dze nie 25 czerw ca 1950 r., przy ję ło
no wy sta tut, któ ry m.in. zmie nił do tych -
cza so wą na zwę: Bank Spół dziel czy
– na Gmin na Ka sa Spół dziel cza oraz
zli kwi do wał Ra dę Nad zor czą, któ rą za -
stą pio no 7-oso bo wą Ko mi sją Re wi zyj -
ną. Środ ki kre dy to we po cho dze nia
pań stwo we go by ły li mi to wa ne, źró dła -
mi do cho du sta ły się pra wie wy łącz nie
opła ty za ob słu gę ka so wą Gmin nej
Spół dziel ni „Sa mo po moc Chłop ska”
w No wym Są czu i Chełm cu.

W 1953 r. w ra mach dal szej cen tra li -
za cji ban ko wo ści Gmin ne Ka sy Spół -
dziel cze zo sta ły prze ka za ne z Ban ku
Rol ne go do Na ro do we go Ban ku Pol -
skie go. Dzia łal ność Kas ogra ni czo no
wy łącz nie do kre dy to wa nia ma ło -
i śred nio rol nych chło pów. By ły to po -
życz ki na: za kup zbóż, na wo zów sztucz -
nych i by dła, or kę i siew oraz drob ne
re mon ty. 

KA SA SPÓŁ DZIEL CZA
W 1956 r. wal ne zgro ma dze nie

człon ków de le ga tów Gmin nej Ka sy
Spół dziel czej zmie ni ło na zwę na: Ka sa
Spół dziel cza w No wym Są czu.

Te re nem dzia łal no ści Ka sy sta ły się
No wy Sącz, Bie go ni ce, Cheł miec, Chom -
ra ni ce, Ka mion ka Wiel ka, Li bran to wa,
Na ści szo wa, Myst ków, Piąt ko wa, Sie dl -
ce, Trze trze wi na, Wie lo gło wy i Za wa da.

W 1958 r. ka sy spół dziel cze od zy ska -
ły pra wo do gro ma dze nia wkła dów
na wła sny ra chu nek, udzie la nia po ży -
czek z fun du szy wła snych na ce le nie -
zwią za ne z pro duk cją rol ną. 

W No wym Są czu sta no wi sko kie -
row ni ka Ka sy Spół dziel czej po wie rzo -
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no 1 sierp nia 1958 r. Ma rii Se ra fin.
Prze wod ni czą cym Za rzą du zo stał dłu -
go let ni czło nek i dzia łacz Spół dziel ni
Jan Go liń ski. Ka sie przy wró co no dzia -
łal ność spo łecz no -wy cho waw czą, 

W 1958 r. Ka sa wspar ła do ta cja mi
na stę pu ją ce za da nia i in sty tu cje: bu do -
wę po mni ka Ada ma Mic kie wi cza
w No wym Są czu – 1.000 zł, bu do wę
„Do mu Chło pa” w War sza wie – 500 zł,
Zwią zek Za wo do wy Pra cow ni ków NBP
– 500 zł, To wa rzy stwo im. Ma rii Ko -
nop nic kiej – 500 zł, Fun dusz Roz wo ju
Zie mi Są dec kiej – 500 zł, stra że po żar -
ne – 750 zł, Bi blio te kę Pu blicz ną w No -
wym Są czu – 250 zł. 

BANK SPÓŁ DZIEL CZY
W 1961 r. przy ję to no wy sta tut, w któ -

rym Ka sa Spół dziel cza zmie ni ła na zwę
na Bank Spół dziel czy. Prze wod ni czą cym
Ra dy Nad zor czej wy bra no przed sta wi -
cie la Gmin nej Spół dziel ni „Sa mo po moc
Chłop ska” Ze fi ra Gień ca, któ ry za stą pił
do tych cza so we go prze wod ni czą ce go Ja -
na Ma za ne ca. Z po dzia łu nad wy żki Bank
udzie lił do ta cji na prze bu do wę Ryn ku
w No wym Są czu – 1.000 zł.

2 czerw ca 1967 r. po wo ła no no wy
Za rząd w skła dzie: prze wod ni czą cy
– Cze sław Mar cisz, człon ko wie – An to -
ni Gre la i Cze sław Je leń. W 1968 r.
Bank po przez Ko ła Go spo dyń Wiej -

skich wspo ma gał fi nan so wo or ga ni zo -
wa nie dzie ciń ców wiej skich w okre sach
na si lo nych prac rol ni czych. Do to wał
rów nież bu do wę Do mu Spo koj nej Sta -
ro ści w No wym Są czu i Po mni ka Cen -
trum Zdro wia Dziec ka w War sza wie,
od bu do wę Zam ku Kró lew skie go
w War sza wie, kon ty nu ował po moc dla
„wal czą ce go Wiet na mu”.

Bank za spo ka jał po trze by kre dy to we
jed nej czwar tej rol ni ków po wia tu no wo -
są dec kie go, ob słu gi wał 48 wsi. W cią -
gu 10 lat ilość udzie la nych kre dy tów
wzro sła o 11 mln zł.

W 1973 r. w związ ku z no wym po -
dzia łem ad mi ni stra cyj nym po wia tu no -
wo są dec kie go Bank Spół dziel czy
w No wym Są czu ob jął swym dzia ła -
niem: mia sto No wy Sącz, gmi nę No wy
Sącz, gmi ny Cheł miec i Ka mion ka Wiel -
ka. Bank ob słu gi wał m.in. Re jo no wą
Spół dziel nię Za opa trze nia i Zby tu w No -
wym Są czu i GS Cheł miec, do ko ny wał
wy płat na zle ce nie PZU, Pań stwo we go
Ośrod ka Ho dow li Za ro do wej i Spół dziel -
ni Ogrod ni czej Zie mi Są dec kiej.

W 1973 r. za ło ga Ban ku li czy ła 20
pra cow ni ków, któ ry mi kie ro wa ła
na pod sta wie peł no moc nic twa udzie lo -
ne go przez Za rząd kie row nik Ma ria Se -
ra fin. Bank miał 5.419 człon ków,
prze cięt ny udział na jed ne go człon ka
wy no sił 214 zł. W 1974 r. na stą pi ła

zmia na na sta no wi sku dy rek to ra Ban ku,
któ rym zo stał Ta de usz Go lec.

W 1975 r. Bank Spół dziel czy w No -
wym Są czu zo stał te re no wą pla ców ką
Ban ku Go spo dar ki Żyw no ścio wej dla
ob słu gi ban ko wo -kre dy to wej in dy wi -
du al ne go rol nic twa, rze mio sła, han dlu
i usług. Udzie lał kre dy tów in we sty cyj -
nych i ob ro to wych, z któ rych ko rzy sta -
ły w pierw szej ko lej no ści go spo dar stwa
spe cja li zu ją ce się w pro duk cji ho dow -
la nej, sa dow nic twie i wa rzyw nic twie,
ko ope ru ją ce z go spo dar stwa mi uspo -
łecz nio ny mi oraz ze spo ły pro du cen tów
rol nych.

Bank włą czył się do prze bu do wy wsi
pol skiej. Kre dy to wał m.in. po wsta ją ce
dość po wszech nie w epo ce Edwar da
Gier ka go spo dar stwa spe cja li stycz ne,
po śred ni czył w sprze da ży zie mi z Pań -
stwo we go Fun du szu Zie mi i w ob ro cie
mię dzy są siedz kim.

W 1977 r. Bank uzy skał bar dzo wy -
so ką oce nę swej pra cy, pla su jąc się
w trój ce naj lep szych ban ków w wo je -
wódz twie no wo są dec kim. W mię dzy -
ban ko wym współ za wod nic twie pra cy
za ło ga Ban ku za ję ła pierw sze miej sce
w wo je wódz twie no wo są dec kim. W re -
jo nie dzia ła nia Ban ku Spół dziel cze go
w No wym Są czu znaj do wa ło się 8 tys.
go spo darstw. Z kre dy tów ko rzy sta ło
rocz nie 700 go spo da rzy 

W 1978 r. bank za trud niał 31 osób.
Udzie lił 59 mln zł kre dy tów, któ re po -
zwo li ły m.in. na wy bu do wa nie 37 bu -
dyn ków in wen tar skich, 14 szklar ni, 7
ferm jaj czar sko -dro biar skich i 10 do -
mów miesz kal nych.

Wpro wa dze nie sta nu wo jen ne go 13
grud nia 1981 r. wy ha mo wa ło dzia łal -
ność spo łecz no -wy cho waw czą Ban ku,
nie za kłó ci ło na to miast dzia łal no ści fi -
nan so wej. 

30 lip ca 1982 r. no wym prze wod ni -
czą cym Za rzą du Ban ku zo stał Jó zef Pio -
ru nik, a człon ka mi Jó zef Ja skul ski
i Le opold Ci soń.

31 grud nia 1982 r. Bank li czył 2.328
człon ków (z te go 1.025 ko biet),
w tym 1.267 rol ni ków i 112 rze mieśl ni -
ków. Na wkła dach oszczęd no ścio wych
zgro ma dzo no 99 mln zł. Bank, obej mu -
jąc za się giem dzia ła nia 12 gmin, udzie -
lił 59,7 mln zł kre dy tów. Efek tem by ło
m.in. wy bu do wa nie 60 obiek tów pro duk -

Pra cow ni cy ban ku w 1961 r. Od le wej sie dzą: Ge no we fa Pie trzak, Emi lia Szcze pa -
nek, Te re sa Weł na, Sta ni sław Ku rze ja. Sto ją: Ade laj da Le śniak, Ed mund Mi cha lik
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cyj nych i 40 bu dyn ków miesz kal nych, 12
kur ni ków i 187 szklar ni, za kup 131 sztuk
by dła, wy pro du ko wa nie 1675 ton ogór -
ków i po mi do rów o war to ści 91 mln zł.

25 czerw ca 1983 r. zmie nio no dy rek -
cję: Ta de usza Gol ca za stą pił Ta de usz
Le śniak (8 lip ca 1983 r.).

W 75. ro ku dzia łal no ści, 1 mar -
ca 1987 r., ju bi le uszo we ze bra nie przed -
sta wi cie li do ko na ło wy bo ru no wej Ra dy
Nad zor czej. Oto jej skład: pre zes Ze fir
Gie niec, człon ko wie: Piotr Ry ma no -
wicz, Sta ni sła wa Po pie la, Ha li na Pla ta,
Sta ni sław Wiel gus, Da nu ta Bo rek, Jan
Uszko, Sta ni sła wa Pie try ka, Alek san der
Szka ra dek, Au gust Le gut ko, Grze gorz
Lat ko, Ta de usz Kul pa, Mi chał Mo rań -
ski, He le na Fed ko, Fran ci szek Gu tow -
ski, Jan Cię żob ka, Eli giusz Frą czek,
An drzej Król i Sta ni sław Wójs.

Bank w jubileuszowym roku
75-lecia istnienia:
ilość człon ków: 3,7 tys. człon ków,
ob ro ty rocz ne: 47 mld zł
zgro ma dzo ne oszczęd no ści: 300 mln zł
udzie lo ne kre dy ty: 600 mln zł
zysk: 15 mln zł
ob słu ga: 5,5 tys. go spo darstw
za ło ga: 15 osób

NA WOL NYM RYN KU
Wraz z trans for ma cją ustro jo wo -go -

spo dar czą, na po cząt ku 1990 r. ban ki
spół dziel cze we szły w wol ny ry nek fi -
nan so wy. Usta wa z 20 stycz nia 1990 r.

zli kwi do wa ła związ ki spół dziel cze,
a tym sa mym wszel ki nad zór nad dzia -
łal no ścią ban ków spół dziel czych. Pol -
skie or ga ni za cje spół dziel cze pod ję ły
pró bę kon so li da cji i pod trzy ma nia wię -
zi bra nżo wych w ce lu obro ny
przed mar gi na li za cją czy wręcz li kwi da -
cją. W 1992 r. Bank Spół dziel czy w No -
wym Są czu odłą czył się od Ban ku
Go spo dar ki Żyw no ścio wej i zrze szył się
z Ban kiem Unii Go spo dar czej SA
w War sza wie. 

W lu tym 1992 r. dy rek to rem zo stał
Be ne dykt Po rę ba, któ re go jed no cze śnie
wy bra no człon kiem Za rzą du. W tej sy -
tu acji Za rząd dzia łał w skła dzie: pre zes
Jó zef Ja skul ski, wi ce pre zes Jó zef Wójs
i Be ne dykt Po rę ba.

WRESZ CIE NA SWO IM
W 1991 r. od zy ska no po la tach pier -

wot ną sie dzi bę Ban ku przy ul. Ba to re -
go 78, bu dy nek za ku pio ny w 1931 r.
i na stęp nie utra co ny w wy ni ku za wie ru -
chy wo jen nej i póź niej szej zmia ny
ustro ju. Oka za ły dwu pię tro wy, hi sto -
rycz ny obiekt o po wierzch ni użyt ko -
wej 952 m≤, z piw ni ca mi o po wierzch ni
240 m≤ uro czy ście otwo rzył w li sto pa -
dzie 1993 r. pre zy dent No we go Są cza
– po seł Je rzy Gwi żdż.

Na po cząt ku lat dzie więć dzie sią tych
no wo są dec ki Bank Spół dziel czy prze -
ży wał trud ny okres w swo jej dzia łal no -
ści. Za rząd Ban ku zo stał zo bo wią za ny
przez NBP do opra co wa nia pro gra mu
na praw cze go, któ ry po za ak cep to wa niu
przez bank zrze sza ją cy BUG SA i NBP
re ali zo wa ny był w la tach 1995–1997. 

Był to bo daj naj trud niej szy okres
dzia ła nia Ban ku, cha rak te ry zu ją cy się
czę sty mi zmia na mi per so nal ny mi.
W 1995 r. pre ze sem Za rzą du zo stał
Woj ciech Ku lak, wi ce pre ze sem – An -
na Zą ber, człon kiem – Mie czy sław Za -
jąc. W 1998 r. no wym pre ze sem zo sta ła
An na Zą ber, a wi ce pre ze sem Bar ba ra
Szta ba -Wa law ska.

Pod ję te dzia ła nia na praw cze przy nio -
sły po zy tyw ne efek ty: Bank wy szedł
z kry zy su i na stęp ne la ta cha rak te ry zo -
wa ły się już je go znacz nym roz wo jem.
Pod ko niec XX wie ku Bank znacz nie
po sze rzył gro no klien tów. 

W XXI w. Bank sys te ma tycz nie uno -
wo cze śniał swo ją ofer tę usług, aby speł -

nić ocze ki wa nia swo ich klien tów, wdro -
żył no wo cze sne pro duk ty ban ko we, za -
in sta lo wa no też kil ka ban ko ma tów.

W 2002 r. z po łą cze nia dwóch ban -
ków zrze sza ją cych i czte rech ban ków
re gio nal nych po wstał Bank Pol skiej
Spół dziel czo ści SA, z któ rym Bank
Spół dziel czy w No wym Są czu pod pi sał
umo wę zrze sze nia. 

W 2004 r. na stą pi ło przy łą cze nie
Ban ku Spół dziel cze go w Gród ku
nad Du naj cem., któ re go dłu go let ni dy -
rek tor Ma rian Fur tak zo stał wi ce pre ze -
sem pla ców ki w No wym Są czu.

Po za świad cze niem peł nej ga my
usług ban ko wych pla ców ka dą ży rów -
nież do umac nia nia wię zi z lo kal ną spo -
łecz no ścią, wspie ra jąc to śro do wi sko
fi nan so wo. Co rocz nie Bank prze ka zu je
znacz ne kwo ty na wspar cie lo kal nych
ini cja tyw spo łecz no -kul tu ral nych.
Od sze ściu lat Bank spon so ru je Je sien -
ny Fe sti wal Te atral ny or ga ni zo wa ny
przez Miej ski Ośro dek Kul tu ry w No -
wym Są czu pod pa tro na tem pre zy den ta
No we go Są cza.

Kie ro wa ne wspar cie fi nan so we Bank
uzna je ja ko sku tecz ną po moc w pro pa -
go wa niu kul tu ry, spor tu i czyn ne go wy -
po czyn ku wśród na szych człon ków
i klien tów.

***
W ostat nich la tach po mi mo wzro stu

kon ku ren cji na ryn ku oraz wy ma gań
wo bec ca łe go sek to ra Bank cią gle się
roz wi ja i osią ga do bre wy ni ki fi nan so -
we. Śred nia dy na mi ka pię ciu pa ra me -
trów (ak ty wów, fun du szy brut to,
de po zy tów kre dy tów i zy sku) w la -
tach 2008-2010 wy nio sła 20 proc., za co
Bank zo stał wy ró żnio ny w VI edy cji
Kon kur su Ge par dy Biz ne su za dy na -
micz ny roz wój.

WI ZY TÓW KA JU BI LA TA
W RO KU JU BI LE USZO WYM

W 2012 r. Bank pro wa dzi dzia łal ność
po przez cen tra lę w No wym Są czu
przy Ale jach Ste fa na Ba to re go, od dział
w Gród ku nad Du naj cem oraz 8 punk -
tów ob słu gi klien ta w No wym Są czu,
Ka mion ce Wiel kiej, Wie lo gło wach
i Ro żno wie.

Po ten cjał Ban ku sta no wią je go lo kal -
ni wła ści cie le i klien ci oraz wy kwa li fi -
ko wa ni pra cow ni cy. Bank za trud nia 49
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osób po sia da ją cych do świad cze nie za -
wo do we i kwa li fi ka cje od po wia da ją ce
współ cze snym wy mo gom pra cy w ban -
ko wo ści. 

O wiel ko ści i dy na mi ce roz wo ju
Ban ku świad czą na stę pu ją ce wskaź ni ki
fi nan so we:

Bank za rzą dza ak tu al nie ak ty wa mi
na po zio mie 113., 6 mln zł. Zgro ma -
dził 99,5 mln zł de po zy tów na ra chun -
kach bie żą cych i ter mi no wych, rocz nie
udzie la kre dy tów na su mę po nad 46 mln
zł. Fun du sze wła sne Ban ku po nad 10
mln zł, czy li ok. 2,3 mln eu ro, tj. po -
nad dwa ra zy więk sze od wy ma ga nych
pra wem.

Bank po sia da 3.566 człon ków. Pro -
wa dzi 11.886 ra chun ków ban ko wych,
w tym 9.417 de po zy to wych i 2.468 kre -
dy to wych. Przy na le żność Ban ku
do Gru py BPS i bez po śred nia współ pra -
ca z BPS SA gwa ran tu je za rów no sta -
bil ność i wspar cie w re ali za cji bie żą cych
za dań jak i stra te gicz nych pla nów roz -
wo ju. Bank dzia ła w gru pie przy jed no -
cze snej peł nej au to no mii. 

Nad zór nad dzia łal no ścią Ban ku
spra wu je Ra da Nad zor cza w skła dzie:

Prze wod ni czą cy: Jó zef Głód
Za stęp ca prze wod ni czą ce go: Ma rian Fur tak
Se kre tarz: He le na Ku dlik
Człon ko wie: Da nu ta Bo rek, Iza be la Dłu go -
pol ska, Wie sła wa Jaś kie wicz, Le szek Ka li -

now ski, Jó zef Mół ka, Wie sław Pa cho ta, Cze -
sła wa Skrzy piec, An drzej Wo da.

Ban kiem kie ru je Za rząd w skła dzie:
Pre zes: An na Zą ber 
Wi ce pre zes: Bar ba ra Szta ba Wa law ska
Wi ce pre zes: Ma ria Twar dow ska
Głów ną księ go wą jest Ja ni na Haj duk, dy rek -
to rem od dzia łu w Gród ku nad Du naj cem
Kry sty na Ga la ro wicz.

POD SU MO WA NIE
Sto lat w ży ciu czło wie ka to ma rze -

nie osią gal ne przez nie licz nych. Sto lat
w ży ciu in sty tu cji, zwłasz cza w burz li -
wych la tach wo jen i gwał tow nych prze -
mian ustro jo wych, to wiel ka epo ka.
W cią gu tych stu lat Bank Ju bi lat, je go
dzia łal ność pod le ga ły licz nym prze obra -
że niom, de ter mi no wa nym przez hi sto -
rię, wa run ki ryn ko we i re gu la cje
praw ne. Z ma łej in sty tu cji sa mo po mo -
co wej na sta wio nej na kre dy to wa nie
wła snych człon ków zmie nił się w ostat -
nich la tach w pla ców kę fi nan so wą
o uni wer sal nym cha rak te rze, wy kra cza -
ją cą po za ob szar mia sta.

Bank prze ży wał cię żkie kry zy sy (np.
hi per in fla cję na po cząt ku lat dwu dzie -
stych i re pre sje ze stro ny oku pan ta nie -
miec kie go), po tra fił jed nak je prze ła mać
i prze trwać, wbrew trud no ściom i prze -
szko dom, świad cząc o si le ru chu spół -
dziel cze go w No wym Są czu.

Spe cy fi ką są dec kiej in sty tu cji, po -
dob nie jak in nych po krew nych ban ków
spół dziel czych, był jej na ro do wy, pa trio -
tycz ny cha rak ter, któ ry miał szcze gól ne
zna cze nie w okre sie po wsta nia, a więc
pod za bo rem au striac kim, a ta kże
w okre sie dwóch wo jen świa to wych,
wy ra ża ją cy się w wal ce eko no micz nej
nie tyl ko o utrzy ma nie, ale ta kże o roz -
wój pol skie go sta nu po sia da nia.

Po 1945 ro ku te po zy tyw ne prze mia -
ny za kłó ci ła jed nak zmia na ustro ju,
pod po rząd ko wa nie ca łej go spo dar ki,
a wiec ta kże sek to ra ban ko we go, za da -
niom po li tycz nym. Idee spół dziel cze
ule gły wów czas wy pa cze niom: Bank
prze stał re ali zo wać wła sne, sa mo dziel -
ne za da nia i ce le, sta jąc się wy ko naw cą
pla nów i za dań okre śla nych przez pań -
stwo. Nie zni we czył jed nak po czu cia
od po wie dzial no ści i wię zi spo łecz no ści
lo kal nej, co za wsze by ło fun da men tem
je go dzia łal no ści.

Szan są na po now ny roz wój sta ło się
przej ście z go spo dar ki cen tral nie ste ro -
wa nej na go spo dar kę ryn ko wą. Nie
wszyst kie ban ko we pla ców ki spół -
dziel cze prze trwa ły okres trans for ma cji
ustro jo wo -eko no micz nej. Na szczę ście
no wo są dec ki Bank Spół dziel czy udo -
wod nił, że po tra fi funk cjo no wać w no -
wych wa run kach i stał się trwa łym
ele men tem są dec kie go kra jo bra zu ban -
ko we go, wpro wa dza jąc no we roz wią -
za nia praw no -fi nan so we wy ni ka ją ce
z fak tu przy stą pie nia, a na stęp nie przy -
na le żno ści Pol ski do Unii Eu ro pej skiej.
Po zo stał ban kiem lo kal nym, co wy ni -
ka z tra dy cji i uwa run ko wań eko no -
micz nych; świad czą cym usłu gi
na rzecz osób za miesz ku ją cych głow -
nie na ob sza rze Są dec czy zny, ale za ra -
zem otwar tym na klien tów
spo za re gio nu i uni wer sal nym, ofe ru ją -
cym swo je usłu gi oso bom fi zycz nym,
rol ni kom, pod mio tom pro wa dzą cym
dzia łal ność go spo dar czą oraz jed nost -
kom sa mo rzą do wym. Po twier dza ją cym
swo ją ży wot ność i zdol ność do sto so -
wy wa nia się do dzia ła nia w ró żnych
wa run kach po li tycz nych i spo łecz no -
-go spo dar czych.

(HSZ)
Ma te riał opra co wa ny na pod sta wie ju bi le uszo -

wej mo no gra fii Ban ku Spół dziel cze go w No wym
Są czu 1912–2012 au tor stwa Je rze go Le śnia ka.Jubileusz 75-lecia banku w 1987 r.
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Kie dy w ma ju 1992 r. Ma ria i Ana tol Ross roz po czy na li dzia łal -
ność pry wat ną wraz ze zna jo my mi, po my słem by ła hur tow nia
elek trycz na przy ul. Pa de rew skie go w No wym Są czu, gdyż na ów -
cze snym ryn ku Są dec kim by ło ich tyl ko dwie. Nie spo dzie wa li się,
tak wie lu trud no ści zwią za nych z jej pro wa dze niem, w sy tu acji
zmian ustro jo wych ja kie do ko ny wa ły się po ro ku 1989, gdzie do -
pie ro otwie ra ło się okno na pry wat ny biz nes, wcho dzi ły no we
prze pi sy i usta wy nie rzad ko wy klu cza ją ce się na wza jem.

Du żym atu tem by ło otwar cie pry wat nej dzia łal no ści we wła -
snym lo ka lu, po nie waż od pa da ły opła ty czyn szo we.

– Po mysł przy szedł na tu ral nie. Ja i mąż ma my tech nicz ne wy -
kształ ce nie i ła twiej by ło nam się w tej dzie dzi nie od na leźć. Po -
cząt ki by ły trud ne. Po mi mo zgro ma dzo ne go ka pi ta łu, pie nię dzy
bra ko wa ło, a za to war trze ba by ło pła cić go tów ka – opo wia da
pani Ma ria. – Pa mię tam pierw szy za cią gnię ty kre dyt z ma rżą 120
proc. udzie lo ny tyl ko na rok. Spe dy cja prak tycz nie nie ist nia ła,
trze ba by ło po to war jeź dzić sa me mu set ki ki lo me trów i wy cze ki -
wać w dłu gich ko lej kach przy dzia łach zby tu. Dzi siaj my ślę, że
mie li śmy du żo de ter mi na cji i opty mi zmu roz po czy na jąc pra ce
na swój ra chu nek – do da je.

Po 10 la tach prze nie śli się do więk sze go bu dyn ku przy ul. Ró -
ża nej, za ku pio ne go po upa da ją cej Spół dziel ni In wa li dów, a po -
cząt kiem czerw ca te go ro ku cze ka ich ko lej na prze pro wadz ka.
Tym ra zem do no we go, bu dyn ku umiej sco wio ne go na ro gu ul. Pa -
de rew skie go i Ró ża nej.

Właściciele za wsze chcie li, by ich dzia łal ność by ła ro dzin nym
in te re sem, lecz cór ki mia ły in ne pa sje. Los oka zał się ła ska wy i ze -
słał pa ni Ma rii dwóch zię ciów, któ rzy za an ga żo wa li się w spra wy
fir my. Po śmier ci Ana to la Ros sa – wła ści cie la fir my - zię cio wie Je -
rzy Ba siń ski i Ma rek Ja błoń ski zo sta li współ wła ści cie la mi spół ki.

– Chłop cy po czu li przy sło wio we go blu esa i obaj ma ją zna -
czą cy wpływ na roz wój fir my – za zna cza pani Ma ria. – Je żdżą
na kur sy i szko le nia., gdyż bra nża elek tro nicz na jest sze ro ka
i szyb ko się roz wi ja, trze ba na bie żą co śle dzić no wo ści, by nie
zo stać z ty łu – do da je.

Na po cząt ku Hur tow nia Ma te ria łów Elek tro in sta la cyj nych dzia -
ła ła je dy nie na lo kal nym ryn ku. W tej chwi li po sze rza ob szar i wy -
cho dzi w Pol skę. Tym sa mym roz wi ja ją swój, i tak bo ga ty już,
asor ty ment oraz usłu gi. No wy bu dy nek, któ ry do użyt ku od da ny
zo sta nie po cząt kiem czerw ca, bę dzie miał po wierzch nię po -
nad 500 me trów kwa dra to wych. Bę dzie więc więk szy od po przed -
nie go, a szcze gól nie wa żny jest ma ga zyn i po wierzch nia biu ro wa.

– W elek try ce i elek tro tech ni ce ma my ca ły czas do czy nie nia
z no wo ścia mi. Mod ny ostat nio jest te mat ochro ny śro do wi ska,

a co za tym idzie, ro śnie za in te re so wa nie od na wial ny mi źró dła -
mi ener gii – ba te rie sło necz ne – mó wi pan Je rzy. – Sta ry bu dy -
nek zo sta nie przez nas wy ko rzy sta ny na no wą for mę dzia łal no ści
– do da je.

W obiek cie przy ul. Ró ża nej 1 po wsta nie pre fa bry ka cja – pro -
du ko wa ne bę dą roz dziel ni ce na po trze by ener ge ty ki i elek tro tech -
ni ki. Dzię ki te mu fir ma bę dzie mo gła roz wi jać ry nek sprze da ży
do cie ra jąc do no wych klien tów.

Roz wój spół ki, to ta kże no we miej sca pra cy. Z chwi lą otwar cia
no wej sie dzi by do 12 osób pra cu ją cych na sta łe, do łą czy kil ka ko -
lej nych pra cow ni ków.

– Trze ba mieć wy kształ ce nie elek tro tech nicz ne i chłon ny
umysł, że by na dą żać za szyb ki mi zmia na mi. Dla te go za le ży nam
też na mło dych lu dziach, któ rzy in te re su ją się tą bra nżą i z nią
wią żą swo ją przy szłość – za zna cza pan Je rzy. – Dla nas naj wa -
żniej sze jest za ufa nie klien ta do sprze daw cy. A że by je uzy skać
sprze daw ca mu si po sia dać od po wied nią wie dzę i do brze do ra -
dzić – do da je.

Hur tow nia Am per ofe ru je swo im klien tom sze ro ki asor ty ment
od przed mio tów co dzien ne go użyt ku, jak ża rów ki, po spe cja li -
stycz ne pro duk ty – urzą dze nia ste ru ją ce sil ni ka mi, ste row ni ki,
trans for ma to ry itd. Fir ma wy gry wa prze tar gi w mie ście i po za je -
go gra ni ca mi. Współ pra cu je też z du ży mi kon cer na mi, jest au to -
ry zo wa nym przed sta wi cie lem fir my ABB, pro du cen ta apa ra tu ry
roz dziel czej wy so kich, śred nich i ni skich na pięć, trans for ma to rów
roz dziel czych mo cy oraz sta cji i sys te mów elek tro ener ge tycz nych.

– Je ste śmy otwar ci na ka żde go klien ta, te go de ta licz ne go, in -
we sto ra i fir my, któ re po szu ku ją art. elek trycz nych, ka żdy zo sta -
nie ob słu żo ny pro fe sjo nal nie. Nie za my ka my się na ni ko go
– pod kre śla pan Je rzy.

20 LAT DOŚWIADCZENIA

Do no we go obiek tu zo sta nie prze nie sio na hur tow nia, a fir ma po więk szy
usłu gi o pre fa bry ka cję roz dziel nic na po trze by ener ge ty ki i elek tro tech ni ki
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ZA SAD NI CZE PO WO DY
UCHY LE NIA DE CY ZJI TO:

1. We wnętrz na sprzecz ność de cy zji
po le ga ją ca na roz pa trze niu wnio sku in -
we sto ra w ode rwa niu od ist nie ją ce go
tech no lo gicz ne go po wią za nia pla no wa -
nej in we sty cji z pro jek to wa ną ob wod ni -
cą pół noc ną, co z ko lei ro dzi
uza sad nio ne wąt pli wo ści co do wła ści -
wo ści wój ta Gmi ny Po de gro dzie.

2. Na ru sze nie art. 106 § 5 k.p.a.
w związ ku z art. 75 ust. 4 usta wy o udo -
stęp nia niu in for ma cji o śro do wi sku i je -
go ochro nie..., po przez wy da nie de cy zji
bez uzy ska nia sta no wi ska or ga nu
współ de cy du ją ce go, tj. wój ta Gmi ny
Cheł miec, wy ra żo ne go w for mie po sta -
no wie nia, na któ re słu ży za ża le nie a ta -
kże wy da nie po sta no wie nia
w przed mio cie stwier dze nia obo wiąz ku
prze pro wa dze nia oce ny od dzia ły wa nia
na śro do wi sko bez ja kie go kol wiek
udzia łu wój ta Gmi ny Cheł miec

3. Na ru sze nie art. 104 § 2 k.p.a. w zw.
z art. 82 ust. 1 usta wy śro do wi sko wej
po le ga ją ce na nie pre cy zyj nym, ogól ni -
ko wym i nie kon kret nym sfor mu ło wa -
niem więk szo ści wa run ków re ali za cji
pla no wa nej in we sty cji przez co, w za -
sad ni czej czę ści, są one nie mo żli we
do wy eg ze kwo wa nia bądź wy ko na nia.

4. Przy ję cie i roz pa trze nie wnio sku
in we sto ra po mi mo te go, że za łą czo -
na do nie go Kar ta In for ma cyj na za wie -
ra ła bra ki for mal ne, tj. nie okre śla ła
w spo sób pre cy zyj ny usy tu owa nia pla -
no wa ne go przed się wzię cia oraz po -
wierzch ni i do tych cza so we go spo so bu

wy ko rzy sty wa nia zaj mo wa nych nie ru -
cho mo ści (co sta no wi na ru sze nie art. 3
ust. 1 pkt. 5 lit. a i b usta wy śro do wi sko -
wej). Uchy bie nie to zo sta ło po wtó rzo ne
w za ska rżo nej de cy zji

***
De cy zja SKO wy wo ła ła bu rzę wśród

są dec kich sa mo rzą dow ców, a szcze gól -
nie in we sto ra – po wia tu no wo są dec kie -
go. Od da la re ali za cję in we sty cji o wie le
mie się cy, je że li nie la ta, co gro zi utra tą
do fi nan so wa nia dla te go za da nia
w kwo cie 13 mln eu ro, któ re cze ka ją
od po nad ro ku na Są de czan w Urzę dzie
Mar szał kow skim w Kra ko wie. By ła by
to praw dzi wa klę ska. 

Przy po mnij my, że tzw. ob wod ni ca
za chod nia No we go Są cza (dłu -
gość 6 km, dro ga jed no jez dnio wa o sze -
ro ko ści 7 m) mia ła się roz po czy nać

na ron dzie w Brze znej i koń czyć na pla -
no wa nym ron dzie na szo sie li ma now -
skiej (dro ga kra jo wa 28) w Bi czy cach
Dol nych, gdzie łą czy ła by się z ob wod -
ni cą pół noc ną. Ob wod ni ca prze bie ga ła -
by przez Brze zną, Po drze cze, Ni sko wą,
Cheł mic i Bi czy ce Dol ne. 

– Nikt się nie spo dzie wał, że prze -
szko da wyj dzie w ta kim mo men cie i z te -
go miej sca – mó wi sta ro sta
no wo są dec ki Jan Go lon ka, za rzu ca jąc
SKO pro wa dze nie straj ku wło skie go
w tej spra wie i pa ra li żo wa nie wa żnej dla
spo łecz no ści lo kal nej in we sty cji. Mi mo
wszyst ko sta ro sta wie rzy, że ob wod ni ca
za chod nia po wsta nie. Ro bo ty bu dow la -
ne mu szą się roz po cząć naj póź niej je sie -
nią przy szłe go ro ku, aby nie
prze pa dło 13 mln eu ro za re zer wo wa -
nych na ten cel w ka sie Urzę du Mar szał -
kow skie go. 

– Nie wy my śli li śmy so bie, że trze ba
„uwa lić” ob wod ni cę za chod nią. Nie
dzia ła li śmy z wła snej ini cja ty wy. Stro ny
od wo łu ją ce się zło ży ły ta kie wnio ski
i mu sie li śmy je roz pa trzyć, a wnio sko -
wa li, bo wójt Po de gro dzia i in we stor,
czy li sta ro sta, by li nie pre cy zyj ni – twier -
dzi pre zes SKO Ma ciej Cie siel ka i kre -
śli na uży tek sta ro sty ście żkę wyj ścia
z pa to wej sy tu acji.

Ze wzglę du na wa gę spra wy na si
Czy tel ni cy po win ni po znać ar gu men ty
obu stron, dla te go na dal szych stro nach
pu bli ku je my ob szer ne wy wia dy ze sta -
ro stą Ja nem Go lon ką i pre ze sem SKO
Ma cie jem Cie siel ką. 

(HSZ)

Ob wod ni ca za chod nia
za wi sła na wło sku
W dniu 30 kwiet nia br. skład orze ka ją cy Sa mo rzą do we go Ko le gium Od wo ław cze go w No wym
Są czu po roz pa trze niu pię ciu od wo łań od de cy zji wój ta Gmi ny Po de gro dzie usta la ją cej śro do wi -
sko we uwa run ko wa nia dla przed się wzię cia „Bu do wa za chod niej ob wod ni cy No we go Są cza
– po łą cze nie m. Brze zna z dro gą kra jo wą nr 28” po sta no wił uchy lić za ska rżo ną de cy zję w ca ło ści
i prze ka zać spra wę do po now ne go roz pa trze nia przez or gan I in stan cji.
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Dla cze go obu rzy ło Pa na stwier dze -
nie, że orze cze nie SKO w spra wie
ob wod ni cy za chod niej No we go Są -
cza to Pa na cię żka po ra żka?

– Wca le się nie obu rza łem na to
stwier dze nie, gdyż to nie jest mo ja oso -
bi sta po ra żka. My śmy zro bi li wszyst ko
co by ło mo żli we, na wet nie któ rzy nam
za rzu ca ją, że tro chę za szyb ko
i za wcze śnie ogło si li śmy prze targ
na wy ko naw stwo, ale nie chcie li śmy
tra cić ani dnia, bo kie row cy sto ją w kor -
kach na uli cy Wę gier skiej i na mo ście
he leń skim w No wym Są czu. To miesz -
kań cy po win ni być obu rze ni, że ta in we -
sty cja od cią gnie się przy naj mniej o rok,
je że li w ogó le zo sta nie zre ali zo wa na,
z po wo du dys ku sji aka de mic kiej, co by -
ło pierw sze: jaj ko czy ku ra?
Jak mo żna by ło ogła szać prze targ
na wy ko naw stwo ob wod ni cy, sko ro
nie by ła jesz cze zna na de cy zja SKO,
roz pa tru ją ce go od wo ła nia kil ku ro -
dzin od de cy zji śro do wi sko wej wój -
ta Po de gro dzia w spra wie tej tra sy?
Czy to nie by ło na gi na nie pra wa?

– Mo żna za py tać w ta kim ra zie, jak
mo żna by ło sta rać się o pie nią dze u mar -
szał ka wcze śniej, sko ro nie by ło in we -
sty cji? Usta wa: Pra wo Za mó wień

Pu blicz nych do pusz cza w przy pad ku
środ ków z Unii Eu ro pej skiej mo żli wość
unie wa żnie nia po stę po wa nia, je śli środ -
ki nie zo sta ną przy zna ne, czy li nie wy -
klu cza mo żli wo ści wcze śniej sze go
ogło sze nia prze tar gu. My śmy się sta ra li
o te pie nią dze, ma my umo wę przy go to -
wa ną do pod pi sa nia na do fi nan so wa nie.
Za bie ga li śmy o to ład nych pa rę lat, za -
nim by ła ja ka kol wiek kre ska na ma pie
prze bie gu no wej tra sy. Po dob nie z prze -
tar giem, pro ce du ry prze tar go we od wo -
ław cze też trwa ją. Umo wa nie jest
pod pi sa na, tu wiel kich kosz tów ani strat
nie po nie śli śmy, ale tak pro ce do wa li śmy
ca ły czas, rów no le gle, mak sy mal nie, że -
by nie stra cić ani dnia, na wet go dzi ny.
To nie jest po dob na sy tu acja. Nie
mo żna in we sty cji roz po czy nać, je -
że li się nie ma na nią pie nię dzy, to
jest lo gicz ny po rzą dek.

– Ja bar dzo dzię ku ję za ta ką kry ty kę,
przyj mu ję ją na praw dę z wiel ką ra do -
ścią, że wresz cie ktoś urząd kry ty ku je
za to, że coś ro bi za szyb ko.
SKO uchy la jąc de cy zję śro do wi sko -
wą wój ta Po de gro dzia, w 44-stro ni -
co wym uza sad nie niu po da ło czte ry
za sad ni cze po wo dy ta kie go orze cze -
nia, mię dzy in ny mi brak po wią za nia

tech no lo gicz ne go obu ob wod nic, za -
chod niej i pół noc nej, co skut ko wa ło
– zda niem Ko le gium – nie wła ści wo -
ścią or ga nu, któ ry wy dał de cy zję
śro do wi sko wą. W oce nie Ko le gium
tej de cy zji nie po win na by ła wy dać
wójt Po de gro dzia tyl ko Re gio nal ny
Dy rek tor Ochro ny Śro do wi ska.

– De cy zja śro do wi sko wa wój ta Po de -
gro dzia zo sta ła uchy lo na z zu peł nie in -
ne go po wo du. Dla te go, że wła śnie
ob wod ni cy pół noc nej nie ma. Ta ka pa -
dła ar gu men ta cja, czy li lo gi ki w tym nie
ma żad nej. Naj pierw po da ją, że jest po -

SKO
pro wa dzi 
strajk wło ski
Roz mo wa z JA NEM GO LON KĄ, 
sta ro stą no wo są dec kim
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wią za nie tech no lo gicz ne, wy wo dząc ze
słow ni ka ję zy ka pol skie go zna cze nie te -
go sło wa! Po dam cy tat z de cy zji SKO,
że by zro zu mieć na ja kim po zio mie
w ogó le my dys ku tu je my przy me ry to -
rycz nej spra wie. Pro szę po słu chać, bo to
ku rio zum: „Na wstę pie na le ży za uwa -
żyć, że po ję cie tech no lo gii, grec kie tech -
no, sztu ka, rze mio sło, lo gos, na uka jest
uży wa ne w ję zy ku pol skim w co raz szer -
szym kon tek ście zna cze nio wym.
A w związ ku z tą dy na mi ką, rów nież de -
fi ni cje ję zy ko we te go po ję cia for mu ło -
wa ne w słow ni kach nie są to żsa me,
przy czym naj bli ższą po wszech nym od -
czu ciom wy da je się de fi ni cja, we dle któ -
rej tech no lo gia to opra co wa na na uko wo
lub do świad czal nie me to da bądź pro ces
ro bie nia cze goś, po rów naj Mio dek Roz -
my śla nia nad mo wą” i tak da lej.

Tym cza sem my mó wi my o in we sty -
cji, a nie o słow ni ku ję zy ka pol skie go,
to jest po pro stu dys ku sja aka de mic ka
nad rze czą, któ ra jest bar dzo pro sta,
prak tycz na i któ rą re ali zo wa li śmy nie
po raz pierw szy wspól nie z Za rzą dem
Dróg Wo je wódz kich w Kra ko wie. Su -
ge ro wa nie Re gio nal ne mu Dy rek to ro wi
Ochro ny Śro do wi ska, że się nie zna
na prze pi sach ochro ny śro do wi ska, jest
tro chę… no wy jąt ko wą pew no ścią sie -
bie, swo jej wie dzy w tym za kre sie, ze
stro ny trzech osób. To nie jest bo wiem
Sąd Naj wy ższy, czy ja kaś nie omyl -
na Ra da Mę dr ców. To są trzy oso by,
trzech praw ni ków, któ rzy się pod pi sa li
pod de cy zją SKO z imie nia i na zwi ska:
Ma ciej Cie siel ka, Krzysz tof Wa la sek
i An drzej Ka dzik. Po dru giej stro nie ma -
my in we sto ra, re pre zen to wa ne go przez
Za rząd Dróg Wo je wódz kich w Kra ko -
wie, któ ry ta kich in we sty cji re ali zu je
kil ka dzie siąt rocz nie. WZD re ali zo wał
na na szym te re nie są sied nie in we sty cje:
ob wod ni cę Sta re go Są cza oraz ob wod -
ni cę Po de gro dzia i Sta deł, gdzie do dat -
ko wo na le ża ło się li czyć z ry go ra mi
śro do wi sko wy mi Na tu ra 2000. Jest po -
nad to fir ma pro jek to wa „Klo to ida”,
rów nież z ze spo łem praw nym, któ ra to
ro bi ła, jest wresz cie wójt Po de gro dzia
i na gle wszy scy się po my li li?! Wszyst -
ko by ło po przed nio ro bio ne tak sa mo
i rap tem te raz jest źle?! Coś tu nie gra.
Po szło o pie nią dze, a nie o krucz ki
praw ne. Dla cze go nie sta ra no się

sku tecz nie ne go cjo wać z prze ciw ni -
ka mi ob wod ni cy, któ rzy są wśród
miesz kań ców Chełm ca, Świ niar ska
i Po drze cza, na wet prze pła ca jąc
za tych kil ka nie ru cho mo ści?

– Z na szej stro ny zro bi li śmy wszyst -
ko, co by ło mo żli we i co by ło zgod ne
z pra wem. Dzi siaj tej ob wod ni cy nie
ma, więc jak mo gli śmy wy ku pić bu dyn -
ki, sko ro nie jest pod pi sa na umo wa
o do fi nan so wa niu z uwa gi na brak pra -
wo moc nej de cy zji śro do wi sko wej? Co
by śmy dziś z ni mi zro bi li? Gdzie jest
prze pis praw ny, któ ry nam po zwa la wy -

ku py wać bu dy nek pod coś, co być mo -
że nie bę dzie ni gdy re ali zo wa ne?
Nikt z pro te stu ją cych nie li czył
na to, że przed re ali za cją in we sty cji
do sta nie pie nią dze, cho dzi ło o sło wo
sta ro sty, że zo sta nie im rze tel nie
zre kom pen so wa na stra ta.

– Gdy by nie SKO, to dzi siaj ci lu dzie
mie li by już swo je pie nią dze, bo już by -
ło by po zwo le nie na bu do wę. Po wta -
rzam, nie mo że my za pła cić wcze śniej,
przed wy da niem po zwo le nia na bu do -
wę. Do pie ro to po zwo le nie gwa ran tu je,
że in we sty cja bę dzie re ali zo wa na. Nie
mo że my ku po wać pod coś in ne go, niż
pod kon kret ną in we sty cję.
Ale mo żna by ło przy naj mniej usta -
lić go dzi we staw ki wy ku pu nie ru -
cho mo ści? 

– Ko lej ność jest ta ka, że idzie bie gły,
on wy ce nia nie ru cho mość, a nie my
usta la my jej war tość w dro dze ne go cja -
cji. Tak zro bio no przy ob wod ni cy Po de -
gro dzia. Pa mię tam ile by ło wów czas
ar ty ku łów w ga ze tach na ten te mat,
a dzi siaj nie ma pro te stów. Pro szę po -
dejść do tych lu dzi, co by li wy własz cze -
ni, to by ły dwa do my, i spy tać ich, czy
zo sta li skrzyw dze ni.

Mo że tych roz mów tym ra zem by ło
za ma ło?

– Roz mo wy by ły. Mo gę po ka zać
ster ty do ku men tów ile od by ło się spo -
tkań z ka żdą z tych osób. Jed ną ro dzi nę
uda ło się za spo ko ić, za mie nia jąc dział -
kę, na to miast pew nych rze czy nie da się
prze sko czyć ze wzglę dów for mal no -
-praw nych. To są pu blicz ne pie nią dze,
pod kon kret ne za da nie. Po wta rzam jesz -
cze raz: je że li nie ma for mal nie te go za -
da nia – a je go for mal nie nie ma, bo nie
ma de cy zji o po zwo le niu na bu do wę,
czy li ze zwo le nia na re ali za cję in we sty -
cji dro go wej – to te go nie mo żna ru szyć.
Na wet nie mo żna ogło sić prze tar gu
na rze czo znaw cę. Pierw sza kon tro la
NIK -u i je ste śmy „ugo to wa ni”.
Co da lej, czy te 13 mi lio nów eu ro
prze zna czo ne na ob wod ni cę za chod -
nią jest stra co ne dla Są dec czy zny?

– To na wet nie 13 mi lio nów eu ro, bo
wy star czy 37 mi lio nów zło tych na zbu -
do wa nie ob wod ni cy za chod niej, a ta ka
jest naj ni ższa ofer ta. Zda je my so bie
spra wę, że ka żdy na stęp ny prze targ bę -
dzie dro ższy. Roz strzy ga li śmy prze targ
w okre sie, gdzie by ło jesz cze bar dzo
ma ło in we sty cji na ryn ku, czym póź niej,
tym bę dzie go rzej.

Co da lej? Po pierw sze, od wo ła my się
od orze cze nia SKO, bo ma my ta kie pra -
wo, do Wo je wódz kie go Są du Ad mi ni -
stra cyj ne go, pod no sząc te wszyst kie
ar gu men ty, o któ rych mó wi łem, a są
dzie siąt ki in nych. Na to miast naj gor szą
rze czą jest gra na zwło kę i po wrót tej de -
cy zji do wój ta gmi ny Po de gro dzie, któ ry
wy da no wą i od któ rej z du żym praw do -
po do bień stwem znów ktoś od wo ła się
do SKO. A Ko le gium mo że straj kiem
wło skim tę de cy zję spa ra li żo wać.
Pan su ge ru je ce lo wą po wol ność
dzia ła nia SKO…

– Ko deks Po stę po wa nia Ad mi ni stra cyj -
ne go obo wią zu je wszyst kich. Przy po mnę,
że KPA da je mie siąc na roz strzy gnię cie
spra wy, a w spra wach skom pli ko wa nych
– dwa mie sią ce. Tym cza sem no wo są dec -
kie SKO po trze bo wa ło pra wie pół ro ku
na wy da nie de cy zji.
Pan za rzu ca człon kom Ko le gium sa -
bo to wa nie ob wod ni cy za chod niej?

– Je że li się ty le mie się cy pro ce du je,
to jak to na zwać?
Twier dzi pan, że pre zes Cie siel ka

Gdy budowaliśmy
obwodnicę Starego
Sącza, to ukazywały się
artykuły, że to droga do
nikąd. Dzisiaj proszę
powiedzieć ludziom,
którzy nią jeżdżą, że to
jest droga do nikąd. 

FO
T. 

H
SZ
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pro wa dził strajk wło ski ze swo imi
współ pra cow ni ka mi?

– Ja po pro stu nie ro zu miem, dla cze -
go w tak wa żnej dla Są dec czy zny spra -
wie mo żna pro ce do wać ty le cza su! Dla
mnie, ja ko przed sta wi cie la miesz kań -
ców, nie urzęd ni ka tyl ko sta ro sty z po -
śred nie go wy bo ru, to jest ge ne ral nie
nie zro zu mia łe. Pra wo nie po win no słu -
żyć do te go, że by udo wad niać, że się
cze goś nie da zro bić.
Me ce nas Woj ciech Gą sio row ski,
peł no moc nik dwóch ro dzin, któ re
sku tecz nie od wo ła ły się od de cy zji
śro do wi sko wej wój ta Po de gro dzia
twier dzi, że skar ga do są du ad mi ni -
stra cyj ne go na orze cze nie SKO nie
ma szans po wo dze nia, że to stra ta
pie nię dzy i cza su.

– Nie od no szę się do tych ar gu men -
tów tyl ko cią gle pod kre ślam, że ci co
opra co wy wa li i sto ją za tą de cy zją śro -
do wi sko wą dla ob wod ni cy za chod niej,
to nie są ama to rzy. To są lu dzie, któ rzy
ma ją za so bą dzie siąt ki te go ty pu de cy -
zji i na ich do świad cze niu mo żna po le -

gać. I to są rów nież praw ni cy z naj wy -
ższej pół ki, czy li gdzie dwóch praw ni -
ków, tam trzy zda nia.
Wie rzy pan, że ta in we sty cja ma
jesz cze szan se?

– Mu szę wie rzyć i bę dę wie rzył
do ostat nie go dnia, bo do te go mnie zo -
bo wią zu ją miesz kań cy, że by śmy nie sta li
w kor kach w nie skoń czo ność na mo ście
he leń skim i na uli cy Wę gier skiej, dla te -
go, że zda niem SKO zna cze nie sło wa
tech no lo gia mo żna roz sze rzyć…
Jak dłu go w Urzę dzie Mar szał kow -
skim w Kra ko wie bę dą cze ka ły
na są de czan pie nią dze prze zna czo -
ne na ob wod ni cę za chod nią?

– In we sty cję mu si my za koń czyć
do koń ca 2014 ro ku, a sa me pra ce bu -
dow la ne bę dą trwać 16 mie się cy.
Kie dy trze ba in we sty cję roz po cząć,
że by pie nią dze nie prze pa dły?

– Ro bo ty bu dow la ne trze ba roz po -
cząć naj póź niej je sie nią przy szłe go ro ku.
I do te go cza su wszyst kie pro ce du -
ral ne spra wy zo sta ną za ła twio ne
i front ro bót ru szy?

– Oczy wi ście, że tak, bo za na mi sto -
ją do tych cza so we in we sty cje, któ re re ali -
zo wa ne by ły w tym sa mym try bie.
Za na mi sto ją rów nież po trze by miesz -
kań ców i ogrom ny wy si łek wie lu lu dzi,
że by te pie nią dze, któ re na nas cze ka ją,
tra fi ły na Są dec czy znę i że by śmy mo gli
za jąć się ostat nim eta pem ukła du ko mu -
ni ka cyj ne go No we go Są cza, czy li do -
mknię ciem ob wod nic są dec kich. Jesz cze
jed no: SKO na pi sa ło, że ob wod ni ca za -
chod nia jest po wią za na tech no lo gicz nie
rów nież z pro jek to wa ną ob wod ni cą pół -
noc ną. Ka żda dro ga, je że li nie jest śle pa,
jest z ja kąś in ną po wią za na. Ob wod ni ca
za chod nia w pierw szym rzę dzie jest po -
wią za na z ist nie ją cą dro gą kra jo wą nr 28
Wa do wi ce – Prze myśl, a gdy by śmy tak
roz sze rza li, to mo gli by śmy rów nież
wszyst kie ob wod ni ce na tej dro dze włą -
czyć w tę pro ce du rę. Jest tech no lo gicz nie
po wią za na rów nież z dro gą wo je wódz -
ką 969 i da lej dro gą w kie run ku gra ni cy
w Mnisz ku, gdzie się bu du je most. Też bę -
dzie od dzia ły wa nie te go ru chu na ob wod -
ni cę za chod nią. Jak by śmy per ana lo gia
przy ję li ro zu mo wa nie SKO, to po win no
się ob wod ni cę za chod nią pro ce do wać ra -
zem z pół noc ną, mo stem w Mnisz ku i dia -
bli wie dzą z czym jesz cze!
Czy nie jest to do bry mo ment, aby
się jesz cze raz za sta no wić nad prze -
bie giem ob wod ni cy za chod niej? Nie
milk ną gło sy, że tra sa Brze zna – Bi -
czy ce Dol ne nie jest wła ści wa, że
ob wod ni ca win na bie gnąć wzdłuż
wa łów du naj co wych.

– Tra sa żad nej z tych ob wod nic nie
by ła ni gdy wła ści wa. Gdy bu do wa li śmy
ob wod ni cę Sta re go Są cza, to uka zy wa -
ły się ar ty ku ły, że to dro ga do ni kąd.
Dzi siaj pro szę po wie dzieć lu dziom, któ -
rzy nią je żdżą, że to jest dro ga do ni kąd.
By ły dy le ma ty, jak po pro wa dzić ob -
wod ni cę Sta deł i Po de gro dzia. By ły pro -
te sty wo bec kil ku wa rian tów. Te raz też
by ły trzy wa rian ty. Fa chow cy wy bra li
je den – to wa riant naj mniej ucią żli wy,
bo tra sa po bie gnie prak tycz nie pod li nia -
mi wy so kie go na pię cia. Je że li tam jej
nie prze pro wa dzi my, to mo że my w ogó -
le za po mnieć o bu do wie ja kich kol wiek
ob wod nic No we go Są cza. Bo mniej zur -
ba ni zo wa ne go te re nu niż tam nie znaj -
dzie my ni gdzie. A po za tym po pa trz my
tro chę sze rzej na spra wę. Ob wod ni ca
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ma wy pro wa dzać ruch na ze wnątrz mia -
sta, a nie wpro wa dzać go do środ ka. Ka -
żda dro ga we wnątrz miast to jest dro ga
śred ni co wa, we wnętrz na, a ob wod ni ca
po win na, ta ka jest jej ro la, wy pro wa dzić
cię żki ruch tran zy to wy z No we go Są -
cza. To co jest w mie ście, to już ro la pre -
zy den ta. On so bie z tym da ra dę.
Na to miast my pra cu je my z mar szał kiem
po to, aby od cią żyć mia sto No wy Sącz.
A cze mu ta tra sa bę dzie słu ży ła, je -
że li rów no le gle nie po wsta nie ob -
wod ni ca pół noc na z dru gim mo stem
na Du naj cu? Ob wod ni ca za chod nia
bez ob wod ni cy pół noc nej nie bę dzie
ob wod ni cą No we go Są cza lecz co
naj wy żej Świ niar ska i Chełm ca.

– Te sa me za rzu ty sta wia no przy ob -
wod ni cy Sta re go Są cza: dla cze go nie
bu du je cie wcze śniej ob wod ni cy Po de -
gro dzia itd. Nie wiem, co by ło pierw sze,
ku ra czy jaj ko, ale ja kaś ko lej ność być
mu si. Te eta py re ali za cji ukła du ko mu -
ni ka cyj ne go No we go Są cza zo sta ły
w 2001 ro ku usta lo ne, mo gły być zu peł -
nie ina czej, ale tak zo sta ło przy ję te i my
się te go pla nu twar do trzy ma my. Oso bi -
ście uwa żam, że po win no to być od dru -
giej stro ny bu do wa ne.
Czy li naj pierw ob wod ni ca pół noc na?

– Tak, ale to nie mo ja ro la, ja ro bię to
co jest mo żli we, a tam to by ło nie wy ko -
nal ne, nie ste ty, nie z mo jej wi ny. Pro szę
nie sta wiać nam za rzu tu, że coś ro bi my.
Ro bi my to co jest mo żli we i to co fa -
chow cy wy bra li, że jest naj lep sze. Je ste -
śmy już po roz mo wach i z pre zy den tem
mia sta, i z wój tem gmi ny Cheł miec.
Gdy by orze cze nie SKO w spra wie ob -
wod ni cy za chod niej by ło in ne, to zaj -
mo wa li by śmy się już ob wod ni cą
pół noc ną, że by jak naj szyb ciej do mknąć
ten układ. Ale że by po wa żnie my śleć
o ob wod ni cy pół noc nej, to dziś mu si my
przy go to wy wać pro jek ty i de cy zję śro -
do wi sko wą, a to jest, jak się oka zu je,
dro ga przez mę kę.
Czy sto sun ki na li nii sta ro sta no wo -
są dec ki – pre zy dent No we go Są cza
są po praw ne?

– Uwa żam, że tak. Jak po wie dzia łem,
roz ma wiam z pre zy den tem No wa kiem
o tym na stęp nym eta pie, czy li ob wod ni -
cy pół noc nej, tyl ko na stęp ne go eta pu nie
mo że być bez ob wod ni cy za chod niej.
Nie któ rzy ko men to wa li, że naj pierw

„pa dła” ob wod ni ca pół noc na, a te -
raz za chod nia z po wo du skon flik to -
wa nia elit są dec kich.

– Czy ja je stem kon flik to wym czło -
wie kiem? Ab so lut nie nie! Nie mo żna
pa trzeć na kwe stie pu blicz ne przez pry -
zmat oso bi stych spraw. Aku rat z pre zy -
den tem No we go Są cza współ pra ca
ukła da mi się do brze. Obaj zda je my so -
bie spra wę, że pro blem ob wod ni cy pół -
noc nej mu si my wspól nie roz wią zać dla
do bra Są dec czy zny. Al bo ona pój dzie
przez mia sto i wte dy bę dzie in we sto rem
pre zy dent, al bo tro chę po za mia stem
i wte dy bę dzie in we sto rem po wiat lub
wo je wódz two, ale to, czy ona pój dzie

ki lo metr bli żej lub da lej nie ma żad ne -
go zna cze nia. Wręcz prze ciw nie, na wet
to po sze rza mo żli wo ści in we sty cyj ne.
Współ pra ca pa na sta ro sty z pre zy -
den tem być mo że jest do bra, tyl ko
że od wie lu lat ta współ pra ca nie
idzie w kie run ku roz wią za nia naj -
wa żniej sze go pro ble mu miesz kań -
ców, ja kim jest nie dro żny układ
ko mu ni ka cyj ny.

– To jest ogól nie pro blem miast pre -
zy denc kich, któ re prze ję ły za da nia
wszyst kich dróg na swo im te re nie: kra -
jo wych, wo je wódz kich, po wia to wych
i gmin nych. I o ile na po cząt ku to by ło
bar dzo atrak cyj ne, bo sub wen cja dro go -
wa by ła do syć du ża, to po tem się oka -
za ło, że in we sty cje dro go we są bar dzo
kosz tow ne. I tu się za czy na pro blem,
a nie z po wo du ja kichś ani mo zji.

Ode rwij my się od tej co dzien no ści.
Gdy by śmy dzi siaj za mknę li te mat ob -
wod ni cy za chod niej i pół noc nej – a dys -
ku tu je my też z pre zy den tem
o mo der ni za cji dro gi przez Po rę bę, któ -
ra by ła by łącz ni kiem z Bie go nic do dro -
gi kra jo wej nr 75 na Kry ni cę – to
w za sa dzie ma my ruch sa mo cho do wy
wy pro wa dzo ny na ze wnątrz, po wsta nie
pier ścień ob wod nic wo kół No we go Są -

cza. I wte dy pre zy dent mia sta mo że so -
bie w ka żdym miej scu, gdzie chce, prze -
rzu cać mo sty przez Du na jec, bu do wać
dro gi we wnętrz ne, nie na zy wa jąc ich
ob wod ni ca mi, no bo ja kże tak zwa -
na ob wod ni ca po łu dnio wa przez śro dek
mia sta mia ła by iść? Nie na zy waj my te go
ob wod ni cą, to jest dro ga tran zy to wa, śred -
ni co wa i nie mów my, że to jest coś za coś.
Ca łą sztu ką jest bu do wać nie za swo je pie -
nią dze. I my to wła śnie ro bi my.
Ale do sta li ście za dysz ki?

– Do ob wod ni cy Po de gro dzia do ło -
ży li śmy mi lion zło tych, a kosz to wa ła
po nad 50 mi lio nów. Do ob wod ni cy Sta -
re go Są cza tak sa mo. Nie sztu ką jest wy -
ło żyć pie nią dze z wła snej kie sze ni
i wy bu do wać. Spró buj my ścią gnąć,
osku bać ile się da środ ki unij ne, mak sy -
mal nie wy cią gnąć z Kra ko wa, wspól nie,
ra zem z pre zy den tem No we go Są cza,
dla na szych miesz kań ców. Ja ko po wiat
nie je ste śmy kon ku ren cją dla mia sta, nie
za mie rzam ści gać się w żad nym wy ści -
gu z pre zy den tem No wa kiem, choć ro -
zu miem, że dla nie któ rych jest
pro ble mem, że aku rat po wiat jest in we -
sto rem ob wod ni cy za chod niej.
Pa nie sta ro sto, nie ma już ko go
„sku bać”, naj lep szy mo ment
na „sku ba nie” już mi nął, koń czą się
środ ki unij ne…

– Środ ki na to za da nie są imien nie za -
pi sa ne w MRPO w tak zwa nym in dy ka -
tyw nym wy ka zie pro jek tów klu czo wych.
Wa run kiem ich uru cho mie nia jest uzy -
ska nie pra wo moc nej de cy zji śro do wi sko -
wej. Chcę przy po mnieć, że de cy zja
o środ kach na ob wod ni cę sta ro są dec ką
za pa dła na ostat nim po sie dze niu ko mi te -
tu ste ru ją ce go w Kra ko wie, gdzie re pre -
zen to wa łem po wiat no wo są dec ki.
Prze gło so wa li śmy wte dy, w po ro zu mie -
niu z pre zy den ta mi Kra ko wa i Tar no wa
oraz sta ro stą tar now skim, prze su nię cie
środ ków na trzy wa żne in we sty cje: jed -
ną w Tar no wie, jed ną w Kra ko wie
i na ob wod ni cę Sta re go Są cza. A po tem
uda ło się jesz cze prze for so wać ob wod ni -
cę sta ro są dec ką na pierw sze miej sce
w tym ran kin gu prio ry te tów in we sty cyj -
nych. Czy li to nie jest tak, że pie nię dzy
w ogó le nie ma. One z oszczęd no ści bę -
dą na pew no, ale bądź my przy go to wa ni
do te go cza su. Ze środ ków unij nych wy -
re mon to wa li śmy ostat nio 20 ki lo me trów

To mieszkańcy powinni
być oburzeni, że ta
inwestycja odciągnie się
przynajmniej o rok, jeżeli
w ogóle zostanie
zrealizowana.
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dro gi po wia to wej No wy Sącz – Ko rzen -
na. By ły oszczęd no ści, mie li śmy pół ro -
ku na re ali za cję za da nia i je go
roz li cze nie. Da li śmy ra dę, ale trze ba być
przy go to wa nym.
A jed nak ob wod ni cy za chod niej
szyb ko nie bę dzie?

– Nikt się nie spo dzie wał, że prze -
szko da wyj dzie w ta kim mo men cie
i z te go miej sca. Bo gdy by SKO wy dał
swo ją de cy zję ne ga tyw ną od ra zu,
po mie sią cu, to by li by śmy już 5 mie się -
cy w pro ce du rze od wo ław czej. Czy li
te 5 mie się cy jest ewi dent nie stra co nych
dla in we sty cji. Pod czas gdy my dzia ła -
my tak, aby nie stra cić ani jed ne go dnia.
Tak sa mo pro ce do wa li śmy przy de cy zji
śro do wi sko wej, ka żdy dzień był cen ny,
nie tra ci li śmy cza su na wet na pocz tę.
Ro bi li śmy wszyst ko zgod nie z pro ce du -
rą, ale jak naj szyb ciej.
Bę dzie skar ga na pre ze sa no wo są -
dec kie go SKO Ma cie ja Cie siel kę?

– Oczy wi ście, że bę dzie, to jest nasz
obo wią zek. Mu si my zwró cić uwa gę
pre mie ro wi, bo to jest je go ro la, że na -
le ży uspraw nić pro ce du ry sa mo rzą do -
wych ko le giów od wo ław czych, że by
one nie blo ko wa ły wa żnych dla spo łecz -
no ści lo kal nych in we sty cji.
Czy li za to, że sto so wał się do prze pi -
sów, Ma ciej Cie siel ka mo że stoł -
kiem za pła cić?

– Mnie nie in te re su ją spra wy ka dro -
we, nie o to cho dzi. Idzie o to, że jak za -
pla nu je my ja kąś in we sty cję, to że by
w pro ce sie przy go to waw czym nie wy -
stą pi ła na gle ta ka prze rwa pół rocz na, jak
w tej chwi li w przy pad ku ob wod ni cy za -
chod niej. Nie cho dzi o to nie szczę sne
orze cze nie SKO, tyl ko o to, że je że li
środ ki unij ne są pro gra mo wa ne bar dzo
pre cy zyj nie, ter mi no wo, to my mu si my
do te go do sto so wać swo je ter mi ny. I o to
bę dzie my wnio sko wać.
A jak się oka że, że sąd ad mi ni stra -
cyj ny przy zna ra cję no wo są dec kie -
mu SKO?

– Nie chcę dy wa go wać ko mu sąd
przy zna ra cję, tyl ko mó wię o pew nej
pro ce du rze, któ ra mu si być uspraw nio -
na, że by nie by ło ta kich pół rocz nych
„okie nek”, gdzie mo żna za blo ko wać ka -
żdą in we sty cję.

BER NA DE TA WASZ KIE LE WICZ 
I HEN RYK SZEW CZYK

Dla cze go sa bo tu je Pan bu do wę
new ral gicz nej dla ukła du ko mu ni -
ka cyj ne go in we sty cji, czy li ob wod -
ni cy za chod niej No we go Są cza?

– Od po wie dzieć ja ko pre zes SKO
czy ja ko miesz ka niec?
Jed no i dru gie.

– Ja ko miesz ka niec po wie dział bym
tak: ob wod ni ca za chod nia No we go Są -
cza to jest tak na praw dę po łą cze nie
ron da w miej sco wo ści Brze zna z dro -
gą kra jo wą nr 28 w Bi czy cach Dol -
nych. Ani kor ków na mo ście
he leń skim, ani na uli cy Wę gier skiej ta
in we sty cja nie zli kwi du je. Ale to oczy -
wi ście nie ozna cza, że ona nie jest po -
trzeb na, bo ja ko ele ment ca łe go ukła du
ko mu ni ka cyj ne go re gio nu są dec kie go
jest nie zwy kle istot na i to dla mnie, ja -
ko miesz kań ca No we go Są cza, jest
oczy wi ste.

Na to miast ja ko pre zes Ko le gium nie
ośmie lił bym się na ten te mat wy po wia -
dać dla te go, że ro lą or ga nu dru giej in -
stan cji w po stę po wa niu od wo ław czym
nie jest oce na ce lo wo ści i pra wi dło wo -
ści za mie rzeń in we sto ra. Za da niem
SKO jest ba da nie zgod no ści z pra wem
po stę po wa nia or ga nu pierw szej in stan -
cji i wy da nej przez ten or gan de cy zji
ad mi ni stra cyj nej, a nie to, czy wnio sek
in we sto ra jest sen sow ny, ma uza sad -
nie nie fi nan so we czy mo że po wi nien
być lep szy.
Ale cho dzi o to, by by ło to ta kie
spoj rze nie na pra wo, któ re by

sprzy ja ło in we sty cji, a nie ją sa bo -
to wa ło, jak to za rzu cił SKO w roz -
mo wie z na mi sta ro sta
no wo są dec ki Jan Go lon ka.

– Ro zu miem, że sta ro sta na wo łu je
do ta kie go pa trze nia na prze pi sy pra -
wa, któ re po zwa la nie do strze gać
uchy bień. Mó wiąc wprost: na wo łu je
do te go, że by w pew nych szcze gól -
nych sy tu acjach, uza sad nio nych spo -
łecz nie, nie prze strze gać pra wa. Ja
z ta kim ro zu mo wa niem fun da men tal -
nie się nie zga dzam. Pra wo mu si być
prze strze ga ne. Ro lą or ga nów ad mi ni -
stra cyj nych, a ta kim or ga nem jest wójt
gmi ny Po de gro dzie i SKO, jest dzia ła -
nie w gra ni cach i na pod sta wie prze pi -
sów pra wa.
Sta ro sta nie na wo ły wał do ła ma -
nia pra wa, lecz o prze wle ka niu po -
stę po wa nia i za rzu cił SKO
pro wa dze nie straj ku wło skie go.

– W ta kim ra zie naj le piej bę dzie po -
wo łać się na ca łe ka len da rium po stę po -
wa nia w tej spra wie. A by ło to tak.
Do Ko le gium ostat nie od wo ła nie
od de cy zji śro do wi sko wej wój ta Po de -
gro dzie dla ob wod ni cy za chod niej
wpły nę ło 17 li sto pa da ubie głe go ro ku.
Już w ty dzień póź niej, po wstęp nej
ana li zie akt –któ rych jest nie ma ło, to
kil ka pu deł do ku men tów – stwier dzi li -
śmy, że one są nie kom plet ne. W związ -
ku z czym wy stą pi li śmy do wój ta
Po de gro dzia o uzu peł nie nie do ku men -
tów. Po dwóch mie sią cach i dwóch ty -

Prawo 
musi być
przestrzegane 
Roz mo wa z MA CIE JEM CIE SIEL KĄ, pre ze sem
Sa mo rzą do we go Ko le gium Od wo ław cze go
w No wym Są czu 
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go dniach do sta li śmy bra ku ją ce do ku -
men ty, czy li cze ka li śmy na uzu peł nie nie
do ku men ta cji przez Urząd Gmi ny w Po -
de gro dziu dwa i pół mie sią ca. A by ły to
do ku men ty, któ re wa run ko wa ły pro wa -
dze nie po stę po wa nia od wo ław cze go.
Na przy kład cho dzi ło o to, kie dy de cy -
zja śro do wi sko wa wój ta zo sta ła ogło -
szo na i czy od wo ła nia by ły zło żo ne
w ter mi nie. Bo je że li nie, to nie mo żna
ich roz pa try wać z przy czyn for mal nych.
Tę in for ma cję do sta li śmy do pie ro na po -
cząt ku lu te go te go ro ku, czy li po wta -
rzam: po dwóch i pół mie sią ca

od mo men tu, kie dy spra wa po ja wi ła się
w Ko le gium.
Nie mo żna by ło mo ni to wać Urzę du
Gmi ny w Po de gro dziu?

– Mo żna by ło i się mo ni to wa ło, ale ja
nie je stem prze ło żo nym słu żbo wym pa -
ni wójt (śmiech) i nie ośmie lił bym się jej
po wie dzieć: „Al bo ju tro bę dą ak ta, al bo
pa nią zwal niam!”. Nie mam ta kich
upraw nień i Bo gu dzię ki nikt nie ma, po -
za miesz kań ca mi Po de gro dzia, któ rzy
raz na czte ry la ta mo gą po wie dzieć wój -
to wi: „Dzię ku je my za peł nie nie funk cji”.

Cze ka li śmy za tem dwa i pół mie sią ca
na uzu peł nie nie do ku men tów, co nie zna -
czy, że przez ten czas nic nie ro bi li śmy,
bo ana li zo wa li śmy de cy zję śro do wi sko -
wą wój ta Po de gro dzia. Roz pa tru jąc
wnio ski stron by li śmy zo bli go wa ni
do przyj rze nia się spra wie roz strzy gnię -
cia, któ re w tej de cy zji śro do wi sko wej
by ło nada ne, a cho dzi o ry gor na tych mia -
sto wej wy ko nal no ści. Skład orze ka ją cy
Ko le gium stwier dził, że nie by ło żad nych
pod staw do nada nia ta kie go ry go ru i po -
sta no wi ł go uchy lić.

Tu wy ja śnię, że co do za sa dy jest tak,
że de cy zja ad mi ni stra cyj na wy da -
na w pierw szej in stan cji jest wy ko nal -
na pod wa run kiem, że stro ny nie wnio są
od wo ła nia. Je że li wnio są je sku tecz nie,
to zna czy, że fak tycz nie są to stro ny, że
od wo ła nie speł nia wy mo gi for mal ne
i zo sta ło wnie sio ne w ter mi nie, więc
z mo cy pra wa wstrzy mu je wy ko na nie
de cy zji. Z jed nym wy jąt kiem: gdy de -
cy zja ma ry gor na tych mia sto wej wy ko -
nal no ści. De cy zja śro do wi sko wa wój ta
Po de gro dzia mia ła nada ny ry gor na tych -
mia sto wej wy ko nal no ści, ale po prze -
ana li zo wa niu stwier dzi li śmy, że nie by ło
ku te mu pod staw.

Zresz tą nie dzia ła li śmy z wła snej ini -
cja ty wy. To nie by ło tak, że my śmy so bie
wy my śli li, że trze ba, za prze pro sze niem
„uwa lić” tę in we sty cję, uchy lić de cy zję
śro do wi sko wą wój ta Po de gro dzia i zro -
bić wszyst ko, aby ona nie funk cjo no wa -
ła w ob ro cie praw nym. Stro ny
od wo łu ją ce się zło ży ły ta kie wnio ski
i mu sie li śmy je roz pa trzyć. Wy da ne
na po cząt ku grud nia po sta no wie nie
o uchy le niu ry go ru na tych mia sto wej wy -
ko nal no ści by ło osta tecz ne i roz strzy gnę -
ło wstęp ną zu peł nie kwe stię.
Co by ło po tem?

– Kie dy w lu tym pa ni wójt uzu peł ni -
ła bra ku ją ce do ku men ty, to po dal szej
ana li zie oka za ło się, że in we stor, czy li
po wiat no wo są dec ki, opi su jąc swój
wnio sek, mó wi o tym, iż za mie rzo -
na przez nie go bu do wa dro gi łą czą cej
ron do w Brze znej z dro gą kra jo wą nr 28
w Bi czy cach jest frag men tem pół noc -
no–za chod nie go obej ścia mia sta No we -
go Są cza. Po dru gie, w pro po no wa nych
roz wią za niach wska za no, że część dzia -
łań za po bie ga ją cych ne ga tyw ne mu od -
dzia ły wa niu tej in we sty cji
na śro do wi sko ma być zlo ka li zo wa -
na nie na te re nie mię dzy Brze zną a dro -
gą kra jo wą 28 w Bi czy cach, tyl ko
po za nim, na te re nie prze wi dzia nym hi -
po te tycz nie na re ali za cję ob wod ni cy
pół noc nej. Część tych za mie rzeń, okre -
ślo nych po tem w de cy zji śro do wi sko -
wej, od no si się więc do te re nu
ob wod ni cy pół noc nej. Sam in we stor,
czy li sta ro sta, tak okre ślił, że jest to ciąg
ko mu ni ka cyj ny, jed no przed się wzię cie
i in we sty cyj ne, i tech no lo gicz ne.

Te raz, po na szym orze cze niu uchy la -
ją cym de cy zję śro do wi sko wą wój ta Po -
de gro dzia, mó wi się, że Ko le gium
wy my śli ło so bie sztucz nie tech no lo gicz -
ne po wią za nie re al nej ob wod ni cy za -
chod niej z mi tycz ną ob wod ni cą
pół noc ną. Tym cza sem to nie my śmy so -
bie wy my śli, lecz ta kie są sfor mu ło wa -
nia w do ku men tach, któ re
ana li zo wa li śmy, po cząw szy od wnio sku
in we sto ra, po przez kar tę in wen ta ry za -
cyj ną in we sty cji, przez ra port od dzia ły -
wa nia na śro do wi sko, po de cy zję
śro do wi sko wą wój ta gmi ny Po de gro -
dzie. In we stor i or gan pierw szej in stan -
cji pod kre śla ją zgod nie, że ta in we sty cja
jest frag men tem więk szej ca ło ści.
A dla cze go to ma być pro ble mem?

– To jest pro blem za sad ni czy, bo ro -
dzi py ta nie, któ ry or gan jest wła ści wy
do wy da nia de cy zji śro do wi sko wej dla
tej in we sty cji: wójt Po de gro dzia, czy in -
ny or gan. Tu wy ja śnię, że zgod nie
z prze pi sa mi wła ści wy jest wójt tej gmi -
ny, na te re nie któ rej re ali zo wa na bę dzie
in we sty cja. Je że li in we sty cja prze kra cza
gra ni ce gmi ny, to wła ści wy jest ten wójt,
na te re nie któ re go jest więk szość in we -
sty cji. Na to miast je śli in we sty cja obej -
mu je na przy kład te re ny za mknię te,
a nie wiel ki frag ment ob wod ni cy za -
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chod niej prze cho dzić ma przez te re ny
ko le jo we, to or ga nem wła ści wym
do wy da nia de cy zji śro do wi sko wej jest
Re gio nal ny Dy rek tor Ochro ny Śro do wi -
ska. Mo że na wet nie ten or gan, nie
wiem do kład nie, bo nie ma my peł nych
do ku men tów, ale na 90 pro cent nie wójt
Po de gro dzia był by wła ści wy do roz -
strzy ga nia spra wy. W ra chu bę wcho dzi
rów nież wójt Chełm ca i pre zy dent No -
we go Są cza. Po nie waż więk sza część
in we sty cji – trak tu jąc ob wod ni cę za -
chod nią i pół noc ną ja ko ca łość, bo tak
to okre śla sam sta ro sta – nie jest zlo ka -
li zo wa na na te re nie gmi ny Po de gro dzie,
tyl ko w Chełm cu lub w No wym Są -
cza. I to jest ta przy czy na, któ ra po wo -
du je wa dli wość tej de cy zji, ale nie
je dy na.
Ja kie by ły in ne?

– Kwe stia bra ku współ dzia ła nia wój -
ta gmi ny Cheł miec, co jest bar dzo istot -

nym uchy bie niem. Po trze cie, de cy zja
wój ta Po de gro dzia nie okre śla miej sca
in we sty cji, brak jest wy ka zu dzia łek,
na któ rych bę dzie re ali zo wa na. A to wła -
śnie spo wo do wa ło, że je den z od wo łu ją -
cych się, nie po dam na zwi ska, ma
wąt pli wo ści, czy je go dział ka jest ob ję ta
in we sty cją czy nie. Za tem od wo ła nia mi
skut ko wa ło wła śnie to, że wójt, a wcze -
śniej in we stor, nie okre śli li pre cy zyj nie,
w spo sób jed no znacz ny, jak ta in we sty -
cja ma prze bie gać. To się da okre ślić,
ma my ta kie wska za nie w po dob nej spra -
wie śro do wi sko wych uwa run ko wań
zjaz du z au to stra dy A4 w Brze sku,
do któ rej nas wy zna czo no. Wa run ki
okre ślo ne w de cy zji wój ta Po de gro dzia
są w ogó le nie pre cy zyj ne. Wójt mó wi,
że dział kę się wy własz czy al bo zbu du je
ekran. De cy zja nie mo że mó wić „al bo
al bo”, tyl ko ma roz strzy gać spra wę:
czar ne jest czar ne, bia łe jest bia łe. Wójt

mó wi, że pa sy na ekra nach aku stycz nych
„w mia rę mo żli wo ści po ma lo wać”. Co
to zna czy „w mia rę mo żli wo ści”? Jak
far by star czy, al bo ocho ty?
Wra ca jąc do try bu roz pa try wa nia
spra wy, co ro bi li ście?

– Ana li zu jąc do star czo ne nam do ku -
men ty do szli śmy do wnio sku, że in we -
stor wska zu je, iż jest to więk sze
przed się wzię cie, niż to zo sta ło okre ślo -
ne w sa mym roz strzy gnię ciu de cy zji śro -
do wi sko wej. W związ ku z tym
wy stą pi li śmy do Miej skie go Za rzą du
Dróg w No wym Są czu o do ku men ty
na ten te mat. W po ło wie mar ca je otrzy -
ma li śmy. Wte dy za mknę li śmy po stę po -
wa nie do wo do we i zgod nie z Ko dek sem
Po stę po wa nia Ad mi ni stra cyj ne go po in -
for mo wa li śmy stro ny, że zo sta ły wpro -
wa dzo ne no we do ku men ty i ma ją one
pra wo za po znać się z ni mi i wnieść swo -
je uwa gi. W przy pad ku ta kiej in we sty cji
nie wy sy ła się pism do ka żdej stro ny, bo
są ich set ki, tyl ko wy da je się ob wiesz -
cze nia w spo sób zwy cza jo wy przy ję ty.
W tym przy pad ku na ta bli cach ogło szeń
w so łec twach. In for ma cja z urzę dów
gmin w Chełm cu i Po de gro dziu, że one
zo sta ły po wie szo ne i wi sia ły przez okre -
ślo ny czas, wpły nę ła do nas 18 kwiet nia.
Te go dnia wpły nę ły też ostat nie pi sma
stron, wy ni ka ją ce wła śnie z te go za po -
zna nia się z do ku men ta mi do dat ko wy -
mi, mię dzy in ny mi z Za rzą du Dróg
Wo je wódz kich, od sta ro sty, ta kże stro ny
od wo łu ją ce się wnio sły sze reg pism.
Roz strzy gnię cie SKO za pa dło 30 kwiet -
nia, czy li po 12 dniach od mo men tu, kie -
dy za koń czy li śmy po stę po wa nie w tej
spra wie. Po wta rzam, po 12 dniach,
na ko lej nym po sie dze niu Ko le gium, bo
to nie by ło tak, że my śmy so bie raz usie -
dli i w kwa drans roz strzy gnę li spra wę.
Od by li śmy kil ka wie lo go dzin nych po sie -
dzeń. Pan sta ro sta Go lon ka błą dzi więc
mó wiąc, że przez sie dem mie się cy a kie -
dy in dziej, że przez pół ro ku Ko le gium
nie ro bi ło nic i w koń cu wy da ło de cy zję
blo ku ją cą in we sty cję. To nie praw da!
Mo że jed nak na le ża ło uchy lić de cy -
zję śro do wi sko wą wój ta Po de gro -
dzia od ra zu po stwier dze niu
pierw sze go uchy bie nia, czy li nie -
wła ści wo ści or ga nu ją wy da ją ce go?
By ło by szyb ciej. Sta ro sta na wet by
się zgo dził, że de cy zja by ła wa dli wa,
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ale ska rży się, że na le ża ło to ogło sić
po mie sią cu, wte dy dzi siaj był by
w pią tym mie sią cu, jak to okre śla,
pro ce du ry od wo ław czej.

– Nie da się w po stę po wa niu ad mi -
ni stra cyj nym tak ro bić. Spra wa mu si
być roz po zna na w ca ło ści. Po za tym,
jak już mó wi łem, uzu peł nia ją ce do ku -
men ty z Urzę du Gmi ny Po de gro dzie
otrzy ma li śmy do pie ro po po nad dwóch
mie sią cach.
A co z ter mi na mi na roz strzy ga nie
spraw uję ty mi w Ko dek sie Po stę po -
wa nia Ad mi ni stra cyj ne go? KPA mó -
wi o mie sią cu, w przy pad ku spraw
skom pli ko wa nych – o gó ra dwóch
mie sią cach, tym cza sem ob wod ni ca
za chod nia ki si ła się w SKO pra wie
pół ro ku.

– Po wta rzam: SKO roz strzy gnę ło
spra wę po 12 dniach od zgro ma dze nia
nie zbęd nych do ku men tów. Zwróć my
uwa gę, ile cza su gmi na pro wa dzi ła po -
stę po wa nie od mo men tu wpły nię cia
wnio sku in we sto ra o wy da nie de cy zji
śro do wi sko wej: pół to ra ro ku! Ter mi ny
w KPA na za ła twie nie spraw ma ją cha -
rak ter in struk cyj ny, to zna czy – ka żda
czyn ność or ga nu od wo ław cze go po wo -
du je au to ma tycz nie, że ten ter min ule ga
przed łu że niu. My oczy wi ście, po win ni -
śmy in for mo wać stro ny o przed łu że niu
po stę po wa nia, ale w tej spra wie jest kil -
ka set stron i gdy by śmy chcie li ka żde mu
wy słać ta kie za wia do mie nie, to by ły by
nie by wa łe kosz ty. Jed na prze sył ka to 5
zło tych.
Sta ro sta Go lon ka mó wi też, że Za -
rząd Dróg Wo je wódz kich, Re gio nal -
ny Dy rek tor Ochro ny Śro do wi ska
oraz Ma ło pol ski Pań stwo wy In spek -
tor Sa ni tar ny, to są wszyst ko bar -
dzo kom pe tent ne or ga ny,
za trud nia ją ce spe cja li stów, któ rzy
przy go to wy wa li de cy zje śro do wi -
sko we dla dzie siąt ków po dob nych
in we sty cji, rów nież są sied nich, jak
ob wod ni ce Sta re go Są cza i Po de gro -
dzia. I za wsze by ły do bre, są zre ali -
zo wa ne, a tu na gle wszyst ko źle?!

– Nie wiem, jak na to od po wie dzieć.
Py ta nie; czy ktoś się w ogó le od wo łał
od tych de cy zji? Czy ktoś z ze wnątrz
ana li zo wał te de cy zje pod wzglę dem
for mal no -praw nym? Je śli nie by ło od -
wo ła nia, to nikt ich nie ana li zo wał.

Mo gę po dać bar dzo po dob ny przy -
kład de cy zji śro do wi sko wej dla Tra sy
Zwie rzy niec kiej w Kra ko wie, gdzie był
ten sam in we stor za stęp czy, czy li Wo je -
wódz ki Za rząd Dróg, któ ry po dzie lił in -
we sty cje na pew ne eta py. Ta in we sty cja
też by ła opi nio wa na przez Re gio nal ne -
go Dy rek to ra Ochro ny Śro do wi ska
i Wo je wódz kie go In spek to ra Ochro ny
Śro do wi ska, czy li te sa me or ga ny,
na któ re po wo łu je się sta ro sta Go lon ka.
De cy zja tra fi ła do są du ad mi ni stra cyj ne -
go i sąd z hu kiem ją „uwa lił”, stwier dza -
jąc, że ca ła in we sty cja to jest jed no
przed się wzię cie i nie mo że być sztucz -
nie dzie lo ne tyl ko z te go po wo du, że tak
jest ła twiej.
Za tem w przy pad ku ob wod ni cy za -
chod niej wi na le ży po stro nie in we -
sto ra?

– To nie kwe stia in we sto ra tyl ko te go,
jak pa trzy się na zgro ma dzo ne do ku men -
ty. Ża den or gan ad mi ni stra cyj ny, rów -
nież wójt Po de gro dzia, nie mo że być
zwol nio ny z obo wiąz ku rze tel nej, chłod -
nej ana li zy wnio sków i do ku men tów
przed sta wio nych przez in we sto ra. Nie
wol no na wet ra por tu od dzia ły wa nia
na śro do wi sko przy jąć ja ko praw dy ob -
ja wio nej, po mi mo, że ra port przy go to -
wa li spe cja li ści, któ rzy ma ją kie run ko we
wy kształ ce nie i dzie siąt ki po dob nych ra -
por tów na kon cie.
Czy li or ga ny, któ re ma cza ły pal ce
w przy go to wa niu de cy zji śro do wi -
sko wej dla ob wod ni cy za chod niej
ma ją du żo szczę ścia, że nikt do tej
po ry się nie po chy lił się nad ich
wcze śniej szy mi do ko na nia mi
przy in nych in we sty cjach?

– Jak nikt się nie od wo łał od tych de -
cy zji, to jak je mo żna by ło oce nić?
Kto więc jest wi nien w przy pad ku
ob wod ni cy za chod niej, wójt Po de -
gro dzia?

– A kto te prze pi sy uchwa la? Prze cież
nie my. To SKO zma ga się z ko lej ny mi
usta wa mi. Sko ro po seł An drzej Czer wiń -
ski ład nie te raz mó wi, że bę dzie nas kon -
tro lo wał, to ja bar dzo chęt nie mu po dam
przy kła dy dzie siąt ków ustaw, z któ ry mi
mu si my się zma gać. Sąd ad mi ni stra cyj -
ny orze ka w opar ciu o kon sty tu cję, a my
mu si my orze kać w opar ciu o usta wę
i roz po rzą dze nia, bo je ste śmy zwią za ni
ak ta mi ni ższe go rzę du.

Co by Pan do ra dził sta ro ście Go lon -
ce, co po wi nien zro bić w obec nej sy -
tu acji, aby ura to wać ob wod ni cę
za chod nią i 13 mln eu ro prze zna czo -
ne na to za da nie?

– Sta ro sta nie mu si nic ro bić, bo ja ko
in we stor zło żył wnio sek do or ga nu ad -
mi ni stra cyj ne go o wy da nie de cy zji śro -
do wi sko wej dla tej in we sty cji.
Sta ro sta za po wia da od wo ła nie się
do są du ad mi ni stra cyj ne go na de cy -
zję są dec kie go SKO.

– Od wo ły wać się nie mo że, mo że zło -
żyć skar gę do są du. Ma ta kie pra wo.
Na koń cu na sze go orze cze nia za war li śmy
po ucze nie, że stro nom przy słu gu je skar -
ga do Wo je wódz kie go Są du Ad mi ni stra -
cyj ne go. Te go oczy wi ście sta ro ście nie
bę dę do ra dzał ani od ra dzał, to jest świę te
pra wo ka żdej stro ny po stę po wa nia. Na to -
miast co da lej, to tu taj do ra dzam prze stu -

dio wać uza sad nie nie na sze go orze cze nia.
Tam są uwa gi pod ad re sem nie in we sto -
ra, bo my go nie mo że my oce niać, na to -
miast wójt po wi nien po now nie
prze ana li zo wać wnio sek in we sto ra. Je że li
z nie go wy ni ka, że ob wod ni ca za chod nia
jest frag men tem więk szej ca ło ści, bo to
nie do koń ca jest ja sne, to po wi nien wy -
stą pić do in we sto ra o spre cy zo wa nie
wnio sku. Na wia sem mó wiąc ro zu miem,
dla cze go tak to zo sta ło na zwa ne. Bo gdy -
by to by ło na zwa ne ja sno i wy raź nie, że
jest to po łą cze nie ron da w Brze znej z dro -
gą kra jo wa 28, to po wia to wi no wo są dec -
kie mu nie przy zna no by pie nię dzy na to
za da nie. Na to miast je że li jest to frag ment
wiel kie go ukła du ko mu ni ka cyj ne go, to
wte dy ro śnie ran ga in we sty cji. Ale je że li
po wie dzia ło się „a” we wnio sku o wy da -
nie de cy zji śro do wi sko wej, to kon se -
kwen cją te go jest to, co prze pi sy usta wy
śro do wi sko wej mó wią o przed się wzię ciu.

Pra wo mu si być prze -
strze ga ne. Ro lą or ga nów
ad mi ni stra cyj nych, a ta -
kim or ga nem jest wójt
gmi ny Po de gro dzie i SKO,
jest dzia ła nie w gra ni -
cach i na pod sta wie prze -
pi sów pra wa.

SADECZANIN 6.2012_SADECZANIN 6.2012  29-05-2012  14:55  Strona 39



CZERWIEC 201240 GOSPODARKA
WWW.SADECZANIN.INFO

Przed się wzię cie to jest ca łość in we sty -
cji, na wet je śli jest ona eta po wa na w cza -
sie i po szcze gól ne eta py ma ją in nych
in we sto rów. Czy li je den od ci nek bu du je
sta ro sta, dru gi – wójt, trze ci – Ge ne ral -
na Dy rek cja Dróg Kra jo wych i Au to -

strad. To jest jed na wspól na in we sty cja
i do pie ro na pod sta wie oglą du ca ło ści
mo że my po wie dzieć, kto jest wła ści wy
do usta le nia śro do wi sko wych uwa run -
ko wań.
Su ge ru je Pan, że wójt Po de gro dzia
po win na umo rzyć po stę po wa nie?

– Nie po wie dzie li śmy te go w ani jed -
nym punk cie na sze go uza sad nie nia,
choć wstęp nie by ło ta kie za ło że nie. Jest
tam tyl ko mo wa o tym, że nie zo sta ło
na le ży cie wy ka za ne, dla cze go to przed -
się wzię cie zo sta ło po dzie lo ne.
Za tem co ta bied na wójt Po de gro dzia
Mał go rza ta Gro ma la ma zro bić?

– Wnio sko daw ca, czy li po wiat no -
wo są dec ki, po wi nien na żą da nie or ga -
nu pierw szej in stan cji, czy li wój ta
Po de gro dzia, ja sno spre cy zo wać swój
wnio sek, czy po łą cze nie ron da w Brze -
znej z dro gą kra jo wą 28 w Bi czy cach to
jest frag ment pół noc no –za chod nie go
obej ścia mia sta No we go Są cza. Al bo to
jest to, al bo to jest tam to. Je że li to jest
„a”, to wte dy wła ści wy do wy da nia de -
cy zji śro do wi sko wej jest wójt Po de gro -
dzia, a je że li to jest „b”, to wła ści wy jest
Re gio nal ny Dy rek tor Ochro ny Śro do -
wi ska. I ko niec, krop ka!
W orze cze niu Ko le gium przy wo ła ny
jest za ska ku ją cy do ku ment z 16
kwiet nia te go ro ku. Cho dzi o wnio -
sek Miej skie go Za rzą du Dróg w No -

wym Są czu i kra kow skie go od dzia łu
GDD KiA o wy co fa nie wnio sku zło żo -
ne go do Re gio nal nej Dy rek cji
Ochro ny Śro do wi ska w Kra ko wie
o wy da nie de cy zji śro do wi sko wej
dla ob wod ni cy pół noc nej i umo rze -
nie po stę po wa nia w tej spra wie. Jak
to ro zu mieć?

– Nie wiem. Nie mo że my oce niać ce -
lo wo ści i sen sow no ści wnio sków po -
szcze gól nych in we sto rów. In we stor
mo że skła dać wnio ski i po tem je wy co -
fać. Niech miesz kań cy No we go Są cza
sa mi oce nią ta kie dzia ła nia, to nie na sze
kom pe ten cje.
Ale czy wy co fa nie się No we go Są cza
z za mia ru bu do wy ob wod ni cy pół -
noc nej nie ozna cza, że ob wod ni ca
za chod nia ma sa mo ist ny cha rak ter,
za tem za rzut SKO o po wią za niu
tech no lo gicz nym obu ob wod nic jest
chy bio ny?

– Tyl ko w ślad za tym po wi nien być
zmie nio ny wnio sek sta ro sty Go lon ki.
Nie po wi nien za wie rać roz wią zań prze -
wi dzia nych dla ob wod ni cy pół noc nej,
a nie któ re roz wią za nia jej wła śnie do -
ty czą. Cho dzi głów nie o ekra ny aku -
stycz ne, prze wi dzia ne dla ob wod ni cy
pół noc nej, a nie za chod niej. Wnio sko -
daw ca mu si to wy raź nie po wie dzieć.
Do dam, że wła śnie to pi smo z 16
kwiet nia spo wo do wa ło, że wy da li śmy
ta kie a nie in ne roz strzy gnię cie. Bo
gdy by śmy uzna li, że wójt Po de gro dzia
nie był wła ści wy do wy da nia de cy zji
śro do wi sko wej, to na le ża ło de cy zję
uchy lić i umo rzyć po stę po wa nie. Na to -
miast ten wnio sek spo wo do wał, że nie
są ja sne za mia ry in we sto ra, być mo że
rze czy wi ście zre zy gno wa no de fi ni tyw -
nie z bu do wy ob wod ni cy pół noc nej.
Te go nie wie my, dla te go nie umo rzy li -
śmy po stę po wa nia. Bo gdy by śmy umo -
rzy li, to by go nie by ło, a my śmy tyl ko
uchy li li de cy zję śro do wi sko wą wój ta
Po de gro dzia i prze ka za li śmy spra wę
do po now ne go roz po zna nia. W ten
spo sób da li śmy or ga no wi pierw szej in -
stan cji szan sę na pra wie nia błę dów.
Czy nie oba wia się Pan in ter wen cji
po li ty ków lo kal nych u pre mie ra,
czym za gro zi li sta ro sta Go lon ka
oraz po seł Czer wiń ski?

– Jak bym się oba wiał, to bym tu nie
pra co wał, nie na le ży my do lu dzi stra -

chli wych. Bar dzo bym chciał, aby wpły -
nę ła skar ga na na szą de cy zję do są du ad -
mi ni stra cyj ne go i sąd za jął ja sne
sta no wi sko. Tyl ko co się sta nie, jak się
oka że, że sąd od da li tę skar gę za dwa la -
ta? Mo że tak być choć by dla te go, że sąd
bę dzie mu siał za wia do mić wszyst kie
stro ny po stę po wa nia w try bie nor mal -
nym, czy li li stow nie.

Pro blem jest w czym in nym,
w prze pi sach pra wa – i tu mo ja wy -
ciecz ka pod ad re sem po słów, dla cze go
nie mo żna do te go ty pu in we sty cji
uchwa lić spe cjal nych prze pi sów. Po -
sło wie uchwa li li spe cjal ne prze pi sy
na eta pie po zwo le nia na bu do wę, na -
to miast za po mnie li o tym, że rów no -
cze śnie we szła w ży cie usta wa
o śro do wi sko wych uwa run ko wa niach,
któ ra jest tak roz bu do wa na i tak szcze -
gó ło wa, że roz wa la ca ły pro ces in we -
sty cyj ny. Ale to nie ja uchwa la łem, ja
mam obo wią zek ją sto so wać.

BER NA DE TA WASZ KIE LE WICZ 
I HEN RYK SZEW CZYK

MA CIEJ CIE SIEL KA
Uro dzo ny w 1962 ro ku w Szczaw ni cy.
Ukoń czył li ceum w Kro ścien ku nad Du -
naj cem. Stu dia na Wy dzia le Pra wa Uni -
wer sy te tu Ja giel loń skie go, dy plom
uzy skał w 1987 ro ku.
Był człon kiem NZS, po tem se kre ta rzem
Ko mi te tu Oby wa tel skie go „So li dar ność”
w Szczaw ni cy. Póź niej dzia łał w Unii De -
mo kra tycz nej, wraz z obec nym po słem
An drze jem Czer wiń skim za kła da li Unię
Wol no ści w na szym re gio nie.
Był rad nym Szczaw ni cy pierw szej ka den -
cji, wy bra nej w 1990 ro ku, de le ga tem
na sej mik woj. no wo są dec kie go i człon -
kiem pre zy dium sej mi ku.
W la tach 1990-1994 prze wod ni czą cy Ko -
mi te tu Od wo ław cze go przy sej mi ku, któ -
re 1 stycz nia 1995 ro ku prze kształ ci ło się
w Sa mo rzą do we Ko le gium Od wo ław cze
w No wym Są czu. Zo stał po wo ła ny wów -
czas przez sej mik na pre ze sa SKO. W 2001
ro ku na sta no wi sko po wo łał go ów cze -
sny pre mier Je rzy Bu zek.
Jest wi ce pre ze sem i rzecz ni kiem dys cy -
pli ny Kra jo wej Re pre zen ta cji Sa mo rzą do -
wych Ko le giów Od wo ław czych.

Po wta rzam: SKO roz -
strzy gnę ło spra wę po 12
dniach od zgro ma dze nia
nie zbęd nych do ku men -
tów. Zwróć my uwa gę, ile
cza su gmi na pro wa dzi ła
po stę po wa nie od mo -
men tu wpły nię cia wnio -
sku in we sto ra o wy da nie
de cy zji śro do wi sko wej:
pół to ra ro ku! 
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C
zu je się wol ny, to zna czy po -
zba wio ny trosk i cię ża rów ży -
cia co dzien ne go. Ma się tyl ko
uczyć. Ale jed no cze śnie

kształ tu ją się emo cje, któ re go mło de go
czło wie ka wpro wa dzą w świat do ro -
słych. Być mo że przez ma tu rę, a mo że
przez ko lej ne do świad cze nia ży cio we. 

– Po patrz – mó wią bli scy  – bez ma -
tu ry nic w ży ciu nie zna czysz.

– Ty le się uczy łeś, to te raz trze ba zdo -
być szczyt. Tak dłu go wy trwa łeś.

– Spró buj, bo war to.
– Ma tu ra jest trud na...
– To mi łe i przy jem ne do świad cze nie.
– Od kąd pa mię tam, by ła ma tu ra, dla -

te go mu sisz z do niej po dejść.
– To twój pierw szy po wa żny eg za min,

wy kaz się, po kaz co po tra fisz. 
– Na stęp ne nie bę dą ta kie ła twe.
– War to się po uczyć...
Ró żne by ły zda nia i opi nie. Czy ich

słu cha łem, już nie pa mię tam. W gło wie
mia łem pu sty nię złu dzeń, przez któ ra
prze my kał znie nac ka lek ki wiatr na -
dziei. Nie ba li śmy się. Pierw szy raz spo -
tka li śmy się z eg za mi nem ca ło ścio wym,
z wie lu przed mio tów. Dla nas ję zyk pol -
ski i hi sto ria po mie sza na z ję zy kiem ob -
cym – an giel skim, ro syj skim, na wet
z ła ci ną. Czte ry la ta przy go to wań, któ re
trze ba te raz z du mą za pre zen to wać
w trzy dni. Czu li śmy at mos fe rę pik ni ku

na uko we go, za wo dów, gdzie spraw dza
się wie dzę...

Ma tu ra to czas mło do ści. Mi nę ło już
dwa dzie ścia lat od cza su, gdy wstą pi li -
śmy na dro gę wio dą cą do do ro sło ści. Pa -
mię tam za pach wio sny, ro dzą ce go się
ży cia. Za pach kwit ną cych kasz ta nów
i aka cji, kwia tów, ziół i traw. No wy Sącz
w 1992 ro ku od ra dzał się, pięk niał i doj -
rze wał, lecz za wsze by ło to mia sto zie -
le ni, któ ra wy bu cha ła w ma ju. Du na jec
to czył swo je gę ste, zie lo ne wo dy.

Ma tu ra jesz cze wte dy mia ła swój ce -
re mo niał i urok. Na sza li ce al na kla sa to
by ła gru pa cie ka wych świa ta mło dych
lu dzi No we go Są cza i oko lic, Świ niar -
ska, Bi czyc, Chełm ca, a na wet z Piw -
nicz nej. Ka żdy z nas przy no sił na lek cje
chęć na ucze nia się, po zna nia świa ta, do -
stą pie nia za szczy tu sma ko wa nia wie dzy.
Ten smak by wał cierp ki i gorz ki, cza sem
mie szał się ze łza mi go rycz, smut ku czy
nie pew no ści. Ol brzy mi, zim ny gmach
li ceum pło szył nas i na pa wał sza cun -
kiem. Tu wszyst ko by ło hi sto rią wpi sa -
ną w kra jo braz mia sta. Hi sto ria kra ju
mie sza ła się tu z wy da rze nia mi re gio -
nal ny mi. Sil ne by ły ak cen ty lu do we,
kul tu ra la chow ska wciąż by ła pie lę gno -
wa na, za cho wy wa na i cie szy ła się sza -
cun kiem. Pej zaż mia sta był w 1992 ro ku
jesz cze sza ry, bu dyn ki by ły odra pa ne,
ro dzi ły się no we sto sun ki eko no micz ne.
W są dec kim ra tu szu rzą dził pre zy dent
mia sta wy bra ny w wy bo rach po wszech -
nych. Przez Sącz bez prze szkód prze -
cho dzi ły tłum ne pro ce sje na Bo że Cia ło,
a my – zgod nie tra dy cją – mo dli li śmy
się w ka pli cy szkol nej, czy li ko ście le św.
Ka zi mie rza wśród ob ra zów Ma rii Rit ter
i ce ra micz nych sta cji Dro gi Krzy żo wej
Wła dy sła wa Ha sio ra, przed se ce syj nym
oł ta rzem. Mo dli li śmy się o mą drość,
wy trwa łość i si łę, a mo że jesz cze o coś
in ne go...

Ma tu ra by ła do peł nie niem czte ro let -
nie go okre su na uki w li ceum Dłu go sza.
Wy zna cza ła pe wien po ziom in te lek tu al -
ny i otwie ra ła dro gę na stu dia wy ższe.
Ma tu ra by ła też for mu łą wej ścia w do -
ro słość przez bra mę edu ka cji szkol nej.
Wów czas, ja ko kla sa o pro fi lu okre śla -
nym eu fe mi stycz nie ja ko hu ma ni stycz -
ny, zda wa li śmy ma tu rę z ję zy ka
pol skie go, ję zy ka ob ce go (an giel ski i ro -
syj ski oraz jed na oso ba – z ła ci ny), hi -

Eg za min ma tu ral ny mo żna wspo mi nać na ró żne spo so by. To
szcze gól ny czas, gdy mło dy czło wiek zo sta je na zna czo ny przez
do ro słych pięt nem, styg ma tem edu ka cji. Czy to mu jest po -
trzeb ne – wte dy te go nie wie. 

Matura – jedno
wspomnienie

FO
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sto rii i wie dzy o spo łe czeń stwie. Ka żdy
z nas uczył się i po wta rzał ca ły ma te riał
w czwar tej kla sie. Za ra zem wio sna dzia -
ła ła po bu dza ją co – chcia ło się być
wiecz nie mło dym, peł nym si ły, ener gii
i ra do ści ży cia! To wła śnie ener gia mło -
do ści i bez gra nicz na na dzie ja prze pro -
wa dzi ła nas przez ko ry ta rze i la bi ryn ty
ma tu ry – za uł ki pod chwy tli wych py tań
ust nych, trud no ści z kom po zy cją pra cy
pi sem nej i przy po mi na niem so bie fak -
tów, na zwisk i dat... A prze cież cze ka ło
nas praw dzie ży cie...

Z per spek ty wy dwu dzie stu lat pa trzę
na ma tu rę, jak jed no z wy da rzeń, któ re

mia ło cha rak ter uro czy sty i for mal ny,
a po zo sta ło w pa mię ci. Ma tu ra koń czy -
ła czas mło dzień czych emo cji, przy jaź -
ni i wi dze nia świa ta bez gra nic
– peł ne go wy zwań miejsc do od kry cia
i lu dzi do po zna nia. Li ceum Dłu go sza
po zwo li ło nam przy go to wać się do brze
i spo koj nie do wej ścia na dro gę do ro sło -
ści, doj rza ło ści i ży cio wych wy zwań.

Czas wy warł pięt no na pa mię ci – za -
tarł na zwi ska, oce ny, da ty... Prze szłość
jest tak da le ko i tak bli sko. Wy je cha li -
ście da le ko – trze ba by Was te raz szu -
kać w Au stra lii, In diach, Wło szech,
Wiel kiej Bry ta nii, wiel kich i ma łych
mia stach Pol ski... Jest też je den grób...
Trze ba by do Was dzwo nić, pi sać ma ile
i li sty... wy je cha li ście, ale wra ca cie.
Idzie cie przez Plan ty, wcho dzi cie przez
ogrom ną, wy so ką bra mę do sta re go do -
bre go Dłu go sza. Wra ca ją wspo mnie nia
mło do ści, któ ra tu się za czę ła, zy ska ła
na nie win nej sło necz nej czy stej po świa -
cie pięt no do ro sło ści 

Zda łeś? Zda łem! A Ty? Też zda łam!
Gdzie te raz na stu dia? Na pra wo, po lo -
ni sty kę, an gli sty kę, teo lo gię, na uki po -
li tycz ne..., a ja na ar chi tek tu rę. Ka żdy
po szedł w swo ją stro nę... 

Te raz zda je cie eg za mi ny dzień
po dniu, co dzien nie wy sta wia ją Wam
oce ny i zmu sza ją do na uki... 

Ja jed nak wciąż sie dzę w ciem nym
gar ni tu rze i pi szę pra cę ma tu ral ną z ję -
zy ka pol skie go. Kwit ną kasz ta ny, wie -

je lek ki wiatr znad Ka mie ni cy; uśmie -
cha ją się dziew czy ny, ro dzi ce drżą
z nie po ko ju, na uczy cie le za ci ska ją dło -
nie; wy cho waw czy ni – po lo ni sty ka
An na Li stwan – dba, by wszyst ko mia -
ło wła ści wy prze bieg; słoń ce moc no

świe ci, po ma tu rze je my ciast ka i lo dy
u Ar ga siń skich, kar mi my go łę bie, pa -
trzy my w zim ną i zie lo ną toń Du naj ca,
któ re go wo dy uno szą ca łą hi sto rię mia -
sta w prze szłość... Te raz jest tam i na -
sza ma tu ra i my sprzed dwu dzie stu lat,
na sze mło dzień cze na dzie je, am bi cje
i ma rze nia... czy się speł ni ły, oceń cie
sa mi... 

AR KA DIUSZ STO SUR, 
Kra ków, maj 2012 r.

Ar ka diusz Sto sur (ur. w 1973 r. w No wym
Są czu), po eta, pro za ik, ese ista i dra ma turg.
Lau re at kil ku na stu ogól no pol skich kon kur -

sów po etyc kich. Pu bli ko wał w cza so pi smach
li te rac kich „To pos”, „Wy spa”, „Akant”, „Fra za”,
„Fra ile”, „Ko zi ry nek”, „No wa Oko li ca Po etów”.

Wy dał dwa to my po etyc kie: „Przej ścia pod -
ziem ne” (2010) i „Jesz cze jed na baj ka” (2011).

Z per spek ty wy dwu dzie -
stu lat pa trzę na ma tu rę,
jak jed no z wy da rzeń,
któ re mia ło cha rak ter
uro czy sty i for mal ny,
a po zo sta ło w pa mię ci. 
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T
e raz, po pół go dzin nej bu rzy
z ule wą i gra do bi ciem, przy po -
mi na rów me lio ra cyj ny pe łen
bło ta. W to bło to trze ba bę dzie

wsko czyć w czy stym, od pra so wa nym
mun du rze, z wy glan so wa nym do bły sku
ka ra bi nem Mo sin wzór 1891/30. Nie bę -
dzie my już przy po mi nać dziar skich wo -
ja ków ca ra Mi ko ła ja, jak wte dy, gdy
rów nym kro kiem, po brzę ku jąc opo rzą -
dze niem, ma sze ro wa li śmy przed try bu -

ną. Nie ba nie po ża ło wa ły strug wo dy
i gra du, za po bli ski mi wzgó rza mi bi ły
pio ru ny. Uty tła ni w bło cie w ogó le prze -
sta nie my przy po mi nać ludz kie stwo rze -
nia, ale to nie tyl ko mój pro blem. Jest tu
nas, re kon struk to rów, pra wie dwu stu.
Za raz na sta dio nie gmin nym w Sę ko wej
ko ło Gor lic za cznie się bi twa.

***
My, to zna czy Gru pa Re kon struk cji

Hi sto rycz nej „Kam pi nos” z War sza wy

i oko lic zaj mu je my pra wą część oko pu,
z le wej, czy li na le wym skrzy dle, są re -
kon struk to rzy ro syj scy z Mo skwy.
W cen trum po zy cje „ca ra ków” z in nych
grup jak 14. Pułk Strzel ców Sy be ryj -
skich z Prza sny sza, 69. Ria zań ski Pie -
szy Pułk z Lu bli na i in ni. Wszy scy
w jed no li tym po lo wym umun du ro wa niu
z pierw szej woj ny świa to wej, wie lu ma
praw dzi we car skie ma nier ki za ty ka ne
kor ka mi, ory gi nal ne ło pat ki sa per skie,
za cho wa ne gdzieś przez ty le lat ple ca ki,
chle ba ki i in ne opo rzą dze nie. Są na wet
te le fo ni ści z au ten tycz ny mi te le fo na mi
po lo wy mi na korb kę i to dzia ła ją cy mi.
Strzel cy z ka ra bi na mi, ofi ce ro wie ma ją
re wol we ry Na gant. Na sta no wi skach
kil ka cię żkich ka ra bi nów ma szy no wych
„Ma xim”, bę dą strze lać śle py mi na bo -
ja mi aku stycz ny mi, ale jest je den na gaz
pro pan -bu tan. Strze la na wet gło śniej,
do te go rów ny mi se ria mi i nie ma pra -
wa się za ciąć. Peł na elek tro ni ka, jak
w sa mo cho dzie na LPG, ale z ze wnątrz
te go nie wi dać. Oczy wi ście fa cho we oko
za raz od kry je w tra wie cien kie prze wo -
dy i scho wa ne w oko pie sta lo we bu tle,
je ste śmy jed nak na wi do wi sku re kon -
struk tor skim, nie bę dzie my się za bi jać.
Lu dzie za bi ja li się tu taj 97 lat te mu, też
w ma ju, mo że i mój dzia dek ze Sta re go
Są cza tu był? Zresz tą bi li się na wzgó -
rzu po pra wej stro nie, za dro gą.
Przed na mi jest łącz ka, w tra wie kop -
czy ki ozna cza ją ce miej sca, gdzie pi ro -
tech ni cy za grze ba li ła dun ki
wy bu cho we. Trze ba uwa żać, by w nie
wdep nąć, ale czy po ta kiej na wał ni cy
co kol wiek wy buch nie?

Po pra wej try bu na, pu sta wa. Ze szło -
rocz ną re kon struk cję bi twy gor lic kiej
w tym sa mym miej scu oglą da ło po -
nad trzy ty sią ce wi dzów, te raz mo gło
być jesz cze wię cej a jest mo że ze trzy -
sta osób. Ra zem z de le ga cja mi dy plo -
ma tów państw, któ rych oby wa te le
wte dy tu wal czy li: Ro sji, Nie miec, Au -
strii, Ukra iny, Wę gier i Sło wa cji. A Po -
la cy po obu stro nach. Lu dzie po ucie ka li
przed wiel ką bu rzą z gra do bi ciem.
Trud no się dzi wić. Dla nas sto ją woj sko -
we na mio ty no i chat ki po sta wio ne, by
uda wa ły wio skę, któ ra spło nie w ogniu
bi twy. Tro chę pu blicz no ści zresz tą po -
wo li scho dzi się z po wro tem. Nie mo -
gli śmy cze kać, i tak ma my pra wie

Ludzie 
zabijali się
tutaj 97 lat temu
Okop jest dłu gi na ja kieś 150 me trów, głę bo ki na pół to ra, o lek ko
zyg za ko wa tym kształ cie. Cze ka ją w nim wy zna czo ne wcze śniej
miej sca. Tro chę głu pio. Jesz cze go dzi nę te mu wy glą dał sym pa -
tycz nie, wy ry ty w żół tej zie mi, z wy so kim przed pier siem ob ło żo -
nym dar nią zie le nią cą się świe żą, wio sen ną tra wą, osza lo wa ny
nie he blo wa ny mi, pach ną cy mi moc no drew nem de ska mi. 
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go dzin ny po ślizg. Trzech du chow nych,
w tym je den pra wo sław ny, od pra wi ło
mszę eku me nicz ną, jak przed praw dzi -
wą bi twą, przed tem prze mó wie nia ofi -
cje li, bur mi strza Gor lic, ko goś z władz
gmi ny. Kto te go słu chał? Ka żdy pa trzył
w nie bo, czy za raz zno wu nie lu nie. I tak
przez ca ły czas lek ko kro pi. Mi mo to
przy je cha li wo je wo da ma ło pol ski oraz
mar sza łek wo je wódz twa, a w de le ga cji
ro syj skiej oprócz sa me go am ba sa do ra,
wy brał się aż z Mo skwy przed sta wi ciel
Mi ni ster stwa Obro ny Fe de ra cji Ro syj -
skiej. Pa skud na au ra skno ci ła szy ko wa -
ną z roz ma chem pom pę i fe tę.

***
Uczest nic two w re kon struk cjach hi -

sto rycz nych bi tew to nie ama tor ski te -
atr. Wy ma ga peł ne go za an ga żo wa nia,
bo nie wy bie ra my so bie miej sca ani
cza su, hi sto ria daw no zro bi ła to za nas.
Wi do wi ska naj czę ściej od by wa ją się
w miej scach praw dzi wych bi tew

i w cza sie wy zna czo nym przez or ga ni -
za to rów. Pra wie za wsze pod go łym nie -
bem. Cza sem w trzy dzie sto stop nio wym
upa le, cza sem w bło cie al bo na mro zie.
Trze ba skom ple to wać nie raz kosz tow -
ne i trud ne do zdo by cia wy po sa że nie,
pod dać się dys cy pli nie i zwy cza jom
gru py, na im pre zy prze wa żnie da le ko
od do mu po świę ca my po 2-3 dni. Sce -
ny walk trwa ją po pół go dzi ny, rzad ko
dłu żej, ale „po le bi twy” trze ba przy go -
to wać. Nie raz jesz cze po sprzą tać po po -
ka zie. Na ogół przy ję te jest, że
or ga ni za to rzy bio rą te ucią żli wo ści
na sie bie, ale ró żnie by wa. Kon sul tan ci
hi sto rycz ni za wsze ma ją ja kieś uwa gi,
po li cja zwra ca uwa gę na prze strze ga nie
pra wa i uni ka nie sy tu acji nie bez piecz -
nych, straż po żar na ma swo je prze pi sy,
a np. le śni cy swo je, te le wi zja i fo to re -
por te rzy chcą ro bić ma te ria ły i wcho -
dzić mię dzy nas – na wza jem psu ją
so bie pla ny zdję cio we i jesz cze trze ba

na nich uwa żać. Zda rza ją się wy pad ki,
naj czę ściej zła ma nia i po pa rze nia, drob -
nych ska le czeń i si nia ków nikt nie li czy.
Po pro stu pa sja. I dla ka żde go znaj dzie
się miej sce. Na współ cze snym, praw -
dzi wym po lu wal ki nie ma ra czej
miejsc dla lu dzi star szych, re kon struk -
cje wo jen świa to wych i wcze śniej szych
nie pod le ga ją tej za sa dzie. W oko pach
Ver dun czy Sta lin gra du, al bo na ba ry -
ka dach Po wsta nia War szaw skie go po -
si wia ły 60-la tek ni ko go nie dzi wił. Kto
już nie chce bie gać z ka ra bi nem, a pra -
gnie wol ny czas spę dzić na wą cha niu
pro chu i tra ce niu słu chu – znaj dzie
miej sce w gru pach od twa rza ją cych lud -
ność cy wil ną. Kie dyś ba wi li śmy się
w woj ny we wła snym gro nie, te raz
uświet nia my ró żne uro czy sto ści, rocz -
ni ce, by wa, że za pra sza ją re kon struk to -
rów na pla ny fil mo we. Nie daw ny
prze bój kin, „Bi twę War szaw ską”, Hof -
f man krę cił przy współ udzia le se tek re -
kon struk to rów, ta kże z na sze go
„Kam pi no su”. Bo praw dzi we woj sko
na uczest nic two w fil mach już cza su nie
ma i dro żej się kal ku lu je. I nie ma już
sprzę tu z II woj ny, o wcze śniej szych nie
mó wiąc. My ma my.

***
Po dru giej stro nie łącz ki jest ta ki sam

okop, a w nim wróg. Nie trze ba uży wać
lor net ki, by roz ró żnić sza ro nie bie skie
ke pi Au stria ków, pru skie pi kiel hau by
i śmiesz ne tro chę de kle nie miec kich ge -
maj nów, po dob ne do ma ry nar skich cza -
pek, bez dasz ka. W żoł nie rzy wojsk
państw cen tral nych wcie la ją się re kon -
struk to rzy 151. Za pa so we go Puł ku Pie -
cho ty z Ostrow ca Wiel ko pol skie go, 13.
Puł ku Pie cho ty z Kra ko wa oraz GRH
Ar ty le ria z Rze szo wa. Z ni mi go spo da -
rze dzi siej sze go po ka zu, GRH Gor li -
ce 1915 i go ście z Li twy. Oprócz
ka ra bi nów ręcz nych „Mau ser” i „Man -
ni li cher” oraz kil ku ma szy no wych
„Schwart zlo se”, ma ją moź dzierz oko po -
wy i dzia ła, a na sza ar ma ta „Pu ti łow ka”
nie do je cha ła, ma my tyl ko ja kiś za by tek
z cza sów na po le oń skich. Wszyst kich
wo ja ków jest na po lu po nad 180, więk -
szość po tam tej stro nie. W tam tej, praw -
dzi wej bi twie też mie li prze wa gę, na wet
więk szą. Oprócz żoł nie rzy po obu stro -
nach są słu żby me dycz ne i na wet du cho -
we. Ale już świsz czą gwizd ki

MA LE VER DUN
Bi twa gor lic ka, zwa na ta kże z uwa gi na ogrom ną licz bę ofiar „ma łym Ver dun”, trwa ła od 2
do 5 ma ja 1915 ro ku. Roz po czę ła kontr ofen sy wę państw cen tral nych, któ rej skut kiem by -
ło prze ła ma nie fron tu sto ją ce go od pół ro ku w miej scu, gdyż si ły obu stron by ły wy rów -
na ne. O po wo dze niu za de cy do wa ło prze pro wa dzo ne w głę bo kiej ta jem ni cy wzmoc nie nie
fron tu o za har to wa ną w bo jach 11. ar mię nie miec ką, prze trans por to wa ną no ca mi w koń -
cu kwiet nia. Ob sa dzi ła ona od ci nek od Ma gu ry Ma ła stow skiej do Grom ni ka i stąd ru szy -
ło naj sil niej sze ude rze nie. Prze wa ga nad woj ska mi ro syj ski mi by ła ogrom na, 217 ty się cy
żoł nie rzy prze ciw 80 ty siąc om, 1000 ar mat, dział i moź dzie rzy na za le d wie 200.
Nad ra nem 2 ma ja pod hu ra ga no wym ogniem ar ty le rii zna la zły się, oprócz ro syj skich
umoc nień i oko pów, ta kże ca łe Gor li ce i oko licz ne miej sco wo ści o prze wa żnie drew nia -
nej za bu do wie. Dla miesz kań ców na stał sąd ny dzień, nie mal wszyst kie do my i bu dyn ki
go spo dar skie spło nę ły bądź zo sta ły zbu rzo ne. Lu dzie chro ni li się w piw ni cach, po nad 700
osób zgi nę ło. Ży wi stra ci li ca ły do ro bek ży cia.
Atak wojsk au stro -wę gier skich i nie miec kich szyb ko prze ła mał po zy cje Ro sjan i od rzu cił
ich aż po Kro sno i Sa nok, a póź niej za Lwów, aż do Tar no po la. Car skie od dzia ły na za wsze
wy co fa ły się z Kró le stwa Pol skie go, czę ści Bia ło ru si i Ukra iny. Utra co nych wte dy te ry to -
riów Im pe rium Ro syj skie już nie od zy ska ło, gor lic ka klę ska roz po czę ła łań cuch wy da rzeń
pro wa dzą cych do je go upad ku.
Oko ło 20 ty się cy po le głych w bi twie po cho wa no na bli sko stu oko licz nych cmen ta rzach,
wie lu pro wi zo rycz nie na po bli skich po lach, po dwór kach i w la sach. By wa że jesz cze obec -
nie na tra fia się na ich bez i mien ne szcząt ki. Kil ka dzie siąt ty się cy ran nych do cho dzi ło
do zdro wia w pro wi zo rycz nych la za re tach po lo wych i szpi ta lach na te re nach Mo nar -
chii Au stro wę gier skiej i Nie miec. 
Po obu stro nach, jak w nie mal wszyst kich bi twach tej woj ny, wal czy li Po la cy, bra to bój cze
wal ki by ły kon se kwen cją za bo rów i po dzie le nia na ro du po mię dzy wo ju ją ce te raz ze so -
bą pań stwa. W nie któ rych puł kach au striac kich Po la cy sta no wi li na wet do 90 pro cent
sta nu. W sze re gach 55. puł ku pie cho ty wal czył pod Gor li ca mi Ka rol Woj ty ła, oj ciec póź -
niej sze go pa pie ża Ja na Paw ła II.
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do wód ców, czas za czy nać, zsu wa my się
w błot ną bre ję.

Sły chać tę tent, z le wej, spo mię dzy
drzew na plan głów ny wy pa da ją kon ne
po sta ci w fu trza nych czar nych cza pach,
wy wi ja ją sza bla mi. Ko za cy. „W cy wi lu”
za wod ni cy klu bu jeź dziec kie go „Ja -
śmin” z Re gie to wa. To re ko ne sans, krę -
cą się po przed po lu, jed no cze śnie

z na szych po zy cji wy cho dzi pie szy pa -
trol kie ru jąc się do za bu do wań wznie -
sio nej wczo raj wio ski. Tam wi dać
ubo go odzia nych, wła ści wie ob dar tych
wie śnia ków przy co dzien nych za ję -
ciach, tym cza sem po dob ny pa trol wy -
cho dzi z prze ciw nej stro ny. Spo ty ka ją
się mię dzy cha ta mi, pa da ją pierw sze
strza ły. To wła ści wy po czą tek wi do wi -
ska. Są pierw si za bi ci i ran ni, na szych
Ro sjan na pa tro lu wspo ma ga ją kon ni
Ko za cy przy oka zji pod pa la jąc wio skę.
Wie śnia cy bia do lą, ba by w za pa skach
pisz czą i za wo dzą a tu sło mia ne strze -
chy na mo kły pod czas bu rzy, za miast
pło nąć gę sto dy mią i ten dym bę dzie
nam to wa rzy szył przez do bre pół go dzi -
ny wi do wi ska. Na ko niec „Niem cy” do -
koń czą dzie ła mio ta cza mi pło mie ni, ale

te raz z na szych, ro syj skich po zy cji wy -
cho dzi atak, to wa rzy szy mu gę sta pal ba
ka ra bi no wa i ogłu sza ją ce wy bu chy pe -
tard uda ją cych gra na ty. Dziar skie okrzy -
ki ofi ce rów po pę dza ją na przód, zresz tą
w tej bi twie ku le wo kół uszu nie świsz -
czą, nikt nie zo sta je w ty le. Z na szych
po zy cji strze la ar ma ta, sa ni ta riusz ki wy -
pa tru ją, czy jest już ko go ban da żo wać,

ską pa pu blicz ność krzy ka mi za grze wa
do wal ki.

Le we skrzy dło do cho dzi do li nii wro -
gich oko pów, u mnie na pra wym nie ma

WCIELAJĄ SIĘ
W PRAWDZIWYCH
ŻOŁNIERZY
Re kon struk cją hi sto rycz ną na zy wa my wi -
do wi sko, któ re go uczest ni cy od twa rza ją
kon kret ne wy da rze nia z prze szło ści, naj -
czę ściej bi twy, uży wa jąc ory gi nal nych lub
zbli żo nych do ory gi na łu stro jów i przed -
mio tów, w mo żli wie iden tycz nych wa run -
kach te re no wych, cza sem na wet w tym
sa mym miej scu. 
W Pol sce, wg Wi ki pe dii, jest oko ło 5 ty -
się cy osób zaj mu ją cych się tym hob by -
stycz nie, z te go oko ło ty sią ca zaj mu je się
wy da rze nia mi dwu dzie sto wiecz ny mi. Są
to więc en tu zja stycz ni ama to rzy, czę sto
stu den ci, a z grup za wo do wych: stra ża -
cy, woj sko wi, po li cjan ci, a ta kże za wo do -
wi hi sto ry cy – zresz tą spo tkać mo żna
wśród nich lu dzi wszyst kich za wo dów.
Pod sta wą ru chu re kon struk tor skie go
sta no wią oso by trak tu ją ce re kon struk -
cje po wa żnie i pro fe sjo nal nie, z dba ło ścią
o wier ność hi sto rycz ną w ka żdym szcze -
gó le. Re kon struk to rzy zrze sza ją się
w gru py re kon struk cji hi sto rycz nych
(GRH), ukie run ko wa nych na od twa rza -
nie wy da rzeń z kon kret nych okre sów
dzie jów. Do kład nych re je strów nikt nie
pro wa dzi, gdyż en tu zja ści prze miesz cza -
ją się po mię dzy gru pa mi, a w wi do wi -
skach bio rą udział prze wa żnie uczest ni cy
kil ku czy kil ku na stu grup. Czę sto do łą cza -
ją oka zjo nal ni ama to rzy po sia da ją cy
szcze gó ły, czy na wet kom ple ty uzbro je -
nia, opo rzą dze nia i umun du ro wa nia lecz
nie uczest ni czą w pra cy grup, ak tyw ność
prze ja wia jąc se zo no wo, sta wia jąc się
na naj wa żniej sze im pre zy i in sce ni za cje.
Nie jest to hob by ta nie – kom plet umun -
du ro wa nia, opo rzą dze nia i uzbro je nie żoł -
nie rza z epo ki na po le oń skiej kosz tu je ok. 5
ty się cy zł. W kra ju dzia ła kil ka na ście za kła -
dów rze mieśl ni czych ukie run ko wa nych
na pro duk cję i na pra wę odzie ży i sprzę tu
re kon struk tor skie go. Ku ty przez ko wa la
we dług za cho wa nych wzo rów i spraw ny
musz kiet, to wy da tek rzę du 1,5 tys. zł.
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ta kich wy ryw nych, dzia ła my wol niej,
z roz my słem, niech lu dzie coś zo ba czą.
Co kil ka kro ków przy klę ka my, strze la -
my by na ro bić tro chę hu ku i to aku rat
wca le nie jest przy jem ne. Wil got ne ka -
ra bi ny śli zga ją się w dło niach, łód ki ze
śle py mi na bo ja mi wy pa da ją z ła dow nic

na tra wę, ciem no zie lo ne, trud no je wy -
pa trzyć i po zbie rać. Ha, wo jo wa nie by -
wa nie wdzięcz nym za ję ciem. Nie ła two
za pa lać mo kre lon ty pe tard, ale trze ba te
„gra na ty” rzu cać, w na szą stro nę lu dzie
w au striac kich czap kach ci ska ją ta kie
sa me. Huk, dym wy bu chów krę ci w no -
sie, dra pie w gar dle a po ma nier kę z her -
ba tą się gnąć nie ma cza su 

Stro na nie miec ka kontr ata ku je, do -
cho dzi do wal ki wręcz. Re kon struk to rzy
ma ją na ka ra bi nach ostre ba gne ty, ale
dla bez pie czeń stwa za wsze zdej mu je my
je po pre zen ta cji, dla te go krew się nie le -
je. Z dru giej stro ny uda wa nie wal ki wy -
glą da ło by sztucz nie, więc jed nak kol by
idą w ruch. Nie zda rza się w za sa dzie,
by ktoś od niósł ob ra że nia po wa żniej sze
niż ja kiś si niak, za dra pa nia czy w naj -
gor szym ra zie pod bi te oko, ale wal ka
jest za żar ta, bo prze cież nikt na ochot ni -
ka do nie wo li nie pój dzie. Tłu cze my się
w bło cie, dy mie, hu ku wy bu chów i jesz -
cze w na si la ją cym się desz czu. Wresz -
cie gwizd ki ofi ce rów i okrzy ki
„ad stu pat”. Wra ca my do oko pu po chy -
le ni, co pa rę kro ków od wra ca jąc się

i strze la jąc w „au striac ką” stro nę. Tam -
ci jak by sy me trycz nie ro bią to sa mo.

Na przed po lu zo sta ją w bło cie re kon -
struk to rzy od gry wa ją cy ro lę za bi tych
i ran nych. Obie stro ny wzię ły ta kże jeń -
ców i ci ma ją naj le piej. Od cho dzą
pod stra żą na ty ły, do na mio tów, a nam
zno wu wo da le je się za koł nie rze. Par la -
men ta riu sze z bia ły mi fla ga mi uzgad -
nia ją prze rwę w wal kach, sa ni ta riusz ki
czy sio stry w sza rych far tu chach z na -
szy ty mi czer wo ny mi krzy ża mi zbie ra ją
ofia ry bi twy na kon ny wóz sa ni tar ny,
zdro wi ma ją prze rwę na pa pie ro sa. Mo -
żna chwi lę od sap nąć. Nie dłu gą. Za raz
za czy na się wiel ki atak nie miec ko – au -
striac ki, to już nie żar ty. Chy ba wszy scy
z tam tej stro ny wy bie gli z oko pu i sta -
no wisk, ale na ci ska ją tyl ko na na sze pra -
we skrzy dło na „Kam pi nos”. Pe tar dy
wy bu cha ją im nie mal na gło wach, ale
nie od pusz cza ją, wszy scy głuch nie my,
po ro zu mie wa my się gar dło wym wrza -
skiem.

***
Li nia obro ny pę ka, okrą ża ją nas,

wska ku ją do sta no wisk. Kil ku w pi kiel -

CO IN NE GO POD RĘCZ NIK, A CO IN NE GO
ZO BA CZYĆ NA WŁA SNE OCZY

– Ob ser wa to rzy wi do wi ska to w du żej mie rze dzie ci i mło dzież,
co wska zu je, że re kon struk cja bi twy jest nie tyl ko in te re su ją ca, ale
rów nież bar dzo po trzeb na – po wie dział nam Je rzy Mil ler, wo je -
wo da ma ło pol ski, któ ry rów nież obej rzał in sce ni za cję. – Bo co in -
ne go jest czy tać pod ręcz ni ki, a co in ne go jest pa trzeć i zda wać
so bie spra wę, w ja kich wa run kach pro wa dzo no woj nę tych pra -
wie 100 lat te mu. Do wy obraź ni tra fia chy ba bar dziej te go ty pu
prze kaz, niż za pis, że zgi nę ło tu taj 5 ty się cy osób, tyl ko na te re nie
Sę ko wej – pod kre śla.

Hi sto rycz ny kon tekst iwy da rze nia by ły ko men to wa ne nabie żą co.
– Hi sto ria za czy na być za po mi na na, w szko łach po świę ca się

jej co raz mniej uwa gi, mniej, niż by na le ża ło. Że by po bu dzić wy -
obraź nię lu dzi, war to ro bić po dob ne in sce ni za cje. To jest wa żne,
po nie waż od pew ne go cza su do lu dzi prze ma wia naj bar dziej
prze kaz ob raz ko wy – mó wi Grze gorz Ja czyń ski z gru py re kon -
struk cyj nej zwią za nej z Por ta lem Hi sto rii Oży wio nej Do bro ni.pl.
Wy stę po wał w stop niu feld fe bla ar mii car skiej. Słu żył w szta bie,
w od dzia łach zwia dow czych, o czym mo że świad czyć po sia da ny
przez nie go be but – dość dłu gi, ale po ręcz ny nóż.

– By ła to jed na z lep szych re kon struk cji, w ja kich uczest ni czy -
łem, du ża i do bra. A od wie lu lat zaj mu ję się tym dość re gu lar nie
– do da je Ja czyń ski. – Ta kie wi do wi sko to for ma igrzysk, któ re lu dzie
lu bi li oglą dać od za wsze, ale te po pi sy mi li tar ne ma ją do dat ko wo

du że zna cze nie edu ka cyj ne. Wi dzo wie jesz cze dłu go póź niej za sta -
na wia ją się nad tym, co za szło, prze ka zu ją to roz mów com. Dłu go
bę dą pa mię ta li, że by ły tu po wa żne bi twy, że wal czy li tu taj Au stria -
cy, a wśród nich czę sto Po la cy, wal czy li Niem cy, też czę sto Po la cy,
i wal czy li Ro sja nie, rów nież z Po la ka mi w ar mii – pod kre śla.

Try bu ny by ły ob sta wio ne przez VIP -ów, z któ rych część przy je -
cha ła ubra na w stro je z epo ki – po cząt ków XX wie ku. Wbrew te -
mu, co roz gry wa ło się na po lu, roz ma wia li się so bą w du chu
po ro zu mie nia, bo wiem mar sza łek Ma ło pol ski Ma rek So wa (PO) ra -
do śnie kon wer so wał zse na to rem Sta ni sła wem Ko gu tem (PiS). Wi -
do wi sku przy glą da li się współ or ga ni za to rzy: wójt Sę ko wej
Mał go rza ta Ma łuch, bur mistrz Gor lic Wi told Ko chan i sta ro sta gor -
lic ki Mie czy sław Wę dry cho wicz. Z naj wy ższe go stop nia uwa żnie
ob ser wo wał bi twę wo je wo da ma ło pol ski Je rzy Mil ler (wraz z mar -
szał kiem by li pa tro na mi ho no ro wy mi). Był też przed sta wi ciel Mi ni -
ster stwa Obro ny Fe de ra cji Ro syj skiej ds. Or ga ni za cji i Za rzą dza nia
Dzia łań Woj sko wo -Me mo ria ło wych w Rze czy po spo li tej Pol skiej
i am ba sa dor Fe de ra cji Ro syj skiej w Pol sce.

– Re kon struk cja od by ła się w wy jąt ko wo trud nych wa run -
kach. Po tę żne by ły przy go to wa nia or ga ni za to rów, ale po go da
spła ta ła fi gla i utrud ni ła dzia ła nia. By ło nie przy jem nie, bar dzo mo -
kro, śli sko. Nie istot ne, że my zmo kli śmy, go rzej, że część lu dzi pew -
no zre zy gno wa ła z obej rze nia re kon struk cji – ubo le wa Grze gorz
Ja czyń ski.
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hau bach opa no wa ło umoc nie nie gdzie
ulo ko wa ny jest sztab, je den wy ma chu je
zdo by ty mi ma pa mi, in ni za gar nia ją
do nie wo li te le fo ni stów i do wód ców.
Ktoś pró bo wał się wy mknąć, bez sku -
tecz nie. Zaw zię ty wróg pod ciął de li -
kwen to wi no gę, le żą ce go po tar mo si li,
wy ta rza li w tra wie. Za nim ko le dzy z le -
we go skrzy dła zdą ży li się pod nieść
do kontr ata ku, wróg jest wśród nas,

prze wa ga li czeb na de cy du je o klę sce.
Ka ra bi ny od wra ca my kol ba mi do gó ry,
pod da je my się. Naj wy ższy czas, bo
wszy scy prze mo cze ni do skó ry, w bu -
tach chlu pie.

Gru py usta wia ją się do po że gnal nej
pa ra dy, zzia ja ni re kon struk to rzy w wie -
ku od 17 do 60 lat po pra wia ją opo rzą -
dze nie, nie któ rzy pró bu ją się tro chę
oczy ścić z bło ta, ale bez sku tecz nie. Or -
ga ni za to rzy i przed sta wi cie le gmi ny gra -
tu lu ją uda ne go wy stę pu, dzię ku ją, bi ją
bra wa, ale mi ny ma ją nie tę gie. Po na -
szym po ka zie prze wi dzia no wiel ki fe -
styn, we so łe mia stecz ko dla dzie ci,
po ka zy hip picz ne, ja kiś kier masz i in ne
atrak cje, a tu z oło wia ne go nie ba wciąż
le je. I tak nie licz ni wi dzo wie pę dzą
do sa mo cho dów. Przy go to wa ne po -
przed nie go dnia stra ga ny prze ró żnych
han dla rzy i punk ty ga stro no micz ne po -
zo sta ją pu ste. Apa ra tu ra na gła śnia ją ca co
i raz od ma wia ła po słu szeń stwa, nie bę -
dzie żad nych wy stę pów ka pel, już
na dzi siaj ko niec. Za miast wiel kiej,
wspól nej za ba wy, po spiesz na wy mia -
na te le fo nów, po że gna nia. Tym z Ma ło -
pol ski do brze, są pra wie w do mu
a przed na mi nie mal 400 ki lo me trów jaz -
dy. Ju tro ra no prze cież trze ba do pra cy

W te go rocz nej in sce ni za cji bi twy gor -
lic kiej wiel kie zwy cię stwo nad wszyst -
ki mi od nio sła po go da. Za rok mo że
bę dzie ła skaw sza, na pew no przy je dzie -
my na re wa nż!

WIESŁAW BENDKOWSKI, Warszawa

Nie daw ny prze bój kin,
„Bi twę War szaw ską”,
Hof f man krę cił
przy współ udzia le se tek
re kon struk to rów, ta kże
z na sze go „Kam pi no su”. 

31-let ni ksiądz, 26-let ni mąż i oj -
ciec, 19-let ni uczeń ode bra li so bie
w ostat nich ty go dniach ży cie. Co
ro ku na Są dec czyź nie na ta ki krok
de cy du je się już nie kil ka na ście,
ale znacz nie wię cej osób. W ubie -
głym ro ku – trzy dzie ści, a w pierw -
szym kwar ta le obec ne go – osiem.
Rok 2010 za mknął się licz bą 32 sa -
mo bójstw. Czy te licz by, znaj du ją -
ce po twier dze nie w po li cyj nych
sta ty sty kach, Pa ni zda niem nie są
alar mu ją ce?

– Nie ste ty, są. Ka żde ta kie zda rze -
nie, gdy oso ba od bie ra so bie ży cie, jest
ogrom ną tra ge dią. Te re ny po łu dnio wej
Pol ski, w tym Są dec czy zna, są nie ste -
ty ty mi, gdzie lu dzie czę ściej de cy du ją
się na ta ki krok. Gdy by łam jesz cze
mło dym psy chia trą mia łam już te go
świa do mość.
Czym to jest uwa run ko wa ne?

– Trud no po wie dzieć. Być mo że
na to, że w na szym re gio nie od no to wu -
je się wię cej za ma chów sa mo bój czych,
ma ją wpływ czyn ni ki kul tu ro we, spe -
cy ficz ny eko sys tem.
Co mo że być pod ło żem czy nów sa -
mo bój czych?

– W przy pad ku czy nów sa mo bój -
czych nie mo żna mó wić li tyl ko o jed nej

przy czy nie. Ode bra nie so bie ży cia ni gdy
nie jest zdro wą re ak cją. Pod ło ża ta kie go
de spe rac kie go kro ku na le ży upa try wać
w za bu rze niach psy chicz nych u oso by,
któ ra się na to de cy du je. Mam tu na my -

Samobójcy
wołają
o pomoc
Z ANNĄ SZCZEPANIK-DZIADOWICZ, 
psychiatrą, dyrektorem Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Nowym Sączu 
rozmawia Iga Michalec

FOT. MIGA
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śli za bu rze nia psy chicz ne ro zu mia ne nie
tyl ko w sen sie cho ro by psy chicz nej, ale ra -
czej nie pra wi dło we go sta nu emo cjo nal ne -
go. Naj czę ściej ofia ra mi sa mo bójstw są
nie ste ty oso by cho ru ją ce na de pre sję. Ta
cho ro ba ma wie le ro dza jów. De pre sja to
jed na z głów nych przy czyn do ko na nia ak -
tu sa mo bój cze go.
De pre sja – bar dzo pod stęp na cho ro -
ba, jak Pa ni wspo mnia ła – mo że być
jed ną z wie lu przy czyn...

– Do tak de spe rac kie go kro ku po py -
cha ją lu dzi na przy kład bez ro bo cie,
prze moc w ro dzi nie, po gor sze nie się sy -
tu acji fi nan so wej, uza le żnie nia, pro ble -
my zdro wot ne np. nie ule czal na cho ro ba,
kło po ty w szko le, w pra cy, a ta kże mob -
bing, prze wle kły stres, któ re mo gą być
przy czy ną za bu rzeń re ak tyw nych, ale
też uru cha mia ją cym cho ro bę psy chicz -
ną. Bar dzo po tę żnym czyn ni kiem ry zy -

ka są uza le żnie nia. Oso by uza le żnio ne
ła twiej mo gą ule gać ta kiej au to de struk -
cji, ja ką jest ode bra nie so bie ży cia. Re -
asu mu jąc, o tym, że czło wiek
do ko na ta kie go ak tu mo że za de cy do wać
wie le czyn ni ków, jed nak głów nym jest
cho ro ba – de pre sja.
Ja kim gru pom spo łecz nym za bu rze -
nia de pre syj ne naj czę ściej za gra ża ją?

– Te go nie da się spre cy zo wać. Mo -
że na nią cier pieć oso ba z ta kiej, czy in -
nej sfe ry spo łecz nej.
W ja kim wie ku naj czę ściej są oso by
po dej mu ją ce pró by sa mo bój cze?

– Trud no od po wie dzieć na ta kie py -
ta nie. Nie ma tu taj re gu ły, acz kol wiek
naj bar dziej za gro żo ne są oso by oko ło
trzy dzie ste go ro ku ży cia. W tym prze -
dzia le wie ko wym psy chia trzy czę sto za -
uwa ża ją pierw sze symp to my za bu rzeń
de pre syj nych, w tym po czą tek cho ro by

afek tyw nej, ale trze ba za zna czyć, że mo -
że na nią za paść ta kże bar dzo mło da
oso ba, jak rów nież bę dą ca w star szym
wie ku. W przy pad ku sa mo bójstw ka żdy
wiek nie sie w so bie za gro że nie.
Kto czę ściej de cy du je się na ta ki
krok – ko bie ty, czy mę żczyź ni?

– Mę żczy zna, jak już po dej mu je tak
de spe rac ki krok – to na ogół nie żar tu je.
Za zwy czaj jest to dzia ła nie sku tecz ne.
U ko biet na to miast czę ściej zda rza ją się
pró by sa mo bój cze, któ re są swo istym
wo ła niem o po moc. Mę żczyź ni naj czę -
ściej od bie ra ją so bie ży cie wie sza jąc się,
a ko bie ty ły ka jąc le ki.
Z cze go to wy ni ka, że wię cej mę -
żczyzn po peł nia sa mo bój stwo?

– Ich psy chi ka, w po rów na niu z psy -
chi ką ko biet jest nie co in na. Mę żczyź ni
z na tu ry są chy ba bar dziej zde cy do wa -
ni, ale za strze gam – nie mo że my te go
ge ne ra li zo wać.
Na ta ki krok de cy du ją się nie tyl ko
oso by do ro słe. Za ma chy sa mo bój cze
po dej mu ją ta kże na sto lat ko wie...

– Jest to wiek, kie dy mło dy czło wiek
nie ma jesz cze w peł ni ukształ to wa nych
me cha ni zmów ada pta cyj no -kom pen sa -
cyj nych, czy li umie jęt no ści do sto so wy -
wa nia się do okre ślo nych sy tu acji.
Wie ko wi mło dzień cze mu si łą rze czy
przy pi sa na jest pew na nie sta bil ność
emo cjo nal na.
Czy mło dzież jest te raz mniej od por -
na psy chicz nie?

– Je śli mło dy czło wiek wy cho wu je
się w tak zwa nej nor mal nej ro dzi nie,
któ ra jest peł na, nie ma w niej prze mo -
cy, w któ rej znaj du je opar cie, w któ rej
ro dzi ce i dzie ci ze so bą roz ma wia ją, to
mo żna mó wić o mniej szym za gro że niu,
że na sto la tek zde cy do wać się na ta ki tra -
gicz ny krok. Choć, jak mó wię, nie jest
to re gu łą.
Część dzie ci w obec nych cza sach
cho wa nie ste ty uli ca, bo ro dzi ce
pra cu ją nie jed no krot nie wie le go -
dzin, by utrzy mać ro dzi nę...

– No wła śnie. Co dzien ne ży cie wy -
mu sza ga lo pa dę za zdo by wa niem dóbr
ma te rial nych, ga lo pa dę za tym, by zwią -
zać ko niec z koń cem, by utrzy mać ro dzi -
nę. W wie lu przy pad kach od bi ja się to
na tym, że za pra co wa ni ro dzi ce po świę -
ca ją mniej uwa gi swo im dzie ciom. Z ko -
lei mło dzież mi mo wol nie w obec nych

cza sach uczest ni czy w wy ści gu o to, by
mieć naj lep sze stop nie, wy so ko pla so wać
się w ta kiej, czy in nej gru pie spo łecz nej.
Ale są też zgo ła od mien ne po sta wy na -
sto lat ków. Mó wię o mło dych lu dziach
– ab ne ga tach, naj czę ściej wy wo dzą cych
się z nie za mo żnych śro do wisk, ma ją cych
po czu cie nie do war to ścio wa nia. Oni naj -
czę ściej się ga ją po nar ko ty ki, al ko hol,
dzia ła ją w ró żnych nie for mal nych gru -
pach mło dzie żo wych. W tych przy pad -
kach mło dzi lu dzie za zwy czaj ma ją
za bu rzo ną hie rar chię war to ści te go, co
jest wa żne. To wszyst ko, o czym tu taj po -
wie dzia łam mo że za wa żyć na tym, że
mło dy czło wiek zde cy du je się na to, by
się za bić. Na wet dzie ci ule ga ją ta kim sy -
tu acjom. Z mo jej prak ty ki za wo do wej
przy po mi nam so bie kil ku let nie go chłop -
ca, któ ry nie umiał zna leźć wspól ne go ję -
zy ka z ma mą. Dziec ko po sta no wi ło się
otruć. Po łknę ło le ki. Chłop ca na szczę -
ście od ra to wa no.
Czy mo żna stwier dzić, że więk szość
osób, któ re tar gnę ły się na swo je ży -
cie, ta ki krok wcze śniej za pla no wa ły?

Ka żde ta kie zda rze nie,
gdy oso ba od bie ra so bie
ży cie, jest ogrom ną tra -
ge dią. Te re ny po łu dnio -
wej Pol ski, w tym
Są dec czy zna, są nie ste ty
ty mi, gdzie lu dzie czę -
ściej de cy du ją się na
ta ki krok. 
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– Za zwy czaj de cy zja o za ma chu sa -
mo bój czym po dej mo wa na pod wpły -
wem na głe go im pul su i do ty czy osób
uza le żnio nych, al bo po sia da ją cych or -
ga nicz ne uszko dze nia mó zgu, bę dą ce
na przy kład kon se kwen cją prze by te go
wy pad ku. Po ja wia ją ca się de pre sja, czy
też in ne za bu rze nia u osób, ma ją cych
nie pra wi dło we ce chy oso bo wo ści, mo -
gą wy zwo lić u nich po pę dy sa mo bój cze.
Ta ki im puls mo że też po ja wić się na gle
u oso by cho ru ją cej na schi zo fre nię, na -
wet wów czas, gdy wy da wa ło się, że do -
brze ona funk cjo nu je w spo łe czeń stwie.
Czy lu dzie pla nu ją sa mo bój czy krok?
Z tym stwier dze niem dys ku to wa ła bym,
bo nikt bę dą cy w peł ni zdro wia psy -
chicz ne go nie pla nu je te go, że z wła snej,
i tyl ko wła snej wo li zej dzie z te go świa -
ta. O pla no wa niu sa mo bój stwa mo że my
mó wić ra czej u osób cho rych na de pre -
sję, prze ży wa ją cych uro je nia de pre syj -
ne i prze ko na nych o bra ku
ja kich kol wiek po zy tyw nych per spek -
tyw, któ rym przy cho dzą my śli, iż wy -
gra nie z cho ro bą bę dzie nie mo żli we, że
„nic mi już nie po mo że, nic do bre go
mnie nie cze ka, nic się nie uda, gro zi mi
po tę pie nie, ka ry, nę dza” itp. Po ta kim
swo istym ne ga tyw nym bi lan sie, roz pa -
trze niu wszel kich za i prze ciw, pod ję ta
mo że zo stać de cy zja o skró ce niu so bie
cier pie nia.
Czy oso by, któ re my ślą o po peł nie -
niu sa mo bój stwa wy sy ła ją wcze -
śniej ko mu ni ka ty w ro dza ju: „Za bi ję
się”, „Nie mam po co żyć”, „Skoń czę
ze so bą”, czy też na przy kład po rząd -
ku ją swo je ży cie – se gre gu ją do ku -
men ty, za my ka ją spra wy
w urzę dach?

– Tak się zda rza. Je śli ktoś wer ba li -
zu je gło śno ta kie ko mu ni ka ty – groź by,
to za zwy czaj nie pla nu je ich zre ali zo -
wać. Na to miast zda rza ją się też ta kie sy -
tu acje, że oso ba jest zde spe ro wa na i wie,
że coś ta kie go zro bi. Wów czas na przy -
kład pi sze list po że gnal ny, za my ka swo -
je spra wy, spo rzą dza te sta ment.
Jak po win na za re ago wać naj bli ższa
ro dzi na, czy krew ni sły sząc ta kie
ko mu ni ka ty, wy sy ła ne przez bli ską
im oso bę?

– Przede wszyst kim nie po win na ich
ba ga te li zo wać. Bli scy po win ni po słu -
chać, co ta oso ba ma do po wie dze nia,

a więc z nią roz ma wiać. Roz mo wa ta ma
być pro wa dzo na nie na za sa dzie „Nie
opo wia daj głu pot”, ale przede wszyst -
kim na le ża ło by się do wie dzieć, dla cze -
go, ktoś o czymś ta kim my śli. War to
do ciec, ja ki jest te go po wód. Nie zwy kle
wa żką spra wą jest wy słu cha nie tej oso -
by. To naj lep sza in ter wen cja kry zy so wa.
Ale nie za wsze ta ka oso ba mo że
chcieć się otwo rzyć przed kimś bli -
skim. Jak po stą pić w ta kiej sy tu acji?

– Na tu ral nie nie za wsze chce się roz -
ma wiać o tym, co nas tra pi z kimś ni by
bli skim, al bo z któ rym stra ci ło się już
wspól ny ję zyk. Wte dy trze ba jed nak prze -
ko nać tę oso bę wszel ki mi mo żli wy mi
spo so ba mi, aby uda ła się po po moc
do psy cho lo ga. Je śli na to miast ro dzi na za -
uwa ży, że bli ski za cho wu je się w spo sób
nie kon wen cjo nal ny, su ge ru ją cy, że mo gą
to być za bu rze nia psy chicz ne, a więc
na przy kład mó wi nie do rzecz nie, cier pi
na bez sen ność, jest smut ny, ma płacz
na koń cu no sa, al bo sta je się za mknię ty
w so bie, to wte dy ro dzin na po win na zro -
bić wszyst ko, by ta ka oso ba, jak naj szyb -
ciej tra fi ła do le ka rza psy chia try.
Jak mo żna po móc ta kim oso bom?

– Błę dem jest pod su wa nie im le ków,
bez kon sul ta cji z le ka rzem spe cja li stą.
Czę sto ktoś, w do brej wie rze mó wi
do ko goś bli skie go: „Za żyj ta ki lek.
Mnie po mógł, to Ty też się do brze po -
czu jesz”. Nic bar dziej myl ne go. Ta kim
po stę po wa niem mo żna tra fić, jak przy -
sło wio wą ku lą w płot. Za miast po móc
– mo żna po gor szyć sy tu ację. Ta kiej
oso by nie po win no się pró bo wać po cie -
szać. Mó wić na przy kład: „Uśmiech nij
się, weź się do ży cia, ju tro bę dzie le piej,
gdzieś wy jedź.” Nie tę dy dro ga. Czę sto
ta ka pró ba wspar cia oso by, bę dą cej
w de pre sji od no si od wrot ny sku tek. Ta -
ka oso ba po pa da w jesz cze głęb szą de -
pre sję. Przede wszyst kim na le ży szu kać
jej źró dła, czyn ni ków, sy tu acji, któ re ją
wy wo ła ły i bez względ nie, jak naj szyb -
ciej szu kać fa cho wej po mo cy. A do te -
go cza su z ta ką oso ba po win no się jak
naj wię cej prze by wać, roz ma wiać,
po pro stu być z nią. Sze ro ka sieć opar -
cia ro dzin ne go i śro do wi sko we go jest
zna ko mi tą pro fi lak ty ką i po mo cą.
Gdzie ta ką po moc psy cho lo gicz ną,
czy psy chia trycz ną mo żna otrzy -
mać w No wym Są czu?

– Mo żna udać się po po moc psy cho -
lo gicz ną do Są dec kie go Ośrod ka In ter -
wen cji Kry zy so wej. Jest „Ar ka”
– Po rad nia Spe cja li stycz na i Te le fon
Zau fa nia przy pa ra fii świę tej Mał go rza -
ty, w któ rej mam przy jem ność pra co wać.
Jest to po rad nic two ano ni mo we. Mo żna
tam przyjść i za się gnąć po ra dy psy cho -
lo ga, pe da go ga, le ka rzy, praw ni ka.
Chcia ła bym ta kże po wie dzieć, że oso by,
cier pią ce na za bu rze nia psy chicz ne mo -

gą się zgła szać do szpi ta la bez skie ro wa -
nia i pro sić o po moc. Je śli ktoś znaj dzie
się w sy tu acji dra ma tycz nej, ma my śli
sa mo bój cze to, bez skie ro wa nia mo że się
udać na od dział psy chia trycz ny w są dec -
kim szpi ta lu, po pro sić o roz mo wę z le -
ka rzem psy chia trą. Je śli le karz uzna, że
są prze słan ki prze ma wia ją ce za tym, by
ta ka oso ba by ła ho spi ta li zo wa na, to pa -
cjent zo sta nie prze ję ty do szpi ta la. Naj -
prost szą dro gą jest kon takt z Po rad nią
Zdro wia Psy chicz ne go, z któ rym kol -
wiek ga bi ne tem psy cho lo gicz nym, czy
psy chia trycz nym lub zgło sze nie się
do le ka rza ro dzin ne go.
Praw dą, czy mi tem jest, że zmia ny
po go dy – na przy kład wy stę po wa nie
wia tru hal ne go w gó rach mo gą
mieć wpływ na to, że ktoś za czy -
na in ten syw niej my śleć o sa mo bój -
stwie, al bo do ko nu je te go ak tu?

– Z pew no ścią po go da ma wpływ
na to, jak lu dzie funk cjo nu ją. Gdy wie je
wiatr hal ny, wszy scy z re gu ły ro bią się
bar dziej ner wo wi. To da się na przy kład
za uwa żyć w szpi ta lach. Wte dy tra fia
tam znacz nie wię cej pa cjen tów. Je ste -
śmy ele men tem przy ro dy, w związ ku
z tym też re agu je my na za cho dzą ce
w niej zmia ny.
Czy psy chia trzy spo ty ka li się ze
stwier dze nia mi, że za mach na wła sne
ży cie to nie efekt cho ro by, ale na przy -
kład akt roz pacz li wej de mon stra cji,
ża lu, z po wo du do zna nej od ko goś

Co dzien ne ży cie wy mu -
sza ga lo pa dę za zdo by wa -
niem dóbr ma te rial nych,
ga lo pa dę za tym, by zwią -
zać ko niec z koń cem, by
utrzy mać ro dzi nę. 

FO
T. 

M
IG

A

SADECZANIN 6.2012_SADECZANIN 6.2012  29-05-2012  14:55  Strona 49



CZERWIEC 201250 WOKÓŁ NAS
WWW.SADECZANIN.INFO

krzyw dy, za wie dzio nej mi ło ści?
– Na tu ral nie. Ta kie za cho wa nia do ty -

czą nie tyl ko czło wie ka. Prze strze ga się
przed oswa ja niem wil ków. To zwie rzę
tak przy wią zu je się do czło wie ka, że je -
śli ten go zo sta wi, to wilk mo że sam się
za gryźć. Oswo jo ne pa pu gi, któ re są po -
rzu ca ne przez wła ści cie li wy sku bu ją so -
bie pió ra. W jed nym i dru gim przy pad ku
w świe cie zwie rząt i pta ków ma my
do czy nie nia z au to de struk cją.
Czy oso ba, któ ra raz tar gnę ła się
na wła sne ży cie mo że po no wić ta ką
czyn ność?

– Oczy wi ście. Ka żda pró ba sa mo bój -
cza jest groź na i mo że za koń czyć się
śmier cią.
Czę sto przy czy ny sa mo bój cze po zo -
sta ją ta jem ni cą na za wsze?

– Są dzę, że w du żej więk szo ści ak -
tów sa mo bój czych, gdzieś w tle mo żna
do szu kać się czyn ni ka, któ ry mógł spo -
wo do wać, że oso ba pod ję ła ta ką de cy -
zję. Cza sa mi te sy gna ły mo gą być
bar dzo dys kret ne, któ re przez naj bli -
ższych mo gą być w ogó le nie zau wa żo -
ne. Na to miast dla spe cja li sty by ły by one
od ra zu za uwa żal ne.
Oso by, któ re ma ją my śli sa mo bój cze
nie za wsze szu ka ją fa cho wej po mo -
cy psy cho lo gów, czy psy chia trów?

– Za zwy czaj o ta ką po moc się nie
zwra ca ją. Dla cze go? Mię dzy in ny mi,
dla te go, by nie być ośmie szo nym przez
śro do wi sko, w któ rym miesz ka ją, pra cu -
ją (cza sem by nie być zwol nio nym z pra -
cy). Nie ste ty ma my tu do czy nie nia ze
styg ma ty za cją. Pój ście do psy cho lo ga,
al bo psy chia try czę ści spo łe czeń stwa ko -
ja rzy się nie ste ty jed no znacz nie. Nie jed -
no krot nie ta kże śro do wi sko, w któ rym
ży je oso ba po trze bu ją ca po mo cy nie
wspie ra jej, nie pod po wia da, by pójść
po po moc do spe cja li sty. A prze cież wi -
zy ta u psy cho lo ga, czy psy chia try nie jest
czymś na gan nym i nie ozna cza, że ta ka
oso ba jest za bu rzo na.
Co za tem zro bić, by na sta wie nie
spo łe czeń stwa po zy tyw nie do osób
ko rzy sta ją cych z po mo cy le ka rzy
psy chia trów zmie ni ło się?

– Mó wić, mó wić i jesz cze raz mó wić,
że le karz psy chia tra jest ta kim sa mym
le ka rzem, jak ka żdy in ny le karz spe cja -
li sta, któ ry mo że pa cjen to wi po móc.

Roz ma wia ła IGA MI CHA LEC

Z
a chę ca li śmy w nim do po dzie -
le nia się z na szy mi Czy tel ni ka -
mi swo imi do świad cze nia mi
i re flek sja mi do ty czą cy mi

współ cze snej ro dzi ny chrze ści jań skiej,
zwłasz cza te raz – kie dy ogrom ne tem -
po ży cia ogra ni czy ło na tu ral ną po trze -
bę czło wie ka, aby po zna wać in nych
lu dzi, ich opo wie ści i hi sto rie. 

W wy zna czo nym ter mi nie (2 ma ja)
do na szej re dak cji wpły nę ło 12 prac
z ró żnych śro do wisk i po ko leń. Nie -
któ re wzru sza ły, in ne wy wo ły wa ły
uśmiech. Au to rzy, trze ba do dać, nie
tyl ko z Są dec czy zny, opo wie dzie li hi -
sto rie cza sa mi pięk ne i ra do sne, a cza -
sa mi smut ne i bo le sne. By ły li sty,
opo wia da nia, a na wet esej z ele men ta -
mi li ry ki. Wszyst kie pra ce przed sta -
wia ły ro dzi nę, ja ko naj więk szą war tość
kształ tu ją cą ka żde go czło wie ka w je go
zdol ność mi ło ści Bo ga i lu dzi.

25 ma ja Ko mi sja Kon kur so wa w skła dzie:
Ma rio la Ber dy chow ska – me na ger Fo -

rum Eko no micz ne go, ma ma trój ki dzie ci
w wie ku szkol nym; 
Kin ga Bed nar czyk – dzien ni karz por ta lu
Są de cza nin. in fo, od po wie dzial na za dział
„Ko ściół i re li gia”;
Be ata Ku bic ka – na uczy ciel ka ję zy ka pol -
skie go, ma ma trój ki dzie ci w ró żnym wie ku;
Je rzy Su doł – fi lo log i dzia łacz spo łecz ny
i sa mo rzą do wy
zde cy do wa ła się przy znać: I miej sce: Pio -
tro wi Fał czyń skie mu za opo wia da nie pt.
„Anioł”; II miej sce: Sta ni sła wo wi Ogo -
rzał ko wi za opo wia da nie „Naj więk sza
mi łość ro dzi się w co dzien no ści. Opo -
wieść o mo jej ro dzi nie”; III miej sce: Mo -
ni ce Dzie dzi nie za opo wia da nie
„Naj więk sza mi łość ro dzi się w co dzien -
no ści. Opo wieść o mo jej ro dzi nie”.

W ko lej nych nu me rach „Są de cza ni -
na” opu bli ku je my 3 na gro dzo ne pra ce.
Roz po czy na my od dru ku ob szer nych
frag men tów zwy cię skiej pra cy Pio tra Fał -
czyń skie go. Ca łą pra cę mo żna prze czy -
tać w na szym por ta lu (sa de cza nin.in fo).

(KB)

Roz strzy gnię cie kon kur su por ta lu Są de cza nin

Opo wieść 
o mo jej ro dzi nie
8 mar ca br. por tal Są de cza nin. in fo ogło sił kon kurs na opo -
wia da nie pod ty tu łem „Naj więk sza mi łość ro dzi się w co -
dzien no ści. Opo wieść o mo jej ro dzi nie”. 
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„Le cą śnie żyn ki bia łe, jak srebr no bia ły dym
a w ko ło bia ło, bia ło, we lo ny śnie żnej mgły…”

An to nie mu bra kło na mo ment tchu. Przy sta nął, za ka słał
i ła piąc po wie trze, ro zej rzał się czuj nie. Wo kół jed nak za le -
ga ła ci sza, a na wy mar łe po la wol no opa da ły płat ki śnie gu.
Wczo raj wie czo rem wy iskrzy ło się nie bo, no cą chwy cił mróz,
a ran kiem syp nął śnieg. Do po po łu dnia na pa da ło go wy star -
cza ją co du żo, by mo żna by ło za brać san ki, a zmar z nię ta zie -
mia po zwa la ła iść do la su skró tem, na prze łaj. An to ni,
uspo ko jo ny, że nikt prócz ma ja czą ce go na ho ry zon cie stad ka
sa ren nie mo że go sły szeć, ru szył da lej, nu cąc sło wa zi mo wej
ko ły san ki. Za pa mię tał jej sło wa w dzie ciń stwie. Śpie wa ła ją
wów czas ciot ka Jan ka, po ka zu jąc młod szej sio strze Ant ka
płat ki pierw sze go śnie gu.

„Nie dłu go gwiaz dy zga sną i bla dy wsta nie świt
i księ życ uśnie ja sno, śpij mój bra cisz ku, śpij!”.

Tak mru cząc, raz ci szej, raz gło śniej, prze był po ło wę dro -
gi. Te raz po la opa da ły ku rze ce, prze cho dząc w łę gi. Trze ba
by ło omi jać przy cza jo ne pod płasz czem śnie gu trzę sa wi ska.
Wresz cie wszedł na gro blę i chwy ciw szy san ki pod pa chę,
prze szedł kład ką na dru gi brzeg. Za po to kiem te ren znów się
wzno sił. Zdar te pło zy sa nek ha czy ły o kę py le śnej tra wy, gdy
mi ja jąc sta ry dąb wkra czał mię dzy pierw sze so sny. Po su wał
się duk tem, gdzie śnieg się gał już do ko stek, lecz dzię ki nie -
mu użyć mógł wy do by tych z ką ta szo py sta rych, dzie cię cych
sa ne czek. Daw no te mu wo ził na nich cór kę, jesz cze nie daw -
no wnucz kę, te raz po wie zie przy mo co wa ną do po nadła my -
wa nych li ste wek cho in kę. To o wie le ła twiej sze niż tasz cze nie
po nad dwu me tro we go drzew ka na ple cach.

W na sa dzo nej mło dy mi świer ka mi brze zi nie otrzą snął ze
śnie gu kil ka zgrab nych cho inek i dłu go me dy to wał, nim wy -

brał tę od po wied nią. Ścię te kil ko ma ude rze nia mi ta sa ka drzew -
ko skrę po wał sznu rem na kształt zło żo ne go pa ra so la i przy tro -
czył do sa nek. W wie ku pięt na stu lat stra cił oj ca. Od te go cza su
tra dy cyj nie, przed gwiazd ką, przy no sił do do mu cho in kę. To
już pięć dzie sią te dru gie drzew ko. Mo żna rzec, wy ciął ma ły la -
sek. Kie dyś, daw no od wie dził w tej spra wie le śni cze go. Ten,
ko le ga An to nie go z lat szkol nych, sły sząc o wy ku pie niu asy -
gna ty, tyl ko rę ką mach nął ze śmie chem. Ale An to ni uparł się,
chciał mieć su mie nie czy ste i od tąd co ro ku pra co wał dwa, trzy
dni przy za le sia niu – za dar mo – ma się ro zu mieć.

Od dwóch lat, kie dy cór ka z zię ciem i wnucz ką wy pro wa -
dzi li się do wła sne go do mu, świę ta Bo że go Na ro dze nia nie
by ły już ta kie, jak daw niej. Ale żo na An to nie go po tra fi ła,
dzię ki swe mu nie mal dzie cię ce mu en tu zja zmo wi za cho wać
ich cu dow ny na strój. 

***
Śnieg prze stał pa dać i za lśni ły pierw sze gwiaz dy, gdy An -

to ni, uwol niw szy drzew ko ze sznu ra, ostro żnie sta wiał je
w ką cie szo py. Te raz, jak co ro ku, wy da wa ło mu się, że wy -
brał naj brzyd szy świerk w ca łym le sie i gdy by mógł, chęt nie
od stą pił by go ko muś, a sam wró cił by po ja ki kol wiek in ny. Ale
żo na co ro ku za pew nia ła z za chwy tem, że ta kiej ślicz nej cho -
in ki jesz cze nie mie li.

„Tak, ona po tra fi cie szyć się Gwiazd ką jak ma ła dziew -
czyn ka – po my ślał nie mal z roz rzew nie niem. – Co ro ku, z po -
cząt kiem Ad wen tu, wie sza wie niec na drzwiach, za pa la
w oknie świe cę, wy do by wa gro ma dzo ne wcze śniej szysz ki,
wy dmusz ki, pa pier ki, by wie czo ra mi two rzyć gir lan dy i cac -
ka, jak by ma ło ich by ło w pu dłach na stry chu. A dom jak mu -
si błysz czeć! Nie ma fi li żan ki w kre den sie, czy ły żki
w szu fla dzie, co by nie zo sta ła do by ta i wy pu co wa na”.

A w tym ro ku, nie spo dzie wa nie, te przed świą tecz ne mi trę -
gi je mu na ple cy, ni czym miech kar to fli, spa dły. Bo Jadź ka,
choć od pa ru ty go dni co raz bled sza i chud sza, ale mu sia ła na -
wet klosz od lam py prze cie rać. Cho ciaż nie daw no, w paź -
dzier ni ku, na Ja dwi gi, my ła. I tak pew nie w gło wie się
ko bie cie za krę ci ło, kie dy na krze śle sto jąc, rę ce unio sła, bo
spa dła i le żą cą bez przy tom no ści ją zna lazł. Le kar ka z ośrod -
ka na szczę ście żad nych zła mań nie stwier dzi ła, tyl ko stłu cze -
nia ogól ne. Na wszel ki wy pa dek skie ro wa nie do szpi ta la
wy sta wi ła, gdy by ku nie do bre mu po szło. Jadź ka na wet sły -
szeć nie chce, że by przed świę ta mi z do mu pójść, więc sie dzi
na wóz ku, co go od są sia dów po ży czył. Na tym wóz ku, świę -
tej pa mię ci sta ry Świe cha ostat nie mie sią ce ży cia spę dził. O,
wła śnie, zda je się, bę dzie trzy no ce te mu, jak mu się przy śnił.
A ile kroć sta ry Świe cha sen ną ma rą mu się zja wiał, ty le kroć
przy krość i stra ta dla An to nie go, al bo je go naj bli ższych wy -
ni ka ła. Oneg daj w sen nym zwi dzie ze Świe chą grzy bów szu -

„Anioł”

Od dwóch lat, kie dy cór ka z zię ciem
i wnucz ką wy pro wa dzi li się do wła sne -
go do mu, świę ta Bo że go Na ro dze nia
nie by ły już ta kie, jak daw niej. 

FOT. ARCH.
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ka li. Ale wy szli do la su bar dzo wcze śnie, że by pierw szy mi
być i w mro ku przed świ tu grzy by po omac ku do ko szy na gar -
nia li. Na dru gi dzień Jan, brat An to nie go, po me la sę do cu -
krow ni po je chał. A zi ma to by ła. Klacz czte ro let nia, Baś ka,
co ją do spół ki ku pi li, gdzieś wie cheć sło my oszro nio nej skub -
nę ła i wie czo rem na skręt ki szek pa dła.

In nym ra zem An to ni śnił, że ze Świe chą ry by ło -
wią. I Świe cha w tym śnie wy my ślił, by wo dę z je zio ra wia -
dra mi wy brać, a tak raź no wę bo rem tę gim wy wi jał, aż dno
mu li ste od sło nił. Na nim zaś ry by wiel gach ne jak wie prz ki.
Za ty dzień deszcz pa dać za czął. La ło bez prze rwy dni kil ka,
aż Pro sna z brze gów wy stą pi ła, po la za le wa jąc. An to ni pięk -
nie się za po wia da ją ce plo ny stra cił, bo na sa me żni wa ta po -
wódź przy szła. 

A ostat nio, sta ry Świe cha jak ży wy mu się uka zał. Sen wy -
raź ny był i w ko lo rach. Naj pierw Ko wal ski, tym swo im no -
wiu teń kim, czar nym mer ce de sem pod dom An to nie go
za je chał. Li mu zy na wstą żka mi i kwia ta mi ozdo bio na by ła,
a sam Ko wal ski w ma ry nar ce ak sa mit nej, spodniach sztruk -
so wych i la kier kach z no sa mi jak bo cia nie dzio by wy sko czył,
drzwi przed Świe chą otwo rzył. Wy siadł Świe cha, wy szta fi -
ro wa ny nie do opi sa nia, aż, zda ło się, po świa ta go ota cza ła.
Po sta wę i chód miał ni czym dwu dzie sto la tek, wło sy gę ste,
czar ne, a oczy ni czym świe ce roz ja rzo ne. An to nie go po zdro -
wił i pro sto do do mu wszedł. Aha, jesz cze bu kiet ka lii w dło -
ni dzie rżył. A on, An to ni, Ko wal skie go – „co to wszyst ko ma
zna czyć?” – za py tał. A Ko wal ski, jak zwy kle na dę ty, że bez
ki ja nie pod chodź, od burk nął: „A co ma być, Świe cha ślub
bie rze, to mło dą za bie ra”. I no sa za darł jesz cze wy żej niż zwy -
kle, że to on, Ko wal ski, ze swo ją czar ną li mu zy ną, za kie row -
cę we sel ne go dziś jest. Wte dy prze ra ził się An to ni, bo to
we se le u nie go i pierw sze świę to Bo że go Na ro dze nia, a on
w fil ca kach i wa to wa nej kurt ce do go ści wy szedł. Tym cza -

sem Świe cha już ob lu bie ni cę wy wiódł i tak spiesz nie do sa -
mo cho du po pro wa dził, że na wet jej twa rzy, wo al ką zresz tą
prze sło nio nej, nie roz po znał An to ni. Te raz mu do pie ro za świ -
ta ło, że prze cież w do mu żad nej pan ny, ba, ko bie ty na wy da -
niu nie by ło i ko góż ten Świe cha do ślu bu wie dzie? Ale już
drzwi au ta za trza śnię te, głu cho za dud ni ły i czar na li mu zy -
na zni kła w tu ma nie śnie żne go py łu, co się za nią uniósł.

An to ni ock nął się tak prze ję ty snem, któ ry był wy ra zist szy,
zda ło się praw dziw szy niż ja wa, że na tych miast, w środ ku no -
cy, ener gicz nym szarp nię ciem za ra mię, spo so bem daw no po -
nie cha nym, żo nę Ja dwi gę zbu dził i sen opo wie dział.

Ko bie ta je go, ina czej niż on, z bie giem lat nie do wiar kiem
i zgorzk nia łym scep ty kiem się sta ją cy, wia rę pro stą, dzie cin -
nie uf ną za cho wa ła. Kie dy, by wa ło, o zna kach, pro roc twach,
ob ja wie niach i prze po wied niach roz ma wia li, An to ni zwąt pie -
nia swo je szy der stwem okra szał, ona zaś z wszyst kie go po -
krze pie nie czer pa ła, tłu ma cząc cier pli wie ma łżon ko wi, że
na wet sny, w któ re wia rę za bo bo nem ciem nym na zy wał, mo -
gą być ra dą lu bo na po mnie niem od życz li wych pa tro nów,
anio ła stró ża, czy wresz cie ko cha ją cych nas naj bli ższych
zmar łych, o na szą ziem ską do lę stro ska nych pły ną cym.

Mu siał też przy znać, by wa ło, rze kła coś, co zra zu głup -
stwem za la ty wa ło, a po cza sie nie dłu gim, spo so bem dziw nym
i nie spo dzia nym praw dą się sta wa ło.

Wy rwa na ze snu sie dzia ła nie ru cho ma, bie lą ko szu li ni -
czym fi gu ra na grob na w po mro ce ja śnie jąc. Dłu ższą chwi lę
tak trwa ła, An to nie go sen znów po wo li brał w ob ję cia i ob raz
Świe chy, z za świa tów przy by łe go, w świa ty sen ne od pły nął,
nim po wie dzia ła:

– Wiesz co, An tek? Wiesz ty, dla cze go ja tak ra do śnie czas
Ad wen tu prze ży wam? I to nie tyl ko te raz, ale przez ca ły rok,
w tych krót kich chwi lach, kie dy Anioł Pań ski w po łu dnie od -
ma wiam? Anioł Pań ski treść ad wen tu sta no wi, a Ad went na -
sze ży cie stresz cza. W Ad wen cie, peł ni na dziei, cze ka my
na przy by cie Do bra. Czy mże jest na sze ży cie, je śli nie wy cze -
ki wa niem spo tka nia z Do brem, cze ka niem wie lo kroć dłu ższym
niż mo dli twa Anioł Pań ski, o wie le dłu ższym niż czte ry gru -

dnio we ty go dnie, lecz przez to czy nią cym wi gi lię te goż spo -
tka nia wie lo krot nie ra do śniej szą chwi lą. Bo prze cież tyl ko
jed ną ta ką wi gi lię w tym ży ciu nam da no. Ad went, tak jak na -
sze ży cie, wień czy spo tka nie z Do brem. Kto po tra fi cie szyć się
Ad wen tem, ten po tra fi cie szyć się ży ciem. I wiesz co jesz cze,
An toś? Ja już tę Wi gi lię prze ży wam, już się na tę Pa ster kę cie -
szę! – jesz cze coś by do nie go mó wi ła lecz on za snął.

***
A dnia na stęp ne go, wła śnie ów nie do rzecz ny sen o Świe -

sze prze my śli wał, gdy wy pa dek jej się przy tra fił. Do świąt
kil ka dni po zo sta ło i An to nie mu, prócz zwy kłych za jęć, cię -

– Na wet gdy by nas za pro si li i tak by -
śmy nie po szli. Wszyst kie Wi gi lie spę -
dza li śmy ra zem, w tym do mu. I tak
zo sta nie, Ania wie o tym.
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żar żo ni nych prac ple cy przy gniótł. Tak to pierw szy raz w ży -
ciu pod ło gi szo ro wał, kurz wy cie rał, pa ję czy ny z ką tów wy -
mia tał. Ale naj gor szym by ło, że do je go ku li nar nych
obo wiąz ków, któ re od za wsze ubi cie i spra wie nie kar pia obej -
mo wa ły, przy go to wa nie wi gi lij nej wie cze rzy do szło. I nie
skoń czy ło się na tra dy cyj nych po tra wach: pie czo nym kar piu,
zu pie grzy bo wej z grzan ka mi, ka pu ście, fa so li, tar tych ziem -
nia kach i kom po cie z su szo nych owo ców. Miał jesz cze struc -
le upiec w pie kar ni ku.

– Na co, Ja dzia, to cia sto z ma kiem? Ja go prze cież nie lu -
bię, a ty, ty le co dziub niesz. Na zmar no wa nie pój dzie. Le piej
już w skle pie słod kie za mó wić – pró bo wał opo no wać An to ni.

– Ra fał lu bi ma kow ce. Ania też zje. I Mag du sia mo że…
A kup ne, to już nie to sa mo, co swój wy piek. A że ty, An toś, wo -
lisz mia sto we pier ni ki, to prze cież, jak bę dziesz grzecz ny i ze
wszyst kim się uwi niesz, Gwiaz dor na pew no ci przy nie sie.

– Ania z ro dzi ną na pew no Wi gi lię u sie bie spę dzi w tym
ro ku. Dom wresz cie jak trze ba wy koń czy li, to i bę dą się nim
chcie li na cie szyć. Nie przy ja dą, ani nas nie za pro szą. Mo gę
się za ło żyć.

– Na wet gdy by nas za pro si li i tak by śmy nie po szli. Wszyst -
kie Wi gi lie spę dza li śmy ra zem, w tym do mu. I tak zo sta nie,
Ania wie o tym. Jed no, w czym masz ra cję, to że nie przy ja dą.
Oni przyj dą. A za kła dać się nie bę dę, bo miał byś świę ta po -
psu te.

– A skąd ty ta ka pew na je steś? Z fu sów wy czy ta łaś?
– Je śli ci zdra dzę, że anioł mi to po wie dział, nie uwie rzysz,

więc nie do cie kaj. 
– He he ee… Anioł jej po wie dział. Szko da, że nu me rów to -

to lot ka al bo wy ni ków li gi mi strzów ci nie zdra dza. Bo wte dy
star czy ło by na pre zen ty, a dom i sa mo chód ta kie by śmy mło -
dym po ku pi li, że Ko wal skie mu ja pa jak wro ta sto do ły by się
roz dzia wi ła. Ra fał nie mu siał by za gra ni cą ty rać. Z żo ną by
sie dział i cór kę wy cho wy wał, jak mę żo wi i oj cu przy stoi. Zo -
ba czysz ty jesz cze swo je go anio ła, he he ee…

– A tak, zo ba czę, na Pa ster ce. Jak byś zgadł, An tek! No,
a o te nu mer ki i wy ni ki za kła dów, to naj le piej te go swo je go
Świe chę, jak ci się znów przy śni, spy taj, sko ro tak w nie go wie -
rzysz.

– Ty na Pa ster kę pój dziesz! Ani ty, ani ja, ani oni – mło dzi.
Ty nie bę dziesz na Pa ster ce, boś cho ra, ja – bo cie bie mu szę
do glą dać, a im nie bę dzie się chcia ło – he he ee….

Nie od po wie dzia ła. Od cza su, gdy cór ka z wnucz ką i zię -
ciem na swo je po szli, mąż bar dzo się zmie nił. Ple cy, ni by
z dę bu cio sa ne, za okrą gli ły mu się i w jed nej chwi li, chłop
do tąd na schwał w dziad ka, jak by do tknię ciem ró żdżki prze -
mie nio ny zo stał. A i w ser cu się po sta rzał, co raz czę ściej tym
gorz kim, iro nicz nym śmie chem wy bu chał, co jak szloch, naj -
wy ższym wy sił kiem tłu mio ny, brzmiał. An to ni wcią gnął kurt -
kę i weł nia ną cza pę.

– Wyj dę od gar nąć śnieg z gan ków – po wie dział, a bę dąc
już w sie ni, pół gło sem do dał: – a ka pu sta na wi gi lię bę dzie
bez kmin ku i ko niec. Bo ta ką lu bię. 

***
An na koń czy ła przed świą tecz ną krzą ta ni nę. Do cho dzi ło

już wi gi lij ne po łu dnie, a ona da rem nie wpa try wa ła się w drzwi

przy le głe go do kuch ni po ko ju. Mąż, któ ry ra no wró cił ze
szwedz kie go Sund svall, wciąż wi dać od sy piał wie lo go dzin -
ną pod róż. Dla te go sta ra ła się za cho wy wać jak naj ci szej, co
wszak w ob co wa niu z peł ny mi świą tecz nych ra ry ta sów garn -
ka mi, ła twym nie by ło. Ra fał – mąż An ny i je go ku zyn, Ta -
dek – pra co wa li u szwedz kie go prze woź ni ka ja ko kie row cy
cię ża ró wek. Ostat nio na Wszyst kich Świę tych w do mu prze -
by wał, a te raz na Bo że Na ro dze nie zje chał. Obie cy wał, że
do Trzech Kró li zo sta nie, ale coś tam w fir mie za szwan ko wa -
ło i za raz po świę tach mu si wra cać. Ty le do bre go, co w po -
sta ci pre zen tów przy wiózł i na kon cie przy by ło. Ale do brze,
że cho ciaż przez te trzy dni bę dą nor mal ną ro dzi ną.

– Czy ta ta jesz cze śpi? – Mag da, sie dem na sto let nia li ce -
alist ka, bez sze lest nie we szła do kuch ni. Nim jed nak mat ka
zdą ży ła od po wie dzieć, w otwar tych drzwiach po ko ju sta nął
szczu pły, ciem no wło sy mę żczy zna. Prze cią gnął się i ro zej rzał
pół przy tom nym jesz cze wzro kiem, ale uj rzaw szy Mag dę, sko -
czył ku niej roz pro mie nio ny. Po chwi li uko cha na je dy nacz ka
uto nę ła w ob ję ciach oj ca. An na gło śno od sta wi ła gar nek
z barsz czem.

– A ja to co, ni by gor sza? Wiesz prze cież, Ra fał, jak po tra -
fię być za zdro sna – uda ła, że od py cha cór kę. Ale za raz przy -
tu le ni, za sty gli w po trój nym uści sku. Po chwi li Mag da
zręcz nie wy śli znę ła się z ro dzi ciel skich ob jęć.

– A ty co, wsty dzisz się sta rych? – w gło sie oj ca dźwię czał
cień ża lu.

– Nie, ale… – Mag da spu ści ła oczy, za ru mie nio na. – ja już
nie je stem ma łą dziew czyn ką, ta to…

– Jak to do brze, że już wczo raj ubra ły śmy cho in kę – An -
na spoj rza ła w okno, za któ rym wi ro wa ły płat ki śnie gu. – Wła -
ści wie już mo gli by śmy świę to wać, bo wszyst ko przy go to wa ne.
A w ogó le, to o któ rej wy bie rze my się na Pa ster kę? Trze ba bę -
dzie wcze śniej wy je chać, wpaść do ro dzi ców, zło żyć ży cze nia,
tro chę po sie dzieć.

– Po wiem szcze rze, że naj chęt niej zjadł bym ko la cję, obej -
rzał coś w te le wi zji i po szedł spać. Ewen tu al nie mo że my chwi -
lę ko lę dy po śpie wać. Wiesz, że do pie ro co wró ci łem, ca ła
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do ba, na zmia nę z Tad kiem, za kół kiem, zmę czo ny je stem.
Świę ta dłu gie, zdą ży my jesz cze dziad ków od wie dzić – Ra fał
wyj rzał oknem. – I śnieg sy pać za czy na…

– A ja bab ci obie ca łam, że w Wi gi lię przyj dę – nie śmia ło
wtrą ci ła Mag da. – Opła tek przy go to wa łam i upo min ki ku pi -
łam. A co do Pa ster ki…

– Co ty się na raz ta ką do brą wnucz ką zro bi łaś? Za po mnia -
łaś, jak w ze szłym ro ku u dziad ków ca ły czas walk ma na słu cha -
łaś i po wie dzia łaś, że ko lęd śpie wać nie bę dziesz, bo to sia ra?
A na Pa ster ce wciąż zie wa łaś i na rze ka łaś, że tak dłu go trwa.

– Tak, dzi siej sza mło dzież ser ca nie ma, nie chce, al bo wsty -
dzi się tro chę cie pła star szym oka zać – po par ła mę ża, zi ry to -
wa na wspo mnie niem ubie gło rocz ne go za cho wa nia cór ki,
An na. – I naj pięk niej sze tra dy cje ma w no sie. Ale, Ra fał, kie -
dy ja te no we ko zacz ki mam wło żyć? I fu tro, co mi na gwiazd -
ko wy pre zent ku pi łeś? An na spo glą da ła na mę ża nie mal
bła gal nie. – Prze cież za raz po świę tach wy je żdżasz, na wet
na syl we stra w tym ro ku nie wyj dzie my…

– A daj ty mi, An ka, spo kój! – krzyk Ra fa ła prze szył ją, ni -
by nie sio ny za wie ją kłąb lo do wych igieł. Od wró ci ła się
do okna, że by nie do strze gli wzbie ra ją cych w jej oczach łez.

– Z to bą to tak za wsze! – zdo ła ła opa no wać drże nie gło su.
– Naj pięk niej szy dzień w ro ku też po tra fisz ze psuć.

– A daj cie wy mi obie spo kój! Ni gdzie nie ja dę, nie idę i ko -
niec – schy lił się, dłu go strze pu jąc z man kie tu spodni ja kiś
nie do strze gal ny py łek.

Za pa dła ci sza, tyl ko śnieg, mio ta ny po ry wa mi wi chru sze -
le ścił, ma ca jąc szy by ni czym ła py wiel kie go, bia łe go nie -
dźwie dzia. Mag da pa trzy ła, jak krót ki, gru dnio wy dzień
dys kret nie ustę pu je miej sca no cy. 

– A ja i tak pój dę – bar dziej po my śla ła, niż szep nę ła…

***
Ja dwi ga od dy cha ła głę bo ko. Po kój prze peł nia ła woń cho -

in ki. Tak pach nie świe że, ty le co wnie sio ne do do mu drzew -
ko. Uśpio ne je sie nią, sztyw ne od mro zu. Zbu dzo ne z le tar gu
cie płem pie ca, świa tłem lam py, zdu mio ne, że to już wio sna.
Osa dzo ne w że liw nym sto ja ku wra ca do ży cia. Igły roz ta cza -
ją ży wicz ny aro mat. Pień pi je łap czy wie wo dę z mied ni cy,
w któ rej usta wio ny jest sto jak. Za czy na ro snąć, ga łąz ki wy -
pusz cza ją ja sno zie lo ne pę dy. Bę dzie tak sil nie pach nieć przez
kil ka na ście naj bli ższych go dzin. Póź niej, aż do Grom nicz nej
też, ale już „zwy czaj nie”, jak pach ną ro sną ce w le sie świer ki.
Chy ba, że wcze śniej na stą pi „to”. „To” – jest usy cha niem cho -
in ki, któ ra umie ra jąc od da je wszyst kie naj głę biej ukry te, ta -
jem ne, le śne wo nie. Du sza cho in ki ula tu je w au re oli
nie wy ra żal nych za pa chów. A póź niej igły żółk ną i opa da ją.

Ile Ja dwi ga da ła by, że by mo żna by ło uwol nio ną od świe -
ci de łek cho in kę za sa dzić obok do mu…

Kil ku let nia wnucz ka, kie dy jesz cze miesz ka li ra zem, py -
ta ła ra no, co się sta ło z cho in ką. A Ja dwi ga mó wi ła, że w no -
cy wró ci ła do la su. Szła łą ką, świe cą ca lamp ka mi,
po bły sku ją ca bomb ka mi, dzwo nią ca dzwo necz ka mi. Że by te -
raz mo gły się nią cie szyć zwie rząt ka i ptasz ki. I już Mag dzi
nie by ło smut no.

***
Pro mie niu ją ce z ka flo we go pie ca, przy ja zne cie pło wpro -

wa dzi ło Ja dwi gę w stan bło gie go pół snu, nio są ce go wy czer -
pa ne mu bó lem i bez sen no ścią cia łu chwi lę ulgi. Sie dzia ła
w mięk kim fo te lu, nie mal do ty ka jąc ple ca mi życz li wej ce ra -
mi ki. Spuch nię tą no gę wspie ra ła na wy ście ła ją cej krze sło po -
dusz ce. Wes tchnę ła, po ru szy ła się gwał tow nie, spoj rza ła
na krzą ta ją ce go się wo kół świą tecz ne go drzew ka mę ża. An -

to ni koń czył zdo bie nie cho in ki, a ona pa trzy ła nań sze ro ko
otwar ty mi ocza mi za chwy co ne go dziec ka. Jak by to by ła
pierw sza w jej ży ciu cho in ka.

– O, tam w gó rze ga łąz ka przy czub ku jest go ła. Za wieś
na niej tę ma łą, zie lo ną bomb kę – za wo ła ła. – A tę nad tłu czo -
ną, we wzor ki, po wieś na sa mym do le, od stro ny okna.

An to ni po słusz nie przy sta wił krze sło, wszedł na nie, ba -
lan su jąc, a po chwi li, na czwo ra kach, wci snął się mię dzy dol -
ne, roz ło ży ste świer ko we ła py, umiesz cza jąc świe ci deł ka
w trud no do stęp nych za ka mar kach. Po za wie sze niu bom bek,
roz mie ścił na drzew ku trzy kom ple ty ko lo ro wych lam pek.
Z ko lei roz wi nął na ga łąz kach po ły sku ją ce naj pięk niej szy mi
ko lo ra mi ozdob ne łań cu chy. Wresz cie za rzu cił na igli wie
srebr ne i zło te la me ty, lek kie, lśnią ce, zwiew ne jak aniel skie
wło sy, któ ry mi by ły daw niej zwa ne

PIOTR FAŁ CZYŃ SKI

Du sza cho in ki ula tu je w au re oli nie wy -
ra żal nych za pa chów. A póź niej igły
żółk ną i opa da ją. Ile Ja dwi ga da ła by,
że by mo żna by ło uwol nio ną od świe ci -
de łek cho in kę za sa dzić obok do mu…
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O
bóz ba zo wy po ło żo ny na wy -
so ko ści 5200 m n.p.m. jest
wła śnie ta kim miej scem. Mo -
żna tu do je chać sa mo cho -

dem. Ka żdy z uczest ni ków wy pra wy ma
tu swój osob ny na miot (ty po wy, dwu -
oso bo wy), a do użyt ku wspól ne go są
jesz cze bar dzo du że na mio ty: ja dal nia,
kuch nia, sa la te le wi zyj na, in ter ne to wa
oraz re kre acyj na. Do kom ple tu jest jesz -
cze na miot – łaź nia z cie płą wo dą oraz

na mio ty - ubi ka cje. Ra zem nie mniej niż
kil ka dzie siąt na mio tów mniej szych
i więk szych. I jak się co dzien nie na ta -
kiej wy so ko ści czy ta ser wis por ta lu Są -
de cza nin. in fo, to trud no uwie rzyć, że to
Hi ma la je. Czy ma jąc ta kie wa run ki czło -
wiek mo że się czuć uczest ni kiem wy pra -
wy na naj wy ższą gó rę świa ta? – py ta nie
po zo sta wiam bez od po wie dzi. Ko lej -
na ba za po ło żo na jest na wy so ko -
ści 5800 m n.p.m. Co praw da nie ma tu

in ter ne tu, nie ma też sa li re kre acyj nej, ale
zno wu ka żdy z uczest ni ków eks pe dy cji
ma swój na miot, a do te go kuch nia, sto -
łów ka i ubi ka cje w osob nych na mio tach.
Naj wię cej sza cun ku bu dzi jed nak obóz
po ło żo ny na wy so ko ści 6400 m n.p.m.
Jest to po noć naj wy żej po ło żo -
na na świe cie sta ła ba za al pi ni stycz na.
Ka żdy ma swój na miot i zno wu: kuch -
nia, ja dal nia, świe tli ca i ubi ka cje. W su -
mie kil ka dzie siąt na mio tów, in ter net

WSPO MNIE NIA
Z WY PRA WY
W HI MA LA JE

Ka żde mu, kto przy je żdża w Hi ma la je pierw szy raz w ży ciu, za sta na wia się, gdzie te gó ry? Po wód
jest pro za icz ny: tu wszyst ko jest wy so ko. Lha sa, sto li ca Ty be tu, po ło żo na jest na wy so ko -
ści 3 600 m n. p. m, nie wie le mniej niż naj wy ższy szczyt Eu ro py. Już w pierw szy dzień po wy lą do -
wa niu, gło wa pę ka i czło wiek nie bar dzo wie co się z nim dzie je, bo prze cież jesz cze nie jest
w gó rach, a już nie czu je się do brze. Naj pro ściej jest przy jąć, że Hi ma la je za czy na ją się wte dy, gdy
na noc leg prze no si my się z ho te lu do na mio tu.

FOT. ARCH. ZYGMUNTA BERDYCHOWSKIEGO
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i prąd, któ ry jest do stęp ny ka żde go dnia
wie czo rem. Wszyst ko to jest mo żli we
dzię ki te mu, że co dzien nie z wy so ko -
ści 5200 m n.p.m. do te go naj wy żej po -
ło żo ne go obo zu wy ru sza
ka ra wa na ja ków, któ re dźwi ga ją ro pę,
gaz w bu tlach, a przede wszyst kim
ogrom ne ilo ści żyw no ści. Bo o tym, co
mo żna jeść w trak cie ta kiej wy pra wy
trze ba na pi sać kil ka słów. Obiad to za -
wsze trzy da nia: zu pa, dru gie i de ser.
Zaw sze ja kieś mię so (naj czę ściej kur -
czak), dość do brze przy rzą dzo ne, z ry -
żem. Śnia da nie to za wsze zu pa
mlecz na i ja kiś do da tek. Ko la cja, co naj -
mniej dwa da nia. Wszyst kim, któ rzy po -

my śle li by jed nak, że w trak cie ta kiej wy -
pra wy mo żna przy tyć, spie szę z in for ma -
cją, że po mi mo tych wy gód
tem po chud nię cia jest zdu mie wa ją ce.
W trak cie ca łej wy pra wy tra ci się nie
mniej niż 10 ki lo gra mów. Są wy god ne
na mio ty, do bre wy ży wie nie, te le wi zja
i in ter net, co za tem jest przy czy ną te go
chud nię cia? I tu do cho dzi my do sed -
na spra wy i od po wie dzi na py ta nie,
gdzie za czy na ją się te gó ry. Nie do bór tle -
nu i zim no, tak na praw dę de cy du ją
o tym, że na wet w obo zie ba zo wym
na wy so ko ści 5200 m n. p. m. czło wiek
na ka żdym kro ku czu je, że jest w naj wy -
ższych gó rach świa ta. Trud no ści w od -

dy cha niu, su chy nos i bar dzo szyb ko po -
ja wia ją ce się zmę cze nie, zwłasz cza wte -
dy, gdy gra się w te ni sa sto ło we go, to są
głów ne symp to my cho ro by wy so ko ścio -
wej. Na wet wte dy, gdy spo ży wa się
obiad, ko niecz ne jest ro bie nie przerw

Najwięcej szacunku
budzi jednak obóz
położony na wysokości
6400 m n.p.m. Jest to
ponoć najwyżej położona
na świecie stała baza
alpinistyczna.

FOT. ARCH. ZYGMUNTA BERDYCHOWSKIEGO
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na wy rów na nie od de chu, bo ina czej nie
da się nic zjeść. Kie dy śpisz – nie mo -
żesz od dy chać usta mi, tyl ko no sem, bo
po prze bu dze niu w gar dle po czu jesz igły,
któ re unie mo żli wia ją zje dze nie cze go -
kol wiek. Ra no nos za wsze jest za pcha -
ny, a jak sta rasz się go zwi lżyć pły nem
fi zjo lo gicz nym, to po ja wia się krew i nie
wia do mo, co jest gor sze. Jak nie opa trze -
nie chcia ło by się zo stać w na mio cie
na dzień, to słoń ce bar dzo szyb ko przy -
po mi na czło wie ko wi, że dla wy po czyn -
ku mu si zna leźć lep sze miej sce.
Tem pe ra tu ra w ma łym na mio cie nie jest
ni ższa jak 20 stop ni C, a tu czło wiek jest
po ubie ra ny w ró żne po la ry, bluz ki i cie -
płe pod ko szul ki. Nie chce się ich ścią gać
za ka żdym ra zem po wej ściu do na mio -
tu. A jak się już wyj dzie z na mio tu, to
na tych miast po ja wia się wiatr, któ ry mo -
że nie jest naj moc niej szy, ale na pew no
bar dzo zim ny. Cho dze nie w kurt ce pu -
cho wej, kie dy świe ci słoń ce i jest tak go -
rą co w na mio cie, to zwy czaj, któ re go
trud no się na uczyć, ale in ne go wyj ścia
nie ma. I jest jesz cze coś, o czym pi sać
jest nie zmier nie trud no, a co czło wie ko -
wi sta le tam to wa rzy szy. Po cząw szy
od pierw sze go obo zu, po przez ko lej ne
miej sca po by tu, ka żdy chciał by jak naj -
dłu żej od po czy wać. Naj le piej le żeć
w na mio cie i nic nie ro bić, rów no cze -
śnie, jak pi sa łem wy żej, w na mio cie jest
stra sze nie go rą co, dla te go tak wa żne by -
ły te do dat ko we du że na mio ty, w któ rych
rze czy wi ście mo żna by ło od po cząć. 

***
Gdy do szli śmy do obo zu na wy so ko -

ści 6400 m n.p.m. to je dy nym mo im ma -
rze niem by ło po ło żyć się w na mio cie
i nic nie ro bić. Na wet nie chcia łem
wziąć ksią żki do czy ta nia, po pro stu le -
żeć i cie szyć się z te go, że jest cie pło, nie
wie je wiatr i mo żna w mia rę swo bod nie
od dy chać. Z te go po wo du bu dzi łem
pew ną cie ka wość, bo cią gle coś pi sa -
łem. Jak da wa łem ra dę, sam nie wiem.
Oczy wi ście nie by ło by wspo mnień
z Hi ma la jów, gdy by nie by ło opo wie ści
o tym jak tam sie cho dzi. Naj pierw,
w ra mach akli ma ty za cji, cią głe prze -
miesz cza nie się po mię dzy ba za mi
na wy so ko ści 5200 a 5800, 6400
i 7000 m n.p.m. Już sa ma ró żni ca po zio -
mów jest im po nu ją ca, a jesz cze do te go
trze ba do dać to, że pierw szy obóz od te -

PO KO NA NY PRZEZ MO UNT EVE REST!

W 26. dniu wy pra wy na Mo unt Eve rest Zyg munt Ber dy chow ski pod jął de cy zję o po -
wro cie do do mu. Zre zy gno wał z kon ty nu owa nia wspi nacz ki w Hi ma la jach na wy -

so ko ści oko ło 7 ty się cy me trów nad po zio mem mo rza. Trud ną de cy zję spu en to wał
sło wa mi, któ re po win ny wejść do hi sto rii ta kich wy praw: „Czło wiek za wsze mo że tu wró -
cić, pod wa run kiem, że ży je.” 

W por ta lu Sa de cza nin.in fo pu bli ko wa li śmy na bie żą co cie ka we za pi ski Ber dy chow -
skie go spod Mo unt Eve re stu. Ostat nie wpi sy w dzien nicz ku wska zy wa ły, że jest mu bar -
dzo cię żko. Ko lej na bez sen na noc w na mio ci ku tar ga nym lo do wa tym wia trem, krew
w ustach, re wo lu cja w żo łąd ku. W ten spo sób, na ta kiej wy so ko ści, gdzie nie bo łą czy się
z gó ra mi i pa nu ją skraj nie nie przy ja zne czło wie ko wi wa run ki (bar dzo ni ska tem pe ra tu ra,
nie do bór tle nu), re ago wał or ga nizm 52-let nie go hi ma la isty z pod są dec kiej Ni sko wej. 

W Hi ma la jach wszyst ko ma bo wiem wy miar hi ma laj ski. Znam co nie co pa na Zyg -
mun ta i wiem, że u nie go si ła wo li jest więk sza od si ły mię śni, tak jak u fa ki ra ne pal skie go.
Je że li ska pi tu lo wał, to zna czy, że ko stu cha na praw dę zaj rza ła mu w oczy, a on nie za po -
mniał o żo nie i trój ce dzie ci, gdyż na du chu na pew no nie upadł. 

Zyg munt Ber dy chow ski wró cił do No we go Są cza po ko na ny przez Mo unt Eve rest, jak
set ki hi ma la istów przed nim. Nie by ło ka pe li la chow skiej na Okę ciu, ani po win szo wań
w Sej mi ku Woj. Ma ło pol skie go dla rad ne go wo je wódz kie go, któ ry po sta wił no gę na czub -
ku naj wy ższej gó ry pla ne ty Zie mi. Nie za mie ści li śmy też trium fal nej okład ki w na szym
mie sięcz ni ku, a mi mo to uwa żam, że pan Zyg munt nie po wi nien cho wać się po ką tach. 

Ks. Je rzy Ja ne czek, sam wiel ki mi ło śnik gór i pro boszcz Ni sko wej, skąd po cho dzi nasz
śmia łek, na pi sał raz w ga zet ce pa ra fial nej, że ka żdy czło wiek co dzien nie zdo by wa swój
Mo unt Eve rest, po ko nu jąc wła sne sła bo ści: ego izm, le ni stwo, na ło gi, przy wa ry etc. i to
jest mia rą je go wiel ko ści. Pan Zyg munt ta kich Mo unt Eve re stów zdo był już ty sią ce, o czym
świad czy je go pro sta, jak strza ła, po płasz czyź nie wzno szą cej się dro ga ży cio wa. Obej dzie
się bez fi zycz ne go za li cze nia Czo mu lung my, jak Ty be tań czy cy na zy wa ją Mo unt Eve rest. 

Cie szę się, że twór ca Fo rum Eko no micz ne go w Kry ni cy i Fun da cji Są dec kiej wró cił
do do mu ca ły i zdrów, a nie w po sta ci zmro żo ne go tru chła wle czo ne go po kra inie wiecz -
nych lo dów przez dziel nych Szer pów. Są dec czyź nie po trzeb ny jest bo wiem ży wy Ber dy -
chow ski. A na dal szą część tak cie ka wie roz po czę te go se zo nu tu ry stycz ne go pro po nu ję
pa nu Zyg mun to wi nie dziel ny wy pad na Ha lę Ła bow ską lub na Pa ścią Gó rę w Chełm cu.
Wi do ki nie ta kie, jak pod Mo unt Eve rest, ale prze ży cia du cho we, któ rym dał wy raz w swo -
im hi ma laj skim dzien nicz ku, nie mniej sze.

Uszy do gó ry pa nie Zyg mun cie, wsty du Są dec czyź nie nie przy nio słeś, prze ciw nie!
HENRYK SZEWCZYK

go ostat nie go jest od da lo ny o kil ka na -
ście ki lo me trów. To że cho dzi się tam
wol no – ka żdy wie, ale że jesz cze trze -
ba umieć bar dzo szyb ko wy rów ny wać
od dech w trak cie od po czyn ku, to już nie
ka żdy wie (a to z ko lei ozna cza, że nie
na ka żdym od po czyn ku czło wiek mo że
zjeść i wy pić ty le ile by się chcia ło). To,
że ina czej się cho dzi wte dy, gdy to jest
wy so kość 5,6 tys. me trów n.p.m., a ina -
czej jak to jest wy so kość po nad 7 tys.
me trów, to już wie dzą tyl ko ci, któ rzy
wy szli tak wy so ko. O ile na sze ściu ty -
sią cach me trów nad po zio mem mo rza
mo żna bez od po czyn ku zro bić kil ka,

kil ka na ście, a na wet kil ka dzie siąt kro -
ków, o ty le na sied miu – trze ba od po -
czy wać pra wie po ka żdym kro ku. Są
wresz cie ta kie miej sca, gdzie czło wiek
nie wy cho dzi ale wy cią ga się, gdzie pra -
cu ją nie no gi przede wszyst kim, lecz rę -
ce. Za sko cze niem jest chy ba, że gó ry te,
cho ciaż z da le ka wy glą da ją tak groź nie,
z bli ska oglą da ne już ta kie groź ne nie są.
Nie ma tam, jak w na szych Ta trach:
prze pa ści, ostrych zbo czy, urwisk, cze -
goś, cze go czło wiek boi się in stynk tow -
nie. Trze ba tyl ko mieć si łę i iść do gó ry.
Mnie tej si ły za bra kło…

ZYG MUNT BER DY CHOW SKI
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A
mo że kul tu ra mu zycz na, któ -
rą wnio sła zró żni co wa na et -
nicz nie lud ność – La chy,
Po gó rza nie, Ży dzi, Niem cy,

Łem ko wie – spo wo do wa ła, że wszyst -
kim coś w du szy gra? A mo że hi sto ria,
ja kiej po zaz dro ścić mo że nie jed na miej -
sco wość, wpi sa na w ru iny XIV -wiecz -
ne go zam ku z du cha mi Ja xy z Ro żna
i Za wi szy Czar ne go, w be lu ar dy po nie -
do koń czo nej bu do wie „pa laz zo in for -
tez za” za zna cza swo ją obec no ścią, że to
miej sce jest wy jąt ko we?

– Cu dów nie ma – mó wi pro fe sor Je -
rzy Kurcz – a je że li są, to trze ba na nie
za pra co wać.

Tu by ło je go gniaz do i gło wa ro dzi ny
– oj ciec. Nie zwy czaj ny czło wiek. Miał
wy jąt ko we zdol no ści i ar ty stycz ną na tu -
rę. Ja ko ma ły chło piec na uczył się sa mo -
dziel nie grać na po ży czo nej man do li nie.
W nie dłu gim cza sie grał już w ze spo le
na we se lach i za ba wach. Opo wia dał, że
jak przy cho dził zmę czo ny i za sy piał,
bab cia dys cy pli no wa ła sy na i wy bie ra ła
dat ki z man do li ny. Ra no man do li na by -
ła pu sta. Ale i tak za za ro bio ne w ten
spo sób pie nią dze ku po wał na stęp ne in -
stru men ty. W skrzyp cach roz ko cha ny

był do koń ca. Grał też na per ku sji w ze -
spo le utwo rzo nym z ko le ga mi z pra cy
w elek trow ni wod nej. Wy stę po wał też
w te atrze ama tor skim. – Pa mię tam, że
grał w sztu ce Ba łuc kie go „Gru be ry by”
– wspo mi na pro fe sor Kurcz.

Nie zre ali zo wa ne do koń ca ma rze nia
mu zycz ne po sta no wił urze czy wist nić
u swo ich dzie ci. I to mu się uda ło. Dzie -
ci uczą się grać na in stru men tach, któ re
już są w do mu, ze zna ko mi tym skut kiem,
a oj ciec chwa li się przy la da oka zji
przed zna jo my mi ich umie jęt no ścia mi.
– Nie prze pa da łem za ty mi po pi sa mi
– mó wi Pro fe sor.

W po bli żu jest jesz cze je den in stru -
ment. Nie we dwo rze, jak to mia ło miej -
sce w „Jan ku Mu zy kan cie”, choć dwór
(Stad nic kich) w Ro żno wie jest, ale
w bar dziej pro za icz nym miej scu – na te -
re nie elek trow ni wod nej. Znaj do wa ło
się tam ka sy no. Na zwa po zo sta ła po sta -
cjo nu ją cej tu jed no st ce woj sko wej, któ -
ra przez kil ka lat po woj nie
za bez pie cza ła hy dro elek trow nię. Po ka -
sy nie zo sta ła sto łów ka dla pra cow ni ków
i tam sta ło pia ni no. Do stęp ne.

– Na nim po zna wa łem przez kil ka lat,
taj ni ki gry, ma jąc za słu cha czy wiel ce

wy ro zu mia łe ku char ki – opo wia da Pro -
fe sor. – Trud no po wie dzieć, czy le piej
przez to go to wa ły, czy go rzej, fakt, że
opa no wa łem grę na ty le do brze, że
po skoń czo nej pod sta wów ce, oj ciec kon -
tak tu je się z dwie ma naj wa żniej szy mi
oso ba mi we wsi – księ dzem pro bosz -
czem i le ka rzem den ty stą i po sta na wia:
nie Szko ła Ra chun ko wo ści w Mar cin ko -
wi cach, lecz Prze myśl – Sa le zjań ska
Śred nia Szko ła Or ga ni stow ska.

Po ziom na ucza nia nie zwy kle wy so -
ki, in ten syw na na uka wy peł nia ca łe
dnie, a mi mo to na świa dec twie sa me
oce ny do bre i bar dzo do bre. Ucznio wie
wy ró żnia ją cy się ma ją po II ro ku prak -
ty kę or ga ni stow ską w Czę sto cho wie
u oj ców Sa le zja nów.

Tak mi nę ły trzy la ta. Rok 1963. Li -
kwi da cja szko ły nie pań stwo wej przez
ów cze sne wła dze oświa to we. Trzy la ta
na uki bez świa dec twa ukoń cze nia
szko ły, to dra mat. Ucznio wie się bun -
tu ją, nie chcą opu ścić szko ły. Roz wią -
za nie pra wie si ło we – si ły po rząd ko we
wsa dza ją uczniów do cię ża ró wek i od -
sta wia ją do do mów. Nie wia do mo, co
ro bić. Oj co wie Sa le zja nie nie zo sta wia -
ją swych wy cho wan ków wła sne mu lo -

Profesor
od muzyki 
znad Jeziora
Rożnowskiego
„Ten za ką tek naj bar dziej ze wszyst kich uśmie cha się do czło -
wie ka” – mo żna śmia ło za cy to wać sło wa po ety (Ho ra cy) pa -
trząc na ta flę je zio ra, wzgó rza, stro me ska ły, na da ją ce te mu
miej scu ma low ni czy cha rak ter. Zie mia Ro żnow ska. Coś mu si
być ta jem ni cze go w tym pej za żu, że za miesz ku ją cy tę wieś lu -
dzie na zna cze ni są ta len tem mu zycz nym.
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so wi i pró bu ją ich umie ścić w swo ich
pla ców kach.

– Do sta łem Czę sto cho wę, tam gdzie
mia łem or ga ni stow ską prak ty kę. By ła
tam śred nia szko ła mu zycz na, wiec ra -
dość z mo żno ści kon ty nu acji na uki. Nie -
ste ty, szko ła nie przyj mo wa ła uczniów
od Sa le zja nów. Trze ba by ło mieć też
ukoń czo ne li ceum ogól no kształ cą ce. Za -
miesz ka łem na ple ba nii i pod ją łem na -
ukę w li ceum wie czo ro wym, pa ra doks,
utwo rzo nym dla pra cow ni ków Mi li cji
Oby wa tel skiej, w tym „kla wi szy”. Co tu
du żo mó wić, cza sem po ma ga łem im
w wy pra co wa niach.

– W jed nym ro ku za li czam dwa la ta
li ceum, rów no cze śnie uczęsz cza jąc
do śred niej Szko ły Mu zycz nej, do któ rej
po dłu gich sta ra niach zo sta łem przy ję -
ty – opo wia da. W efek cie na stą pi ło
sprzę że nie – ma tu ra i dy plom szko ły
mu zycz nej.

Je rzy Kurcz po dej mu je stu dia w Aka -
de mii Mu zycz nej w Kra ko wie. – Po ich
ukoń cze niu do sze dłem do wnio sku, że
mu zy ka bez wie dzy o niej sa mej, bez pe -
da go gi ki i psy cho lo gii jest ubo ższa
– mó wi nasz bo ha ter. Za tem
roz po czy na stu dia dok to ranc kie na Uni -
wer sy te cie Ja giel loń skim, a po wra ca jąc
do wspo mnień z dzie ciń stwa o wła snej,
nie ła twej dro dze edu ka cji mu zycz nej,
po sta na wia Pro fe sor uła twić start na stęp -
nym po ko le niom i wszyst kie pra ce ba -

daw cze, ja ki mi się zaj mu je, do ty czą me -
tod kształ ce nia mu zycz ne go dzie ci
i mło dzie ży. Te pra ce owo cu ją mię dzy
in ny mi współ au tor stwem pod ręcz ni ków
mu zycz nych do na ucza nia po cząt ko we -
go, rów nież po moc nych pe da go gom.

W 1994 r. z rąk ów cze sne go pre zy -
den ta RP Le cha Wa łę sy otrzy mu je ty tuł
pro fe so ra. Za czy na się sy zy fo wa pra ca.
Wal czy z za pa ścią w sfe rze edu ka cji
mło dzie ży, spo wo do wa nej ogra ni cze -
niem przed mio tów ar ty stycz nych
w szko łach, ma jąc na uwa dze kształ to -
wa nie kul tu ry oso bi stej i do brych oby -
cza jów mło de go po ko le nia. Dro ga
ży cio wa peł na wy rze czeń i nie usta ją ca
pra ca. Wy kła dy z mu zy ki ko ściel nej
i cho ra łu gre go riań skie go u oj ców Ka -
pu cy nów w Kra ko wie. Tam też Pro fe sor
pro wa dzi chór, któ re go po ziom ar ty -
stycz ny owo cu je skom po no wa niem dla
chó ru utwo ru „Pa ter No ster” przez prof.
Kry sty nę Mo szu mań ską -Na zar.

Licz ne funk cje jak: dzie ka na Wy dzia -
łu Edu ka cji Mu zycz nej w Kra ko wie,
wy kła dow cy w Po dy plo mo wym Stu -
dium Chór mi strzow stwa w Byd gosz czy,
kie row ni ka Za kła du Mu zy ki w In sty tu -
cie Pe da go gicz nym PWSZ w No wym
Są czu, za ję cia teo re tycz ne dla dy ry gen -
tów chó rów po lo nij nych w Ko sza li nie,
za ję cia w In sty tu cie Mu zy ki Ko ściel nej
Uni wer sy te tu Pa pie skie go JPII w Kra -
ko wie – nie prze szka dza ją mu w peł nie -

niu funk cji dy ry gen ta wie lu chó rów i ju -
ro ra kon kur sów.

Rok 2002. Dzień wa żniej szy od in nych.
Na gro da i sa tys fak cja. Wzię cie do rę ki ba -
tu ty ipod po rząd ko wa nie so bie po łą czo nych
chó rów i or kiestr wo bec mi lio na słu cha czy
na kra kow skich Bło niach. Msza pa pie ska.
„Hymn Uwiel bie nia” de dy ko wa ny Ja no wi
Paw ło wi II. Na pię cie i stres. – Ni gdy w ży -
ciu nie by łem tak zmę czo ny. Nie mia łem si -
ły iść – zdra dza Pro fe sor.

Bie gną la ta, po ma ga w edu ka cji wie -
lu oso bom. Dzi siaj nie któ rzy z nich, to
zna ne po sta ci w ży ciu mu zycz nym: 

– Tym sa mym spła cam dług za cią -
gnię ty wo bec tych wszyst kich, któ rzy mi
po ma ga li na ró żnych eta pach mo jej
edu ka cji. Or ga ni sta ro żnow ski Jan
Dzie dzic (oj ciec m.in. An ny To toń, zna -
nej prze wod nicz ki są dec kie go PTTK)
ma tu swo je wa żne miej sce.

Do ko na nia w pra cy ar ty stycz nej i pe -
da go gicz nej prof. Je rze go Kur cza nie
mo żna spek ta ku lar nie zma te ria li zo wać.
Tkwią one głę bo ko w ludz kiej psy chi ce,
od czu ciach, umie jęt no ściach. Otwar cie
wnę trza czło wie ka na pięk no mu zy ki za -
słu gu je na po chy le nie się w ukło nie
przed Spraw cą….

– Uczcie się grać i śpie wać, bo jak
pój dzie cie do nie ba a nie bę dzie cie
umieć, anio ło wie nie bę dą wie dzie li, co
z wa mi ro bić – mó wi Pro fe sor. 
MARIA BARBARA STABLEWSKA, Gdańsk
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„K
ar pac kie echa” to hołd dla
tych, któ rzy ma ją swój
udział w two rze niu do -
rob ku kul tu ral ne go te go

re gio nu. Au tor uka zu je po sta ci gó ra li,
zbój ni ków, Łem ków i Ży dów, tych któ -
rzy wpi sa li się w do ro bek te go re gio nu,
się ga ją ce go od Du naj ca na za cho dzie,
do Osła wy na wscho dzie. 

Oto co o wy sta wie, swo ich rzeź bach
i… dro dze ży cio wej opo wia da ar ty sta,
ob cho dzą cy w tym ro ku ju bi le usz 40-le -
cia pra cy twór czej.

***
„Ty tuł mo jej wy sta wy su ge ro wał jej

te ma ty kę: sze ro ko ro zu mia na kul tu ra
i dzie dzic two kar pac kie, miesz kań cy,
ich ży cie uka zy wa ne na tle gór ski pej -
za ży, kul tu ra ma te rial na i du cho wa te go
re gio nu. Uka zu ję oby cza je, wie rze nia,
re li gię, ob rzę dy, za ba wę, trud ne ży cie
lu dzi i sta łą wal kę o byt. Sta ram się sta -

le do sko na lić swój warsz tat, nie po prze -
sta ję w po szu ki wa niach no wych in spi -
ra cji uroz ma ica ją cych te ma ty kę,
kom po zy cję i ar ty stycz ne roz wią za nia.
Two rząc pła sko rzeź bę, wy ko rzy stu ję
wa lor i spe cy ficz ny cha rak ter drew -
na oraz je go na tu ral ny kształt. Stwo rze -
ni prze ze mnie bo ha te ro wie ży ją
ży ciem wy kre owa nym w mo jej wy -
obraź ni, ich po wo ły wa nie do ist nie nia
da je mi du żą sa tys fak cję i czu ję pe wien
ro dzaj bli skie go przy wią za nia do nich.

Się ga jąc do prze szło ści, któ rą uka zu -
ję, otu lam ją w sen ty men tal ny ob łok
wspo mnień, po dań, le gend i li te rac kiej
tre ści. To wszyst ko bar dzo ści śle zwią -
za ne jest ze so bą. To wła śnie sta ram się
oca lić dla oczu, ser ca i du szy, by choć
na chwi lę mo żna się by ło cof nąć o wiek,
dwa..., prze żyć chwi lę, któ ra ode szła
uka za ną z uśmie chem, ko lo ro wą, po -
god ną, cza sem ta jem ni czą, w cię żkich

chwi lach roz mo dlo ną i z go rą cą wia rą
kie ru ją cą sie ku Bo gu. Po sta cie oży -
wiam i wy cza ro wu ję z de ski li po wej, te -
go drze wa tak bar dzo bli skie go
Pol skie mu lu do wi dzię ki je go wsze la -
kim da rom i po żyt kom. 

Du żo czer pię ze sztu ki lu do wej,
wpro wa dzam dy na mi kę, ra dość, sta ram
się być ko mu ni ka tyw ny i zro zu mia ły dla
od bior cy, któ re go „wcią gam” do środ ka
scen, by uśmie cha li się ra zem z bo ha te -
ra mi stwo rzo nych prze ze mnie sy tu acji.
Je stem nie po praw nym opty mi stą, za po -
mi nam o ciem nych i sza rych stro nach
ży cia, sta ram się wszyst kich ob dzie lić
uśmie chem, któ ry ma za ra zić in nych
i zdo mi no wać te gor sze mo men ty co -
dzien no ści. Ochro nić od sza ro ści i kło -
po tów dnia co dzien ne go.

Po cho dzę z re gio nu Kar pat – jed ne -
go z naj bo gat szych kul tu ro wo ob sza rów
Pol ski. Tu ży ję i czu ję się zwią za ny

Kar pac kie echa 
Ma ria na Pa żu chy
Trwa ją cą od 30 mar ca do 20 ma ja br. wy sta wę rzeź by Ma ria na
Pa żu chy „Kar pac kie echa” w Ga le rii Ra tu szo wej w Mia stecz ku Ga -
li cyj skim obej rza ło set ki tu ry stów i miesz kań ców No we go Są cza.
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z tym re gio nem. Sta ram się na wią zy wać
do naj lep szych tra dy cji sztu ki lu do wej
Kar pat i chcę ją utrwa lać, wy po wia da -
jąc się rzeź bą w drew nie od wiecz nym
two rzy wie pol skie go lu du.

Twór czość mo ja jest roz po zna wal -
na – rzeź by i pła sko rzeź by są dys kret nie
pod ko lo ro wa ne i to nie wąt pli wie je wy -
ró żnia od in nych. W mo im po nad czter -
dzie sto let nim do rob ku są set ki prac,
wie le wy staw zbio ro wych i in dy wi du al -
nych w kra ju i za gra ni cą, udział w kon -
kur sach, któ re przy no si ły na gro dy
i wy ró żnie nia. Pra ce przy no si ły roz głos
i pro mo cję dla re gio nu, utrwa la ły wie -
dzę o hi sto rii Kar pat i jej wa lo rach tu ry -
stycz nych. 

Koń czą ca się wy sta wa za my ka mi -
nio ny okres mo jej twór czo ści a za ra zem
otwie ra przy szły jesz cze nie zna ny, oby
nie mniej owoc ny.

***
Z uro dze nia je stem są de cza ni nem

(ur. 1951). Z wy kształ ce nia tech ni kiem
me cha ni kiem, in struk to rem rę ko dzie ła
ar ty stycz ne go i mi strzem rzeź by
w drew nie. Fa scy nu ją mnie Kar pa ty ja -

ko et no lo gicz ny ob szar, hi sto ria te go re -
gio nu i kul tu ra. W 1976 r. wraz z bra -
tem Woj cie chem i dwo ma ko le ga mi (T.
Zen gel i K. Wiatr) za ło ży li śmy gru pę
rzeź bia rzy „Ko na ry”. Dzię ki pa tro na to -
wi ZNTK No wy Sącz i dy rek to ro wi
(Wła dy sław Sten de ra) mie li śmy w za -
kła do wej pra cow ni mo żli wość pra cy
i roz wo ju ar ty stycz ne go.

Po trzy dzie stu la tach pra cy okres
sta łe go za trud nie nia zo stał mię dzy
mną a za kła dem pra cy roz wią za ny.
Obec nie je stem zwią za ny umo wą (wo -
lon ta riat) z Mu zeum Okrę go wym
w No wym Są czu (pra cow nia sny cer -
ska) w Mia stecz ku Ga li cyj skim. Te raz
po now nie mam mo żli wość kon ty nu -
owa nia mo jej rzeź biar skiej pa sji. Efek -
ty mo żna by ło obej rzeć na wy sta wie
mo ich prac „Kar pac kie echa” w ra tu -
szo wej ga le rii. 

(HSZ)
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LA BI RYNT HI STO RII
Od wer ni sa żu wy sta wy obiek tów za byt ko wych ze

zbio rów Mu zeum Na ro do we go w Kra ko wie, Mu zeum
Okrę go we go w No wym Są czu, Pań stwo wych Zbio -
rów Sztu ki Zam ku Kró lew skie go na Wa we lu oraz pre -
lek cji Pol ska i ro syj ska mo da w cza sach „dy mi triad”
roz po czę ła się VII edy cja La bi ryn tów Hi sto rii. Tym
ra zem prze nie śli śmy się do po cząt ków XVII wie ku,
w cza sy kon flik tu pol sko -ro syj skie go. Mo skwa 1612
– to te mat wy staw, pre lek cji i kon cer tów przy go to wa -
nych przez: dr Be atę Bie droń ską -Sło to wą i dr Ma rię
Mo len dę w Ma ło pol skim Cen trum Kul tu ry SO KÓŁ
oraz w Mu zeum Okrę go wym w No wym Są czu.

„La bi rynt Hi sto rii to pro gram skon cen tro wa ny
na kre owa niu prze ka zu edu ka cyj ne go w spo sób no -
wa tor ski, atrak cyj ny, pro fe sjo nal ny i od po wie dzial -
ny, tak aby za chę cać mło dzież do zdo by wa nia
wie dzy z za kre su hi sto rii i kul tu ry, in spi ro wać mło -
dych lu dzi do dzia łań na uko wych i ar ty stycz nych,
oraz kształ to wać w niej po sta wy to le ran cji, otwar to -
ści na wie dzę, oraz świa do mo ści wspól ne go dzie -
dzic twa hi sto rycz ne go. VII edy cja pro gra mu
po świę co na bę dzie kon flik tom pol sko ro syj skim
w XVII wie ku, a zwłasz cza woj nie mo skiew skiej
z lat 1609-1618. Jed nym z zak tu ali zo wa nych w ostat -
nich la tach epi zo dów tej woj ny by ło ob lę że nie pol -
skiej za ło gi Krem la, któ re za koń czy ło się jej
ka pi tu la cją 7 li sto pa da 1612 ro ku. Da ta ta od 2005
ro ku ob cho dzo na jest w Ro sji ja ko świę to pn. Dzień
Nie pod le gło ści Na ro do wej” – na pi sa ła we wstę pie
do ka ta lo gu VII edy cji La bi ryn tów Hi sto rii dr Ma ria
Mo len da.

OWA DY W OBIEK TY WIE 
BOG DA NA CHRO BA KA

W Są dec kim Par ku Et no gra ficz nym go ści wy sta -
wa „Mo ty le i miesz kań cy mi kro świa ta” Bog da -
na Chro ba ka, przed sta wia ją cą na zdję ciach ma kro
mi kro ko smos są dec kich łąk. Na barw nych fo to gra -
fiach do strze że my na szych naj mniej szych przy ja ciół:
mo ty le, chrząsz cze, żu ki i bie dron ki...

W daw nym spi chle rzu z Mę ci ny skrył się łą ko wy
mi kro ko smos: mo ty le, chrząsz cze, żu ki, osy, wa żki
i za gu bio ny w świe cie owa dów śli mak, a w za sa dzie
je go wy eks po no wa ne na czuł ku oko, to nie zwy kle
barw na wy sta wa – po cząw szy od sze re gu zie lo nych
od cie ni tła, a skoń czyw szy na ide al nie uchwy co nych
fak tu rach mo ty lich skrzy deł i po ły sku na pan cer zach
żu ków, kro pel wo dy. Bog da no wi Chro ba ko wi uda ło
się od sło nić nie zau wa żal ny na co dzień świat, za głę -
bio ny w tra wie, scho wa ny pod li ść mi ło pia nu. Po dej -
rzał na wet ży cie in tym ne bie dro nek i od cza ro wał
stra szą ce na ogół pa ją ki i osy. Pod czas wer ni sa żu,
wcho dząc w upal ny wie czór do spi chle rza, mo żna
by ło się po czuć jak w świe cie oglą da nym przez lu -
pę, lub z ża biej per spek ty wy. Gosz czą ca na wer ni sa -

żu An na To toń pod kre śli ła, że spi chlerz z Mę ci ny
wresz cie odżył.

Wy sta wa to efekt trzech lat wy cie czek głów nie
nad Ka mie ni cę, ale rów nież in ne są dec kie, sta ro są -
dec kie i ry ter skie łą ki. Zdję cia po wsta ły z sym pa tii
do świa ta owa dów i fo to gra ficz ne go za mi ło wa nia.
Na zdję ciach spo tka my prze wa żnie mo ty le, któ re au -
tor da rzy naj więk szą sym pa tią, głów nie za ich ko lo -
ry sty kę i ulot ność.

OPE RA EU RO PA
Nie zwy kle barw nie i wi do wi sko wo roz po czę ły się

Eu ro pej skie Dni Ope ro we wer ni sa żem ko stiu mów
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ope ro wych ze zbio rów Ope ry Kra kow skiej oraz po ka zem
„Mo da na ope rę, czy li pięk no na wy bie gu” w re ży se rii Bo że -
ny Pę dzi wiatr. Eu ro pej skie Dni Ope ro we zor ga ni zo wa no
w Pol sce po raz pierw szy – i to na do da tek w No wym Są czu,
dzię ki Ma ło pol skie mu Cen trum Kul tu ry SO KÓŁ, któ re re ali -
zu je pro gram „Mło da pu blicz ność w ope rze przy stą pie nie
MCK SO KÓŁ do or ga ni za cji Ope ra Eu ro pa”. Oprócz są dec -
kiej pla ców ki przy stą pi ły do nie go rów nież Te atr Wiel ki Ope -
ra Na ro do wa w War sza wie oraz Te atr Wiel ki w Ło dzi, ale
w tym ro ku sce ny te nie zde cy do wa ły się na or ga ni zo wa nie
im pre zy. 

Wy sta wę ko stiu mów ope ro wych ze zbio rów Ope ry Kra -
kow skiej, któ rą za ara nżo wa ła Bo że na Pę dzi wiatr, mo żna

oglą dać w Ga le rii MCK SO KÓŁ. Są to pięk ne kre acje ze zna -
nych spek ta kli od lat 70. do dziś. Do peł nie niem wy sta wy był
po kaz mo dy w re ży se rii Bo że ny Pę dzi wiatr „Mo da na ope rę,
czy li pięk no na wy bie gu”, któ re mu po mysł kon wen cji ope -
ret ko wej nadał bar dzo dra ma tycz ny (zwłasz cza ko micz ny)
wy miar.

Jed nym z wy da rzeń Eu ro pej skich dni Ope ro wych by ło
przed sta wie nie „Ma da me But ter fly”. Z ope rą Gia co mo Puc -
ci nie go za wi tał do Ma ło pol skie go Cen trum Kul tu ry SO KÓŁ
Pań stwo wy Te atr z Ko szyc. Arię „Un bel di ve dre mo” zna ją
nie mal wszy scy, nie tyl ko mi ło śni cy ope ry. „Ma da me But ter -
fly”, tra ge dia ja poń ska w trzech ak tach, to nie sa mo wi te dzie -
ło, cho ciaż w mo men cie swej pre mie ry (Me dio lan 1904 rok)
chłod no przy ję te przez pu blicz ność. Przez la ta w ro lę gej szy
Cio -cio -san, zwa nej Mo tyl kiem, wcie la ło się wie le wy bit nych
so pra ni stek z Ma rią Cal las na cze le. Na sce nie SO KO ŁA
w ra mach Eu ro pej skich Dni Ope ro wych ope rę Puc ci nie go
w ory gi nal nej wer sji ję zy ko wej z pol ski mi na pi sa mi mie li
oka zję obej rzeć no wo są de cza nie. W po stać Ma da me But ter -
fly wcie li ła się Eva Dřízgová.

DRU ZBAC KA
To już ju bi le uszo wa XXX edy cja Kon kur su Mu zyk, In stru -

men ta li stów, Śpie wa ków Lu do wych i Dru żbów We sel nych
– Dru zbac ka, or ga ni zo wa ne go przez Ma ło pol skie Cen trum
Kul tu ry SO KÓŁ w No wym Są czu oraz Gmin ny Ośro dek
Kul tu ry w Po de gro dziu.

Dru zbac ka jest prze glą dem do rob ku lu do we go mu zy ko wa -
nia, śpie wu (so lo we go i ze spo ło we go), po pi su dru żbów we -
sel nych z re gio nów: La chów, Za gó rzan, Po gó rzan, gó ra li
łąc ko -ka mie nic kich, ry ter sko -piw ni czań skich, ba bio gór skich,
Klisz cza ków i Łem ków. Im pre za ta to przede wszyst kim barw -
na mu zy ka, uj mu ją ca swo ją od mien no ścią w po szcze gól nych
re gio nach, wa rian to wo ścią me lo dii, ró żno rod no ścią brzmie nia
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za le żną od ro dza ju ze sta wio nych in stru men tów, to rów nież bo -
gac two i pięk no stro jów po szcze gól nych grup et no gra ficz nych
i wresz cie wspa nia łe ora cje we sel ne w wy ko na niu dru żbów,
któ re wpro wa dza ją od bior ców w kli mat oka za łe go nie gdyś ob -
rzę du ro dzin ne go ja kim by ło tra dy cyj ne we se le.

Na sce nie za pre zen to wa ło się (re kor do wo!) oko ło 600 wy -
ko naw ców: 29 ka pe li, 41 in stru men ta li stów, 41 grup śpie wa -
czych, 21 śpie wa ków, 9 mi strzów z ucznia mi, 9 dru żbów
we sel nych. Przez dwa dni od ra na do no cy od by wa ły się prze -
słu cha nia kon kur so we, a naj lep si wy ko naw cy wy stą pi li rów -
nież pod czas kon cer tu fi na ło we go po łą czo ne go wraz z VIII.
Dnia mi bł. o. Sta ni sła wa Pap czyń skie go. Kon kur so wi Dru -
zbac ka to wa rzy szą za ję cia warsz ta to we uczest ni ków i in struk -
to rów z Ko mi sją Ar ty stycz ną. Do te go rocz ne go kon kur su
przy stą pi ło łącz nie 150 pre zen ta cji.

Tra dy cyj nie przy zna no pre sti żo we na gro dy. „Zło te Ba sy”
przy pa dły ka pe li Lo sko wio ki z La sko wej, zaś „Zło te Skrzyp -
ce” otrzy mał Eu ge niusz Ko pe ra z Brzysk. „Zło te go Sło wi ka”
otrzy ma li Po de grodz cy Chłop cy z Po de gro dzia, a „Zło tą Sie -
kier kę” Ra fał Ka siecz ka z Klę czan ja ko naj lep szy dru żba we -
sel ny.

DE BIU TY MŁO DYCH PLA STY KÓW
W Dzie cię cej Ga le rii im. Sta ni sła wa Sza fra na no wo są dec -

kie go Pa ła cu Mło dzie ży otwar to wy sta wę „De biu ty 2012”,
skła da ją cą się z prac uczniów klas pla stycz nych VI Li ceum
Ogól no kształ cą ce go im. Bo le sła wa Bar bac kie go w No wym
Są czu.

Część wy sta wia nych prac to ćwi cze nia wy ko ny wa ne
na lek cjach, jak cho cia żby ry sun ki mar twej na tu ry, ale du żo
prac two rzo nych jest przez uczniów sa mo dziel nie w do mu.
– Są to al bo za da nia do mo we, al bo po pro stu pra ce wy ni ka ją -
ce z wła snych chę ci uczniów, z za in te re so wań. Wte dy też nie
bar dzo ich zmu szam do kon kret nych te ma tów i tech ni ki, tyl -
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ko ro bią to, co lu bią. Dru ga kla sa np. bar dzo lu bi ro bić ko pie
i trud no jest mi cza sem ich zmu sić do ry so wa nia prac ta kich
ty po wo ćwi cze nio wych – wy ja śnia Je rzy Pro kop czuk, na -
uczy ciel pla sty ki i opie kun „De biu tów”.

W Dzie cię cej Ga le rii im. Sta ni sła wa Sza fra na oglą dać mo -
żna ry sun ki i ma lar stwo uczniów pierw szych i dru gich klas.
Na wy sta wie mo żna zo ba czyć bar dzo do bre ko pie au to por -
tre tów i por tre tów Bo le sła wa Bar bac kie go, któ re po wsta ły
z oka zji ju bi le uszu szko ły. – Cza sem są to bar dzo in dy wi du -
al ne ko pie, a je den z por tre tów Bar bac kie go wy ko na ny przez
uczen ni cę jest nad zwy czaj do bry, po pro stu świet ny – do da je
Pro kop czuk. Wśród prac znaj du ją się rów nież pla ka ty przy -
go to wy wa ne ja ko część sce no gra fii „Gu zi ka z pen tel ką”, czy li
fe sti wa lu ar ty stycz ne go, któ ry co ro ku od by wa się w Ze spo le
Szkół nr 3.

KON CERT RO DZI NY STRĄCZ KÓW
W sa li re pre zen ta cyj nej są dec kie go ra tu sza od był się ko -

lej ny kon cert słu cha czy Pań stwo wej Szko ły Mu zycz -
nej I i II st. im. F. Cho pi na, pod pa tro na tem pre zy den ta
No we go Są cza, Ry szar da No wa ka, pt. „Mu zycz ne oso bo wo -
ści”. Pod czas mu zycz ne go wie czo ru wy stą pi ła ro dzi na Strącz -
ków: Wio let ta Strą czek – flet, Klau dia Strą czek – for te pian,
Ja ro sław Strą czek – trąb ka oraz Or kie stra Re pre zen ta cyj -
na Stra ży Gra nicz nej pod dyr. ppłk. dr. Sta ni sła wa Strącz ka.
Kon cert po pro wa dzi ła Ol ga Bo la now ska.

W pro gra mie usły szeć mo żna by ło m.in. kon cer ty i utwo ry
so lo we ró żnych epok w wy ko na niu so li stów – Wio let ty, Klau -
dii i Ja ro sła wa Strącz ków oraz Or kie stry Re pre zen ta cyj nej Stra -
ży Gra nicz nej pod dy rek cją ppłk. dr. Sta ni sła wa Strącz ka: C.
Cha mi na de – Con cer ti no op. 107 na flet i or kie strę (oprac. Bo -
le sław Szu lia), F. Cho pin – Bal la da g -moll op. 23 – for te pian,
J. B. Ar ban – Fan ta isie Bril lan te – trąb ka i for te pian (oprac. Sta -
ni sław Strą czek), G. Bric cial di – Wa ria cje na te mat Kar na wa -

łu We nec kie go – flet i or kie stra (oprac. Sta ni sław Strą czek), F.
Liszt – Bal la da h -moll nr 2 – for te pian, J. B. G. Ne ru da – Con -
cer to in Es -dur – trąb ka i or kie stra (oprac. Sta ni sław Strą czek),
K. Szy ma now ski – Etiu da b -moll nr 3, op. 4 – for te pian, F. Do -
brzyń ski – Ron do al la Po lac ca – flet i or kie stra (oprac. Bo le -
sław Szu lia), W. A. Mo zart – Marsz Tu rec ki – flet i or kie stra,
F. von Sup pe – Lek ka Ka wa le ria – or kie stra.

SĄ DEC KA WIO SNA AR TY STYCZ NA
Kon kurs Miej skie go Ośrod ka Kul tu ry w No wym Są czu od -

by wał się przez czte ry ma jo we dni, a na sce nie wy stą pi ło kil ku -
set mło dych tan ce rzy, wo ka li stów i ak to rów. Do dat ko wo w foy er
ośrod ka pre zen to wa no kon kur so we pra ce pla stycz ne. – Przez
tych kil ka dni wy stą pi ło wie le uta len to wa nych osób, co wi dać
naj le piej by ło w kon cer cie fi na ło wym. Ta len ty są. Czę sto wi -
dzi my, jak wy ko naw cy się roz wi ja ją, bo wy stę pu ją u nas w prze -
cią gu wie lu lat – mó wi Mał go rza ta Sto bier ska z MOK
w No wym Są czu. W prze cią gu czte rech dni wy stę py oglą da ła
Ko mi sja Ar ty stycz na w skła dzie: Alek san dra Ju rek -Szew czyk,
Kry sty na Uczkie wicz, Krzysz tof Mi cha lik i Ja nusz Mi cha lik
(prze wod ni czą cy) oraz do dat ko wo pod czas pre zen ta cji mu zycz -
nych i ta necz nych – Zbi gniew Ca ba ła, te atral nych i ka ba re to -
wych – Elżbie ta Ca ba ła i Fran ci szek Pal ka, a przy oce nie prac
pla stycz nych – Sta ni sław Sza rek. Po obej rze niu, wy słu cha niu
i oce nie: 108 prac pla stycz nych, 13 pre zen ta cji te atral nych, 1 te -
atral no - ka ba re to wej, 19 in stru men ta li stów, 3 ze spo łów in stru -
men tal nych, 59 wo ka li stów, 11 ze spo łów wo kal nych, 8
pre zen ta cji wo kal no -in stru men tal nych, 27 ze spo łów ta necz nych
i 1 pre zen ta cji ta necz nej so lo, po sta no wio no przy znać – Na gro -
dę Głów ną XIX Są dec kiej Wio sny Ar ty stycz nej – Ze spo ło wi
Tań ca No wo cze sne go „KA THAR SIS” z Miej skie go Ośrod ka
Kul tu ry w No wym Są czu. Ju ry pod kre śli ło, że wy stęp był „pe -
łen wzru szeń, wi zu al ne go pięk na i doj rza ło ści ar ty stycz nej z po -
gra ni cza tań ca, te atru i pla sty ki”. JA NUSZ BO BREK
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NO WY SĄCZ 
Dom Go tyc ki, ul. Lwowska 3
Do 1 lip ca – kon ty nu acja wy sta wy
MO JA PRZY GO DA W MU ZEUM

Wy sta wa prac pla stycz nych lau re atów re gio nal nej
edy cji Mię dzy na ro do we go Kon kur su Pla stycz ne go
dla dzie ci i mło dzie ży – edy cja 2011/2012.

Są dec ki Park Et no gra ficz ny i Mia stecz ko Ga li cyj skie, 
ul. Lwow ska 226 
Do 15 wrze śnia – kon ty nu acja wy sta wy 
MO TY LE I MIESZ KAŃ CY 
MI KRO ŚWIA TA

Wy sta wa wiel ko for ma to wych fo to gra mów au tor -
stwa Bog da na Chro ba ka, przed sta wia ją cych mo ty le,
żu ki, chrząsz cze, bie dron ki i in ne stwo rze nia pod pa -
trzo ne na łą kach. Eks po zy cja pro po no wa na na otwar -
cie se zo nu w SPE, a póź niej bę dą ca tłem dla
po kon kur so wej wy sta wy z oka zji Dnia Dziec ka
w Skan se nie pn. „Do bie dron ki przy szedł żuk..”.

Do 28 sierp nia – kon ty nu acja wy sta wy
SKARBY MAŁOPOLSKI 2012 
– WOKÓŁ RATUSZA, W CIENIU
RYNKOWYCH KAMIENIC

Po kon kur so wa wy sta wa fo to gra fii lau re atów XII edy -
cji kon kur su or ga ni zo wa ne go w ra mach XIV Ma ło pol -
skich Dni Dzie dzic twa Kul tu ro we go.

1-3 czerw ca
DZIEŃ DZIEC KA W SKAN SE NIE
I W MIA STECZ KU GA LI CYJ SKIM

Za ba wy, kon cer ty, kon kur sy, zwie dza nie skan se -
nu, sa lon gier plan szo wych, warsz ta ty mul ti me dial -
ne, wy stę py ze spo łów dzie cię cych i wie le in nych. 

1 czerw ca – 15 wrze śnia
DO BIE DRON KI PRZYS ZEDŁ ŻUK…
OWA DY NA SZYCH ŁĄK, 
LA SÓW I OGRO DÓW

Wy sta wa po kon kur so wa prac pla stycz nych dzie -
ci; roz strzy gnię cie kon kur su i wrę cze nie na gród pod -
czas im pre zy „Dzień Dziec ka w skan se nie”.

Do 11 wrze śnia – kon ty nu acja
GA LI CJA NA STA REJ I NO WEJ 
TA ŚMIE FIL MO WEJ”

Dru ga z cy klu pię ciu ple ne ro wych pro jek cji w ra -
mach pro jek tu „SCAN sen – współ cze sne mo żli wo ści
do ku men to wa nia tra dy cji”, re ali zo wa ne go wspól nie
z Mi ni ster stwem Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go. 

Pro jekt przed sta wia szer sze mu gro nu wi dzów fil -
my fa bu lar ne, któ rych ak cja zwią za na jest z Ga li cją
lub te ma ta mi od no szą cy mi się do niej. Nie cho dzi tu
tyl ko o od nie sie nie do daw nych ziem za bo ru au -
striac kie go, zwa nych Ga li cją, ale do pew ne go sym -

bo lu, któ ry sta no wi Ga li cja dla Po la ków (i nie tyl ko)
po dziś dzień. In spi ra cje te ma ty ką ga li cyj ską by ły i są
czę sto spo ty ka ne w li te ra tu rze (np. XX – le cia mię -
dzy wo jen ne go) jak rów nież ma lar stwie, rzeź bie i in -
nych dzie dzi nach sztu ki. Nad szedł rów nież czas, aby
po ka zać, jak bar dzo ga li cyj skość i wszel kie spra wy
łą czą ce się z nią za in spi ro wa ły twór ców fil mo wych.

Fil my wy świe tla ne bę dą na ryn ku Mia stecz ka Ga -
li cyj skie go od ma ja do wrze śnia 2012 ro ku. Ter mi ny
najbliższych po ka zów:
12 czerw ca, 21.15 – Aria dla atle ty (1979) – reż. Fi lip Ba jon
10 lip ca, 21.15 – Au ste ria (1982) – reż. Je rzy Ka wa le ro wicz

22-23 czerw ca
KLA RA – KO BIE TA NO VA 

Kon fe ren cja na uko wa upa mięt nia ją ca 800-le cie
po wo ła nia za ko nu św. Kla ry z Asy żu.

22 czerw ca – 15 wrze śnia
SZTUĆ CE Z RÓ ŻNYCH STRON ŚWIA TA

Wy sta wa ró żno rod nie wy ko na nych i zdo bio nych
przed mio tów uży wa nych pod czas co dzien nych po sił -
ków i w cza sie uro czy stych przy jęć; ko lek cja Wiel -
frie da De Mey er, po cho dzą ce go z An twer pii
ma ry na rza i kie row cy TIR -a, któ ry w cza sie swo ich
pod ró ży gro ma dził te cie ka we przed mio ty.

Ga le ria Daw na Sy na go ga, ul. Berka Joselewicza 12
Do 15 lip ca – kon ty nu acja wy sta wy
CHA SY DZI

Wy sta wa fo to gra ficz na Pio tra Droź dzi ka przed sta -
wia ją ca piel grzym ki Cha sy dów do miejsc dla nich
naj wa żniej szych, miejsc po chów ków swo ich ca dy -
ków: Le żajsk, No wy Sącz, Ry ma nów.

KRYNICA-ZDRÓJ 
Mu zeum Ni ki fo ra, Bul wa ry Die tla 19 
8 czerw ca – 22 lip ca
W KRA INIE JE ZIOR I KOR MO RA NÓW

Po ple ne ro wa wy sta wa prac Sto wa rzy sze nia Kry -
nic kich Twór ców „Ga le ria pod Kasz ta nem”

Opr. EDY TA OL SZAŃ SKA
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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 Nowym 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.

PRENUMERATA ROCZNA (10 NUMERÓW + 2 GRATIS)
(prenumerata obejmuje okres – VII 2012 – VI 2013)

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)
(prenumerata obejmuje okres – VII 2012 – XII 2012)

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
– 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:
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) 475 16 22
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 miesięcznika

WSPIERAJĄ NAS MEDIALNIE: MIESIĘCZNIK „SĄDECZANIN” I PORTAL WWW.SĄDECZANIN.INFO
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POEZJA SPOD ZNAKU
BLIŹNIĄT. „KASTOR
I POLLUKS” MICHALIKA

Dla więk szo ści no wo są de czan Ja -
nusz Mi cha lik ko ja rzy się z ama tor -
skim te atrem i dzia łal no ścią
Miej skie go Ośrod ka Kul tu ry. Tym cza -
sem re ży ser po nad 50 spek ta kli to rów -
nież au tor ar ku sza i trzech to mi ków
po etyc kich. Ostat ni z nich to „Ka stor
i Pol luks”.

– Mój de biut po etyc ki to ho ho... już
pre hi sto ria, gdzieś po czą tek lat osiem -
dzie sią tych, o ile do brze się gam pa mię -
cią. W 1985 ro ku wy da łem pierw szy
ar kusz po etyc ki, a rok póź niej pierw szy
to mik „Trzy ra zy twarz” (Są dec ka Ofi -
cy na Wy daw ni cza). Po tem by ła dość
dłu ga prze rwa i „Wie czór z Gio con dą”
(1993), a w mię dzy cza sie pu bli ka cje,
ogól no pol skie kon kur sy po etyc kie,
w tym kil ka ty tu łów lau re ata. I znów
dłu ga prze rwa, bo zaj mo wa łem się in -
ny mi rze cza mi i nie czu łem we wnętrz -
ne go im pe ra ty wu, by ujaw niać świa tu
to, co się tam two rzy ło – mó wi Ja nusz
Mi cha lik. – Te raz ta ki po mysł się zro -
dził, pod par ty rów nież mo żli wo ścią wy -
da nia ta kiej przy jem nej ksią żki, bo to
już tom, a nie to mik po ezji. Sta no wi on
wy bór te go, co po wsta wa ło od 1978 ro -
ku – czy li od pierw szych prób pi sa nia
do szu fla dy, aż do naj now szych, cho -
cia żby z mar ca te go ro ku.

Tom po etyc ki li czy po nad 100 tek -
stów, uło żo nych w pe wien cykl chro no -
lo gicz ny. Wszyst ko opa trzo ne zo sta ło

ty tu łem „Ka stor i Pol luks”, po nie waż jak
sam au tor wska zu je – jest spod zna ku
Bliź niąt i czę sto za głę bia się w te ma ty
mi to lo gicz ne, a ta kże zwią za ne z ko smo -
sem i mi kro ko smo sem czło wie ka.

– In spi ra cję sta no wi wszyst ko: ży cie
i świat, mi łość, smu tek, miej sce czło wie -
ka we wszech świe cie. Po ezja ma tak sze -
ro kie spek trum in spi ra cyj ne, że trud no
to okre ślić – wy ja śnia.

Na co dzień czy ta Gał czyń skie go, Tu -
wi ma, Bur sę i Wo jacz ka – nie tyl ko dla
wła snej przy jem no ści, ale rów nież
pod ką tem pra cy z mło dzie żą, któ rą z du -
żym po wo dze niem przy go to wu je
do ogól no pol skich kon kur sów re cy ta tor -
skich. Czy pod rzu ca mło dzie ży swo je
wier sze? – Nie. To nie jest po ezja sce nicz -
na, na da je się ra czej do czy ta nia, niż re -
cy to wa nia – do da je Mi cha lik.

Pro mo cja 145-stro ni co wej ksią żki
od by ła się w ra mach Klu bu Po etyc kie -
go MOK, któ re go po my sło daw cą jest
sam Mi cha lik. Wier sze re cy to wa li ak to -
rzy Sce ny M oraz Te atru Ro bot ni cze go
im. Bo le sła wa Bar bac kie go: Do ro ta
Kacz mar czyk, Ju lia Kacz mar czyk, Mo -

ni ka Śle piak, Mag da le na Sa bik, Iwo -
na Zna mi row ska, Sła wo mir Bo dzio ny,
Mie czy sław Fi lip czyk, Woj ciech Ka -
czor i Grze gorz Ra coń. (JB)

POLSKA, GOLA!
UCZNIOWSKA POEZJA
O EURO 2012

„Wszy scy już się zbie ra ją, do me czu
za pra sza ją; Pił ka rze już tre nu ją, do bo -
ju na wo łu ją; Jesz cze tyl ko go dzin kil ka
i już w bram ce bę dzie pił ka; Go oool!”
– na pi sa ła Mar ty na Mi gacz z kla -
sy II Szko ły Pod sta wo wej w Chełm cu.

Ze spół Szkół im. Mi ko ła ja Ko per ni -
ka w Chełm cu wy dał zbio rek wier szy
uczniów z ca łej gmi ny, przy sła nych
na kon kurs po etyc ki za ty tu ło wa ny
„Prze cie ra my dro gę na Eu ro 2012”.

Wier sze są wy ra zem na ra sta ją ce go
w Pol sce „sza leń stwa” pił kar skie go,
któ re w gmi nie Cheł miec udzie li ło się
w ta kim sa mym stop niu chło pa kom, jak
i dziew czy nom. Wszy scy tu ma ją na -

No we ksią żki – san de cja na

Kto czy ta, nie błą dzi
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JA NUSZ MI CHA LIK
Ur. 1960 r., ab sol went I LO im. Ja na Dłu go -
sza w No wym Są czu. Od po nad 30 lat
zwią za ny z no wo są dec kim Miej skim
Ośrod kiem Kul tu ry (obec nie dy rek tor ar -
ty stycz ny). Współ za ło ży ciel Te atru NSA
w 1981 ro ku i je go kie row nik do dziś, w któ -
rym zre ali zo wał ja ko re ży ser i ak tor po -
nad 50 spek ta kli. Od po cząt ku lat 80. jest
rów nież ak to rem i re ży se rem Te atru Ro -
bot ni cze go im. Bo le sła wa Bar bac kie go.
Mi ło śnik po ezji oraz mu zy ki pro gre syw nej.
Kon fe ran sjer i ko or dy na tor ob cho dów
rocz ni co wych w No wym Są czu. Dzię ki je -
go warsz ta tom te atral nym wie lu mło dych
lu dzi tra fi ło do szkół te atral nych. Au tor
trzech to mi ków po etyc kich. No mi no wa -
ny w ple bi scy cie na Są de cza ni na 2011 ro -
ku, w któ rym za jął dru gie miej sce.
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dzie ję, że pol scy fut bo li ści się gną
po naj wy ższy laur. Tak jak Oskar Szcze -
ci na z kl. III SP w Pa szy nie: „Me cze wy -
gra my, mi strzo stwo zdo bę dzie my,
z pod nie sio ną gło wą na po dium sta nie -
my. Nasz hymn z du mą za śpie wa my, bo
my Po la cy Pol skę ko cha my”. W triumf
bia ło -czer wo nych wie rzy nie złom nie ta -
kże Kon rad Smo leń z kl. II Gim na zjum
w Chom ra ni cach; „Prio ry te tem bę dzie
dla nas pięk ny wy stęp w ćwierć fi na le;
Gdy znaj dzie my się wśród czwór ki,
Smu da bę dzie po za wa le. Da lej już nie
opi su ję, zo ba czy my jak to bę dzie; Nie
chcę zo stać ja sno wi dzem, ale czu ję...;
Że zło to się szy ku je”.

– Już od 2000 ro ku w Ze spo le Szkół
w Chełm cu or ga ni zo wa ny jest kon kurs
po etyc ki. Ucznio wie z kil ku na stu szkół
pi szą wier sze, któ re są wy da wa ne w spe -
cjal nym to mi ku – mó wi dy rek tor Sta ni -
sław Mrzy głód. – W tym ro ku mło dzi
po eci pi sa li o tym, o czym obec nie my -
ślą pra wie wszy scy Po la cy – o Eu -
ro 2012. Wy ra zem emo cji i ma rzeń
na szych uczniów jest ten dwu na sty to -
mik po ezji, któ ry de dy ku je my na szym
pił ka rzom. Ma my na dzie ję, że lek tu ra
wier szy skró ci wszyst kim ki bi com czas
ocze ki wa nia na Eu ro.

„Na 2012 ro ku Ma jo wie ka len darz
skoń czy li, bo w Eu ro w Pol sce nie wie -
rzy li; Hi sto ria na sza po ka zu je, że trud
Po la ków mo bi li zu je; Dro gi bu du je my,
sta dio ny szy ku je my, na czas go to wi bę -
dzie my; Bram ki dwie, pił ka w grze, już
nie dłu go za cznie się” – to frag ment
wier sza Pio tra Le śnia ka z kl. V SP
w Chełm cu, zaś Mag da le na Gro chow -
ska, uczen ni ca kl. II Gim na zjum
w Chom ra ni cach swój wiersz prze wrot -
nie za ty tu ło wa ny: „Ma rze nia nie
do speł nie nia”, tak roz po czę ła: „Jak to
do brze wszy scy wie dzą; Pol ska z pił ki
no żnej sły nie; Sła wa Boń ka, La ty, Dey -
ny, ni gdy tu taj nie prze mi nie”.

(HSZ)

DZIE JE LI NII KO LE JO WEJ
MU SZY NA – KRY NI CA

Fir ma APLAND, wy daw ca ma ga zy -
nu hi sto rycz no -mo de lar skie go KO LE JE
MA ŁE I DU ŻE oraz ksią żek o te ma ty ce
ko le jo wej, wy da ła pra cę Lesz ka Za -
krzew skie go pt. „Kry ni czan ka, dzie je li -
nii ko le jo wej nr 105 Mu szy na Kry ni ca”. 

Au tor jest pre ze sem są dec kie go od -
dzia łu PTH, ba da czem dzie jów pol -
skiej ko lei. W swo je pra cy przed sta wił
hi sto rię po wsta nia uru cho mio nej
w 1911 ro ku 10,5 ki lo me tro wej tra sy
ko le jo wej do naj po pu lar niej sze go
uzdro wi ska ga li cyj skie go. Tra sa z Mu -
szy ny do Kry ni cy by ła od ga łę zie niem,
od da nej w 1876 ro ku ko lei tar now sko -
-le lu chow skiej.

Ksią żka jest bo ga to ilu stro wa na zdję -
cia mi ar chi wal ny mi, ma pa mi, pla na mi
sta cji. Jest na wet ko lek cja bi le tów uży -
wa nych na tej li nii przez 101 lat.

Za uło że niem to rów po mię dzy Mu -
szy ną a Kry ni cą prze ma wia ły wzglę -
dy eko no micz ne. Dy na micz nie
roz wi ja ją ce się uzdro wi sko by ło po -
zba wio ne po łą cze nia ko le jo we go
z Ga li cją i in ny mi pro win cja mi Mo -
nar chii Au stro -Wę gier skiej. Ku ra cju -
sze uda ją cy się na wy po czy nek
pod Gó rę Par ko wą, do Mu szy ny do -
cie ra li po cią giem, a po tem prze sia da li
się do do ro żek. Fia krzy z Kry nic i Mu -
szy ny ry wa li zo wa li o go ści.

Cie ka we, że za nim po ja wi ła się kon -
cep cja bu do wy ko lei lo kal nej nor mal no -
to ro wej Mu szy na – Kry ni ca, roz wa ża no
po mysł bu do wy elek trycz nej ko lei wą -
sko to ro wej Kry ni ca – Gry bów przez
Sło twi ny, Be rest, Po la ny, Flo ryn kę,
Kąc lo wą i Bia łą Ni żną.

Sejm Ga li cyj ski we Lwo wie uchwa -
łą z 8 mar ca 1907 ro ku „upo wa żnił wy -
dział Kra jo wy Kró le stwa Ga li cji
i Lo do me rii do do star cze nia ka pi ta łu za -
kła do we go ko lei lo kal nej Mu szy -
na – Kry ni ca w wy so ko ści 20.000 ko ron
(w za stęp stwie za in te re so wa nych gmin)
i wpła ce nia go na rzecz fun du szu bu do -
wy tej ko lei, w za mian za co otrzy mać
miał od po wied nią ilość ak cji ma ją ce go
się za wią zać to wa rzy stwa bu do wy ko -
lei” – pi sze Le szek Za krzew ski.

Bu do wa ru szy ła 1 wrze śnia 1909 ro -
ku, pra ca mi kie ro wał do świad czo ny
w ta kich przed się wzię ciach inż. Fer dy -
nand Gi sman. „Na tej krót kiej li nii zbu -
do wa no po nad 30 prze pu stów, 6
mo stów kra tow ni co wych lub bla chow -
ni co wych i 2 ka mien ne wia duk ty. Dwo -
rzec kry nic ki wy bu do wa no jesz cze
za nim do tar ły tam to ry ko le jo we” – do -
wia du je my się z ksią żki pre ze sa PTH
Od dział w No wym Są czu.

Otwar cie li nii na stą pi ło 29 ma ja 1911.
„Te goż pa mięt ne go dnia o godz. 4: 30
ra no wy ru szył pierw szy po ciąg z Mu -
szy ny do Kry ni cy. Zgro ma dzo nym
na dwor cu w Mu szy nie pa sa że rom
pierw sze go po cią gu czas pod ró ży umi -
la li chó rzy ści ze spro wa dzo ne go na tę
oka zję no wo są dec kie go To wa rzy stwa
Przy ja ciół Mu zy ki „Har mo nia”
– na wy raź ne ży cze nie pa na sta ro sty.
Strzel bic kie go) oczy wi ście sta no wi li oni
ozdo bę przy ję cia wy da ne go na ta ra sie
Do mu Zdro jo we go dla udzia łow ców
To wa rzy stwa, przed sta wi cie li władz
i bu dow ni czych” – cy tu je Za krzew ski
kro ni ka rza sprzed stu le cia. W krót kim
cza sie po otwar ciu li nii zban kru to wa li
fia krzy, a w Kry ni cy za czę ło la wi no wo
przy by wać ku ra cju szy i wcza so wi czów.

Na dal szych stro nach au tor opo wia -
da, co cie ka we go dzia ło się na tra sie
Mu szy na – Kry ni cy w okre sie II Rzecz -
po spo li tej, oku pa cji nie miec kiej, PRL,
aż do cza sów współ cze snych. Świet -
na lek tu ra dla mi ło śni ków ko lei.

(HSZ)
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K
on fe ren cję zor ga ni zo wa ła Ka -
te dra Dzien ni kar stwa i Ko mu -
ni ka cji Spo łecz nej
Ma ło pol skiej Wy ższej Szko ły

Za wo do wej im. Jó ze fa Die tla w Kra ko -
wie przy współ pra cy z Wy daw nic twem
Edu ka cyj nym w Kra ko wie, Mu zeum
Okrę go wym w No wym Są czu oraz Sto -
wa rzy sze niem „Ci vi tas Chri stia na”. Du -
szą przed się wzię cia był wy kła dow ca
MWSZ i szef wy daw nic twa, Są de cza -
nin, ro dem z Czar ne go Po to ku, prof. Bo -
le sław Fa ron, któ ry jest też re dak to rem
pu bli ka cji, wy da nej przez wspo mnia ne
kra kow skie Wy daw nic two Edu ka cyj ne.

Ksią żka za wie ra 25 wy gło szo nych
wów czas re fe ra tów, po cząw szy od tek stu
Ada ma Ru ta o „Szkol nic twie Lu do -
wym”, pierw szym są dec kim cza so pi śmie
wy cho dzą cym w la tach 1891-1913
po wy stą pie nie Mar ty Tre it o pra sie są -
dec kiej w zbio rach Są dec kiej Bi blio te ki
Pu blicz nej.

Aż trzy re fe ra ty do ty czy ły „Rocz ni ka
Są dec kie go”, naj po wa żniej sze go i naj -
dłu żej wy da wa ne go pe rio dy ku są dec -
kie go o am bi cjach na uko wych.
Omó wie nia do cze ka ły się Al ma na chy:
Są dec ki, Łąc ki i Mu szy ny. Je rzy Le -
śniak za mie ścił mi ni mon gra fię wy cho -
dzą ce go w la tach 80. ub. wie ku
ty go dni ka „Du na jec” (czy taj na str. xx),
zaś Le szek Mi gra ła opi sał pra sę pa ra -
fial ną na Są dec czyź nie oraz osob no cza -
so pi sma tu ry stycz ne No we go Są cza.
Nie za po mnia no o pi smach wy cho dzą -
cych w la tach 50. ub. wie ku, osob ne go
re fe ra tu do cze ka ła się na wet pra sa dla
se nio rów, czy li „Biu le tyn Są dec kie go

Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku”. Dla
nas naj cie kaw sze by ły dwa re fe ra ty,
oma wia ją ce mie sięcz nik „Są de cza nin”.
Agniesz ka Ogo now ska by ła au tor ką
opra co wa nia pt. „Mię dzy pre zen ta cją
a re pre zen ta cją. Są de cza nin”: ana li -
za funk cjo nal na mie sięcz ni ka”, a Ma ria
Te re sa Li zi so wa na pi sa ła tekst pt. „Nar -
ra cja w 'Są de cza ni nie'”.

Rzecz jest prze kro jo wa i pod ka żdym
wzglę dem cen na. 

„Od da je my do rąk Czy tel ni ków
pierw szą – jak się rze kło – tak ob szer ną
pa no ra mę cza so pi śmien nic twa no wo są -
dec kie go, któ ra mo że słu żyć stu den tom
licz nych stu diów dzien ni kar skich, ba da -
czom pra sy pol skiej, wszyst kim za in te -
re so wa nym Są dec czy zną – pi sze we
wpro wa dze niu do pu bli ka cji prof. Bo le -
sław Fa ron. – W No wym Są czu, na zie -
mi są dec kiej, jesz cze pod za bo ra mi
po ja wi ły się cie ka we ini cja ty wy w za -
kre sie ży cia spo łecz ne go, a wśród nich
pra sa. Nie wszyst kie ty tu ły mo gły być
oczy wi ście uwzględ nio ne w tej księ dze,
kom plet Czy tel nik znaj dzie w bi blio gra -
fii przy go to wa nej przez Są dec ką Bi blio -
te kę Pu blicz ną, my pre zen tu je my
naj istot niej sze zja wi ska w tej dzie dzi nie
z ostat nich stu dwu dzie stu lat”.

***
Ma ło pol ska Wy ższa Szko ła im. J.

Die tla w Kra ko wie or ga ni zu je
w dniach 18-19 czerw ca w Mia stecz ku
Ga li cyj skim br. kon fe ren cję na uko wą
z oka zji 720. rocz ni ca lo ka cji mia sta nt.
„Są dec czy zna w li te ra tu rze pol skiej, hi -
sto rio gra fii i me diach”. W pro gra mie
sym po zjum jest aż 29 re fe ra tów. Roz -
pocz nie prof. Fe liks Ki ryk wy stą pie niem
za ty tu ło wa nym „Są dec czy zna w pi -
smach Ja na Dłu go sza”. Na stęp ne re fe ra -
ty do ty czyć bę dą wy bit nych au to rów,
w któ rych twór czo ści po ja wi ła się Są -
dec czy zna: od Szczę sne go Mo raw skie -
go i ks. Ja na Sy gań skie go, przez
Ja na Wik to ra, Zo fię Nał kow ską i Ma rię
Kow nac ką, po współ cze snych nam po -
etów Ada ma Zie mia ni na i Je rze go Ha -
ra sy mo wi cza.

***
Na stro nie 75 pu bli ku je my – udo -

stęp nio ny przez kra kow skie Wy daw -
nic two Edu ka cyj ne i prof. dr. hab.
Bo le sła wa Fa ro na, re dak to ra na uko -
we go ksią żki „Pra sa są dec ka od za ra -
nia do współ cze sno ści 1891–2011” –
ob szer ne frag men ty jed ne go z 26. ma -
te ria łów, plo nu zor ga ni zo wa nej w
czerw cu ub. ro ku kon fe ren cji na uko -
wej w No wym Są czu. Au to rem opra -
co wa nia jest Je rzy Le śniak, re dak tor
ty go dni ka „Du na jec” od pierw sze go
nu me ru, 18 paź dzier ni ka 1980 r. do
1988 r., póź niej dzien ni karz „Ga ze ty
Kra kow skiej”, „Dzien ni ka Pol skie go”
i do 2011 r. „Są de cza ni na”. (HSZ)

Książka o prasie
sądeckiej
„Pra sa są dec ka od za ra nia do dziś: 1891-2011” – to ty tuł ksią żki,
bę dą cej plo nem ubie gło rocz nej se sji na uko wej o ta kiej sa mej
na zwie, ja ka w dniach 16-17 czerw ca ze szłe go ro ku od by ła
w Mia stecz ku Ga li cyj skim. Oka zją by ła 120. rocz ni ca wy da nia
w No wym Są czu pierw sze go cza so pi sma.

Ksią żka za wie ra 25 wy -
gło szo nych wów czas re -
fe ra tów, po cząw szy
od tek stu Ada ma Ru ta
o „Szkol nic twie Lu do -
wym”, pierw szym są dec -
kim cza so pi śmie
wy cho dzą cym w la -
tach 1891-1913 po wy stą -
pie nie Mar ty Tre it
o pra sie są dec kiej.
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Rok 2012 dla lo kal nych sa mo rzą dów upły wa pod zna kiem wpro -
wa dze nia zmian do sys te mu go spo da ro wa nia od pa da mi ko mu nal -
ny mi. Mię dzy in ny mi z te go po wo du za kła dy z bra nży „śmie cio wej”
mo der ni zu ją swo je za ple cze tech nicz ne. Pra ce zwią za ne z wpro -
wa dze niem no wych tech no lo gii trwa ją też w No wym Są czu. 

Przy po mnij my. We dług usta wy, to Za rząd Wo je wódz twa wy zna -
czy w ob rę bie da ne go re gio nu przy naj mniej jed ną tzw. in sta la cję re -
gio nal ną za go spo da ro wa nia od pa dów, do któ rej jed nost ki
sa mo rzą du te ry to rial ne go zo bo wią za ne bę dą do star czać swo je od -
pa dy. Zgod nie z no we li za cją usta wy o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd -
ku gmi na sta nie się wła ści cie lem od pa dów ge ne ro wa nych przez
miesz kań ców. Obo wią zek wy bo ru fir my zaj mu ją cej się od bio rem,
trans por tem i go spo da ro wa niem śmie cia mi zo sta nie prze nie sio ny
z wła ści cie li nie ru cho mo ści na sa mo rzą dy. W związ ku ze zmia ną
prze pi sów miesz kań cy bę dą pła cić tzw. po da tek śmie cio wy.

Pierw szym eta pem wdra ża nia no wych prze pi sów bę dzie wy zna -
cze nie Re gio nal nych Za kła dów Za go spo da ro wa nia Od pa dów

(RZZO). To za da nie na le ży do mar szał ka wo je wódz twa. W ko lej nym
eta pie rad ni miej scy po dej mą sto sow ne uchwa ły, aby gmi na mo gła
re ali zo wać na ło żo ne na nią za da nia. 

No wo są dec ka spół ka „NO VA”, któ ra zaj mu je się go spo dar ką od -
pa da mi są de czan, pra cu je nad roz bu do wą swo je go za pla cza tech -
no li gicz ne go. Na sze od pa dy bę dą za go spo da ro wa ne RZZO któ ry
bę dzie wy po sa żo ny w jed na z naj no wo cze śniej szych tech no lo gii, ja -
ka jest do stęp na na ryn ku.

– Obec nie pro wa dzi my pro ce du ry zwią za ne z do ku men ta cją pla -
nów roz bu do wy za kła du i po więk sze nia go o ha lę, w któ rej ta tech -
no lo gia bę dzie funk cjo no wać - mó wi Piotr Le szek Pio trow ski, pre zes
za rzą du spół ki NO VA.

Funk cjo no wa nie za kła du opar te bę dzie na tech no lo gii me cha -
nicz no -bio lo gicz ne go prze twa rza nia od pa dów ko mu nal nych (MBP),
po le ga ją cej na se gre ga cji me cha nicz nej i ma nu al nej. In sta la cja wy -
po sa żo na bę dzie w naj no wo cze śniej szą tech no lo gię do sor to wa nia
i prze twa rza nia od pa dów. Po wsta nie wie lo funk cyj na ha la, w któ rej
umiesz czo ne zo sta ły dwa, naj bar dziej istot ne z punk tu wi dze nia
zmniej sza nia ilo ści skła do wa nych od pa dów ele men ty: sor tow nia
i bio lo gicz ne go prze twa rza nia od pa dów.

Od pa dy bę dą przy wo żo ne do sor tow ni, któ ra znaj do wać się bę -
dzie w za mknię tej ha li. Po wy ła do wa niu prze ka zy wa ne bę dą na sys -
tem ta śmo cią gów, sit, ka bin sor tow ni czych i se pa ra to rów.
Po se gre ga cji od zy ska ne su row ce zo sta ną sprze da ne do za kła dów
zaj mu ją cych się ich prze twa rza niem bądź do ce men tow ni lub elek -
tro cie płow ni ja ko tzw. pa li wo al ter na tyw ne w ce lu od zy sku ener gii.

Wszyst kie od pa dy or ga nicz ne, któ re uda się od zy skać ze stru mie -
nia od pa dów ko mu nal nych oraz ze bra ne w sys te mie se lek tyw nym
tra fią do mo du łu prze twa rza nia bio lo gicz ne go od pa dów. Tu taj od -
pa dy zie lo ne, li ście, obier ki, ka wał ki tek tu ry czy drew na zo sta ną prze -
two rzo ne na kom post. Ca ły pro ces od by wał się bę dzie
pod kom pu te ro wą kon tro lą. 

– Wszyst ko to od by wać się bę dzie w za mknię tym obiek cie. Te roz -
wią za nia na le żą do naj no wo cze śniej szych. Za pew ni to naj wy ższy
stan dard usług i jed no cze śnie bę dzie dzia łać na ko rzyść śro do wi ska
na tu ral ne go, na któ ry du ży na cisk kła dzie Unia Eu ro pej ska. Po dob -
ny za kład od da no ostat nio do użyt ku w My śle ni cach. Mia łem oka -
zję zo ba czyć wszyst ko z bli ska i mu szę stwier dzić, że w nasz pro jekt,
któ ry re ali zu je my w No wym Są czu bę dzie bar dzo po dob ny do roz -
wią zań tam za sto so wa nych – do da je Pre zes Spół ki NO VA.

BO GU MIŁ STORCH

ŚMIE CI: NO WO CZE SNA
TECH NO LO GIA NIE OMI NIE
NO WE GO SĄ CZA 

R E K L A M A
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T
y go dni ki wo je wódz kie za czę ły
po wsta wać po re for mie ad mi ni -
stra cyj nej kra ju w 1975 r. Po ja -
wi ły się we wszyst kich no wych

wo je wódz twach. Cha rak te ry zo wa ły je
wspól ne ce chy: wo je wódz kość (za sięg
od dzia ły wa nia i zwią zek z ma cie rzy -
stym wo je wódz twem), ty go dnio wa czę -
sto tli wość edy cji, par tyj ność (zwią zek
z wo je wódz ką in stan cją par tyj ną) i wy -
łącz ność (brak in ne go wy daw nic twa pe -
rio dycz ne go o ana lo gicz nym za się gu).

W szczy to wym okre sie „Du na jec”
roz cho dził się w bu dzą cym dziś po dziw
na kła dzie: 36 tys. eg zem pla rzy. Pod sta -
wo wa ob ję tość pi sma wy no si ła 16 stron,
czę sto jed nak z uwa gi na wmon to wy wa -
ne do dat ki np. „Bia ła Izba” do cho dzi ła
do 24 stron, a na wet in cy den tal nie 32
(wy da nia świą tecz ne). For mat: 48 cm
x 30 cm.

Ce na za eg zem plarz od zwier cie dla
po stęp in fla cji i dro ży zny w de ka dzie lat
osiem dzie sią tych: 4 zł – 1980 r., 10 zł

– 1985 r., 15 zł – 1986 r., 250 zł – 1989
r., 300 zł – 1990 r.

Wy daw cą pi sma (po dob nie jak „Ga ze -
ty Kra kow skiej”, „Dzien ni ka Pol skie go”
czy „Echa Kra ko wa”) by ła Ro bot ni cza
Spół dziel nia Wy daw ni cza Pra sa -Ksią -
żka -Ruch w Kra ko wie (Kra ków, ul. Wiśl -
na 1), a ofi cjal nym pa tro nem Pol ska
Zjed no czo na Par tia Ro bot ni cza.

Pi smo dru ko wa no me to dą of f se to wą
w kra kow skich Za kła dach Po li gra ficz -
nych RSW przy ul. Wie lo po le 1.

Oto skład ze spo łu re dak cyj ne go
z paź dzier ni ka 1980 r.: Be ata Dem bow -
ska, Krzysz tof Do bosz (se kre tarz od po -
wie dzial ny), Adam Gar bicz, Elżbie ta
Glin ka (za stęp ca re dak to ra na czel ne go),
An to ni Kroh, Je rzy Le śniak, Adam
Ogo rza łek (re dak tor na czel ny), Krzysz -
tof Pod bie ra (re dak tor tech nicz ny), Sta -
ni sław Śmier ciak (fo to re por ter).
Po kil ku ty go dniach do ze spo łu re dak -
cyj ne go do łą czy ła, wprost z asy sten tu ry
Aka de mii Eko no micz nej w Kra ko wie,
so cjo log Da nu ta Bi nek, są de czan ka.

Sie dzi bą re dak cji by ło II pię tro bu -
dyn ku przy ul. Żół kiew skie go 11 w No -
wym Są czu oraz po kój nr 38 przy ul.
Wie lo po le 1 w Kra ko wie.

Na zwa pi sma, oprócz oczy wi ste go
związ ku z re gio nem, mia ła zin te gro wać
dwie czę ści ów cze sne go wo je wódz twa
no wo są dec kie go: Pod ha le i Są dec czy -
znę. Tak, jak rze ka Du na jec łą czy ła obie
kra iny, tak i ty go dnik miał być zwor ni -
kiem po mię dzy No wym Są czem ja ko
sto li cą utwo rzo ne go w 1975 r. wo je -
wódz twa, a je go od ręb nym pod wzglę -
dem et no gra ficz nym re jo nem. Miał
bu do wać jed ność La chów i gó ra li, łą -
czyć ich w jed ną struk tu rę spo łecz no -
-kul tu ro wą. By ły w tym za my śle
ra cjo nal ne pod sta wy: w okre sie au to no -
mii ga li cyj skiej i II Rzecz po spo li tej No -
wy Sącz był po wszech nie i ofi cjal nie
uzna wa ny za „sto li cę Pod ha la”, o czym
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Ty go dnik „Du na jec” uka zy wał się od 18 paź dzier ni ka 1980 r. do 25 mar ca 1990 r.,
łącz nie wy da no 489 nu me rów

Ty go dnik „Du na jec”

Zgod nie z przy ję tą przez Ośro dek Ba dań Pra so znaw czych
w Kra ko wie ty po lo gią Syl we stra Dzi kie go, któ rą sto so wa no
do 31 grud nia 1998 r., „Du na jec” był za li cza ny do pra sy lo kal -
nej I stop nia, któ rej za sięg obej mo wał ów cze sne wo je wódz twa
(w gra ni cach ad mi ni stra cyj nych usta lo nych 1 czerw ca 1975 r.).
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świad czą np. wy da wa ne tu pi sma: „Głos
Pod ha la” czy „Pod ha lań ski Ku rier”.

Eks pe ry ment in te gra cji Pod ha la i Są -
dec czy zny za koń czył się z chwi lą re for -
my ad mi ni stra cyj nej pań stwa
i li kwi da cji wo je wódz twa no wo są dec -
kie go (31 grud nia 1998 r.). Je go re lik -
tem jest wciąż obo wią zu ją cy wspól ny
okręg wy bor czy do Sej mu RP.

Pi smo tra fi ło na po dat ny grunt:
„głód” pra sy lo kal nej. No wy Sącz i re -
gion był – w po rów na niu do po cząt -
ku XX w. – „bia łą pla mą” pra so wą.
Oprócz wy cho dzą cych w Kra ko wie
dzien ni ków re gio nal nych, w mie ście do -
stęp na by ła je dy nie wy cho dzą ca
od 1976 r. ga ze ta za kła do wa „Głos
ZNTK”, a nie wie lu już są de czan pa mię -
ta ło funk cjo nu ją cy w la tach 1954–1957
dwu ty go dnik po wia to wy „Wia do mo ści
Są dec kie”.

RO DO WÓD
Uru cho mie nie pi sma po prze dzi ła

edy cja tzw. jed nod nió wek pod tym sa -
mym ty tu łem (z do pi skiem No wo są dec -
ki Ma ga zyn Ilu stro wa ny), ozna cza nych
na zwa mi ko lej nych mie się cy, po cząw -
szy od grud nia 1979 r. W ko le gium re -
dak cyj nym (z sie dzi bą w No wym Są czu

przy ul. Na ru to wi cza 6, II p., czy li w lo -
ka lu „Ga ze ty Kra kow skiej”), oprócz re -
dak to ra na czel ne go, Ada ma Ogo rzał ka,
któ ry nie cie szył się ni gdy peł nym za -
ufa niem władz par tyj nych, za sia da li
funk cjo na riu sze pio nu ide olo gicz ne go
Ko mi te tu Wo je wódz kie go PZPR w No -
wym Są czu: Ma rian Wa si lew ski i Mie -
czy sław Ma tras, a ta kże
prze wod ni czą cy Za rzą du Wo je wódz kie -
go Związ ku So cja li stycz nej Mło dzie ży
Pol skiej, Ro man Mo rań da (pry wat nie
zięć Hen ry ka Ko stec kie go, I se kre ta rza
KW PZPR). Trze ba za tem po wie dzieć,
że aku sze rem skąd inąd pro fe sjo nal nie
i in te re su ją co re da go wa ne go pi sma by -
ła wo je wódz ka in stan cja par tyj na. Ta kie
by ły wów czas re alia ryn ku pra so we go,
dzia ła ją ce go pod kon tro lą par tii i cen zu -
ry, ob ję te go li mi to wa ny mi przy dzia ła mi
pa pie ru etc. (…)

„Du na jec” – ja ko mie sięcz nik – po -
cząt ko wo uni kał bie żą cych te ma tów po -
li tycz no -spo łecz nych (wy jąt kiem był
np. ra czej ogól ni ko wy wy wiad z I se kre -
ta rzem KW PZPR Hen ry kiem Ko stec -
kim). W tym okre sie, od grud nia 1979
do sierp nia 1980 r., za miesz czał przede
wszyst kim re por ta że, ma te ria ły kul tu ral -
ne i hi sto rycz ne, kry mi nal ne i spor to we.

Szyb ko przy cią gnął do współ pra cy gro -
no zna nych lu dzi pió ra, pi sa rzy i po pu -
lar nych dzien ni ka rzy ze śro do wi ska
kra kow skie go i za ko piań skie go, o uzna -
nym do rob ku, au to rów ta kże pu bli ka cji
ksią żko wych: m.in. Ju lia na Ka wal ca,
Ja lu Kur ka, Zbi gnie wa Siat kow skie go,
Ta de usza Sta icha, Ja nu sza Rosz kę, Hen -
ry ka Cy ga ni ka, Lesz ka Ma za na, Ol gier -
da Ję drzej czy ka, Zyg mun ta Go etla,
Ta de usza Ste ca, Ste fa na Cie płe go, Ewe -
li nę Pęk so wą, Ja nu sza Hań der ka, Ma ria -
na Mat ze nau era. 

Ła my za si la li też dzien ni ka rze za -
trud nie ni w no wo są dec kich od dzia łach:
Pol skiej Agen cji Pra so wej (Ka zi mierz
Stra cha now ski), „Ga ze ty Kra kow skiej”
(Ja nusz Ko szyk, Ka zi mierz Bryn dza,
Sta ni sław Śmier ciak i Je rzy Li pow ski),
„Dzien ni ka Pol skie go” (Jo lan ta An tec -
ka i Sła wo mir Si ko ra), „Gło su ZNTK”
(Je rzy Wi deł) oraz przed sta wi cie le są -
dec kie go śro do wi ska in te li gen cji m.in.
et no graf dr An to ni Kroh, hi sto ryk
lat II woj ny świa to wej Jó zef Bie niek,
czy zna ny po lo ni sta z I LO im. Ja -
na Dłu go sza, An to ni Si tek.

***
„Du na jec”, już ja ko ty go dnik, z nu -

me rem 1, wy star to wał 18 paź dzier ni -
ka 1980 r., w okre sie burz li wych
prze mian w kra ju po pod pi sa niu po ro zu -
mień sierp nio wych, two rze nia się NSZZ
„So li dar ność” (zwią zek za re je stro wa -
no 24 paź dzier ni ka). Przed sta wio no
w nim m.in. po stu la ty za łóg ro bot ni -
czych for mu ło wa ne na ze bra niach za ło -
ży ciel skich „So li dar no ści” i śro do wisk
wiej skich („Chłop ska praw da”).

W dru gim nu me rze „Du naj ca” opu bli -
ko wa no peł ny za pis de ba ty, ja ką w re dak -
cji od by li li de rzy „So li dar no ści” (An drzej
Szka ra dek, Je rzy Gwi żdż, Le szek Bro da,
Jó zef Ja rec ki, Cze sław Dą brow ski, Je rzy
Wy skiel i Jan Bud nik). (…)

Pierw sze nu me ry „Du naj ca” by ły
przez śro do wi ska so li dar no ścio we
przyj mo wa ne po zy tyw nie. Po raz pierw -
szy zna la zły się bo wiem ła my, któ re ob -
szer nie za miesz cza ły kry tycz ne opi nie
pod ad re sem władz (miej skich, dy rek cji
za kła dów czy pre ze sów spół dziel ni),
głów nie w spra wach so cjal nych czy mi -
trę gi biu ro kra tycz nej. Trwa ło to tyl ko
kil ka ty go dni. Kon flikt na stą pił
w związ ku z oce ną straj ku w są dec kim
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ra tu szu w stycz niu 1981 r., pierw szej
w Pol sce oku pa cji bu dyn ku uży tecz no -
ści pu blicz nej.

Gło śnym echem od bi ła się wów czas
po le mi ka pra so wa mię dzy Ada mem
Ogo rzał kiem a jed nym z so li dar no ścio -
wych li de rów Ja nem Bud ni kiem. Dziś
wie my, że fak tycz ny mi po le mi sta mi
Ogo rzał ka by ło kil ku je go ko le gów
– sym pa ty zu ją cych z ru chem od no wy
dzien ni ka rzy „Ga ze ty Kra kow skiej”.

Adam Ogo rza łek w ar ty ku le
„Pod roz wa gę” zwra cał się do Ja na Bud -
ni ka i je go ko le gów oku pu ją cych ra tusz: 

„Pa nie Jan ku, stą pa cie po cien kim
i kru chym lo dzie, wy wa żaj cie więc ka -
żdy krok z więk szą niż do tąd od po wie -
dzial no ścią. Nie wy star czą naj lep sze
in ten cje, nie wy star czy mieć na wet ra -
cję, kie dy wy bie ra się dra stycz ne for my
dzia ła nia. Nie wszy scy słu żą od no wie,
nie do łą czaj cie do ich sze re gów. (...)
A kie dyś po pro szę Pa na o szcze re wy -
zna nie, ja ki to orzeł pchał Was do kon -
fron ta cji? Mo że wte dy zro zu miem,
dla cze go je den dzia łacz „So li dar no ści”
mó wi, że Wa sza ak cja jest nie uzgod nio -
na, na to miast dru gi te mu za prze cza.
Obaj oczy wi ście spo za Są cza. Wresz cie
ktoś trze ci ma ta kie cho dy, że po tra fi
Wa szą re zo lu cję te go sa me go dnia emi -
to wać na fa lach ra dia. Oczy wi ście za gra -

nicz ne go ra dia. Jest się nad czym za sę -
pić, Pa nie Jan ku”.

Nie ba wem „So li dar ność” wy mu si ła
na ko mi sji rzą do wej po zba wie nie re dak -
cji lo ka lu przy ul. Żół kiew skie go. Prze -
pro wadz ka do sie dzi by Ko mi te tu
Wo je wódz kie go PZPR przy al. Wol no -
ści 49 nie sprzy ja ła kon tak tom no we go
związ ku z ze spo łem re dak cyj nym, któ -
ry był z tej zmia ny nie za do wo lo ny, gdyż
au to ma tycz ne ko ja rze nie re dak cji
z „bia łym do mem” kła dło się cie niem
na wia ry god no ści re dak to rów.(…)

TWÓR CA TY GO DNI KA
Adam Ogo rza łek był wte dy jed nym

z naj bar dziej wpły wo wych lu dzi w ów -
cze snym wo je wódz twie no wo są dec kim,
pra wą rę ką ko lej nych I se kre ta rzy KW
PZPR – Hen ry ka Ko stec kie go i Jó ze fa
Bro żka. Ja ko re dak tor na czel ny ty go dni -
ka „Du na jec” po tra fił umie jęt nie, zgod -
nie z ów cze sny mi wy tycz ny mi wła dzy,
ale też z du żym ta len tem i sa mo dziel nie
kształ to wać na stro je spo łecz ne. Z jed nej
stro ny np. w fe lie to nach „Pi sa ne w po -
śpie chu” sma gał bi czem kry ty ki lo kal -
nych ka cy ków, se kre ta rzy i pre ze sów,
z dru giej – w ro li men to ra – pryn cy pial -
nie bro nił idei so cja li zmu. Przy kła dem
niech bę dzie ar ty kuł „Spór o od no wę
– kto jej słu ży, a kto prze ciw niej bruź -
dzi?”. Au tor, po słu gu jąc się pierw szą
oso bą licz by mno giej, au to ry ta tyw nie
stwier dzał:

„Na szym zda niem ha mu ją od no wę:
aro gan cja i ołów w gło wie, po chop ne
czy ny i sło wa, bez ruch i wy god nic two,
sia nie nie uf no ści, lek ce wa że nie po ro zu -
mień”.

A. Ogo rza łek ma barw ny ży cio rys.
Ro do wi ty są de cza nin, syn le gio ni sty i za -
wo do we go ofi ce ra. Ma tu ra w I LO im.
Ja na Dłu go sza, stu dia na po lo ni sty ce
w UJ (je go wy kła dow ca mi by ły tu zy na -
uki: pro fe so ro wie Ju liusz Kle iner, Ze non
Kle men sie wicz, Hen ryk Mar kie wicz,
Ka zi mierz Nitsch, Sta ni sław Pi goń, Ka -
zi mierz Wy ka). W Kra ko wie pra co wał
m.in. w klu bie „Pod Jasz czu ra mi”, a po -
tem w „Ga ze cie Kra kow skiej”, gdzie był
au to rem co ty go dnio wych (w po nie dział -
ki), po pu lar nych fe lie to nów spor to wych.
(…)

Za udział w ru chu po paź dzier ni ko wej
od no wy, 19 paź dzier ni ka 1957 r. (do kład -

nie w pierw szą rocz ni cę VIII Ple num KC
PZPR, bę dą ce go sym bo lem od wi lży), A.
Ogo rza łek zo stał wy da lo ny z PZPR
za „re wi zjo nizm, ne go wa nie do rob ku
XII -le cia Pol ski Lu do wej, szko dze nie
przy jaź ni pol sko -ra dziec kiej i roz bi ja nie
jed no ści so cja li stycz ne go ru chu mło dzie -
ży”, z za ka zem pi sa nia pod wła snym na -
zwi skiem aż do 1972 r. (…)

W jed nym z „du naj co wych” tek stów
A. Ogo rza łek przy wo łu je kra jo braz
swo je go dzie ciń stwa:

„Most nad Ka mie ni cą prze ła ma ny
wpół. Zbu rzo ne do my. Na wzgó rzu ra -
na naj więk sza – już nie do za le cze nia
– za mek Pia stów i Ja giel lo nów
w zu peł nej ru inie. Mię dzy tym mo stem
a zam kiem, nie co bli żej Du naj ca, miej -
sce po mo jej szko le. Przy uli cy Tar now -
skiej obez wład nio ny czołg. Cmen tar ny
za pach, eks plo zje nie wy pa łów, bie da,
wa la ją ca się bez u ży tecz nie broń i amu -
ni cja, szep ty do ro słych. Po bo jo wi sko wi -
dzia ne ocza mi dzie się cio lat ka. Na dzie ja
i plot ka. Ko niec kosz mar nej no cy, o któ -
rej po wie my póź niej – pol skie Ter mo pi -
le. Na try bu nie Sło wia nin ze Wscho du,
na ra tu szu alianc kie fla gi, na ryn ku ka -
mien ny Ja gieł ło w asy ście pol skich żoł -

nie rzy. Ra dość, że „nie zgi nę ła”, że
w ma jo wym słoń cu ło po cze Bia ło czer -
wo na. Ko niec woj ny. Na dzie ja”.

Wła śnie „Na dzie ja” no sił ty tuł Ogo -
rzał ko we go wstęp nia ka w pierw szym
nu me rze ty go dni ka z 18 paź dzier ni -
ka 1980 r. Adam Ogo rza łek pi sze tam,
że „czło wiek wy ka zu ją cy kry ty cyzm nie
po wi nien być czar ną owcą, lecz chro -
nio nym ele men tem kra jo bra zu; że w ce -
nie te raz bę dzie do trzy my wa nie
obiet nic”. (…)

Spo ro miej sca po świę cał zre for mo -
wa niu par tii. Nie by ło ty go dnia, by nie
bił na par tyj ny alarm. (…)

„Na szym zda niem ha mu -
ją od no wę: aro gan cja
i ołów w gło wie, po chop -
ne czy ny i sło wa, bez ruch
i wy god nic two, sia nie
nie uf no ści, lek ce wa że nie
po ro zu mień”.

Red. Adam Ogorzałek
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Na po cząt ku lat osiem dzie sią tych A.
Ogo rza łek wzy wał li de rów li be ral ne go
nur tu PZPR: „daj cie moc niej szą ostro -
gę ase ku ran tom, któ rzy blo ku ją od no -
wę”, a pod ko niec tej de ka dy jak by już
bar dziej zde gu sto wa ny kon sta to wał:

„Nie są dzę, by uda ło się zdy na mi zo -
wać ży cie w wo je wódz twie, zre for mo -
wać go spo dar kę, oży wić po grą żo ne
w sta gna cji dzie dzi ny – bez wy mia ny
sze fów, któ rzy nie są w sta nie się prze -
bu do wać, któ rzy nie ma ją na to ani
ocho ty, ani kwa li fi ka cji za wo do wych
i mo ral nych”. (…) 

W krę gach wła dzy w No wym Są czu
Adam Ogo rza łek miał sil ną po zy cję,
choć nie spra wo wał żad nych for mal -
nych funk cji, nie był – jak np. Ma ciej
Szu mow ski – człon kiem Eg ze ku ty wy
KW PZPR. Bu dził re spekt se kre ta rzy
i urzęd ni ków. Po wpro wa dze niu sta nu
wo jen ne go nie do pu ścił do we ry fi ka cji
człon ków ze spo łu re dak cyj ne go, twier -
dząc, że bie rze za nich peł ną od po wie -
dzial ność. Te go ty pu we ry fi ka cją ob ję ci
by li wszy scy dzien ni ka rze za trud nie ni
eta to wo w kon cer nie RSW, nie któ rzy
w wy ni ku tej „lu stra cji” stra ci li wte dy
pra cę.

W pierw szych dniach sta nu wo jen ne -
go uka zy wa ły się je dy nie „Try bu na Lu -

du”, „Żoł nierz Wol no ści” i szes na ście
dzien ni ków re gio nal nych, po wsta łych
z po łą cze nia kil ku pism.

W Kra ko wie był to je den wspól ny
dzien nik: „Ga ze ta Kra kow ska, Dzien nik
Pol ski, Echo Kra ko wa”. Czy tel ni cy na -
tych miast po łą czy li pierw sze sy la by po -
szcze gól nych ty tu łów i tak po wsta ło
„Ga dzie Echo”. Za spra wą A. Ogo rzał -
ka cią głość wy da wa nia za cho wał na to -
miast „Du na jec”, któ ry uka zał się już
w śro dę, 16 grud nia 1981 (z chy trym na -
głów kiem „jed nod niów ka”), ale z za -
cho wa nym wła snym ty tu łem
i cha rak te rem gra ficz nym, i oczy wi ście
ar ty ku łem pro gra mo wym re dak to ra na -
czel ne go pt. „Mo gło być ina czej”.

***
Opi nie o Ada mie Ogo rzał ku:

Fran ci szek Pal ka, ar ty sta rzeź biarz:
– Na ze wnątrz jak by nie do stęp ny,

a w środ ku wra żli wy i cie pły. Sko pa ny
nie jed no krot nie przez ży cie tyl ko dla te go,
że nie chciał być cho rą giew ką. Po mi mo
te go wiecz ny opty mi sta, ide ali sta wie rzą -
cy w ka żde go czło wie ka, mi mo że czę sto
kry ty ku ją cy dru zgo cą co gło szo ne po glą -
dy. Fa cet o gwa ran to wa nej jak pod pis
na we kslu uczci wo ści. Na swój spo sób
apo dyk tycz ny. Ko le go wał się za ra zem
z I se kre ta rzem, jak i księ dzem Nit ką z Pa -

szy na. Nie sły sza łem, że by ko goś skrzyw -
dził. Znam spo ro osób, któ rym po mógł.
Zwią za ny z pra są par tyj ną (a pra wie ka -
żda ga ze ta by ła pod kon tro lą prze wod -
niej si ły) upra wiał pu bli cy sty kę (in ni
po wie dzą agi ta cję) bez slo ga nów. No
i pió ro, styl nie do pod ro bie nia, swo je go
ro dza ju kla syk dzien ni kar stwa. Ja ko na -
czel ny dbał o pod wład nych, za bie gał
o pła ce, wier szów ki. Czy są dziś jesz cze
ta cy na czel ni? (…)
An drzej Szka ra dek, by ły po seł AWS,
le gen da są dec kiej „So li dar no ści”:

– To mój prze ciw nik po li tycz ny, ale
cie ka wy czło wiek, by ły opo zy cjo ni sta
z 1956, do bry dzien ni karz, czer wo ny pa -
trio ta są dec ki. Sko ro go par tia wy la ła,
cze mu po tem do niej wró cił? Mógł pójść
dro gą Ku ro nia, Mo dze lew skie go. Tym -
cza sem „Du na jec”, któ rym kie ro wał,
był or ga nem KW PZPR, tu bą pro pa gan -
dy sta nu wo jen ne go. Trzy mał z wła dzą,
a nie z lu dem. Z dru giej stro ny ty go dnik
pro mo wał re gion, je go wa lo ry. Po le mi -
zo wał z ów cze snym rzecz ni kiem rzą du
Urba nem. Nie ta ję, że by łem sta łym czy -
tel ni kiem te go pi sma. Mam w pa mię ci
Ogo rzał ko we za fał szo wa nia np. w spra -
wie śmier ci Zbysz ka Szkar ła ta. Nie wie -
rzę też, że za pra sza jąc do re dak cji
„So li dar ność” je sie nią 1980 r. chciał
nam udo stęp nić ła my, ra czej wy ba dać,
co my śli my i za mie rza my.

PRÓ BA ANA LI ZY 
ZA WAR TO ŚCI PI SMA

„Du na jec”, mi mo za de kre to wa nej
w szyl dzie ide olo gicz nej in dok try na cji,
od gry wał zna czą cą ro lę kul tu ro twór czą,
do ku men ta cyj ną i źró dło wą, oca lał
od za po mnie nia wy do by wa ne z za ka -
mar ków pa mię ci fak ty i oso by, do cie rał
do osób z przed wo jen nym ro do wo dem,
świad ków hi sto rycz nych wy da rzeń,
przy no sił so lid ną por cję do brze udo ku -
men to wa nej wie dzy o re gio nie, o czym
świad czą tek sty hi sto rycz ne Jó ze fa
Bień ka, kul tu ral ne – są dec kie go Sał ty -
ko wa -Szcze dri na, czy li An to nie go Kro -
ha (obu by ło bar dzo da le ko do ko mu ny),
je go żo ny Mag da le ny Kroh (kom pe tent -
nej znaw czy ni et no gra fii, za an ga żo wa -
nej dzia łacz ki no wo są dec kiej
„So li dar no ści”) czy re por ta że Da nu ty
Bi nek, Lu cy ny Ka szu by i Krzysz to fa
Ka miń skie go.
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Pi smo by ło upo rząd ko wa ne, po dzie -
lo ne na sta łe ru bry ki i ko lum ny te ma -
tycz ne. Dba ło o tzw. czy stą for mę
i kla sycz ne ła ma nie, uni ka ło „re wol we -
ro wych” czy ko mik so wych no wi nek
i prze rzu tów na ko lej ne stro ny, po sia da -
ło so lid ną ko rek tę, tek sty przed dru kiem
prze cho dzi ły przez czuj ne oczy za wo -
do wych re dak to rów (trud no do szu kać
się po wszech nie dziś wy stę pu ją cych
w pra sie lo kal nej li te ró wek, lap su sów,
„cho chli ków” dru kar skich).

Stro nę pierw szą tzw. okład ko wą zdo -
bi ło z re gu ły es te tycz ne zdję cie, czę sto
obok dru ko wa no wiersz, a na pod wa le
wstęp niak lub też po czą tek wa żne go
tek stu (re por ta żu, re la cji). W przeded niu
rocz nic pań stwo wych lub np. zjaz dów
(kon fe ren cji) par tyj nych wstęp niak był
pod pi sy wa ny przez I se kre ta rza KW
PZPR. W lip cu 1988 r. za miesz czo no
zdję cie śmie ją cej się pa ry Ra isy i Mi -
cha iła Gor ba czo wów w Po ro ni nie,
z dzieć mi na rę kach. Wy ko rzy sty wa ne
by ły też ry sun ki uzna nych gra fi ków
Szy mo na Ko by liń skie go czy An drze ja
Mlecz ki.

Pierw szo stron ni co we wier sze
(na do brym po zio mie li te rac kim) mia -
ły cha rak ter re gio nal ny (au to rzy: Zyg -
munt Adam kie wicz, Wła dy sław
Gra ban, An drzej Gra bow ski, Ja lu Ku -
rek, Fran ci szek Ło jas -Ko śla, dr Je rzy
Ma sior, Sta ni sław Nę dza -Ku bi niec,
Ma ria Ste fa now ska, An drzej Krzysz tof
Tor bus, An to ni na Za cha ra -Wnę ko wa),
lub też na wią zy wa ły do po miesz cza -
nych we wnątrz nu me ru ko men ta rzy
(zwy kle re dak to ra na czel ne go), czy też
wręcz by ły sa mo dziel ną po etyc ką pu -
bli cy sty ką. Oto zna mien ne przy kła dy:
wy eks po no wa ny na „je dyn ce” utwór
Eu ge niu sza Jew tu szen ki pt. „Ha mul co -
wi” czy „Mo dli twa” Ju lia na Tu wi ma
z po ema tu „Kwia ty pol skie” za czy na -
ją ca się od słów „Daj nam uprząt nąć
dom oj czy sty…” by ły kan wą do roz -
wa żań o „ha mul cach po sierp nio wej od -
no wy”. (…)

Opra co wa niem gra ficz nym (or na -
men ty ką ko lumn, ręcz nym ry so wa niem
sty li zo wa nych ty tu łów, zdo bie niem pa -
gi na cji etc.) zaj mo wał się Fran ci szek
Pal ka, zna ny są dec ki rzeź biarz, współ -
pra cow nik ks. Edwar da Nit ki, twór cy
tzw. fe no me nu pa szyń skie go.

Stro ny po cząt ko we mia ły cha rak ter
in for ma cyj ny (ru bry ki: „Kart ki z ka len -
da rza” i „Ty dzień” Da nu ty Bi nek, „War -
to wie dzieć, że…” (Ro man Ko sta nec ki
lub tzw. zbio rów ka ko re spon den tów),
„Pa no ra ma re gio nu”, „Pió rem in nych”,
„Kto – kim”. Spo ro miej sca po świę ca -
no wy po wie dziom czy tel ni ków („Try -
bu na czy tel ni ków”, „Pro szę o głos”,
„Li sty do re dak cji”).

Przed wy bo ra mi do sej mu PRL
w 1985 r. re dak cja ogło si ła kon kurs dla
„ra cjo na li za to rów ży cia pu blicz ne go”
zwra ca jąc się do czy tel ni ków o pro jek -
ty „uspraw nie nia na wet naj drob niej szej
do le gli wo ści tra pią cej miesz kań ców Są -
dec czy zny lub go ści”. Na pły nę ło spo ro
li stów z wnio ska mi, któ rych efek tem był
m.in. sąd nad ko mu ni ka cją zbio ro wą
(wy mu szo no wte dy na kie row cach au -
to bu sów WPK obo wią zek otwie ra nia
przed nich drzwi dla pa sa że rów).

„Du na jec” po sia dał roz bu do wa ną
sieć ko re spon den tów, co za pew nia ło pi -
smu sze ro kie spek trum pe ne tra cji te ma -
tycz nej i te re no wej, da wa ło wra że nie
„wszę do byl sko ści” i wszech stron no ści.
Sta łe miej sce mia ły au tor skie ru bry ki:
„Ga le ria twór ców lu do wych” An to nie -
go Kro ha, „Ką cik ma jo ra Gliń skie go”
Cze sła wa Mi chal ca, z za wo du ofi ce ra
mi li cji, opi su ją ce go naj cie kaw sze spra -
wy kry mi nal ne, „Tem pe ro wa nie piór”
dr. Zbi gnie wa Siat kow skie go (ana li -
za nad sy ła nych pró bek li te rac kich), „Jak
w zwier cia dle” – re cen zje fil mo we kry -
ty ka i hi sto ry ka fil mu Ada ma Gar bi cza,
„Lek tu ry” Ma cie ja Pin kwar ta z Za ko pa -
ne go, „Ga wę dzioł ki Jaś ka z Gor ców”,
czy li Ja na Fu da li z Rab ki (fe lie to ny, po -
ezje i hu mo re ski wraz z wła sny mi ilu -
stra cja mi), fe lie to ny Wan dy
Czu ber na to wej z Ra by Wy żnej, „No tat -

nik kul tu ral ny” Lu cy ny Ka szu by, „No -
tat ki za ko piań skie” An drze ja Szy mań -
skie go, „Wi dzia ne z Li ma no wej”
Ja na Wiel ka, „Spod Trzech Ko ron” An -
drze ja Niem ca, „Ze sta rej pra sy” (au tor:
Je rzy Le śniak), „Po roz ma wiaj my o za -
byt kach”, „Nad du na jec kie gro dy, stró -
że, zam ki” i „Kra jo bra zy hi sto rycz ne”
dr. An drze ja B. Kru piń skie go (dy rek to -
ra Mu zeum Okrę go we go w No wym Są -
czu i dy rek to ra Wy dzia łu Kul tu ry
i Sztu ki Urzę du Wo je wódz kie go),
„NOPR ra dzi” (po ra dy dla rol ni ków).
Przez dłu ższy czas ese je hi sto rycz ne
dru ko wał zna ny pi sarz i pu bli cy sta Ry -
szard Woj na.

Z bie giem lat po ja wił się „Gwiaz do -
zbiór” kra kow skie go kry ty ka mu zycz -
ne go Ja na Po pra wy, pre zen tu ją cy
syl wet ki zna nych mu zy ków i pio sen ka -
rzy np. Ja nu sza Mu nia ka, Woj cie cha
Mły nar skie go czy Ire ny San tor. Swo je
ma ni fe sty ar ty stycz ne dru ko wał czę sty
gość w re dak cji Wła dy sław Ha sior. 

Moc ną stro ną ty go dni ka by ła te ma ty -
ka wo jen na: pu bli ko wa ne wspo mnie nia
par ty zanc kie i fron to we, pa mięt ni ki m.in.
płk. Alek san dra Pio tra Za ją ca, uczest ni -
ka bi tew pod To bru kiem i Mon te Cas si -
no, Edwar da Smaj do ra („Z dzie jów
taj ne go na ucza nia”), Ste fa na Ko tlar skie -
go („Żoł nierz trzech ar mii”), Je rze go Ma -
sio ra („Fron to we wspo mnie nia”),
do wód cy 1. Puł ku Strzel ców Pod ha lań -
skich, a wcze sniej In spek to ra tu AK No -
wy Sącz ppłk. Ada ma Sta bra wy
„Bo ro we go”, żo ny ma jo ra „Ta ta ra” Ma -
rii Zub ko wej, „ci cho ciem ne go” ma jo ra
Je rze go Isz kow skie go.

„Du na jec” „wy dzie rża wiał” ca łe ko -
lum ny or ga ni za cjom mło dzie żo wym
(„Fo rum Mło dych” – ZSMP, „Mło da
Wieś” – ZMW) i za kła dom pra cy
„(„Głos Gli ni ka”, Spra wy Gli ma ru”).
Jed ną ko lum nę po świę cał spor to wi, re -
kre acji i tu ry st ce – bie żą cym in for ma -
cjom, wy wia dom (np. z gwiaz da mi
fut bo lu czy nar ciar stwa gosz czą cy mi
na zgru po wa niach w Za ko pa nem), pre -
zen to wa niu syl we tek spor tow ców.

Na ostat nich stro nach kró lo wa ły
„Roz ma ito ści”, baj ki, ba śnie i le gen dy
(np. Ja na Ka spro wi cza „O śpią cych ry -
cer zach w Ta trach”), pro gram te le wi zyj -
ny (wte dy by ły tyl ko dwa ka na ły TVP)
i re per tu ar ki no wy, w któ rym znaw ca hi -

Pi smo by ło upo rząd ko -
wa ne, po dzie lo ne na sta -
łe ru bry ki i ko lum ny
te ma tycz ne. Dba ło o tzw.
czy stą for mę i kla sycz ne
ła ma nie, uni ka ło „re wol -
we ro wych” czy ko mik so -
wych no wi nek.
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sto rii ki na Adam Gar bicz po gru bio ną
czcion ką wy ró żniał po zy cje war te obej -
rze nia (je sie nią 1980 r. np. oska ro wy
„Lot nad ku kuł czym gniaz dem” Mi -
loša For ma na czy „Kon trakt” Krzysz to -
fa Za nus sie go).

W cią gu dzie się ciu lat „Du na jec” dru -
ko wał w od cin kach po pu lar ne po wie ści
(np. „Uśmiech fau na” Ma rii Żu row skiej,
„Skraj prze pa ści” Sta ni sła wa Glin ki,
„Ka rie ra Ni ko de ma Dyz my” Ta de usza
Do łę gi -Mo sto wi cza, Jef frey’a Ar che ra
„Czy po wie my pre zy den to wi”), zbe le try -
zo wa ne wspo mnie nia (m. in. dru ko wa ny
od 1 lu te go 1987 r. – i nie do koń czo ny
– „Pa mięt nik są de czan ki” Ga brie li Da -
nie le wicz). 

Strza łem w dzie siąt kę z uwa gi na na -
tych miast od czu wal ny znacz ny wzrost
czy tel nic twa oka za ło się prze dru ko wy -
wa nie w od cin kach „Sztu ki ko cha nia”
dr Mi cha li ny Wi słoc kiej (z ilu stra cja mi,
rzecz wów czas wy jąt ko wa w pra sie),
po pu lar no nau ko we go po rad ni ka z dzie -
dzi ny sek su olo gii, któ ry w tam tym okre -
sie był prak tycz nie nie do stęp ny
w księ gar niach. „Sztu ka ko cha nia”
w „Du naj cu” wzbu dzi ła kon tro wer sje
w gro nie kon ser wa tyw nych czy tel ni ków
i wy co fa nie się ze współ pra cy jed ne go
z bar dzo sza now nych i kom pe tent nych
au to rów.

Po rad nik Wi słoc kiej pró bo wa no ścią -
gnąć z ła mów na oso bi ste po le ce nie…
ge ne ra ła Woj cie cha Ja ru zel skie go, któ -
re mu jed no z wy dań ty go dni ka ozdo bio -
ne go tech ni ka mi sek su al ny mi pod czas
Kon gre su Pa trio tycz ne go Ru chu Od ro -
dze nia Na ro do we go w War sza wie po ka -
za ła zgor szo na to wa rzysz ka znad
Po pra du. Spra wa sta nę ła na Biu rze Po -
li tycz nym, po le ce nie za ka zu dru ku prze -
ka zał do No we go Są cza od po wie dzial ny
za pra sę Jan Głów czyk, no ta be ne są de -
cza nin, ro dem z Gry bo wa. (…) 

Z bie giem lat skład re dak cji uległ
wzbo ga ce niu. Przy szła do „Du naj ca”
An na Szo piń ska, któ ra dziś jest pod po -
rą „Dzien ni ka Pol skie go” na Pod ha lu,
po zy ska no no we go re dak to ra tech nicz -
ne go i fo to gra fa Mi cha ła Sro kę. Sta le
współ pra co wa li z pi smem Ta de usz
Szcze pa nek (dy rek tor Mu zeum Okrę go -
we go w No wym Są czu, a na stęp nie Mu -
zeum Ta trzań skie go w Za ko pa nem),
Ka zi mierz Gar bacz (agro nom z Łąc ka,

b. łącz nik od dzia łu „Wia ru sy”, zwią za -
ne go z od dzia łem „Ognia”, wię zień
w okre sie sta li now skim), ar chi tekt są -
dec ki Woj ciech Szczy gieł, czy je den
z „oj ców” eks pe ry men tu są dec kie go Ja -
nusz Piecz kow ski (np. sie dem od cin ków
o przy go dach lot ni czych pt. „Smak po -
wie trza” i dwa na ście od cin ków pt.
„Po trzy dzie stu la tach” w 1988 r.).

***
Mi mo te go, że w wi nie cie „Du naj ca”

wid nia ła ety kie ta – „ty go dnik PZPR”.
w dniu Wo je wódz kiej Kon fe ren cji Par tyj -
nej „Du na jec” dru ko wał tek sty o spóź -
nio nych au to bu sach, spar ta czo nych
miesz ka niach, skle pach bez to wa rów,
wa żnia kach w urzę dach i dzie siąt kach in -
nych spraw, któ re – jak pi sa no – „lu -
dziom do skwie ra ły jak gwóźdź w bu cie”.
Do sta wa li po gło wie dy rek to rzy du żych

za kła dów (np. NKB) i na czel ni cy, ujaw -
nia no po wią za nia kli ko we w spół dziel -
czo ści i ad mi ni stra cji oraz wie lo let nie
za nie dba nia ko mu nal ne.

Gdy z par tii wy rzu ca no i do wię zie -
nia na Mon te lu pich nie słusz nie po sa dzo -
no Bro ni sła wa Smo le nia, sław ne go
pro du cen ta ki jów ho ke jo wych z Mę ci ny,
tyl ko „Du na jec” i „Po li ty ka” Mie czy sła -
wa F. Ra kow skie go sta nę ły w je go obro -
nie. Zde cy do wa nie w par tyj ny be ton
wy mie rzo ny był gło śny tekst A. Ogo -
rzał ka w jed nym z ogól no pol skich ty go -
dni ków pt. „Z gór wi dać le piej”.

W dru giej po ło wie lat osiem dzie sią -
tych A. Ogo rza łek usi ło wał wy ko rzy -
stać ła my „Du naj ca” ja ko „okrą gły
stół” czy ra czej „po most” po mię dzy
wła dzą a zde le ga li zo wa ną wciąż opo -

zy cją. Do cho dzi ło do se rii nie for mal -
nych spo tkań np. wię zio ne go w sta nie
wo jen nym red. Sta ni sła wa El me ra
z Gor lic, czy póź niej sze go se na to -
ra III RP Fran cisz ka Ba chle dy -Księ -
dzu la rza z se kre ta rza mi Ko mi te tu
Wo je wódz kie go. W ku lu arach osią ga -
no con sen sus, for mal nie jed nak ini cja -
ty wa za koń czy ła się fia skiem.

„Nie mo gło być ina czej, „So li dar -
ność” twier dzi ła, że nie przy stą pi
do roz mów do pó ki nie zy ska le ga li za cji
i do pó ki Lech Wa łę sa prze sta nie być
uwa ża ny za oso bę pry wat ną”.

PO DZWON NE
Pi smo za koń czy ło ży wot edy cją

ostat nie go nu me ru (nr 12/489) 25 mar -
ca 1990 r. (…)

Kres edy cji „Du naj ca” był ści śle zwią -
za ny z po sta wie niem w stan li kwi da cji
– na mo cy usta wy sej mo wej z 22
mar ca 1990 r. – Ro bot ni czej Spół dziel ni
Wy daw ni czej Pra sa -Ksią żka -Ruch, naj -
więk sze go wów czas kon cer nu pra so we -
go w Eu ro pie Środ ko wo -Wschod niej,
wy da ją ce go więk szość wy so ko na kła do -
wych ga zet i cza so pism. Pod ję to wte dy
for mal ne de cy zje o li kwi da cji, za wie sze -
niu bądź prze ka za niu aż 97 cza so pism,
w tym i „Du naj ca”.

W ostat nim nu me rze (w ce nie 250 zł)
w nie pod pi sa nym „Po że gna niu” czy ta my:

„Nie uda ło nam się prze trwać pra so -
we go przed nów ka. Po dob nie jak wie le
pol skich cza so pism szu ka li śmy spo so bu
prze zwy cię że nia trud no ści fi nan so -
wych. Po ma gał – pó ki mógł – nasz wy -
daw ca (…) Po 10 la tach obec no ści
w ży ciu pu blicz nym re gio nu zbęd ne są
z na szej stro ny ja kieś pro gra mo we
oświad cze nia. Ma my swo ich zwo len ni -
ków i ma my nie przy ja ciół. Nasz los jest
frag men tem więk szej ca ło ści, cząst ką
po li tycz nych prze obra żeń – bar dzo za -
awan so wa nych, ale rów no cze śnie da le -
kich od fi na łu. Bę dzie my pró bo wa li
uczest ni czyć w nich na mia rę swo ich
mo żli wo ści”. (…)

JE RZY LE ŚNIAK 
Au tor był pra cow ni kiem re dak cji ty go dni -
ka od pierw sze go nu me ru, 18 paź dzier ni -

ka 1980 r. do 1988 r. Po wy ższy tekst był
jed nym z 26. ma te ria low opu bli ko wa nych

w ksią żce „Pra sa są dec ka od za ra nia
do dziś 1891–2011”.

Gdy z par tii wy rzu ca no
i do wię zie nia na Mon te -
lu pich nie słusz nie po sa -
dzo no Bro ni sła wa
Smo le nia, sław ne go pro -
du cen ta ki jów ho ke jo -
wych z Mę ci ny, tyl ko
„Du na jec” i „Po li ty ka”
Mie czy sła wa F. Ra kow -
skie go sta nę ły w je go
obro nie.
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PRZED SIO NEK ŚMIER CI 
Nad ka żdą bra mą get ta mo gły by wi -

sieć sło wa ja kie za pi sał Dan te w „Bo -
skiej Ko me dii”: „Ty, któ ry wcho dzisz
że gnaj się z na dzie ją”. Jed nak sło wa ta -

kie ni gdzie nie wi sia ły. Na zi ści by li mi -
strza mi kłam stwa i ka mu fla żu. Nim wy -
bu chła woj na, do cho dzi ły do Pol ski
wie ści o po li ty ce Hi tle ra wo bec Ży dów,
jed nak nikt nie wie dział, że bę dzie mieć

ona tak ka ta stro fal ne skut ki. Ro dzi na Ja -
ku ba Mülle ra sły sza ła o wy da rze niach
„krysz ta ło wej no cy”. „Obok na sze go
miesz ka nia trzy, czte ry do my da lej
miesz kał zna ny w Są czu pan Sty czyń -
ski. Miał ra dio. Czę sto wy sta wiał go
do okna. Słu cha li śmy wów czas prze mó -
wień Hi tle ra i te go co za po wia dał. Któż
jed nak przy pusz czał do cze go on jest
zdol ny” – wspo mi nał Ja kub. 

***
Sło wo get to ko ja rzo ne jest z na zi -

zmem i ho lo cau stem, lecz to nie Niem -
cy są je go twór ca mi. Idea od se pa ro wa nia
Ży dów zro dzi ła się już w sta ro żyt no ści.
O po nad 400 lat uprze dzi li na zi stów We -
ne cja nie, two rząc na wy zna czo nych wy -
spach „mur” dzie lą cy spo łecz ność
chrze ści jań ską od ży dow skiej. Mia ły one
jed nak wów czas zu peł nie in ny wy miar.

Ini cja to rem two rze nia gett w cza sie
był II woj ny świa to wej był Re in hard
Hey drich – szef Po li cji Bez pie czeń stwa
i Słu żby Bez pie czeń stwa III Rze szy
(RSHA). 21 wrze śnia 1939 wy sto so wał
taj ny te le fo no gram do pod le głych so bie
słu żb, w któ rym okre ślił spo sób po stę -
po wa nia z Ży da mi w trak cie ich prze sie -
dla nia i kon cen tra cji w spe cjal nych
miej scach od osob nie nia. Mia ło to być
wstę pem, eta pem przej ścio wym w ce lu
osta tecz nej ich li kwi da cji, „wy ple nie -
niem te go wrzo du”- jak okre śla no na ród
ży dow ski.

Od li sto pa da 1939 r. wy sie dle nia
prze pro wa dzo no już w spo sób zor ga ni -
zo wa ny i bez względ ny. Do No we go Są -
cza prze sie dlo no wio sną 1940 r.
spo łecz ność ży dow ską z Lwo wa, Kra -
ko wa, Ło dzi, a na wet Rze szy. W tym też
ro ku do No we go Są cza przy by li Ży dzi
z miast Są dec czy zny. Je sie nią 1940 r.
Niem cy zre zy gno wa li osta tecz nie z two -
rze nia re zer wa tu ży dow skie go na Lu -
belsz czyź nie i roz po czę li na więk szą
ska lę two rze nie i za my ka nie gett. Wa -
run ki ży cia prze sie dleń ców i uchodź ców
sta wa ły się co raz cię ższe. Z po wo du
bra ku mo żli wo ści umiesz cza nia ich
w miesz ka niach, lo ko wa no ich w bó żni -
cach, do mach mo dli twy, ki nach, szko -
łach. Dla spraw niej sze go za rzą dza nia
get tem je sie nią 1939 r. Niem cy po wo ła li
Ju den ra ty (sa mo rzą dy ży dow skie), ja ko
na rzę dzia do re ali za cji swo ich za rzą -
dzeń. Do po mo cy w utrzy ma niu po rząd -
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Get to za mknię te w No wym Są czu (1940-1942)

Cień tam tych
mu rów
Są dec ki Plac Trze cie go Ma ja prze ci na wzdłuż uli cy Pio tra Skar gi
czar ny pas kost ki bru ko wej. Jest on ni czym cień rzu co ny od po -
stu men tu upa mięt nia ją ce go znaj du ją ce się tu taj w la tach oku -
pa cji hi tle row skiej get to za mknię te. W tym miej scu wy so ki
na trzy me try mur od dzie lał wo jen ną co dzien ność ży dow skiej
dziel ni cy od pol skiej. Cień te go mu ru dla ka żdej stro ny był in ny.
Jak na pi sał Sło nim ski „Cień ten kłaść się bę dzie mię dzy na sze
sło wa; Nim się zbli żą bra ter sko i złą czą od no wa; Dwa na ro dy
kar mio ne od stu le ci cier pie niem”.

Niedziela Palmowa, 1943 r.
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ku po wo ła na zo sta ła Ży dow ska Po li cja
Po rząd ko wa. Za czę to wpro wa dzać
prze pi sy ogra ni cza ją ce co dzien ne ży cie
miesz kań ców get ta. W ce lu więk sze go
pięt no wa nia i prze śla do wa nia Niem cy,
już na po cząt ku woj ny na ka za li wszyst -
kim Ży dom po wy żej 12 ro ku ży cia no -
sić na ra mie niu opa ski z gwiaz dą
Da wi da. W 1940 r. ode bra no im pra wo
do cho dze nia po chod ni kach, jaz dy
na ro we rze, prze by wa nia w par kach,
wej ścia do ka wiar ni i re stau ra cji.
W 1941 r. za bro nio no Ży dom ko rzy sta -
nia z ko mu ni ka cji miej skiej i ko le jo wej.
Po za miej scem za miesz ka nia mo gli
prze by wać je dy nie w okre ślo nych go -
dzi nach. Po zba wio no ich mo żli wo ści
za rob ko wa nia. Ży cie sta ło się udrę ką.

W No wym Są czu get to po wsta ło
na pod sta wie za rzą dze nia o utwo rze niu
ży dow skiej dziel ni cy miesz ka nio wej

z 12 lip ca 1940 r. Po cząt ko wo, jak wie -
le in nych gett, mia ło cha rak ter otwar ty,
jed nak prze kro cze nie je go gra nic bez
wa żnej prze pust ki gro zi ło su ro wy mi
kon se kwen cja mi. Wie lu jesz cze Ży dów
miesz ka ło po za te re nem get ta. Stąd też
za pew ne po ja wi ły się ko lej ne po na wia -
ne za rzą dze nia w spra wie prze sie dle nia
lud no ści ży dow skiej do wy zna czo nej
dziel ni cy z kwiet nia i czerw ca 1941 r.
W tym ostat nim za rzą dze niu szcze gó ło -
wo okre ślo no gra ni cę get ta oraz osta -
tecz ny czas prze sie dle nia się.

W czerw cu 1941 r. są dec kie get to zo -
sta ło oto czo ne trzy me tro wym mu -
rem. 12 li sto pa da 1941 r. Ko mi sarz
Miej ski dr Schmidt wpro wa dził za rzą -
dze nie, na mo cy któ re go usta lo no obo -
wiąz ki miesz kań ców get ta. Okre ślo no
w nim dro gi, po któ rych Ży dzi mo gli się
po ru szać mie dzy dwo ma get ta mi, oraz
zgod nie z za rzą dze niem Han sa Fran ka
z paź dzier ni ka 1941 r., wpro wa dzo no
ka rę śmier ci dla tych Ży dów, któ rzy bez
zgo dy opusz czą get to, zaś dla Po la ków
za ukry wa nie lub po moc Ży dom.

No wo są dec kie get to dla „nie pro duk -
tyw nych” zo sta ło za mknię te. Strze żo ne
przez Niem ców i Po la ków słu żą cych
w „gra na to wej po li cji”, a od we wnątrz
przez Jüdi sche Or dungs dienst, sta ło się
– tak jak wszyst kie in ne get ta utwo rzo -
ne w Pol sce – we dług słów Go eb bel sa
„skrzy nią śmier ci”. Po wsta ło ich w na -
szym kra ju po nad 400. Wszyst kie od za -
ra nia po my śla ne by ły i trak to wa ne ja ko
in stru ment fi zycz ne go wy nisz cze nia
miesz ka ją cych w nich Ży dów. W mar -
cu 1942 Niem cy przy stą pi li do li kwi da -
cji gett. Po prze dzi li ją kon cen tra cją
Ży dów z gett ma łych do więk szych. Są -
dec kie get to zo sta ło zli kwi do wa ne
w sierp niu 1942 r. Ostat nie, ja kie zli kwi -
do wa li na zi ści w Pol sce, to get to w Ło -
dzi. W sierp niu 1944 ostat nie po cią gi
od je cha ły z te go mia sta w stro nę Au -
schwitz.

***
Po cząt ko wo gra ni cę są dec kie go get -

ta za mknię te go sta no wić mia ła li nia bie -
gną ca od Du naj ca w miej scu uj ścia
Że glar ki do ul. Ro ma now skie go, pół -
noc ną ścia ną Ryn ku, ul. Wą ską, aż
do ul. Św. Du cha do Ka mie ni cy. Pół noc -
ną gra ni cą miał być most na ul. Tar now -
skiej, zaś za chod nią styk Że glar ki
i Du naj ca. Po la cy otrzy ma li roz kaz
opusz cze nia miesz kań w tym re jo nie
i prze nie sie nia się do śród mie ścia.
W pier wot nych gra ni cach get ta zna la zło
się ko le gium je zu itów i ko ściół Świę te -
go Du cha. Na proś bę za kon ni ków
Niem cy zmie ni li gra ni ce 8 li sto pa -
da 1940 r. Osta tecz nie opar ły się

na ulicz kach przed wo jen nej dziel ni cy
ży dow skiej. Od pół no cy za my kał je za -
mek, od po łu dnia pół noc na ścia na Ryn -
ku. Od wscho du gra ni cą sta ła się ul.
Pio tra Skar gi, któ ra jed nak by ła wy łą -
czo na z get ta. Od tej stro ny dziel ni cę ży -
dow ską dzie lił od „mia sta aryj skie go”
mur za my ka ją cy uli cę Fran cisz kań ską,
plac 3 Ma ja a ta kże wjazd na uli cę Ka -
zi mie rza Wiel kie go. Na ro gu uli cy Bó -
żni czej i Pio tra Skar gi znaj do wa ła się
głów na bra ma get ta (nr 2 na map ce).
Dru ga, „nie ofi cjal na” (nr 5 na map ce)
by ła na prze ciw ko ścio ła ewan ge lic kie -
go. Uli ca Pi jar ska, aż do wspo mnia ne -
go ko ścio ła, nie na le ża ła do get ta,
bo wiem Niem cy cho dzi li tu taj do zbo -
ru. Przy tych za chod nich gra ni cach nie
by ło mu rów, lecz za sie ki. Dro ga przez
tu tej sze wyj ście pro wa dzi ła głów nie
na po ste ru nek ge sta po – a stam tąd się
nie wra ca ło. Do kład ny opis gra nic get ta
za wdzię cza my mie dzy in ny mi Wła dy -
sła wo wi Ża frof fe. In for ma cję o nich uzy -
skał on od lu dzi ma ją cych w cza sie
woj ny kon takt z Ży da mi w get cie. Mię -
dzy get ta mi Ży dzi mo gli się po ru szać
wy łącz nie uli ca mi: Pi jar ską, Szwedz ką,
Wa ło wą i mo stem nad rze ką Ka mie ni cą
w stro nę Pie kła. By ła też spe cjal nie wy -
zna czo na dro ga na kir kut (strzał ki
na map ce).

PŁO NĄ CE TO RY 
– KI RIAT SANZ

Na po zór ży cie tu taj tęt ni ło. Uli ca mi
cho dzi li lu dzie, jed ni za bie ga ni, dru dzy
re flek syj nie spa ce ro wa li. Tyl ko w get cie

Je zu ici pa trzy li z okien
ko le gium je zu ic kie go
na get to. Za kon ni cy mie li
do sko na ły wi dok na Plac
Trze cie go Ma ja.

Ulica Franciszkańska w getcie
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mo gły dzia łać skle py ży dow skie. W za -
mknię tej dziel ni cy zna leź li się Ży dzi
bied ni jak i bo ga ci – głów nie ci, któ rzy
do star cza li pro duk ty woj sku. Wie lu
z nich dzie li ło się z in ny mi. Po ką tach
cza ił się strach, któ re go ka żdy się wsty -
dził. Sa mu el Kau fer wspo mi nał: „Wie lu
wy zby wa się ostat niej swej gar de ro by,
ostat niej ko szu li, by le zdo być tro chę
ziem nia ków, bo che nek czar ne go chle -
ba”. Po ja wił się głód – naj cich szy za bój -
ca. Tu taj nikt nie pra co wał, nikt nie
sa dził wa rzyw i nie zbie rał owo ców.
Dziel ni ca po zba wio na zie le ni. Do ko ła
by ły ka mie ni ce i bruk. Na Pie kle by ło
ina czej. Dla te go w tej dziel ni cy roz wi -
nął się prze myt i han del z stro ną aryj ską.
Roz wi nę ła się ta kże po moc. 

Ka żde go dnia ży cia sta wa ło się dro -
ższe. Nikt już nie my ślał o ko szer no ści
je dze nia. Za po mi na no o Bo gu. W sy na -
go dze (nr 3 na map ce) za miesz ka ło 10
ro dzin, w bo żni cach ko lej ne dzie siąt ki.
Na pły wa ją cych do mia sta Ży dów lo ko -
wa no w sie dzi bach in sty tu cji re li gij -
nych: „Beth Ha mi drasz”

przy Bo żni czej, „Chew na Thi lim”
przy Jo se le wi cza i Bi kur Cho lim. Za ka -
za no mo dli twy. Do dziś sły chać py ta nia
oca la łych: „Gdzie był Bóg Abra ha ma,
Iza aka, Hal ber sta ma?”, py ta nia na, któ -
re nikt z śmier tel ni ków nie znaj dzie od -
po wie dzi. 

Ra bi ni, mó wi li że tak mu si być. To
ka ra bo ża. Ży dów na oczach Po la ków
wy pę dza no na śro dek Ryn ku, ka za no im
tań czyć, mo dlić się, cho dzić na czwo ra -
ka ku ucie sze wi dzów. Tyl ko ap te karz
Jan Ja rosz i He le na Bar bac ka mie li od -
wa gę zwró cić swo im ro da kom uwa gę,
że to też są lu dzie i nie ma na co się ga -
pić. Ale więk szość na dal pa trzy ła. Jed -
ne go z Ży dów przy wią za li do koń skie go
ogo na i cią gnę li po Ryn ku do pó ki nie
umarł. Miał na imię Jo szua.

W 1941 r. od by ła się tzw. ak cja ra bi -
nów, kie dy He in rich Ha mann, szef sa -
dec kie go ge sta po, wy brał 10
naj wa żniej szych ra bi nów są dec kich, m.
in.: Mo sze Eichen ste ina, Her sza Hal ber -
sta ma, Fro ima Hal ber sta ma, Me na sze
Fla ste ra. Znę cał się nad ni mi aby na stęp -

nie wy słać ich do Oświę ci mia. Po zo sta li
ra bi ni za ci snę li zę by i ka za li cze kać
na roz wój wy pad ków.

Przy szła sro ga zi ma 1942 ro ku. Ar -
mia nie miec ka utknę ła na wscho dzie.
Mia ła to być ostat nia zi ma dla wie lu Ży -
dów. Wiel ki mróz dał o so bie znać ta kże
w get cie. Aby zgnę bić je go miesz kań -
ców wy da no za rzą dze nie Ge ne ral ne go
Gu ber na tor stwa, na mo cy któ re go zmu -
szo no Ży dów do od da nia ge sta po fu ter
i cie płej bie li zny. Ze bra ne do bra mia ły
po słu żyć po trze bom nie miec kiej ar mii.
Nie by ło już wte dy są dec kie go Ja no si ka
z pej sa mi – Me dla łe Mil le ra, któ ry tak
jak przed woj ną, ob ra bo wał by z wę gla
bo ga tych Ży dów i roz dał ubo gim.
Z dnia na dzień wa run ki ży cia by ły co -
raz cię ższe, nie do znie sie nia. Jak wspo -
mi na Kau fer, zi mą 1942 r. wy łącz no

prąd. Ży dzi, aby się ogrzać, pa li li
wszyst ko: me ble, ksią żki, ta kże te świę -
te. Mia sto cha sy dów i ca dy ków – Ki riat
Sanz – od cho dzi ło z dy mem.

TU TAJ, NA TYM CHOD NI KU 
Ja kub Müller po wta rzał cią gle, wcho -

dząc na te ren są dec kie go get ta z Ryn ku
w uli cę Ka zi mie rza, przed miej scem,
gdzie był mur, że tu się za czy na ło pie -
kło. Po ka zy wał zie lo no – żół tą na ro żną
ka mie ni cę na uli cy Ro ma now skie go. Po -
ka zy wał miej sce, gdzie Niem cy wy rzu -
ci li z okna gru bą żo nę Gel ba. „I zgi nę ła
tu taj, na tym chod ni ku” – wska zy wał do -
kład ne miej sce. Jak się oka za ło by ło to
tyl ko pre lu dium zbrod ni.

Opi sy wa li śmy już w po przed nim od -
cin ku („Są de cza nin” nr 51) zbrod nie nie -
miec kie w get cie pod ko niec
kwiet nia 1942 r. To w tej dziel ni cy w no -
cy z 29 na 30 kwiet nia zgi nę ło naj wię cej
ofiar (ka mie ni ca na ro gu Ka zi mie rza
i Fran cisz kań skiej, gdzie zgi nę ło 81 osób
– nr 4 na map ce). Niem cy, któ rzy upi ja li
się w sie dzi bie ge sta po przy ul. Czar -
niec kie go, mie li stąd bli żej do te go get -
ta. Tu taj po ka zy wa li swo je praw dzi we
ob li cze. Po nie waż z get ta za mknię te go
oca la ło nie wie le osób, ilość re la cji i opi -
su zbrod ni nie miec kich jest wy jąt ko wo
skrom na. Jed na z oca la łych, Eu ge nia
No wak, wspo mi na ła, że ge sta pow cy co
kil ka dni wpa da li do get ta i mor do wa li.
Noc w get cie sta ła się sy no ni mem krzy -
ków, strza łów, le ją cej się krwi i łez. Oczy
tej ko bie ty wi dzia ły sce ny mro żą ce krew
w ży łach: „By wa ły też ta kie sce ny, kie -
dy nie mow lę ta ży dow skie bra li ge sta -
pow cy za nó żki i roz bi ja li im gło wy (…
) By wa ły ta kie sce ny, kie dy pi ja ni ge sta -
pow cy przy cho dząc w no cy do get ta, ka -
za li roz bie rać się do na ga i ro bić ró żne
sztu ki cyr ko we”. Sa ma z miesz kań ca mi
ukry wa ła się w cza sie ta kich ak cji
na stry chu, gdzie mie li scho wek. Jed -
na z ko biet przy cho dzi ła tam z nie mow -
la kiem, któ re mu za wią zy wa ła usta
brud ną szma tą, aby nie by ło sły chać, jak
pła cze. Przed ta ki mi ak cja mi na zi stów,
w swo ich kry jów kach cho wa ło się wie -
lu miesz kań ców get ta.

Nie za wsze jed nak mo żna by ło uciec.
Niem cy wpa da li do miesz kań na gle. Nie
zdo ła ła się ukryć m. in. ro dzi na Folk ma -
nów przy uli cy Ka zi mie rza. Zwło ki za -

W No wym Są czu get to
po wsta ło na pod sta wie
za rzą dze nia o utwo rze -
niu ży dow skiej dziel ni cy
miesz ka nio wej 
z 12 lip ca 1940 r. 

Jumyn Szabos
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mor do wa nej sze ścio oso bo wej ro dzi ny
le ża ły w tym do mu jesz cze dłu go,
do ma ja 1942 r. W aka cjach w get cie
do mi no wa ła trój ka ge sta pow ców: Re in -
hardt, Sil ling i Jo han (na czel nik wię zie -
nia). Kau fer wspo mi nał: „Zwy kle po rą
wie czo ro wą od wie dza ją get to, dla roz -
ryw ki pod pa la ją bro dy na po tka nym Ży -
dom, zrzu ca ją ko bie ty z bal ko nów
na uli cę i strze la ją w lo cie do swych
ofiar, za wią zu ją rę ce z ty łu, pro wa dzą
nad Du na jec, ła du ją nie szczę śli wym ka -
mie nie do kie sze ni, po czem strą ca ją
z mo stu do rze ki. Cza sem uśmier ca ją
dzie ci w obec no ści ma tek, mę żów
w oczach żon, a wszyst ko to czy nią
z uśmie chem na ustach, w for mie dow -
ci pów. Cza sem zno wu ka żą swej ofie rze
po ło żyć się na śnie gu lub ka łu ży, za pew -
nia jąc, że sko ro tyl ko drgnie, na tych -
miast zo sta nie roz strze la ną, po czym
spo koj nym kro kiem idą da lej”. Wy jąt -
ko wy strach bu dził wśród ko biet zbo -
cze niec Gor ka. „De ge ne rat ten zmu sza
mło de dziew czę ta do ob na ża nia się
i przy glą da nia się, jak bez wstyd nik
upra wia swój cho ro bli wy na łóg – ona -
nizm”. Mo jżesz Gin ter wspo mi nał, że
Gor ka spe cjal nie od wie dzał do my, gdzie
by ły dziew czę ta i or ga ni zo wał or gie
z po zo sta ły mi ge sta pow ca mi, po mi mo
za ka zu, ja ki obo wią zy wał Niem ców
zgod nie z usta wą o czy sto ści ra sy.

Śmierć cza iła się wszę dzie: w do mu,
na scho dach, na uli cy. W ma ju 1942 r.

– jed nym z naj gor szych mie się cy w get -
cie – Jo han miał bez po wo du za strze lić
na uli cy Pi jar skiej ma łżeń stwo, sta rusz -
ków Her ba chów. Kau fer wspo mi na po -
wszech ne zo bo jęt nie nie na śmierć
i krew: „Obo jęt nie bez wzru sze nia prze -
cho dzi się obok roz pa cza ją cych ma tek,
żon, dzie ci, któ rzy przed chwi lą do wie -
dzie li się o śmier ci swych naj bli ższych”.
Py ta się prze chod niów tyl ko „ilu?”,
a ka żda licz ba po rów ny wa na jest do ze -
szło ty go dnio wych ofiar. Lu dzie umie ra -
li wszę dzie. Tru py le ża ły
na chod ni kach. Naj gor szy wi dok przed -
sta wia ły ma łe dzie ci, któ re naj czę ściej
umie ra ły z gło du i cho rób. Bez sku tecz -
nie wy dzie ra ły się, wy ły, bła ga ły, śpie -
wa ły, za wo dzi ły, drża ły z zim na, bez
odzie ży i obu wia, w łach ma nach lub
wor kach. Spuch nię te z gło du, znie -
kształ co ne, na wpół przy tom ne. Zbyt
szyb ko doj rza łe i sta re. Umie ra ły. Przed -
wo jen ny są siad Ja ku ba Mülle ra – pie -
karz Cwi Nord, prze wo ził zwło ki
na cmen tarz, na swo im wo zie za przę -
gnię tym do bia łe go ko nia. 

Tyl ko Ju myn Sza bos zgi nął ja koś ina -
czej. Przed woj ną był wi zy tów ką dziel -
ni cy ży dow skiej. Znał go ka żdy
– cho dzi ły o nim plot ki i le gen dy. Był
upo śle dzo ny umy sło wo. Zaw sze
uśmiech nię ty, na wet w cza sie woj ny.
Być mo że po dob nie jak w get t cie war -
szaw skim Ru binsz tajn bie gał i wo łał:
„Al le głajch” – „Wszy scy rów ni”. Kie -

dyś po szedł za Niem ca mi z wia drem
z po tłu czo nym szkłem. Za bra li go
na cmen tarz i tam za strze li li. Po dob no
miał pro sić i krzy czeć, że chce żyć. Na -
ra ża jąc się Niem com tak bła hy mi za cho -
wa nia mi wy brał sam ro dzaj śmier ci ja ka
go spo tka ła. Czę sto dla Ży dów był to je -
dy ny wy bór ja ki im po zo stał.

Nie tyl ko ge sta po zbie ra ło krwa we
żni wo. Ci chym po moc ni kiem Niem ców
był wspo mnia ny głód i cho ro by. Wy -
gląd lu dzi był wstrzą sa ją cy. Więk szość
to zmo ry, upio ry daw nych lu dzi o twa -
rzy przy po mi na ją cych ko ścio tru pa. Ko -
ści oczo do ło we wy sta ją ce, ce ra żół ta,
męt ny, za stra szo ny wzrok. Aby za ra dzić
fa tal nym wa run kom sa ni tar nym, w 1942
r. uru cho mio no od wszal nię przy łaź ni
ży dow skiej. Re me dium na głód mia ły
być kuch nie lu do we. Jed na po wsta ła
przy wspar ciu Ży dow skiej Sa mo po mo -

cy Spo łecz nej przy uli cy Ka zi mie rza,
w bo żni cy ra bi na gry bow skie go.
Od 1940 r. pro wa dził ją Yen kiel En glan -
der, któ ry je dze nie za pew niał czę sto
z nie le gal nych źró deł. 1405 obia dów
dzien nie by ło im po nu ją cą ilo ścią. Bra ki
w wy ży wie niu sta ra no się za spa ka jać
po przez nie le gal ny han del – szmu giel.
Bo ha te ra mi in dy wi du al ne go szmu glu
by ły dzie ci.

PO MOC NI CY ŚMIER CI
Tuż przy za uł ku uli cy Bo żni czej znaj -

do wa ło się kil ka wa żnych dla get ta
miejsc. Po pierw sze bra ma, któ rą głów -
nie wy wo żo no zwło ki i wy pro wa dza no
Ży dów na eg ze ku cję. Przy bra mie czę -
sto sia dał pi ja ny Ha mann. Z te go miej -
sca strze lał do Ży dów w get cie. Jed nak
naj bar dziej prze ra ża ją cym punk tem
w tym miej scu by ła sie dzi ba po li cji ży -
dow skiej (nr 1 na map ce). Ta zło żo -
na wy łącz nie z Ży dów or ga ni za cja
gor li wie po ma ga ła Ha man no wi. 

Nikt nie wspo mi na do brze tej po li cji.
Ist nia ła od 27 stycz nia 1941 r. do li kwi -

Ka żde go dnia ży cia sta -
wa ło się dro ższe. Nikt już
nie my ślał o ko szer no ści
je dze nia. Za po mi na no
o Bo gu. 

Niemcy spacerujący po getcie
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da cji get ta w sierp niu 1942 r. W jej skład
wcho dzi ło 24 po li cjan tów i ty luż za stęp -
ców. Wszy scy by li mło dzi, mie li po ni -
żej 35 lat. Po li cja bra ła czyn ny udział
w ak cjach ge sta po, jak choć by w ak cji
kwiet nio wej w 1942 r. Kau fer wspo mi -
nał ich ja ko okrut ni ków: „Dla ka żde go
Ży da są czę sto kroć groź niej si od nie jed -
ne go ge sta pow ca”. Na wła sny uży tek
po sia da li czar ne li sty, któ re za wie ra ły
na zwi ska tych, któ rzy im się na ra zi li:
„Są na szy mi pa na mi ży cia i śmier ci”.
Kie dy Ha mann ka zał spo rzą dzić li stę

ofiar na ja kąś ak cję, OD zwy kle w po -
ro zu mie niu z Ju den ra tem, za miesz czał
tam naj bo gat szych Ży dów, któ rzy mo -
gli dać spo rą ła pów kę. Po li cjan ci li czy -
li, że sa mi kie dyś się wy ku pią ty mi
pie niędz mi.

Ko men dan tem po li cji ży dow skiej był
po cho dzą cy z Cho rzo wa Marks Folk -
man (na zwi sko pi sa ne ta kże Volk man).
We dług plo tek krą żą cych po get cie, miał
tam przed woj ną dom pu blicz ny.
„W get cie w No wym Są czu cho dził
dum ny, kle pał się po kie sze ni, w któ rej
miał spis Ży dów i mó wił: „Tu mam
do sprze da nia 15 ty się cy Ży dów – to
zna czy, że od nie go za le ża ło, ko go po -
dać na śmierć” – wspo mi na ła Re -
na Anis feld. Izak Tau ger na pi sał, że
„po li cja ży dow ska zo sta nie po wsze cza -
sy czar ną pla mą spo łe czeń stwa ży dow -
skie go”. Na le że li do niej naj po dlej si
kry mi na li ści oraz przed wo jen ni kom bi -
na to rzy. „Na cze le po li cji stał p. Maks
Volk man, typ al fon sa, uchodź ca. Pod lec
ten ma na su mie niu moc lu dzi” – wspo -
mi nał Tau ger. Wśród naj okrut niej szych
po li cjan tów wy mie niał też uchodź cę
z in ne go mia sta Blau ste ina i Ży da z uli -
cy Na wo jow skiej Lej bu sia Lan daua.
W 1942 r. od by ła się ak cja pa pie ro so wa,
kie dy na ge sta po za strze lo no 13 chłop -
ców w wie ku od 14 do 20 lat. Po prze -
wie zie niu ciał na cmen tarz oka za ło się
że je den 15-la tek prze żył. Zo stał dra -
śnię ty w po li czek. Cie szył się swo im
szczę ściem, krzy czał że to cud. Nie wi -
dział, że za je go ple ca mi sto ją po li cjan -
ci ży dow scy. Kie dy usły szał to Volk man
ze swo imi współ pra cow ni ka mi, do nie -
śli o tym fak cie ge sta po. Ge sta po wiec
Gor ka za strze lił chłop ca pod mu rem
cmen ta rza.

Jak wspo mi nał Szlo mo Le he rer, je -
dy nie Da vid Ulmann spo śród po li cjan -
tów, po tra fił za cho wać god ność. Ży dzi
w get cie ży li w cią głym stra chu
przed OD. Kau fer wspo mi nał, że ci któ -
rych by ło stać na tru ci znę za ży wa li ją,
kie dy wi dzie li, że nad cho dzą po nich ży -
dow scy po li cjan ci. Cho dzi ło prze cież je -
dy nie o spo sób umie ra nia. 

MAT KA BO SKA OD GET TA
Świad ka mi za gła dy by ło wie lu Po la -

ków prze cho dzą cych co dzien nie ko ło
get ta uli cą Pio tra Skar gi. Prze cho dził tę -

dy czę sto Igna cy Twar dow ski, któ ry
za mu rem miał wie lu zna jo mych. Czę -
sto przy sta wał pod bra mą get ta, ma jąc
przy so bie kosz pe łen pie czy wa. W tym
cza sie kosz opró żniał się, a on szedł
do do mu. Wie dział co za to gro zi, jed -
nak po ma gał. Ta kich osób, czę sto bez i -
mien nych, by ło wię cej. By li też i ta cy,
któ rzy chcie li zro bić na tym in te res.
Naj gor si do no si li Niem com. 

Na get to z głów ne go oł ta rza ko ścio ła
je zu itów pa trzy ła Mat ka Bo ża Po cie sze -
nia. Za kon ni cy sta ra li się na ty le ile mo -
gli być po cie sze niem dla Ży dów. Część
z nich prze cho dzi ła ka na ła mi do get ta,
gdzie za opa try wa li ka to li ków ży dow -
skie go po cho dze nia na ostat nią dro gę.
Przy no si li też po moc ma te rial ną, odzież,
le ki i je dze nie. Je zu ita, ks. Sta ni sław Ka -
ru ga, no ca mi uda wał się do get ta, gdzie
udzie lał im sa kra men tów. Kie dy znaj do -
wał się w get cie, po ru szał się po nim za -
kła da jąc opa skę z gwiaz dą Da wi da, zaś
wy glą dem nie ró żnił się od Ży dów.
W mie sią cach let nich 1942 r., kie dy los
Ży dów był prze są dzo ny, sta rał się ra to -
wać ochrzczo nych Ży dów. Ta kże in ni
ka to lic cy miesz kań cy get ta pro si li o ra -
tu nek je zu itów. Wie sza li na Pla cu Trze -
cie go Ma ja du że ar ku sze pa pie ru
z na pi sem „Ra tuj cie nas! Idzie my
na stra ce nie”. Ks. Ka ru ga sta rał się ura -
to wać żo ny dr. Se me no wi cza i inż. Ju -
na ka. Oby dwie by ły ochrzczo ny mi
Ży dów ka mi. Dzię ki po mo cy je zu ity

opu ści ły one get to do słow nie w ostat -
nim mo men cie, w no cy z 25 na 26 sierp -
nia 1942 r. Da rem ny był to jed nak trud.
Ktoś zdra dził księ dza Ka ru gę. Mu siał
się ukry wać. Od cię ty od świa ta po stra -
dał zmy sły. Obie ko bie ty nie prze ży ły
woj ny – jed na po peł ni ła sa mo bój stwo,
o dru giej słuch za gi nął. Za wy sta wia nie
fał szy wych do ku men tów i po moc Ży -
dom Niem cy za mor do wa li księ ży: Ada -
ma Se ku łę, Wła dy sła wa Desz cza
i Ta de usza Kacz mar czy ka.

W aka cjach w get cie do -
mi no wa ła trój ka ge sta -
pow ców: Re in hardt,
Sil ling i Jo han (na czel nik
wię zie nia). 

Mapa getta

Ulica Kazimierza Wielkiego w getcie
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Je zu ici pa trzy li z okien ko le gium je -
zu ic kie go na get to. Za kon ni cy mie li do -
sko na ły wi dok na Plac Trze cie go Ma ja.
Aby za po biec pod pa try wa niu sy tu acji
Ży dów, Ha mann oso bi ście od wie dził
za kon ni ków i wy dał roz kaz, aby nie
otwie rać okien. Za po wie dział, że żoł nie -
rze bę dą strze lać bez ostrze że nia w okna
w chwi li, kie dy do strze gą tam nie po żą -
da ne spoj rze nia. Okna na po le ce nie rek -
to ra zo sta ły za ciem nio ne czar nym
pa pie rem. Za kon ni cy jed nak ro bi li so bie
ma łe dziur ki w pa pie rze i oglą da li tra -
gicz ny los Ży dów. Ca ły mi no ca mi sły -
sze li strza ły, krzy ki i ję ki drę czo nych
przez pi ja nych ge sta pow ców miesz kań -
ców get ta. Nie mo gli być na ta ki los
obo jęt ni, dla te go od 1941 r. w klasz to -
rze spo ty ka ła się gru pa osób ko or dy nu -
ją cych po moc Ży dom. Na le że li do niej:
ks. Ma rian Bu ry (pro boszcz pa ra fii ko -

le jo wej), Jó zef Ze ma nek, Ja dwi ga Wol -
ska, An na So ko łow ska, Sta ni sław Wą -
so wicz, Adam Ko zacz ka, Ire na Kor sak
i zbie gli Ży dzi: Sa mu el Mo sek i Ra che -
la Schuss, przed wo jen ni dzia ła cze ko -
mu ni stycz ni. Po moc dla Ży dów
po le ga ła na do star cza niu po mo cy żyw -
no ścio wej, le kar skiej, fał szy wych do ku -
men tów i or ga ni zo wa niu prze rzu tów
na Wę gry. 

Jak się oka zu je, ta kże Ży dzi ra to wa li
ży cie za kon ni kom. Ks. Jó zef Za jąc,
jesz cze ja ko kle ryk opo wia dał: „Mam
dług wdzięcz no ści wo bec ży dow skiej
dziew czy ny, miesz ka ją cej wprost na sze -
go klasz to ru”. Na wio snę 1942 r. wra cał

z dwor ca ko le jo we go tuż po go dzi nie
po li cyj nej, po któ rej nie mo żna by ło po -
ru szać się po uli cy. Idąc bocz ny mi uli -
ca mi do stał się pod klasz tor. Mu siał
jed nak czmych nąć przez gę sto oświe tlo -
ny Ry nek, uli cą Pio tra Skar gi do bra my
klasz tor nej, któ ra o tej po rze by ła za -
mknię ta. Kie dy do szedł do bra my, oka -
za ło się że fur tian spał. Kle ryk tłukł się
w bra mę, a zbu dzo ny fur tian nie otwie -
rał, bo my ślał, że to oku pan ci. Z Ryn ku
na gle wy szedł nie miec ki pa trol, któ ry
za uwa żył kle ry ka. Tym cza sem Ży dów -

ka sta ła na bal ko nie, w prze ciw le głej ka -
mie ni cy. Na gle za czę ła krzy czeć do fur -
tia na „Pa nie ksiądz, pa nie ksiądz!
Otwo rzyć mu tam na do le!” Drzwi
otwar ły się w ostat nim mo men cie – nie -
miec kie ku le mu snę ły o spi żo wą bra mę. 

Ko ściół je zu itów stał się dla Niem ców
kon fe sjo na łem, gdzie drę czy ło ich po czu -
cie wi ny. Nie któ rzy z nich pod wpły wem
prze my śleń za ła my wa li się ner wo wo.
O swo ich pro ble mach czę sto opo wia da li
za kon ni kom. Je den z nich po wie dział:
„Strasz ne po peł ni łem zbrod nie, mor do -
wa łem lu dzi w tym mat ki a na wet nie -
win ne dzie ci. Tak bar dzo mnie bła ga ły
o ży cie a ja mor do wa łem, choć je stem oj -
cem, mę żem. Jak się im po ka żę
na oczy?”. To też by li zwy kli lu dzie.

***
Wy jąt ko wym wy czu ciem wy ka zał

się są dec ki ze gar mistrz i fo to graf Hen -
ryk Do brzań ski. W sierp niu 1942 ro ku
Ży dów z są dec kie go get ta wy sie dlo no.
Nikt już ich ni gdy nie wi dział. 18 kwiet -
nia 1943 r. Do brzań ski sta nął na Ryn ku
są dec kim z apa ra tem w dło ni. By ła sło -
necz na Nie dzie la Pal mo wa. Na Ry nek
zje cha ły fur man ki. Pa no wał gwar,
śmiech i ra dość. I tyl ko w tle, u wlo tu
na uli cę Ka zi mie rza wi dać by ło frag -
ment mu ru. Bo choć Ży dów już nie by -
ło, to zu peł nie jak w wier szu Mi ło sza
„Cam po di Fio ri”: „ktoś mo rał wy czy -
ta/ O rze czy ludz kich mi ja niu,/ O za po -
mnie niu, co ro śnie,/ Nim jesz cze
pło mień przy ga snął”. 

AR TUR FRAN CZAK
ŁU KASZ PO ŁOM SKI

Ko men dan tem po li cji ży -
dow skiej był po cho dzą cy
z Cho rzo wa Marks Folk -
man (na zwi sko pi sa ne ta -
kże Volk man).

Postument na Placu Trzeciego Maja

Ulica Kazimierza Wielkiego
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Po zi mo wej prze rwie w po wie -
trze wzbi ja ją się rów nież
szy bow ce i sa mo lo ty – jest

to nie omyl ny znak, że na si są dec cy lot -
ni cy roz po czę li ko lej ny se zon. Jest on
ju bi le uszo wy, gdyż w tym ro ku ob cho -
dzi my 80-le cie dzia łal no ści lot ni czej
na Są dec czyź nie. My ślę, że w związ ku
z tą rocz ni cą war to przy po mnieć, jak du -
ży był wy si łek en tu zja stów lot nic twa,
któ rzy 80 lat te mu przy stę po wa li
do two rze nia są dec kie go lot nic twa.

***
Roz wój lot nic twa spor to we go na Są -

dec czyź nie zwią za ny jest ści śle z dzia -
łal no ścią po wsta łej w 1928 r. Li gi
Obro ny Po wietrz nej i Prze ciw ga zo wej,
któ rej ce lem by ła pro pa go wa nie lot nic -

twa przez ini cjo wa nie bu do wy sa mo lo -
tów, szy bow ców, lot nisk, przy go to wa nie
lud no ści cy wil nej do obro ny lot ni czej
i prze ciw ga zo wej oraz pro wa dze nie
szko le nia z za kre su mo de lar stwa lot ni -
cze go. W 1928 r. w struk tu rach Kra kow -
skie go Ko mi te tu Ko le jo we go LOPP
po wsta ła Sek cja Szy bow co wa, sta wia ją -
ca so bie za cel upra wia nie i pro pa go wa -
nie spor tu lot ni cze go, cze mu po słu żył
otrzy ma ny od Dy rek cji Ko lei wa gon
szkol ny, wy po sa żo ny sump tem Ko mi te -
tu w nie zbęd ne po mo ce na uko we.

LOPP zor ga ni zo wa ła w No wym Są -
czu we wrze śniu 1931 r. dwie im pre zy
lot ni cze, pod czas któ rych pi lo ci Ta de usz
Pio trow ski i Wik tor Cha łup nik wy ko ny -
wa li po ka zy oraz prze lo ty z pa sa że ra mi.

Ko lej ne po ka zy zor ga ni zo wa no wio -
sną 1932 r. i cza sie ich trwa nia wy ko na -
no lo ty z 28 pa sa że ra mi, w tym
nad Ta tra mi i Pie ni na mi. Są de cza nie
oka za li się wiel ki mi en tu zja sta mi lot nic -
twa, a zwłasz cza szy bow nic twa. Dzię ki
te mu en tu zja zmo wi No wy Sącz stał się
pierw szą pla ców ką w wo je wódz twie
kra kow skim, któ ra za ję ła się szy bow -
nic twem.

***
Szy bow nic two na ro dzi ło się

po I woj nie świa to wej w wy ni ku usta -
leń trak ta tu wer sal skie go, któ ry za bro nił
Niem com uży wa nia sa mo lo tów ja ko
sprzę tu wo jen ne go. Ty sią ce pi lo tów
woj sko wych za ra żo nych chę cią la ta nia
i mło dzi en tu zja ści lot nic twa zna leź li
jed nak furt kę i za czę li bu do wać szy bow -
ce, któ re – jak wie my – nie po sia da ją sil -
ni ków. Już w 1920 r. Niem cy urzą dzi li
pierw sze za wo dy szy bow co we w Rhön
(na Was ser kup pe*). By ły to ob lo ty pro -
to ty pów szy bow ców i na uka la ta nia oraz
pierw sze pró by lo tów wy czy no wych.

Po la cy rów nież za czę li bu do wać szy -
bow ce i w 1923 r. po znań ski Zwią zek
Lot ni ków Pol skich zor ga ni zo wał pierw -
szy kon kurs szy bow ców w Biał ce Ta -
trzań skiej. Kon struk to rzy i pi lo ci
przy je cha li z nie obla ta ny mi szy bow ca -
mi, gdyż tam, gdzie je zbu do wa li, nie
by ło wzgórz, a nie zna no me tod star tu
z te re nu pła skie go. Sła be wy ni ki uzy -
ska ne pod czas pierw szych za wo dów
i błęd na opi nia fran cu skie go re kor dzi sty

80 lat lotnictwa
na Ziemi
Sądeckiej

Ma my wresz cie wio snę. Słoń ce moc niej ogrze wa zie mię, a cie -
płe po wie trze uno si się w gó rę, two rząc na nie bie pięk ne, bia łe
cu mu lu sy. Pta ki wra ca ją do nas z cie płych kra jów i na nie bie
mo że my ob ser wo wać krą żą ce bo cia ny.
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szy bow co we go Tho re ta, że w Pol sce nie
ma te re nów do upra wia nia lo tów szy -
bow co wych, spo wo do wa ły na pe wien
okres za prze sta nie dal szych prób. Zna -
leź li się jed nak w Pol sce mło dzi lu dzie,
któ rzy prób bu do wy i la ta nia szy bow ca -
mi nie za nie cha li. By li to stu den ci Po li -
tech ni ki Lwow skiej Wa cław Czer wiń ski
i Szcze pan Grzesz czyk.

W ma ju 1928 r. Zwią zek Awia tycz -
ny Stu den tów Po li tech ni ki Lwow skiej
zor ga ni zo wał Wy pra wę Szy bow co wą
na Ły są Gó rę k. Zło czo wa, pod czas któ -
rej Szcze pan Grzesz czyk wy ko nał lot
ża glo wy przy wie trze 7 m/s, otrzy mu jąc
się w po wie trzu 4 mi nu ty 13 se kund, co
by ło no wym re kor dem Pol ski. Re kor do -
wy lot Grzesz czy ka za de cy do wał o dal -
szym roz wo ju szy bow nic twa w Pol sce,
gdyż udo wod nił, że lo ty szy bow co we są
u nas mo żli we.

***
W 1931 r. przy Warsz ta tach Ko le jo -

wych w No wym Są czu inż. Hen ryk

Błasz czyk, ab sol went Po li tech ni ki
Lwow skiej, za ło żył Sek cję Szy bow co -
wą Ko le jo we go Przy spo so bie nia Woj -
sko we go. 

W 1932 r. człon ko wie Sek cji Szy -
bow co wej KPW H. Błasz czyk, Bro ni -
sław Skwar czyń ski, Ro man Garn carz
i Adam Baj do na wią za li kon takt
z Warsz ta ta mi Związ ku Awia tycz ne go
Stu den tów Po li tech ni ki Lwow skiej,
gdzie już od 1929 r. bu do wa no szy bow -
ce. Dzię ki te mu uzy ska li pla ny szy bow -
ca ty pu CWJ kon struk cji in ży nie rów
Wa cła wa Czer wiń skie go i Sta ni sła wa Ja -
wor skie go. Ma jąc nie zbęd ną do ku men -
ta cję, roz po czę to w lu tym 1932 r.
w Warsz ta tach Ko le jo wych w No wym
Są czu bu do wę szy bow ców CWJ. Wy da -
rze nie to tak opi sy wa no na ła mach „Gło -
su Pod ha la” z dn. 20 lu te go 1932 r. pt.
„Pierw szy szy bo wiec w No wym Są czu”:

„Ko le jo we Przy spo so bie nie Woj sko -
we w No wym Są czu roz po czę ło bu do -
wę wła sne go szy bow ca. Wy bra no typ
CWJ kon struk cji inż. Czer wiń skie go
i Ja wor skie go. Ten typ szy bow ca z ma -
łe mi zmia na mi zo stał ogól nie przy ję ty
do szko le nia za gra ni cą i w Pol sce. CWJ
jest jed no pła tow cem wy łącz nie bez sil -
ni ko wym, od zna cza się ła two ścią pi lo -
ta żu, pro sto tą kon struk cji, a prze tem
wy trzy ma ło ścią, co ze wzglę du na nie -
pra wi dło we lą do wa nia uczniów za bez -
pie cza szy bo wiec od uszko dzeń
i umo żli wia ła twy do stęp i ła twą na pra -

wę. Za koń cze nie bu do wy na stą pi praw -
do po dob nie w kwiet niu br. A póź niej
zor ga ni zo wa ny bę dzie na miej scu
w No wym Są czu kurs la ta nia na szy -
bow cu, w któ rym mo gą wziąć udział nie
tyl ko ko le ja rze, lecz ofi ce ro wie i pod -
ofi ce ro wie z 1 psp. oraz człon ko wie
Związ ku Strze lec kie go i LOPP, któ rzy
jed nak uprzed nio za pi szą się do sek cji
lot ni czej”.

W 1932 r. człon ko wie Sek -
cji Szy bow co wej KPW H
na wią za li kon takt
z Warsz ta ta mi Związ ku
Awia tycz ne go Stu den tów
Po li tech ni ki Lwow skiej.

Startuje uczeń Jerzy Iszkowski

Por. pil. Ta de usz Ku row ski w oto cze niu,
z le wej uczeń pil inż. Bro ni sław Skwar -
czyń ski, z pra wej woj sko wy le karz Wy -
pra wy, z ty łu z pra wej stro ny uczeń
pi lot Bro ni sław Czech z uczniem pil.
Zdzi sła wem Ho ro dyń skim
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Pierw szy eg zem plarz zo stał ukoń czo -
ny w kwiet niu te go sa me go ro ku. Rów -
no cze śnie bu do wę szy bow ca CWJ
roz po czę ła Po wia to wa Sek cja LOPP
w No wym Są czu, sku pia ją ca głów nie
mło dzież gim na zjal ną. Człon ka mi tej
sek cji by li m.in. póź niej si pi lo ci Je rzy
Isz kow ski i Au gu styn Po łom ski. Brak
środ ków unie mo żli wił jej kon ty nu owa -
nie roz po czę tej bu do wy, dla te go sek cja
ta po łą czy ła się z Ko le jo wą Sek cją
KPW LOPP przy Warsz ta tach Ko le jo -
wych i prze ka za ła jej nie do koń czo ny
szy bo wiec. Głów nym bu dow ni czym
szy bow ców był Adam Baj do, pra cow -
nik warsz ta tów ko le jo wych, któ ry pod -
czas słu żby woj sko wej w ar mii
au striac kiej pra co wał ja ko sto larz
w warsz ta tach hy dro pla nów w por cie
Po la. W trak cie słu żby uzy skał sto pień
plu to no we go i ty tuł przo dow ni ka sto lar -
skie go. W su mie do wrze śnia 1932 r.
pod kie row nic twem Ada ma Baj -
do w Warsz ta tach Ko le jo wych zbu do -
wa no 4 szy bow ce CWJ.

W dniach od 18 wrze śnia do 17 paź -
dzier ni ka 1932 r. na Win nej Gó rze
w Bie go ni cach Sek cja Szy bow co wa
Ko le jo we go Przy spo so bie nia Woj sko -
we go wspól nie z Ko le jo wą Sek cją Lot -
ni czą Ae ro klu bu Kra kow skie go
zor ga ni zo wa ły kurs szy bow co wy.
W pierw szy dzień od by ło się szko le nie
teo re tycz ne, a na za jutrz tj. 19 sierp nia
uro czy ste otwar cie kur su, roz po czę te

na bo żeń stwem w ko ście le w Bie go ni -
cach. Na stęp nie uczest ni cy kur su uda li
się na Win ną Gó rę, gdzie wśród licz nie
przy by łych miesz kań ców No we go Są -
cza i oko lic, na stą pi ło tra dy cyj ne prze -
cię cie wstę gi. Kie row nik i in struk tor
szko le nia, pio nier szy bo wi ska w Ustia -
no wej, po rucz nik Ta de usz Ku row ski
z Sek cji Dę bliń skiej opro wa dzał za pro -
szo nych go ści i ob ja śniał im kon struk -
cje szy bow ców oraz zna cze nie no wo
po wsta ją cej dzie dzi ny spor tu lot ni cze -
go. Pod je go kie row nic twem prze szko -
le nie roz po czę ło 52 uczest ni ków
(w tym 3 ko bie ty).

W trak cie szko le nia 22 oso by uzy -
ska ły ka te go rię A, czy li wy szko le nie
wstęp ne po le ga ją ce na opa no wa niu lo tu
śli zgo we go w li nii pro stej z utrzy ma -
niem kie run ku i pra wi dło wym lą do wa -
niem w ob ra nym miej scu. Lot mu siał
trwać mi ni mum 30 se kund. Ka te go rię B
uzy ska ło 17 osób, któ re mu sia ły opa no -
wać tech ni kę wy ko ny wa nia za krę tów
o 90º i 180º, przy czym lot nie mógł
trwać mniej niż 1 mi nu tę. Wśród prze -
szko lo nych zna leź li się póź niej si in -
struk to rzy pi lo ta żu: Le opold
Kwiat kow ski, Je rzy Isz kow ski, Ed mund
Wa bik, Jan Skal ski. W szko le niu tym
wziął też udział zna ny nar ciarz i sko -
czek, Bro ni sław Czech.

W dniach od 29 do 30 paź dzier ni -
ka 1932 r. od by ła się na Win nej Gó rze
im pre za szy bow co wa, któ rej prze wod -

ni czył przy chyl nie usto sun ko wa ny
do wszel kich ini cja tyw lot ni czych, wi -
ce mi ni ster ko mu ni ka cji, pre zes Kra -
kow skie go Ko mi te tu Ko le jo we go inż.
Alek san der Bob kow ski. Po na bo żeń -
stwie i po świę ce niu szy bo wi ska,
ochrzczo no w tra dy cyj ny spo sób 4 szy -
bow ce CWJ, po le wa jąc je szam pa nem
i wbi ja jąc gwoź dzie pa miąt ko we. W im -
pre zie wzię li udział uczest ni cy nie daw -
no za koń czo ne go kur su szy bow co we go,
któ rzy ro ze gra li po mię dzy so bą za wo -

dy. Naj lep si po pi sy wa li się 40–60 – se -
kun do wy mi lo ta mi o dwóch wi ra żach,
za któ re otrzy my wa li bra wa i oka za łe
na gro dy. Zwy cięz cę na gro dzo no rzeź bą
z brą zu. Zma ga nia spor to we za koń czył
wspól ny obiad w No wym Są czu oraz
wie czor ne tań ce w ma gi stra cie.

Po cząt kiem 1933 r. Sek cja Szy bow -
co wa KPW w No wym Są czu prze -
kształ ci ła się w Ko ło Szy bow co we
LOPP, któ re go głów nym za da niem sta -
ło się wy szu ka nie no we go te re nu, da ją -

W trak cie szko le nia 22
oso by uzy ska ły ka te go -
rię A, czy li wy szko le nie
wstęp ne po le ga ją ce
na opa no wa niu lo tu śli -
zgo we go w li nii pro stej.

CWJ tuż po starcie
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ce go więk sze mo żli wo ści szko le nio we
i tre nin go we niż Win na Gó ra. W re zul -
ta cie po szu ki wań stwier dzo no, że naj -
lep sze wa run ki do upra wia na spor tu
szy bow co we go są w od da lo nej o 14 km
na pół noc ny za chód od No we go Są cza
miej sco wo ści Tę go bo rze, ze wzglę du
na znaj du ją ce się tam gó ry: Ra chów
i Jo dło wiec. Tam też w 1933 r. po wsta -
ła jed na z naj lep szych Szkół Szy bow co -
wych w Pol sce. 

***
W ta ki to spo sób 80 lat te mu na ro dzi -

ło się lot nic two spor to we na Zie mi Są -
dec kiej” Zor ga ni zo wa ny w 1932 r. kurs
szy bow co wy dał po czą tek re gu lar ne mu
szko le niu lot ni cze mu, pro wa dzo ne mu
ko lej no w Tę go bo rzy, Ku ro wie i Ło so -
si nie Dol nej, któ re – wy łą cza jąc okres
dru giej woj ny świa to wej i la ta 1952-
1956 – trwa nie prze rwa nie do dnia dzi -
siej sze go.

Mo że my śmia ło po wie dzieć, że są -
dec kie tra dy cje lot ni cze na le żą do naj -
star szych w Pol sce i jest to po wód
do du my. Tak bo ga tą hi sto rię za wdzię -
cza my za an ga żo wa niu wie lu ów cze -
snych en tu zja stów lot nic twa, któ rych
wspie ra ły in sty tu cje pań stwo we i za kła -
dy pra cy.

Roz wój lot nic twa nie był by jed nak
mo żli wy, gdy by nie da le ko się żna po li -
ty ka przed wo jen nych władz Pań stwa
Pol skie go, któ re za raz po od zy ska niu
nie pod le gło ści przy stą pi ły do two rze nia
lot nic twa i wspie ra nia wszel kich ini cja -
tyw or ga ni za cji lot ni czych. 

W przed wo jen nej Pol sce nikt nie
oglą dał się za szu ka niem go to we go
sprzę tu za gra ni cą, zro bio no wszyst ko,
aby pi lo ci la ta li na sa mo lo tach bu do wa -
nych przez pol skich in ży nie rów w pol -
skich fa bry kach. Przy kła dem ta kie go
dzia ła nia jest pro duk cja szy bow ców
w warsz ta tach ko le jo wych w No wym
Są czu – dzi siaj rzecz nie do po my śle nia.

Na te re nie Warsz ta tów Ko le jo wych
w No wym Są czu w la tach 1932-39 zbu -
do wa no 15 szy bow ców, któ re wy ko rzy -
sty wa no w Szko le Szy bow co wej
w Tę go bo rzu: „CWJ” – 4 szt.; „Wro na”
– 3 szt.; „Czaj ka” – 4 szt.; „Ko mar” – 4
szt. Bu do wa ostat nie go szy bow ca „Ko -
mar bis” zo sta ła za koń czo na w dniu 25
sierp nia 1939 r., czy li 6 dni przed wy -
bu chem woj ny.

Od te go cza su wie le się zmie ni ło,
a są dec kie lot nic two na trwa łe za pu ści -
ło ko rze nie w Ło so si nie Dol nej. Ae ro -
klub ży je swo im ży ciem, a dzi siej si
mi ło śni cy lot nic twa mo gą tyl ko po ma -
rzyć o wspar ciu fi nan so wym ze stro ny
władz i za kła dów pra cy, na ja kie mo gli
li czyć ich po przed ni cy. Miej my na dzie -
ję, że roz po czę ty ju bi le uszo wy se zon
lot ni czy bę dzie dla są dec kich lot ni ków
szczę śli wy ze wzglę du na bez pie czeń -
stwo lo tów oraz po zwo li zdo być środ -
ki fi nan so we nie zbęd ne do dal szej
dzia łal no ści.

Wszyst kim są dec kim lot ni kom ży -
czy my wszel kiej po myśl no ści i ty lu lą -
do wań. co star tów.

TO MASZ KO SEC KI

Ostat ni szy bo wiec wy pro du ko wa ny
w Warsz ta tach Ko le jo wych w No wym
Są czu „Ko mar bis” Przy szy bow cu stoi
eki pa za an ga żo wa na w bu do wę szy -
bow ca (A. Baj do) Wy pra wa do Bie go nic, bie żą ca na pra wa szy bow ca

TO MASZ KO SEC KI 
(ur. w 1963 r. w No -
wym Są czu), in ży nier
elek tryk, ab sol went
Po li tech ni ki Kra kow -
skiej. Miesz ka w Tę -
go bo rzy, a pra cu je
w Fir mie Wi śniow -
ski. Ma dwie cór ki
i trzech sy nów. Jed -

ną z je go pa sji jest ba da nie hi sto rii re -
gio nal nej oraz ge ne alo gia ro dzin na.
Jest człon kiem Pol skie go To wa rzy stwa
Hi sto rycz ne go w No wym Są czu oraz
or ga ni za to rem se sji o te ma ty ce hi sto -
rycz nej. Lot nic twem in te re su je się
od dziec ka, a od wie lu lat jest czyn nym
za wod ni kiem mo de lar stwa lot ni cze go.
Dwu krot nie zdo był ty tuł Mi strza Pol ski
w kon ku ren cji szy bow ców zdal nie ste -
ro wa nych.
Na po cząt ku lat 90. był pre ze sem Ae ro -
klu bu Pod ha lań skie go. W 1997 r. wspól -
nie z ko le ga mi za ło żył Są dec kie
To wa rzy stwo Lot ni cze Or lik, któ re mu
pre ze so wał przez kil ka ka den cji. Jest
rów nież pi lo tem pa ra lot nio wym. Zor ga -
ni zo wał wie le za wo dów i im prez o cha -
rak te rze lot ni czym. Au tor wie lu pu bli ka cji
w ogól no pol skiej pra sie lot ni czej. Od two -
rzył hi sto rię są dec kie go lot nic twa. Był ini -
cja to rem bu do wy po mni ka – ka plicz ki
upa mięt nia ją ce go pi lo tów szy bow co -
wych na gó rze Jo dło wiec w Tę go bo rzy.
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J ed ną z na gród dla au to rów trzech
naj lep szych prac, wy ró żnio nych
przez ko mi sję kon kur so wą zło żo -
ną z hi sto ry ków IPN, m.in. dr. a ro -

ła wa Szar ka i Elżbie ty Ja ki mek – Za part,
by ła ich pu bli ka cja w na szym pi śmie.

W kwiet nio wym nu me rze „Są de cza -
ni na” (nr 51) wy dru ko wa li śmy pra cę

Da wi da Pa jo ra, ucznia Ze spo łu Szkół
im. Wła dy sła wa Or ka na w Mar cin ko wi -
cach (opie kun: mgr Pau li na Da rec ka) pt.
„Nie zgi ną po le gli”. W ma ju (nr 52 „Są -
de cza ni na”) za mie ści li śmy pra cę Bar ba -
ry Cho wa niec z Ze spo łu Szkół nr 2 im.
Sy bi ra ków w No wym Są czu (opie kun:
mgr Do ro ta Pie trusz ka) pt. „Sta ni sław
Pió ro „Emir” – Bo ha ter Wy klę ty”, a na -
si Czy tel ni cy w tym nu me rze „Są de cza -
ni na” mo gą się za po znać z pra cą An ny
Ra dzik z Li ceum Ogól no kształ cą ce go
im. M. Skło dow skiej -Cu rie w Sta rym
Są czu.

Gra tu lu je my zwy cięz com kon kur su
pa sji hi sto rycz nej, a je go or ga ni za to rom
i ba da czom kra kow skie go IPN do bre go
po my słu na roz bu dze nie wśród uczniów
za in te re so wań lo sem Żoł nie rzy Wy klę -
tych. Ma my na dzie ję spo tkać się za rok
przy trze ciej edy cji kon kur su.

Pa tro nat me dial ny nad kon kur sem,
do któ re go w tym ro ku przy stą pi ło 10
szkół po nad gim na zjal nych z Są dec czy -
zny, spra wo wał nasz mie sięcz nik.

HEN RYK SZEW CZYK
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Ucznio wie
o Żoł nier zach
Wy klę tych
27 lu te go br. w są dec kim ra tu szu uro czy ście ogło szo no wy ni ki
dru giej edy cji Kon kur su Hi sto rycz ne go „Żoł nie rze Wy klę ci. Bo ha -
te ro wie An ty ko mu ni stycz ne go Pod zie mia”, zor ga ni zo wa ne go
przez po sła An drze ja Ro man ka we współ pra cy z kra kow skim
odzia łem In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej.

Laureaci dru giej edy cji Kon kur su Hi sto rycz ne go „Żoł nie rze Wy klę ci FOT. HSZ
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[…] Te re ny Pod ha la i Są dec czy zny
sta no wi ły w la tach po wo jen nych
wa żne miej sce na ma pie pol skie go
pod zie mia nie pod le gło ścio we go,
dzia ła ją ce go w la tach 1945–1951.
Sprzy jał te mu gó rzy sty te ren,
utrud nia ją cy wy kry cie od dzia łów,
po par cie miej sco wej lud no ści, do -
stęp do żyw no ści oraz po nie miec -
kich za so bów amu ni cji i bro ni,
a ta kże sto sun ko wo sła bo roz wi nię -
ta in fra struk tu ra, któ ra utrud nia ła
od dzia łom NKWD, MO, KBW i UB pe -
ne tro wa nie po zy cji prze ciw ni ka.
Po nad to nie rów ny te ren, usia ny
licz ny mi usko ka mi, gę sto za drze -
wio ny, był do sko na łym miej scem
do urzą dza nia za sa dzek. […]

W
al ki par ty zanc kie nie mo -
gły by się od by wać bez
od po wied nie go wy po sa -
że nia od dzia łów le śnych

żoł nie rzy. Na pod sta wo we uzbro je nie
skła da ła się po nie miec ka i zdo bycz -
na broń, dla te go w sze re gach żoł nie rzy
wy klę tych pa no wa ła wiel ka ró żno rod -
ność pod wzglę dem ubio ru (mo żna by -
ło wy ró żnić na przy kład nie miec kie
pan ter ki, mun du ry w ko lo rze feld grau,
czy ra dziec kie wa lon ki; oczy wi ście ka -
żdy mun dur sy gno wa ny był bia ło -czer -
wo ną „wstaw ką” na koł nie rzu lub
na czap ce). Wa żnym ele men tem roz po -
znaw czym żoł nie rzy wy klę tych był
sym bol pol skich sił zbroj nych – orze łek
w ko ro nie. To bar dzo wa żny dla „ban -
dy tów” wy ró żnik – Woj sko Pol skie do -
by ko mu ni stycz nej mia ło or ła bez

ko ro ny – czym de mon stro wa ło ze rwa -
nie z do tych cza so wy mi „bu rżu azyj ny -
mi” ko rze nia mi pań stwa pol skie go. Dla
le śnych od dzia łów był to znak za przań -
stwa i zdra dy na ro do wej. [...]

***
Gdy na Są dec czy znę wkro czy ły woj -

ska so wiec kie, któ re swo ją dzia łal no ścią
i bra kiem pod staw dys cy pli ny we dług
miesz kań ców Sta re go Są cza wy rzą dzi -
ły wię cej ma te rial nych szkód niż Niem -
cy, par ty zant ka nie wie dzia ła, jak się
do te go fak tu usto sun ko wać. Żoł nie rze,
kie ru jąc się ho no rem woj sko wym, nie
ujaw nia li się, nie tyl ko z po wo du obaw
o wła sne ży cie lub do tkli wych re pre sji.
Ży wa by ła w ich pa mię ci zdra dziec ka
po li ty ka Sta li na, któ ry 17 wrze śnia 1939

ro ku do słow nie wbił II Rzecz po spo li tej
nóż w ple cy, idąc ra mię w ra mię ze znie -
na wi dzo ny mi Niem ca mi i ra zem z ni mi
pa ląc, mor du jąc i gwał cąc. Ar mia Czer -
wo na nie bez po wo du by ła ko ja rzo -
na jak naj go rzej – „wy zwo lo ne” zie mie
trak to wa ła nie jak stre fę wol ne go pań -
stwa, ale jak pod bi te, zdo bycz ne zie mie
zhoł do wa ne Sta li no wi. 

Od ra zu, po wkro cze niu wojsk so -
wiec kich do Sta re go Są cza, NKWD sta -

ra ło się roz pra co wać moc ne na tym te -
re nie struk tu ry AK. Sie pa cze Sta li na za -
pro wa dzi li ter ror, któ ry miał „po móc”
bo ha te rom pod zie mia się ujaw nić. Po -
dob nie, jak za cza sów nie miec kiej oku -
pa cji, nikt nie był pew ny dnia, ani
go dzi ny. Wy star czył do nos „uczci we -
go” oby wa te la Pol ski Lu do wej, szczo -
drze opła ca ne go przez Ro sjan, by
po dej rza ny o dzia łal ność pod ziem ną zo -
stał aresz to wa ny i po bru tal nym prze słu -
cha niu, z uży ciem szan ta żu i tor tur,
wy wo żo no go w głąb Ro sji, lub, co gor -
sze, za dzia łal ność w in ten cji nie pod le -
głej Rzecz po spo li tej po no sił naj wy ższą
ce nę. W tym ce lu NKWD na te ren Gor -
ców, a do kład nie na po la nę Ja wo rzy -
na 29 wrze śnia 1944 ro ku zrzu ci ło
funk cjo na riu sza so wiec kie go, ppłk. Iwa -
na Zo ło ta ra wraz ze szta bem i naj lep szy -
mi ludź mi, ja ki mi dys po no wał. Już
po woj nie od dział NKWD, kwa te ro wał
przy uli cy Szwedz kiej w No wym Są czu.
Wy wiad AK jed nak nie pró żno wał – 23
czerw ca 1945 ro ku wy ko na no wy rok
na jed nym z So wie tów. Przy je go zwło -
kach zna le zio no no tat nik z 25. na zwi -
ska mi kon fi den tów NKWD. Po trze bę
li kwi da cji agen tów so wiec kich par ty -
zan ci od czu li po ak cji NKWD prze pro -
wa dzo nej 7 kwiet nia 1945 ro ku, kie dy
to za trzy ma no sze ściu ak tyw nych dzia -
ła czy pla ców ki AK „Świ słocz”, po cho -
dzą cych z te re nów Sta re go Są cza. By li
to: Sta ni sław Frą czek „Za tor”, Ta de usz
Ko nop ka „Wia rus”, Fran ci szek Oli pra
„Opór”, Zbi gniew Bie law ski „Bia ły”,
Wła dy sław Re pe le wicz „Wilk”, Sta ni -
sław Chmu ra „Kro pla”. 

Więź niów, po prze słu cha niach, osa -
dzo no w wię zie niu grodz kim w Sta rym
Są czu. Do wię zie nia w No wym Są czu
na szczę ście nie do tar li. 8 kwiet nia 1945
ro ku w Bie go ni cach, mniej wię cej
na wy so ko ści ko ścio ła pa ra fial ne go, do -
szło do bra wu ro we go od bi cia aresz to -
wa nych. Ak cję tę zor ga ni zo wał
ko men dant po ste run ku MO w Sta rym
Są czu Jó zef Hej mej ps. „Rzeź ny”, do -
wód ca jed nost ki Ba ta lio nów Chłop skich
o kryp to ni mie „Ju has”. Ak cją zbroj ną
do wo dził po rucz nik AK Igna cy Kon -
stan ty, ci cho ciem ny, oca la ły z Po wsta -
nia War szaw skie go, uro dzo ny
w Chi ca go, któ ry w cza sie woj ny ukry -
wał się w do mu Ba ra ścia ków w Sta rym

Od ra zu, po wkro cze niu
wojsk so wiec kich do Sta -
re go Są cza, NKWD sta ra -
ło się roz pra co wać
moc ne na tym te re nie
struk tu ry AK.

Od dział par ty zanc ki Sta ni sła wa Frącz ka ps. „Za tor”

Hańba
wierzącym
w sierp i młot
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Są czu. Do ak cji włą czy li się też bra cia
Grze gorz ps. „Ty grys” i Ry szard „Skal -
ny” No wa ko wie, Mi chał Wą cha ła
z Mosz cze ni cy Ni żnej oraz dwaj mi li -
cjan ci z po ste run ku MO w Sta rym Są -
czu. Obec ność w ak cji funk cjo na riu szy
MO świad czy o głę bo kim przy wią za niu
Są de czan do wol no ści – nie za wa ha li się
po świę cić no wych sta no wisk w two rzą -
cej się MO, by ra to wać lu dzi, któ rzy tak
na praw dę by li dla mi li cjan tów nie tyl ko
przy ja ciół mi, ale też bo ha te ra mi. Zja wi -
sko to świad czy ta kże o tym, że Są de -
cza nie nie zbyt po chleb nie od no si li się
do za ist nia łej sy tu acji i no wej wła dzy,
któ rą trak to wa li bez en tu zja zmu. Dwaj
bo ha ter scy mi li cjan ci – Igna cy Sko czeń
i Alek san der So wiń ski mu sie li po tej ak -
cji za szyć się w le śnych od dzia łach par -
ty zanc kich, któ re znaj do wa ły się
na Bach na tym w oko li cach Prze hy by.

W opar ciu o reszt ki daw nej pod ziem -
nej gru py oraz od bi tych więź niów utwo -
rzo na zo sta ła pod do wódz twem „Za to ra”
no wa jed nost ka, li czą ca dwu dzie stu
człon ków. Dzia ła ła ona od 8 kwiet -
nia 1945 ro ku do 13 lip ca 1945 ro ku.
Are ną dzia łań gru py by ły te re ny Są dec -
czy zny, a do kład nie: Sta ry Sącz, Ry tro,
Piw nicz na, Łąc ko. Do od dzia łu na le że li
naj bar dziej do świad cze ni żoł nie rze wy -
klę ci: Sta ni sław Frą czek „Za tor” (do -
wód ca), Grze gorz No wak „Ty grys”
(za stęp ca do wód cy), Ry szard No wak
„Skal ny”, Mi chał Oli pra „Hi ro man ta”,
Fran ci szek Oli pra „Opór”, Zbi gniew
Bie law ski „Cap”, „Bia ły”, Igna cy Sko -
czeń „Lew”, Mi chał Wą cha ła „Mi ły”,
Ta de usz Ko nop ka „Wia rus”, Wła dy sław
Re pe le wicz „Wilk”, „Orzeł”, Ro man Re -
pe le wicz, Sta nił saw Chmu ra „Kro pla”,
Alek san der An drasz „So wa”, Edward
Czoch „Ryś”, Bro ni sław Bu blik „Mu -
rzyn”, Alek san der So wiń ski „Haw ran”,
NN „Ste fan”, NN „Pu chacz”, NN „Le -
gio ni sta”, NN „Or lik”.

Gru pa ta do ko na ła wie lu ak cji sa bo -
ta żo wych wy mie rzo nych prze ciw ko po -
li ty ce no wo pow sta łe go rzą du
„pol skie go”, kie ro wa ne go przez Mo -
skwę. Choć w pro to ko łach prze słu chań
ube cy na zy wa ją zgru po wa nie ban dą
i roz pa tru ją jej ak cje ja ko bez ce lo wy
ban dy tyzm i wan da lizm, to bar dzo do -
brze wia do mo, że wszel kie ak ty by ły
wy ni kiem za pla no wa ne go dzia ła nia, za -

wsze zgod ne go z za sa da mi ho no ru żoł -
nier skie go, a po krzyw dzo ne oso by by ły
prze wa żnie in for ma to ra mi NKWD lub
UB. Wszel kie ak cje zbroj ne na le ży wiec
roz pa try wać przez pry zmat te go, że żoł -
nie rze wy klę ci też by li ludź mi i po trze -
bo wa li je dze nia, a ni gdy nie strze la li bez
wy raź ne go po wo du (naj czę ściej bro niąc
wła sne go ży cia i ho no ru by łej Ar mii
Kra jo wej). [...]

Zgru po wa nie „Za to ra” kil ka krot nie
zmie nia ło miej sce obo zo wa nia pod czas
swej dzia łal no ści. Żoł nie rze wy klę ci
zna leź li przy tu łek w do mach pry wat -
nych, gdzie miesz ka li lu dzie im przy -
chyl ni: na Ga ju, w oko li cach Sta re go
Są cza, w Mosz cze ni cy Ni żnej oraz
w Po po wi cach ko ło Sta re go Są cza.
Do ujaw nie nia się skło nił Sta ni sła wa
Frącz ka ksiądz Do brzań ski, któ ry prze -
ko nał par ty zan ta o bez ce lo wo ści dal -
szych dzia łań i po in for mo wał go
o ogło szo nej przez wła dze amne stii dla
by łych żoł nie rzy AK. Do wód ca zde cy -

do wał się na za prze sta nie swo jej dzia -
łal no ści i 13 lip ca 1945 ro ku ofi cjal nie
ujaw nił się w Urzę dzie Bez pie czeń stwa
w No wym Są czu. Do wód ca zło żył broń,
z wy jąt kiem tej ode bra nej za bi tym So -
wie tom.

Sta ni sław Frą czek pseud. „Za tor”
za dzia łal ność par ty zanc ką, po mi mo de -
kla ra cji pań stwa pol skie go o amne stii
i da ro wa niu wi ny zo sta je ska za ny na 10

lat wię zie nia (wy rok z dnia 21 mar -
ca 1947 ro ku). Ci, któ rzy nie zgo dzi li się
na ujaw nie nie, do łą czy li do gru py „Be -
skid”, aby da lej kon ty nu ować wal kę.

***
Po akow ska gru pa „Za to ra by ła do sko -

na le zor ga ni zo wa na i do wo dzo na. O pro -
fe sjo na li zmie i do świad cze niu świad czyć
mo że wie le suk ce sów o cha rak te rze za -
rów no zbroj nym, mi li tar nym jak i sa bo -
ta żo wym i pro pa gan do wym. [...]

Żoł nie rze wy klę ci na te re nie Sta re go
Są cza by li nie tyl ko za pra wie ni w ak -
cjach dy wer syj nych, ale też do brze

Po akow ska gru pa „Za to ra by ła do sko na le zor ga ni zo -
wa na i do wo dzo na. O pro fe sjo na li zmie i do świad cze -
niu świad czyć mo że wie le suk ce sów o cha rak te rze
za rów no zbroj nym, mi li tar nym jak i sa bo ta żo wym
i pro pa gan do wym.

FOT. ARCH. IPN
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uzbro je ni, dzię ki cze mu mo gli po mi mo
nie wiel kiej li czeb no ści or ga ni zo wać
śmia łe ak cje. Sa ma broń nie za pew nia -
ła jed nak suk ce su. Dzia ła niom „Za to ra”
sprzy ja ła przy jaź nie na sta wio na lud ność
cy wil na, któ ra oprócz da chu nad gło wą,
schro nie nia i wy ży wie nia par ty zan tów
do star cza ła ta kże po trzeb nych in for ma -
cji wy wia dow czych o pla no wa nych
dzia ła niach UB i NKWD. We dług da -
nych, zgro ma dzo nych w ak tach IPN,
po akow skiej gru pie „Za to ra” po ma ga li:

– Jó zef Hej mej, by ły przed wo jen ny
pod ofi cer WP w stop niu sie rżan ta.
Po kam pa nii wrze śnio wej zwią za ny ści -
śle z kon spi ra cją woj sko wą, żoł nierz
AK, ko men dant Pla ców ki Te re no wej
w Chełm cu, za miesz ka ły w Sta rym Są -
czu. Po opa no wa niu Pol ski przez So -
wie tów wstą pił do MO, zo stał
przy dzie lo ny do po ste run ku w Sta rym
Są czu na sta no wi sko ko men dan ta.
Wziął udział w ak cji od bi cia by łych
człon ków AK w dniu 8 kwiet nia 1945
r.; prze ka zał par ty zan tom dwie jed nost -
ki bro ni i kil ka set sztuk amu ni cji. Ujaw -
nił się je sie nią 1945 ro ku, a w 3
czerw ca 1946 ro ku zo stał za trzy ma ny
przez PUBP No wy Sącz i zwol nio ny
dys cy pli nar nie z MO ja ko prze ciw nik
ko mu ni zmu i wła dzy Sta li na.

– Igna cy Pie trzyk, wła ści ciel go spo -
dar stwa rol ne go w Po po wi cach. W po -
ło żo nym pod la sem do mu gru pa
„Za to ra” po sia da ła sta łą ba zę. W bu dyn -
kach go spo dar czych zma ga zy no wa no
broń. Miej sce to wie lo krot nie by ło wy -
ko rzy sty wa ne ja ko ba za dla par ty zan -
tów, np. dla gru py „Be ski da”
pod do wódz twem Mie czy sła wa Jan cza -
ka. Pie trzyk, po dob nie jak Hej mej,
ujaw nił się w kwiet niu 1947 ro ku.

– Ma rian Ra dzik, sie rżant WP, za -
trud nio ny w Re jo no wej Ko men dzie
Uzu peł nień w No wym Są czu. Dla lu dzi
„Za to ra” wy ro bił fał szy we do ku men ty
re je stra cji woj sko wej, któ re po ma ga ły
im w or ga ni zo wa niu dzia łań prze ciw ko
ko mu ni stom. Oso by, do któ rych tra fi ły,

to: Sta ni sław Frą czek, Ta de usz Ko nop -
ka, Krzysz tof No wak oraz Ry szard No -
wak. Po moc Ma ria na Ra dzi ka
prze ja wia ła się rów nież po przez do star -
cza nie par ty zan tom żyw no ści i czy stej
odzie ży. Z nie wia do mych przy czyn je -
go współ pra ca z gru pą zo sta ła ze rwa -
na pod ko niec czerw ca 1945 ro ku.

– Jó zef Za gó row ski, rol nik za miesz -
ka ły w Ga bo niu. W za bu do wa niach go -
spo dar czych znaj du ją cych się na te re nie
je go po se sji gru pa „Za to ra” ukry ła broń,
po cho dzą cą z ak cji uwol nie nia więź -
niów w Bie go ni cach. To wła śnie do tych
bu dyn ków przy pro wa dzo no dwóch ra -
dziec kich żoł nie rzy poj ma nych 23
czerw ca 1945 ro ku. W po bli skim le sie
od by ła się ich eg ze ku cja.

– Ka zi mierz Kosz kul, za miesz ka ły
w Sta rym Są czu, był in for ma to rem Sta -
ni sła wa Frącz ka. Do star czył mię dzy in -
ny mi in for ma cji o ro dzi nach
Volks deut schów za miesz ka łych w Ry -
trze, któ re zo sta ły ob ra bo wa ne przez
par ty zan tów w od we cie za dzia ła nia wo -
jen ne Niem ców i mor dy do ko na ne pod -
czas woj ny.

– Fran ci szek Ce bu la, za miesz ka ły
w Goł ko wi cach, krew ny żo ny do wód cy
Sta ni sła wa Frącz ka. W je go miesz ka niu
„Za tor” czę sto ukry wał się przed So wie -

Szu ka nie praw dy o żoł -
nier zach wy klę tych, to
oca le nie od za po mnie nia
tych war to ści, za któ re
ży li i umie ra li, praw dzi -
wy do wód pa mię ci i jed -
no cze śnie nasz
obo wią zek.
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W
ie le z tych pro jek tów
prze szło póź niej do hi -
sto rii pszcze lar stwa pol -
skie go. Stąd ule imie nia

Le wic kie go, Do li now skie go, Cie siel -
skie go, Waw ry na, Ka li now skie go, Wi -
de ry i wie le, wie le in nych. Je śli Pan
Bóg da, Wasz fe lie to ni sta spró bu je opi -
sać w na stęp nych ar ty ku łach choć by
cząst kę te go et no gra ficz ne go do rob ku
prze pięk nej kul tu ry pol skiej.

A te raz za cznij my od po cząt ku, bo
na po cząt ku by ło oczy wi ście Sło wo...,

ale w bart nic twie na po cząt ku by ła sło -
wiań ska barć!

Naj pry mi tyw niej szy mi po miesz cze -
nia mi, w któ rych czło wiek na zie miach
(sło wiań skich) ho do wał pszczo ły, by -
ły na tu ral ne dziu ple drzew, po wsta łe,
czy to wsku tek próch nie nia, czy też
wy ku te przez dzię cio ły. Po nie waż jed -
nak dziu pli na tu ral nych już w cza sach
przed hi sto rycz nych by ło znacz nie
mniej niż (licz by) ro jów, któ re czło -
wiek za mie rzał ho do wać, więc od cza -
sów wcze sne go śre dnio wie cza za czę to

Pszczo ły i lu dzie

O bar ciach
i kło dach
Mie siąc te mu obie ca łem Czy tel ni kom „Są de cza ni na”, że po -
sta ram się opo wie dzieć o ty pach pol skich uli. A by ła ich licz ba
chy ba wła ści wie nie po li czal na. Zda rza ło się, że pszcze larz sta -
rał się mo dy fi ko wać na wła sną mo dłę i we dług wła sne go pro -
jek tu swój pa siecz ny sprzęt i do my dla pszczół.

Kło dy jesz cze dzi siaj wy ko rzy sty wa ne są w Ku dry czach na Bia ło ru si FOT. L. KIE NIE WICZ

ta mi, od po czy wał, za opa try wa ny był
rów nież w żyw ność i świe że odzie nie.

***
Żoł nie rze Wy klę ci by li ob cy dla

„wy zwo lo nej Pol ski”, w po wo jen nej
rze czy wi sto ści nie by ło dla nich miej -
sca. Przez wie le lat prze śla do wa ni, ży li
i umie ra li z pięt nem ban dy tów i zbrod -
nia rzy, za po mnia ni przez wszyst kich.
Ich po świę ce nie i he ro izm przez wie le
lat skry wa ła za sło na mil cze nia. Re pre -
zen to wa li oni war to ści, wy ra ża ją ce
wiel kość pol skie go żoł nie rza, któ re go
mę stwo i he ro izm wy ku wa ne by ły
w ogniu wal ki, wśród ję ków umie ra ją -
cych i krwi wy la nej za nie pod le głą
Rzecz po spo li tą. Choć uko cha ny kraj zo -
stał zdra dzo ny przez mo żnych te go
świa ta, żoł nie rze AK nie zło ży li bro ni,
wręcz prze ciw nie, tyl ko w wal ce wi -
dzie li szan sę na zisz cze nie się ma rzeń
mi lio nów – aby Pol ska zrzu ci ła jarz mo
nie wo li i po wsta ła ja ko sil ny kraj, któ ry
li czy się na are nie mię dzy na ro do wej.
Szu ka nie praw dy o żoł nier zach wy klę -
tych, to oca le nie od za po mnie nia tych
war to ści, za któ re ży li i umie ra li, praw -
dzi wy do wód pa mię ci i jed no cze śnie
nasz obo wią zek. Za wol ność oni pła ci li
krwią, a my nie po tra fi my te go usza no -
wać. Przez dzie siąt ki lat ich hi sto ria by -
ła te ma tem ta bu, ale praw da prze bi ła się
przez mrok zmo wy mil cze nia i kłamstw.
Ka żdy, kto choć by tyl ko po bie żnie za -
po znał się z hi sto rię ich he ro icz nej a za -
ra zem roz pacz li wej wal ki, czu je wstyd
za po przed nie po ko le nie, któ re ob ję ły
żoł nie rzy wy klę tych swo istym ostra cy -
zmem. Ma my szan sę to na pra wić. I oby
„ci, co po le gli, po szli w bo ha te ry”. 

„Sły chać po ko leń drwią cy śmiech,
To ko mu ni ści ma ją świę to,
Lecz Mą dry Bóg w Oso bach Trzech
Pa mię ta, za co Was wy klę to [...]

Niech się pro stu je nie szczęść splot
I nie chaj drżą mo skiew skie kar ły.
Hań ba wie rzą cym w Sierp i Młot,
Chwa ła za nie pod le głość zmar łym...”

My pa mię ta my i nie jest dla nas pu -
stym ha słem we zwa nie BÓG, HO NOR
OJC ZYZ NA. Cześć tym, co po le gli
na po lu chwa ły!

AN NA RA DZIK

FO
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wy ra biać [dłu bać (dziać)] w od po wied -
nio gru bych, na da ją cych się do te go
drze wach, dziu ple sztucz ne zwa ne bar -
cia mi (…). Za miesz ka łe przez pszczo ły
dziu ple eks plo ato wa no nie jed no krot nie
na rów ni z bar cia mi aż do po cząt -
ku XX wie ku i na zy wa no je świe pie ta -
mi al bo śle piet nia mi.

Bar cią na zy wa no nie tyl ko dziu plę
w drze wie wy dłu ba ną przez dzię cio ła
lub rę kę ludz ką. Bar cią na zy wa no ta kże
ca łe drze wo, w któ rym wy dzia no (wy -
dłu ba no) dzień, czy li miesz ka nie dla
pszczół. Bar cie dłu ba no w kil ku set let -
nich so snach, ale ta kże w li pach, wią -
zach, jo dłach, świer kach, a na wet
w dę bach – choć by ły twar de jak cho le -

ra. Bar cie dzia no na wy so ko ści od kil ku
do kil ku na stu na wet me trów nad zie mią.
Bart nik, że by wy ko nać tę czyn ność mu -
siał być ob da rzo ny nie tyl ko wspa nia łą
spraw no ścią fi zycz ną, ale ta kże mu siał
być wy po sa żo ny w tzw. le zi wo, tzn. spe -
cjal ny ko nop ny sznur, przy po mo cy któ -
re go wspi nał się po pniu drze wa
do bar ci.

W daw nych cza sach, gdy bart nik ob -
rał so bie od po wied nie drze wo do wy -
dzia nia, zna czył je wy rą ba niem na pniu
wła sne go zna ku, co ozna cza ło ob ję cie
da ne go drze wa w po sia da nie w ce lach
bart ni czych. Na zy wa ło się to „na kło dze -
niem” bar ci, a znak wy rą ba ny na zy wał
się „klej mem„(„cio snem”). Oczy wi ście
ka żdy bart nik po sia dał klej mo (cio sno)
od ręb ne, ró żnią ce się od in nych.

Sa ma barć, zwa na ina czej dzie nią by -
ła dziu plą (dziu rą) w drze wie o wy so ko -
ści ok. 1-1,5 m, głę bo ko ści ok. 30-40 cm
i sze ro ko ści w głę bi ok. 30-40 cm. W ta -
kiej wła śnie prze strze ni pszczo ły bu do -
wa ły swo je pla stry, a bart nik, wy bie ra jąc
miód, zmu szo ny był znisz czyć tak mi -
ster nie zbu do wa ne gniaz do. Dla te go
o ta kiej go spo dar ce pa siecz nej mó wi my
dzi siaj, że mia ła cha rak ter ra bun ko wy.
Ska la sło wiań skie go bart nic twa by ła
ogrom na. Pa mię taj my, że jesz cze po -
wiedz my 1000 lat te mu na sze (pol -
skie/sło wiań skie) zie mie po ra stał
pier wot ny las, pusz cza, któ rej re likt po -
zo stał już tyl ko na dzi siej szej gra ni cy
Pol ski i Bia ło ru si zwa ny Pusz czą Bia -
ło wie ską. Pa mię taj my ta kże, że z wo -
sku pszcze le go wy ra bia no świe ce,
a one da wa ły świa tło na kom na tach pa -
ła ców, dwo rów i świą tyń, a miód
pszcze li był wy kwint nym ra ry ta sem
na wszyst kich szla chec kich, ksią żę cych
i kró lew skich po sia dło ściach. A Pol ska
by ła za cza sów Gal la Ano ni ma mle -
kiem i mio dem pły ną cą kra iną – nie tak
jak dzi siaj, nie ste ty! 

Że by do ce nić ska lę pol skie go (sło -
wiań skie go) bart nic twa, je go zna cze nie
go spo dar cze (eko no micz ne) wy star czy
po wie dzieć, że w dru giej po ło -
wie XVIII wie ku tyl ko w Bo rach Tu -
chol skich by ło ok. 20.000 bar ci. Ile ich
by ło za tem na wszyst kich te re nach
Rzecz po spo li tej Oboj ga Na ro -
dów? 100, 200 ty się cy, a mo że mi lion
bar ci?

***
Ja ko się rze kło pra ca bart ni ka by ła

cię żka i wy ma ga ła wiel kiej spraw no ści
fi zycz nej. Z bie giem lat lu dzie za pra -
gnę li uła twić so bie ży cie, pra cę i uno -
wo cze śnić wy ko ny wa ne rze mio sło.
Zda rza ło się, że po ude rze niu pio ru -
na pa da ła jed na, dru ga i trze cia bart -
na so sna. Tro chę szko da by ło po rzu cić
barć wy dzia ną (na wy so ko ści) z ta kim
mo zo łem w pniu, po wa lo ne go przez si -
ły na tu ry, drze wa. Bart ni cy wpa dli za -
tem na po mysł, że by wy ciąć z ta kie go
drze wa kło dę, w któ rej by ła pszcze la
dzie nia i po sta wić obok do mu, że by ła -
twiej by ło do glą dać pszczół, już bez
wspi na nia się wy so ko na pnie drzew, już
bez le zi wa, już bez wie lo dnio wych ucią -
żli wych wę dró wek po pusz czy.

I tak wła śnie obok pol skich osad sta -
nę ły pierw sze pa sie ki kło do we.

Ul kło do wy po zo sta nie w hi sto rii
pszcze lar stwa naj bar dziej pier wot nym
mo de lem ula Sło wiańsz czy zny. Bo wła -
śnie w tej czę ści świa ta naj dłu żej utrzy -
my wa ły się bez kre sne, pier wot ne la sy.
Tu taj dzia no bar cie, a po tem wy ci na no
krą głe klo ce drzew i za kła da no w nich
pa sie ki nie opo dal ludz kich sie dzib
– na skra ju puszcz. A po tę żnych wie lo -
wie ko wych dę bów i so sen nie
bra ko wa ło.

Pierw sze kło dy by ły, ja ko się rze kło,
odżyn ka mi drzew bart nych. Dzie nię,
czy li ko mo rę bart ną, wy peł nia ła nie re -
gu lar na za bu do wa pla strów pszcze lich.
W ta kim „ulu” go spo dar ka pa siecz -
na by ła bar dzo utrud nio na. Mo żna by ło
– co naj wy żej – ode brać część mio du.
Stop nio wo jed nak kło dy by ły mo dy fi -
ko wa ne. Ko mo ra bart na co raz bar dziej
przy po mi na ła w kształ tach pro sto pa dło -
ścian.

A je śli Was, Dro dzy Czy tel ni cy „Są -
de cza ni na” za in te re so wa ła ta hi sto ria,
tu szę, że ciąg dal szy na stą pi… I opi szę
Wam bez miar, ta kże są dec kich uli, bo
pszcze lar stwo są dec kie od za wsze sta -
no wi ło awan gar dę pol skie go bart nic -
twa!

MA CIEJ RY SIE WICZ 
Artykuł został napisany na podstawie:

Stefan Blank-Weissberg, „Barcie i kłody
w Polsce”, Wilczyska 2004 i Maciej Rysiewicz,

Jerzy Żak, „Ule i pasieki w Polsce”,
Stróże 2000

Bart nik na so śnie bart nej. Wspi nacz -
ka do bar ci FOT. WŁO DZI MIERZ PU CHAL SKI
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Wybudują 
pomnik
Piłsudskiego
w Nowym Sączu 
Na spo tka niu w dniu 12 ma ja br.
w Mia stecz ku Ga li cyj skim ukon sty -
tu ował się Spo łecz ny Ko mi tet Bu -
do wy Po mni ka Mar szał ka Jó ze fa
Pił sud skie go w No wym Są czu. We -
dle za my słów ini cja to rów, mo nu -
ment sta nie w 2016 ro ku, w set ną
rocz ni cę nada nia Mar szał ko wi ho -
no ro we go oby wa tel stwa No we go
Są cza.

W ze bra niu za ło ży ciel skim Ko mi te -
tu uczest ni czy li: Cze sław Ba ra niec ki,
Jan Bud nik, Grze gorz Do bosz, Sta ni -
sław Do bosz, Ma rian Fa run, Ja nusz Ju -
ro wicz, Sta ni sław Ka im, Bo gu sław
Ka woń czyk, Piotr Kruk, Woj ciech Lip -
pa, Ra fał Ma zur, Ta de usz No wak, Ja -
nusz Piąt kow ski, Jó zef Po gwizd,
Syl we ster Rę kas oraz Sta ni sław Smo leń
(wszy scy zwią za ni ze Sto wa rzy sze niem
No wo są dec ka Wspól no ta). 

Obec ni za po zna li się z re gu la mi nem
dzia łal no ści Ko mi te tu, przyj mu jąc go

do re ali za cji i zo bo wią zu jąc się do je go
prze strze ga nia. W wy ni ku gło so wa nia,
prze wod ni czą cym ko mi te tu zo stał Ta de -
usz No wak, a na se kre ta rza wy bra no
Syl we stra Rę ka sa.

Zgod nie z re gu la mi nem, za da niem
Ko mi te tu bę dzie do pro wa dze nie do wy -
bu do wa nia w No wym Są czu po mni ka
Mar szał ka Pił sud skie go. Przy ję to har -
mo no gram prac, aby do pro wa dzić
w 2016 ro ku – w set ną rocz ni cę nada nia
Mar szał ko wi ho no ro we go oby wa tel -
stwa mia sta No we go Są cza – do wy bu -
do wa nia i od sło nię cia je go po mni ka.

Ter min ko lej ne go spo tka nia usta lo no
na 2 czerw ca 2012 r., godz. 16.00 w ra -
tu szu Mia stecz ka Ga li cyj skie go w No -
wym Są czu.

Nic jesz cze nie wia do mo na te mat lo -
ka li za cji po mni ka i je go wi zji.

***
List in ten cyj ny Spo łecz ne go Ko mi te -

tu Bu do wy Po mni ka Mar szał ka Jó ze fa
Pił sud skie go w No wym Są czu:

„No wy Sącz był pierw szym mia stem
w Pol sce, któ re nada ło Jó ze fo wi Pił sud -
skie mu ty tuł Ho no ro we go Oby wa te la
Mia sta. 75. rocz ni ca śmier ci Mar szał ka
zro dzi ła myśl, aby w szcze gól ny spo sób
upa mięt nić Je go wiel kość i zwią zek
z na szym mia stem. W tym du chu człon -
ko wie Sto wa rzy sze nia No wo są dec kiej
Wspól no ty wy stą pi li z ini cja ty wą bu do -
wy po mni ka Jó ze fa Pił sud skie go w No -
wym Są czu. Przy po mnij my, że w 1936
ro ku po ja wi ła się po dob na ini cja ty wa.
Po wo ła no Po wia to wy Ko mi tet Uczcze -
nia Pa mię ci Mar szał ka Jó ze fa Pił sud -
skie go z za mia rem bu do wy po mni ka.
Jed na kże ów cze sne wła dze pań stwo we
wstrzy ma ły te sta ra nia. Uwa ża my, że
nad szedł czas, aby urze czy wist nić daw -
ne za mia ry Są de czan zło że nia hoł du
Wiel kie mu Po la ko wi i wspól ny mi si ła -
mi spro stać te mu przed się wzię ciu.

W związ ku z po wo ła niem przez Sto -
wa rzy sze nie No wo są dec ka Wspól no ta
z dniem 12 ma ja 2012 ro ku Spo łecz ne -
go Ko mi te tu Bu do wy Po mni ka Mar -
szał ka Jó ze fa Pił sud skie go w No wym
Są czu, człon ko wie te go Ko mi te tu przy -
ję li za cel do pro wa dze nie do wy bu do -
wa nia w No wym Są czu Po mni ka
Mar szał ka Pił sud skie go. Przy ję to ter min
od sło nię cia te go po mni ka na rok 2016,
w któ rym przy pa da set na rocz ni ca nada -

nia Mar szał ko wi ho no ro we go oby wa tel -
stwa mia sta No we go Są cza”.

***
W 1916 r., po kon flik cie mię dzy Pił -

sud skim a szta bem au striac ko -pru skim,
Ra da Miej ska No we go Są cza wspar ła
ko men dan ta mo ral nie, na da jąc mu ho -
no ro we oby wa tel stwo mia sta. Z ini cja -
ty wą ta ką wy stą pi li rad ni PPS Ry szard
Mę dlar ski i Sta ni sła wa Wosz czyń ska.

No wy Sącz był pierw szym mia stem
pol skim, któ ry w ten spo sób uczcił twór -
cę Le gio nów.

Kie dy za pro szo no go na uro czy stość
wrę cze nia oko licz no ścio we go ty tu łu,
a za pla no wa ną ją na 12 li sto pa da 1916
r. z ra cji ob cho du to wa rzy szą ce go ogło -
szo ne mu przez ce sa rzy Nie miec i Au -
strii Ak to wi 5 Li sto pa da, nad szedł
z Kra ko wa na stę pu ją cy te le gram:

„Kra ków, 12 li sto pa da 1916 r. Za za -
pro sze nie na ob chód dzię ku ję, być
na nim nie ste ty nie mo gę z po wo du nie -
zdro wia. Tra dy cja bo jów pod No wym
Są czem ży je za wsze w I Bry ga dzie łą -
cząc się z ser decz ną wdzięcz no ścią dla
miesz kań ców mia sta za wzru sza ją ce
przy ję cie, ja kie go do zna li śmy po od par -
ciu in wa zji. J. Pił sud ski”.

Hi sto ryk są dec ki, Le szek Mi gra ła,
od na lazł w Ar chi wum Pań stwo wym
w No wym Są czu, ko lej ny uprzej my,
wy ja śnia ją cy list bry ga die ra, na pi sa ny
z Kra ko wa 6 stycz nia 1917 r. do bur mi -
strza Wła dy sła wa Bar bac kie go, w któ -
rym na pi sał:

„Nad zwy czaj cen ne dla mnie pi smo
J. Wm. Pa na z dnia 21 li sto pa da ubie głe -
go ro ku otrzy ma łem i te raz do pie ro
po po wro cie z War sza wy do wie dzia łem
się, że od po wiedź mo ja na tych miast na -
pi sa na nie zo stał wy sła na z przy czyn
ode mnie nie za le żnych. Naj ser decz niej
mi mo to prze pra szam za opóź nie nie
i pro szę go nie brać za złe.

By ło by mi to tem przy krzej szym, że
z No wym Są czem czu ję się zwią za ny
uczu cio wo bar dzo sil nie po nad zwy czaj -
nie wdzięcz nych wspo mnie niach walk
pod Li ma no wą i No wym Są czem. Gdy
się mia stu ze chcia ło uczy nić mi za -
szczyt nie zwy kły przyj mu jąc mnie
w po czet swo ich oby wa te li do uczu cia
ser decz no ści wspo mnień o prze ży ciach
bo jo wych do da ło się uczu cie wdzięcz -
no ści w sto sun ku do mia sta i je go oby -
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wa te li. Kam pa nia pod mu ra mi No we go
Są cza wśród pa try otycz nych Pod ha lan
sta no wić bę dzie w pa mię ci mo jej i żoł -
nie rzy I. Bry ga dy jed no z naj mil szych
wspo mnień, tak ser decz nie by li śmy tam
przyj mo wa ni, tak tro skli wą opie ką oto -
cze ni przez współ o by wa te li i ro da ków.

Bę dę J. Wiel mo żne mu Pa nu Bur mi -
strzo wi nie zwy kle wdzięcz ny, gdy ze -
chce Pan być wy ra zi cie lem mo ich uczuć
wdzięcz no ści i po dzi wu przed Świet ną
Ra dą Miej ską i oby wa te la mi mia sta.

Pro szę przy jąć za pew nie nie wy so kie -
go sza cun ku i po wa ża nia, z ja kim po zo -
sta ję. J. Pił sud ski.”

Ty tuł ode brał do pie ro w wol nej Pol -
sce przy by wa jąc do No we go Są cza 6
sierp nia 1921 r. z oka zji pierw sze go
świę ta puł ko we go 1. Puł ku Strzel ców
Pod ha lań skich, po wra ca jąc po wi zy cie
na Tar gach Wschod nich we Lwo wie.
Na czel ny Wódz wziął udział w uro czy -
sto ściach ra zem z gen. Edwar dem Śmi -
głym -Ry dzem. Wte dy po szu ki wał
dziew czyn ki, któ ra po czę sto wa ła go
w dwo rze Mo raw skich w Mar cin ko wi -
cach szklan ką go to wa ne go mle ka pod -
czas walk pod Mar cin ko wi ca mi, co
zmar z nię te mu wte dy i cho re mu wo dzo -
wi przy wró ci ło si ły fi zycz ne.

Pi sał o tym we wspo mnie niach wo -
jen nych:

„Uda łem się na po si łek, na któ ry go -
ścin ni go spo da rze za pra sza li. Po pro si łem
o szklan kę mle ka i ka wa łek chle ba (...)
Wy pi łem już pół szklan ki i się gną łem
po pa pie ro sa. Ba! Nie są dzo no mi już by -
ło ani zjeść śnia da nia, ani na wet skoń czyć
tej szklan ki, któ ra sta ła przede mną. Roz -
po czę ła się tra ge dia mar cin ko wic ka”.

Mar sza łek do pie ro w 1921 r. do koń -
czył to, co za czął 6 grud nia 1914 r.

„Już ja ko Na czel nik Pań stwa po je -
cha łem roz myśl nie do Rdzio sto wa i Mar -
cin ko wic. W Mar cin ko wi cach ka za łem
so bie przy go to wać szklan kę mle ka. Nie
mo głem znieść te go, żem ta ki głod ny, jak
wte dy by łem, nie do pił mle ka”.

Jak po la tach mó wił Sta ni sław Mo -
raw ski, na czy nie z bia łym pły nem Pił -
sud skie mu po da ła je go sze ścio let nia
cór ka Ma ry sia.

Ko lej ny po byt: 1926 r. w ra mach wi -
zy ta cji woj sko wej 1. PSP. Wi zy ta ta by -
ła jak by re wa nżem za pięk ny pre zent
– pa rad ną pe le ry nę i ka pe lusz z dłu gim

or lim pió rem oraz dys tynk cja mi mar -
szał ka – ja ki otrzy mał od są dec kich Pod -
ha lań czy ków w dniu swo ich imie nin.

W dniach 30 stycz nia – 1 lu te go 1928
r. w ka sy nie ofi cer skim 1. PSP mar sza -
łek po pro wa dził oso bi ście grę wo jen ną
dla wy ższych ofi ce rów ar mii pol skiej.

6 sierp nia 1929 r. w No wym Są czu
od był się Zjazd Le gio ni stów z ca łe go
kra ju, w któ rym wziął udział Jó zef Pił -
sud ski owa cyj nie wi ta ny przez pod ko -
mend nych. (HSZ)

(Fragment artykułu Jerzego Leśniaka 
pt. „Piłsudski w Nowym Sączu”,
„Sądeczanin”, wrzesień 2010 r.).

Źró dło – No wo są dec ka Wspól no ta 

Numery
alarmowe
na szlakach
turystycznych

Na zna ko mi ty po mysł wpa dło kie -
row nic two Gru py Kry nic kiej Gór skie go
Ochot ni cze go Po go to wia Ra tun ko we go.
Wkrót ce w po nad 300 punk tach w te re -
nie, po zo sta ją cym pod je go opie ką po ja -
wią się ulot ki z lo go GOPR i z nu me ra mi
te le fo nów: 601 100 300 i 985, pod któ re
bę dą mo gli za dzwo nić za gu bie ni tu ry ści.

– Naj wię cej zgło szeń o wy pad kach
do cie ra do nas po przez nu me ry alar mo -
we. Jed nak zda je my so bie spra wę, że tak
na praw dę na wet są de cza nie nie zna ją
tych nu me rów, a co do pie ro tu ry ści z in -
nych za kąt ków kra ju. Chcie li by śmy

umie ścić te in for ma cje przy wej ściach
do do lin, na szla kach i w schro ni skach
gór skich. W su mie oko ło 300-400 ulo -
tek, praw do po dob nie w for mie na kle jek
– po wie dział Mi chał Sła boń, na czel nik
Gru py Kry nic kiej GOPR, w roz mo wie
z por ta lem in for ma cyj nym Są de cza nin.

W Be ski dzie Są dec kim (pa smo Ra -
dzie jo wej, Ja wo rzy ny Kry nic kiej, le lu -
chow skie i gó ry gry bow skie) oraz
w za chod niej czę ści Be ski du Ni skie go
(pa smo Hań czow skie, Ma gur skie i gra -
nicz ne) za bez pie czeń stwo tu ry stów od po -
wia da 11 za wo do wych ra tow ni ków i 230
ochot ni ków. In for ma cje o wy pad kach do -
cie ra ją do niech nie tyl ko od po szko do wa -
nych i za gu bio nych (na szczę ście
więk szość osób nie wy bie ra się już dzi siaj
w gó ry bez te le fo nu ko mór ko we go), ale
ta kże od ajen tów gór skich schro nisk.

„Se zon na pie sze wę drów ki już się
roz po czął. W gó ry wy ru sza nie tyl ko
mło dzież i ca łe ro dzi ny ale ta kże szkol -
ne wy ciecz ki. Ostat nio zmie ni ły się prze -
pi sy i du że gru py nie ma ją obo wiąz ku
za bie rać ze so bą prze wod ni ka” – czy ta -
my na stro nie www.sa de cza nin.info.

– Mo żli we, że przez to bę dzie cze kać
nas wię cej pra cy, ale nie mar twi my się.
Od te go je ste śmy, by po ma gać. La tem
ma my mniej we zwań, niż zi mą. Jed nak
w dal szym cią gu tu ry ści prze ce nia ją
swo je mo żli wo ści, co jest zgub ne – do -
dał Sła boń. 

Po mysł z roz ło żo ny mi na szla kach
tu ry stycz nych ulot ka mi po wi nien znacz -
nie pod wy ższyć po ziom bez pie czeń stwa
na te re nie dzia ła nia Gru py Kry nic kiej
GOPR i za chę cić in ne jed nost ki tej słu -
żby do na śla dow nic twa. 

JE RZY BU KOW SKI, Kra ków

Wszystkim, którzy uczestniczyli we mszy św. 
i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

śp. PIOTRA SADY

za dar modlitwy, oddany hołd 
i wszelką… pomoc — serdeczne Bóg zapłać.

mama Stanisława Sady, siostra Małgorzata Chrostowska z rodziną 

K O N D O L E N C J E
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